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Tiivistelmä

Selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa liikenteen ilmastopolitiikan 
vaikutuksista kulku- ja kuljetusmuotosiirtymiin ja edelleen väyläverkon 
kapasiteettitarpeisiin ja suunnitteluun.

Selvityksessä on tarkasteltu henkilöliikenteen osalta Fossiilittoman liikenteen tiekartan 
3. vaiheen esitysten vaikutuksia kulkutapasiirtymään. Erityisesti on keskitytty 
liikenteen verotusta pohtineen työryhmän keväällä 2021 tekemään ehdotukseen 
polttoaineveron korotuksista sekä päästövähennyskauppaan.

Työssä on tarkastelu erikseen valtakunnallisia vaikutuksia sekä vaikutuksia Helsingin ja 
Tampereen kaupunkiseuduille. 
Tavaraliikenteessä tarkastelun kohteena ovat olleet laajemmin erilaiset politiikkatoimet 
ja muut mahdolliset toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan kuljetusmuoto-
siirtymään. Työssä on kuvattu näiden toimien yhteisvaikutusta väyläkapasiteettiin.

Tarkastelujen lähtökohtana käytetty autokanta vaikuttaa keskeisesti tuloksiin. 
Näyttäisi, että mikäli sähköautojen osuus muodostuu suureksi (sähköautoja 600 000–
700 000 kpl), verotyöryhmän ehdottamat autoilun veronkorotukset eivät nostaisi 
keskimääräisiä ajokustannuksia kun muita kustannusmuutoksia ei oteta huomioon. 
Tällöin päästövähennykset tapahtuisivat kokonaan autoilun käyttövoiman muutoksilla, 
eikä kulkutapasiirtymää kestäviin kulkutapoihin tapahtuisi.

Päästökaupan vaikutukset polttoaineen hintaan voivat muodostua selvästi 
suuremmaksi kuin ehdotettujen veromuutosten. Liikennemallitarkasteluiden 
perusteella päästökauppaskenaarion mukaiset liikenteen hinnoittelun muutokset 
vaikuttavat tieverkon ja joukkoliikenteen kuormituksiin ja sitä kautta
kapasiteettitarpeeseen. Päästökauppa-skenaario vaikuttanee tieverkon 
liikennöitävyyden puutteisiin, mutta tuskin poistaa aiemmin todettuja 
kehittämistarpeita.

Päästökauppa-skenaariossa valtakunnallisten pitkien matkojen 
määrät vähenevät tieliikenteessä noin -4 % verrattuna 
perustilanteeseen v. 2030. Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudulla 
autoliikenteen kuormitus vähenee useilla sisääntulo- ja kehäväylillä, jotka on 
todettu aiemmin päätieverkon toimivuuden kannalta kriittisiksi osuuksiksi. 
Tieliikenteen matkojen vähenemä on Helsingin seudulla -2,7 % ja Tampereella 
-1,7 %

Joukkoliikenteessä päästökauppaskenaarion mukainen henkilöautoilun 
kustannusten nousu johtaa kasvaviin matkustajamääriin vuoden 2030 
perustilanteeseen verrattuna. Kuormituksen kasvu on erityisen merkittävää 
valtakunnallisessa pitkämatkaisessa liikenteessä, jossa pitkien matkojen määrät 
kasvavat +14 %. Kaupunkiseuduilla kasvu on 2,3-2,4 %.
Matkustajamäärien kasvu kohdistuu useille jo nykytilanteessa kriittiseksi 
todetuille raideliikenteen yhteysväleille.

Myös pyöräliikenteen määrät kasvavat ja kasvu keskittyy kaupunkiseuduille, 
joissa matkojen pituudet ovat lyhyempiä. Nykyisten pyöräväylien kapasiteetti ei 
rajoita pyöräilyn kasvua. Pyöräliikenteen kasvu kuitenkin lisää tarvetta 
pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen ja uusiin pyöräväyläinvestointeihin.

Toisin kuin henkilöliikenteessä, tavaraliikenteessä kuljetusten kustannusten 
nousu ei aiheuta suoraan kuljetusmuotosiirtymiä, vaan kustannusten nousu 
siirtyy asiakashintoihin tai vaihtoehtoisesti vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja 
kannattavuuteen. 

Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymien toteutuminen edellyttää 
monipuolisia toimia, kuten liikenneinfran ja siirtokuormausinfran kehittämistä 
sekä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Tavaraliikenteessä suurin potentiaali 
kuljetusmuotosiirtymille tunnistettiin pääradalla. 



Esipuhe

Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. 

Päästöjen puolittaminen edellyttää muiden toimien ohella 

kulkumuotosiirtymiä tieliikenteestä kestäviin kulkutapoihin. 

Kulkutapasiirtymällä vaikutetaan liikennejärjestelmän energiatehokkuuden 

paranemisen lisäksi myös mm. liikenteen turvallisuuteen ja väyläverkon 

eri osien kapasiteettiin sekä mahdollisesti myös investointitarpeisiin. 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu Fossiilittoman liikenteen tiekartan 

vaikutuksia kulkutapasiirtymään ja edelleen väyläverkon kapasiteettiin. 

Tavoitteena on ollut saada uutta tietoa väyläverkkojen suunnitteluun. Työ 

käynnistyi helmikuussa ja valmistui lokakuussa 2021. 

Työn lähtökohdaksi sovittiin Fossiilittoman liikenteen tiekartan 3. vaiheen  

toimenpiteet, jotka olivat osaltaan vielä työn käynnistyessä 

täsmentymättömiä. Työn aikana valmistui liikenteen verotusta pohtineen 

työryhmän mietintö, jonka pohjalta tarkasteltavat toimenpiteet pystyttiin 

valitsemaan. Työssä on tarkastelu erikseen valtakunnallisia vaikutuksia 

sekä vaikutuksia Helsingin ja Tampereen kaupunkiseuduille. 

Tavaraliikennettä ei ole mallinnettu, vaan johtopäätöksiä on tehty 

esimerkkitarkasteluiden pohjalta sekä kuljetusmuotojen valintaan liittyvien 

tekijöiden perusperiaatteita ja ohjauskeinoja arvioimalla.

Työn ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana viisi kertaa. Työtä on 
ohjanneeseen ryhmään kuuluivat

• Jukka Peura, Väylävirasto (pj.)

• Tapio Ojanen, Väylävirasto 

• Camilla Rand, Väylävirasto

• Maija Rekola, Väylävirasto 

• Tytti Viinikainen, Traficom (24.9.2021 saakka)

Työn konsultteina ovat toimineet WayStep Consulting Oy ja WSP Finland Oy. 
Työn projektipäällikkönä toimi Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy. 
Henkilöliikenteen mallitarkasteluista vastasivat Matti Keränen, Atte Supponen
ja Samuli Kyytsönen WSP Finland Oy. Tavaraliikenteen osiosta on vastanneet 
Jarkko Rantala, Riku Huhta ja Jorma Mäntynen, WSP Finland Oy.

Helsingissä, marraskuussa 2021

Väylävirasto
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Taustaa

Valtioneuvosto teki 6. toukokuuta 2021 periaatepäätöksen kotimaan 

liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman 

liikenteen tiekartasta. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on 

puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen 

kasvihuonekaasujen puolittamisen tavoite vuoteen 2030 mennessä 

vuoteen 2005 verrattuna määriteltiin Sipilän hallituksen energia- ja 

ilmastostrategiassa 2016 osana Suomen sitoumusta EU:n 

päästövähennystavoitteissa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on laadittu fossiilittoman liikenteen 

työryhmän suositusten sekä VTT:n, Aalto-yliopiston ja Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficomin vaikutusarviointien pohjalta. Tiekartta ehdottaa 

tieliikenteen päästöjen vähentämistä fossiilisten polttoaineiden 

korvaamisella, autokannan uudistamisella ja liikennejärjestelmän 

tehostamisella. Lisäksi esitetään joukko muita mahdollisia toimia, kuten 

EU-tason toimet. 

Fossiilittoman liikenteen tiekartta vuoteen 2030 koostuu kolmesta eri 

vaiheesta, joista kolmas on ehdollinen. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 

2021 päätetään tuista ja kannusteista, joilla edistetään liikenteen 

päästöttömyyttä. Näiden toimien vaikutuksista on jo tehty tarkat arviot. 

Toisessa vaiheessa syksyllä 2021 muun muassa Suomen kestävän kasvun 

ohjelman ja valtiovarainministeriön liikenteen verotustyöryhmän

ratkaisujen selvittyä lisätään valikoimaan tarkoituksenmukaiset lisäkeinot, 

joiden edellytyksistä ja vaikutuksista tarvitaan vielä lisätietoja. 

Kolmannessa vaiheessa päätetään mahdollisesti vielä tarvittavista 

lisätoimista.

Liikennejärjestelmän tehostamiseen liittyviä Fossiilittoman liikenteen 
tiekartan ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä ovat 
 Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma
 Joukkoliikennetuet
 Liikkumisen ohjauksen tuki
 Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen
 Suuret ajoneuvot tiekuljetuksissa.

Toisen vaiheen liikennejärjestelmän tehokkuuteen vaikuttavia keinoja ovat 

esimerkiksi etätyö ja liikenteen uudet palvelut, joita kotitaloudet tai 

yritykset voivat ottaa käyttöönsä ja joihin liittyy merkittävä potentiaali 

vähentää päästöjä.

Jos EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen 

vaiheen keinot eivät riitä Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 

puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä, jatkettaisiin kolmannessa 

vaiheessa eri toimenpiteiden, kuten fossiilisten polttoaineiden kansallisen 

päästökaupan sekä ajoneuvokilometreihin ja tieluokkiin perustuvan 

liikenneveromallin valmistelua.

Lähde: Fossiilittoman liikenteen tiekartta. LVM 2021:15 



Fossiilittoman liikenteen tiekartta, vaiheistus

Sisältö Aikataulu

1. vaihe • Edistetään fossiilisten polttoaineiden korvaamista, ajoneuvokannan 
uudistamista ja liikennejärjestelmän energiatehokkuutta erilaisin tuin ja 
kannustimin. 

• Yhteensä 19 toimenpidettä liittyen jakeluvelvoitteeseen ja sähköautojen 
lataukseen, autokannan uudistamiseen mm. hankintatukien avulla sekä 
liikennejärjestelmän tehostamiseen. 

Päätöksiä tuista ja kannustimista on tehty/tehdään 
jo alkuvuodesta 2021.

2. vaihe • Arvioidaan keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa 
ennen päätöksentekoa. 

• Jakeluvelvoitteen kasvattaminen edelleen sekä etätyön, väylien 
kunnossapidon ja liikenteen digitaalisten ratkaisujen vaikutusarviot. 

Vaikutusarvioinnit valmistuvat viimeistään syksyllä 
2021. 

3. vaihe • Jos tavoite ei näytä toteutuvan, hallitus tekee päätökset muista tarvittavista 
toimista. 

• Jatketaan eri toimenpidevaihtoehtojen valmistelua, mukaan lukien fossiilisten 
polttoaineiden kansallinen päästökauppa sekä ajokilometreihin ja tieluokkiin 
perustuva liikenneveromalli, siltä varalta, että muut kansalliset toimet ja EU-
tason ratkaisut yhdessä ovat riittämättömiä. 

Syksyllä 2021 hallitus arvioi sitä, riittävätkö 
ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot sekä EU 
tasolla tehtävät päätökset Suomen liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 
2030 mennessä.

Muussa yhteydessä 
päätettäviä toimia

Vaihtoehtoiset käyttövoimat
Autokannan uudistaminen verotuksellisin toimenpitein
Liikennejärjestelmän tehostaminen, esim. laki, joka mahdollistaa 
kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen 
käyttöönoton

Taulukko. Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteiden vaiheistus. Tämän työn fokuksena ovat mahdolliset vaiheen 3 toimenpiteet.

Lähde: Fossiilittoman liikenteen tiekartta. LVM 2021:15 



Työn tavoitteet

Tämän työn tavoitteena oli ennakoida poliittisten 
päätösten kuten liikenteen päästökaupan tai 
verotuksen muutosten vaikutuksia eri 
väylämuotojen kapasiteettitarpeisiin.

Kulku- ja kuljetusmuotosiirtymiä oli tavoitteena arvioida 
kahden skenaarion kautta: tavoitelähtöinen skenaario ja 
toimenpidelähtöinen skenaario. Työn aikana tarkastelun 
kohteeksi valikoituivat liikenteen verotusta pohtineen 
työryhmän keväällä 2021 tekemä ehdotus polttoaineveron 
korotuksista sekä päästövähennyskauppa. Polttoaineveron 
korotus kytkeytyy toimenpidelähtöiseen skenaarioon ja 
päästövähennyskauppa kytkeytyy tavoitelähtöiseen 
skenaarioon. 

Työssä oli tavoitteena keskittyä erityisesti fossiilittoman 
liikenteen tiekartan mahdollisiin kolmannen vaiheen 
toimenpiteisiin, eli arvioida henkilöliikenteen polttoaineen 
hinnankorotusten ja päästökaupan vaikutuksia rataverkon 
ja pyöräväylien kapasiteettitarpeisiin sekä  
autoliikenteeseen ja tieverkon kapasiteettiin. 

Tavaraliikenteessä tarkastelun kohteena ovat olleet 
laajemmin erilaiset politiikkatoimet ja muut mahdolliset 
toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan 
kuljetusmuotosiirtymään. Työssä on kuvattu näiden toimien 
yhteisvaikutusta väyläkapasiteettiin.

Kuva. Tässä työssä henkilöliikenteen näkökulmasta tarkastellut 
politiikkatoimet. Alkuperäinen lähde: Aalto yliopiston taloudellinen tarkastelu 
liikenteen päästövähennysmekanismeista.

8

Hyötyjä Ongelmia

Polttoaine-
veron korotus Hintasääntely

• Ennustettava päästöjen 
hintataso

• Verrattain yksinkertaista 
toteuttaa

• Jättää yhteiskunnan 
sopeutumiskanavat 
avoimiksi

• Optimaalisen hinnan 
löytäminen vaikeaa, jolloin 
päästövähen-
nystavoitteiden
saavuttamisesta ei ole 
varmuutta

Päästö
vähennys
kauppa

Määräsäätely

• Varmuus 
päästövähennystavoittei
siin pääsemisestä

• Jättää yhteiskunnan 
sopeutumiskanavat 
avoimiksi.

• Ei varmuutta hintatasosta 
→voi muodostua kohtuut-
toman korkeaksi. 
Toteuttaminen 
haastavampaa kuin 
verossa.



Tutkimusongelman kuvaus 
henkilöliikenteessä

Kuva. Tutkimusongelman kuvaus henkilöliikenteessä.
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Ennustettu CO2-päästöjen kehitys

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n päivitti keväällä 2021 vuonna 2020 
laadittua valtakunnallista liikenne-ennustetta tieliikenteen osalta. Uuden 
ennusteen mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 
nykyisillä toimenpiteillä noin 40 prosenttia vuosina 2005-2030. Vuonna 
2020 ennustettiin, että päästöt laskisivat vain 37 prosenttia. Keskeisin syy 
päästöjen aiemmin arvioitua suurempaan laskuun on se, että nyt 
liikenteen ennustetaan Suomessa sähköistyvän aiemmin arvioitua 
nopeammin. 

Valtakunnallisen ennusteen tekemisessä on hyödynnetty uutta 
tieliikenteen valtakunnallista ennustetta, jonka Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom päivitti kesällä 2021. Siinä ennustetaan 
tieliikennesuoritteen kehittymistä eli ajettujen kilometrien määrää vuoteen 
2050 asti. Sähköistyminen vaikuttaa ennusteissa myös 
liikennesuoritteeseen. Sähköautot lisäävät suorite-ennusteessa ajettujen 
kilometrien määrää, koska ennusteessa huomioidaan ajamisen hinta ja 
sähköllä ajamisen kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin 
polttomoottoriautolla ajamisen. Sähköautojen tekniikka ja latausinfra 
myös kehittyvät nopeasti sallien yhä pidemmät ajomatkat.

Sähkö- ja kaasuautojen osuus kasvaa ja bensiini- ja dieselautojen osuus 
pienenee. Suomessa on uuden valtakunnallisen  ennusteen mukaan 
vuonna 2030 noin 600 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa.

Tämän työn lähtökohtana sovittiin käytettävän VTT:n 14.1.2021 laatimaa 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaariota 2020-2050, 
joka mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 jopa noin 700 000 sähkö- tai 
hybridikäyttöistä henkilöautoa. Työssä on laadittu herkkyystarkastelu 
myös työn aikana laaditun uuden valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 
mukaiselle autokannalle (600 000 sähkö- tai hybridiautoa) sekä edellisen 
valtakunnallisen perusennusteen autokannalle (350 000 sähkö- tai 
hybridiautoa) 

Kuva. Päästötavoite ja kotimaan liikenteen CO2-päästöt, perusennuste 2021. 
Lähde: Valtakunnallinen liikenne-ennuste 2021.

Lähteet: LVM ja Traficom: Valtakunnallinen tieliikenteen ennuste 2021.



2. 
Henkilöliikenteen 
tarkastelujen 
lähtöoletukset ja 
laskelmat

Kuva: Henriika Weiste
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1. Liikenteen verotusta 
pohtineen työryhmän 

ehdottamat verotusmuutokset 

3. Autokantaennuste 2030 
(VTT WAM-skenaario*)

Nykyiset suoritteet 
käyttövoimittain

4. Arvio 
käyttövoimaosuuksista 

vuonna 2030

5. Autoilun keskimääräinen 
kilometrikustannus 

(polttoaineen hinta ja 
kunnossapitokustannus)

Päivittäiset liikkumisvalinnat 
(kulkutavan valinta, matkan 

kohde ja reitinvalinta)

Autoilun liikennemäärät, 
kilometrisuoritteet ja 

ruuhkautuminen

Liikennemalli

Yleistyvä sähköautoilu, jolla huomattavasti 
pienempi kilometrikustannus 
 Enemmän matkoja

Bensa- ja dieselautojen verotus kasvaa 
 Vähemmän matkoja

Laskelma

LähtötietoLähtötieto

Tulokset

Laskelma

2. Polttoaineen 
verotusmuutosten seurauksina 
tapahtuvat hinnankorotukset 

2030 

Laskelma

*Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen WAM-skenaariolla 
(WAM = with additional measures) viitataan liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaarioon 2020-
2050, jonka on laatinut Teknologian tutkimuskeskus VTT 
liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta. 

Lähde: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaario 2020-2050 (14.1.2021)

Liikenteen veromuutosten vaikutukset henkilöautoiluun –
arvioinnin toteutustapa



Laskelmien sisältö ja 
lähtökohdat

Henkilöautoilun kilometrikustannukset muodostuvat polttoainekustannuksista ja 
kunnossapitokustannuksista (huolto-, rengas- ja korjauskustannukset). 
Kunnossapitokustannusten on oletettu tässä tutkimuksessa pysyvän vakiona 
autokannan muuttumisesta huolimatta.

Koska veromuutosten vaikutukset polttoainekustannuksiin ovat erisuuruiset 
bensiini- ja dieselautoille, on lisäksi arvioitava autokannan muuttumista, jotta 
keskimääräinen polttoainekustannus vuonna 2030 pystytään arvioimaan. 

Veromuutosten mahdollisia vaikutuksia käyttövoiman valintaan ei ole arvioitu, 
vaan autokannan on oletettu kehittyvän vuoteen 2030 mennessä VTT:n WAM-
skenaarion mukaiseksi. 

Eri käyttövoimilla ajettavien keskimääräisten vuosisuoritteiden on oletettu 
pysyvän nykyisen kaltaisina. 

Tehdyillä oletuksilla näyttäisi, että ehdotetut veronkorotukset eivät vaikuta 
(virhemarginaalin puitteissa) henkilöautoilun kilometrikustannuksiin. Edullisen 
sähköauton kasvava suoriteosuus kompensoi bensiini- ja dieselautoilun 
veronkorotukset. Muutos keskimääräiseen henkilöautoilun kilometrihintaan on -
1,8 %

Päästökauppa nostaisi polttoaineen hintoja LVM:n tarkastelujen mukaan niin, 
että hinnankorotus fossiilisille polttoaineille olisi enimmillään noin 34 - 40 snt/l ja 
bioperäisille polttoaineille 10 – 20 snt/l vuonna 2030. Käytännössä käytetyllä 
autokantaennusteella keskimääräinen henkilöautoilun kilometrihinta nousisi noin 
13-14 % nykytilanteeseen verrattuna.

Tutkimus kohdistui 
1) liikenteen verotusta pohtineen työryhmän esittämien veromuutosten 
vaikutuksiin henkilöautoilun kustannuksiin ja 
2) päästökaupan vaikutuksiin henkilöautoilun kustannuksiin. 



Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän 
ehdotusten vaikutukset tähän työhön
Liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän raportti 
julkaistiin 26.4.2021. Raportissa liikenteen verotusta tarkastellaan 
kokonaisuutena päästövähennysten sekä veropohjan turvaamisen kannalta. 
Työryhmä on tarkastellut ainoastaan liikenteen veroja ja sitä, miten Suomen 
nykyistä verorakennetta voitaisiin parantaa. 

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitettyyn liikenteen päästökaupan 
laajentamiseen ei oteta kantaa, vaan todetaan, että EU-komissio on 
tiedonannossaan KOM (2020) 562 lopullinen tuonut esiin ajatuksen nykyisen 
päästökauppajärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta tieliikenteen suuntaan. 
Komissio toteaa, että olisi perusteltua ja edullista laajentaa päästökauppaa 
koskemaan kattavasti fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia päästöjä. 
Tällä hetkellä on kuitenkin epävarmaa, kuinka pitkälle meneviä ehdotuksia 
komissio aikoo tehdä tässä suhteessa kesällä 2021. 

Ajokilometreihin perustuva verotusta ei esitetty ainakaan tässä vaiheessa 
toteutettavaksi. Ruuhkamaksuista todetaan, että niiden käyttöönoton 
edellytykset ja vaikutukset tulevat tarkasteltavaksi yksityiskohtaisesti 
hallitusohjelmakirjaukseen perustuvan lainvalmistelun yhteydessä, eikä sisälly 
liikenteen verotusta selvittävän työryhmän toimeksiantoon.

Raportti toteaa, että energiaverotuksella on teoriassa useita 

vaikutusmekanismeja liikenteestä syntyviin päästöihin. Energiaverotuksella 

voidaan vaikuttaa yhtäältä liikkumisen määrään ja kulkumuotoihin ja toisaalta eri 

ajoneuvojen käyttövoimiin ja niiden energiatehokkuuteen. Energiaverotuksella 

voidaan ohjata kohti energiatehokkaampien autojen käyttöä ja 

vähäpäästöisempien energiamuotojen käyttöä niin lyhyellä kuin pitkällä 

aikavälillä. Energiatehokkaampien autojen kehittämistä ja käyttöä voidaan pitää 

yhtenä keskeisenä talouden toimijoiden keinona vähentää 

polttoainekustannuksia.

Sähköautojen tarjonnan kasvun ja niiden hinnanlaskun myötä voidaan olettaa, 

että nykyisin polttomoottoriauto vaihdetaan täyssähköautoon tai lataushybridiin 

aiempaa herkemmin.

Työryhmän raportin perusteella päädyttiin, että tässä työssä tarkastellaan 

ensisijaisesti polttoaineverotuksen korotuksen vaikutusta kulkutapasiirtymään. 

Lisäksi päästökaupan vaikutusten tarkastelut tehdään erikseen. Veron nousu 

näkyisi bensiinin hinnan nousuna noin 12 sentillä ja dieselin hinnan nousua noin 

13,5 sentillä. (veronkorotus + alv 24 %).

Työryhmän esitykset on koottu dioille 14 ja 15. 

Lähde: Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän loppuraportti, Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:26



Liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän ehdotukset:
Päästöjä vähentävä rakennemuutos (voimaantulo v. 2023 eteenpäin)

Ehdotukset Verotasojen muutos
Staattinen kustannus-

vaikutus

Vaikutukset CO2-

päästöihin v. 2030 

Vero-ohjaus 

ajoneuvoveron 

perusverosta 

polttoaineveroon 

Bensiinin vero +10 snt/l Neutraali kotitalouksille 0,1 – 0,5 Mt ilman kompensaatiota

Dieselin vero +11 snt/l Hyötyliikenne 

Ajoneuvoveron perusvero keskimäärin –110 

euroa 

+ 170 milj. euroa ilman 

kompensaatiota

Mahdollinen kompensaatio raskaalle 

liikenteelle. 

Sähköautojen 

vero-ohjaus 

ajoneuvoveron 

perusverosta 

autoveroon 

Täyssähköautot Neutraali pitkällä aikavälillä 0,01 – 0,03 Mt

Autovero keskimäärin –900 euroa 

Ajoneuvoveron perusvero +60 euroa 

Lataushybridit 

Autovero keskimäärin –300 euroa 

Ajoneuvoveron perusvero keskimäärin +10 

euroa 



Liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän ehdotukset:
Verotukien vähentäminen ja päästöohjauksen ylläpitäminen ja lisääminen 
(voimaantulo v. 2023-)

Ehdotukset Verotasojen muutos
Staattinen kustannus-
vaikutus

Vaikutukset CO2-
päästöihin v. 2030 

Dieselin verotuen 
vaiheittainen poistaminen ja 

käyttövoimaveron 
alentaminen

Dieselin vero +2 snt/l vuosittain Neutraali kotitalouksille 0,1 – 0,9 Mt ilman kompensaatiota

Käyttövoimaveron alentaminen 
esimerkiksi dieselhenkilöautoilta 
keskimäärin 35 euroa vuosittain.

Hyötyliikenne +26 milj. euroa 
vuosittain ilman kompensaatiota

Liikenteessä käytettävän 
kaasun verotuen vaiheittainen 

poistaminen

Liikennekaasun vero noin +0,4 
snt/kWh vuosittain ja 
kaasuhenkilöautojen 
käyttövoimaveron päivitys

+1 milj. euroa vuosittain
Riippuu hyötyliikenteen 
sähköistymisen nopeudesta.

Polttoaineveron 
indeksitarkistukset

Kuluttajahintaindeksin ja 
polttoainetehokkuuden 
parantumisen mukaan noin 4 % 
vuosittain. 

+120 milj. euroa vuosittain 0,2 – 0,9 Mt



Autoilun verotus ja ajokustannusten muodostuminen

Autovero on auton ostovaiheessa kerran maksettava vero, jonka 
suuruus lasketaan auton ja lisävarusteiden autoverottoman, mutta 
arvonlisäverollisen hinnan sekä auton hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Ajoneuvovero on autoverosta poiketen vuotuinen vero ja se perustuu 
ajoneuvon rekisteritietoihin. Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja 
käyttövoimaverosta. Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota 
käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. 
Ajoneuvoveron perusosa lasketaan auton päästötietojen perusteella. 
Käyttövoimavero perustuu suoraan auton massaan.

• Sähköautojen verotus on kevyttä. Kun täyssähköauton 
ajoneuvovero on keskimäärin 106 euroa vuodessa ja käyttövoimavero 
120 euroa, ovat dieselauton vastaavat verot 192 ja 402 euroa.

• Tavoitteena siirtää liikenteen verotuksen painopistettä nykyistä 
voimakkaammin autojen hankinnasta autojen käyttöön.

Bensiinin ja dieselöljyn verotus koostuu valmisteverosta eli 
polttoaineverosta sekä arvonlisäverosta. Polttoainevero koostuu 
energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja 
huoltovarmuusmaksusta. Polttoaineverotus on ympäristöperusteista, 
sillä veron määrä perustuu tuotteen energiasisältöön ja 
hiilidioksidipäästöihin. Huoltovarmuusmaksu on lakisääteinen 
veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

• Biokaasu on vapautettu kokonaan valmisteverosta.
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Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

Ajokustannukset Vaikutuskeinot

1. Polttoaineiden hinnat, eur/litra 

(bensiini, diesel) tai eur/kWh 

(sähkö)

Polttoaineiden veronkorotukset, 

Fossiilisten polttoaineiden 

kansallinen päästökauppa, 

2. Kulutus, litraa/km (bensiini, 

diesel) tai kWh/km (sähkö)

Ajotapa

Ajoneuvotyypit (kohta 5)

3. Muut ajokustannukset, eur/km 

(pääomakustannukset, palvelu 

jne.)

Hankintatuet, autovero, 

ajoneuvovero

4. Mahdollinen kilometrivero, 

eur/km

Ajokilometreihin ja tieluokkiin 

perustuva liikenneveromalli 

5. Ajoneuvotyyppien jakauma 

(bensiini, diesel, sähkö)

Hankintatuet, käyttövoimainfran 

jakelutuet, konversiotuet, 

henkilö- ja pakettiautojen CO2-

raja-arvojen kiristäminen, 

autoedut, verotuksen muutokset

Pohjautuu raportin Beskrivning av Scenarioverktyget, Verktygets uppbyggnad, 
antaganden och effektsamband, Underlag till Scenarier för att nå klimatmålet för 
inrikes transporter
– ett regeringsuppdrag Mars 2020 tarkasteluihin

Taulukko. Ajokustannusten muodostuminen ja vaikutuskeinot



Veromuutosten vaikutukset polttoaineiden 
kustannuksiin v.2030

Dieselautot

• Polttoaineen hinnankorotus +13,5 snt/l → 
km-hinta saadaan mallista

• Ajoneuvoveron perusvero keskimäärin –110 
euroa, dieselauton keskimääräinen ajosuorite 
21 489 km/vuosi → - 0,51 snt/km 

• Käyttövoimaveron alennus -35 eur/vuosi, 
dieselauton keskimääräinen ajosuorite 
21 489 km/vuosi → - 0,16 snt/km

• Dieselin vero +2 snt/l vuosittain (2023-2035) → 
vuonna 2030 +14 snt/l → km-hinta saadaan 
mallista

• Polttoaineveron indeksitarkistukset, noin 4 % 
vuosittain, → vuonna 2030 polttoainevero 
+31,6 %, dieselöljyn polttoainevero vuonna 
2021 oli 59,48 snt/l. Korotus olisi 18,71 snt/l, 
mutta kun lisäksi huomioidaan arvonlisävero 
(joka lasketaan myös polttoaineverolle), on 
kokonaisvaikutus 23,3 snt/l

Lähteet: Liikenteen verotusta selvittäneen työryhmän loppuraportti, Taulukko 4 ja verotus https://www.vero.fi/yritykset-ja-
yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/nestemaiset-polttoaineet/verotaulukot/

Sähköautot

• Sähköautojen suoritteeksi arvioidaan 15 095 
km/v (sisältää sähköautojen, lataushybridien ja 
kaasuautojen suoritteet)

• Täyssähköauton ajoneuvovero on keskimäärin 
106 euroa vuodessa ja käyttövoimavero 
120 euroa

• Ajoneuvoveron perusvero +60 eur 
(täyssähköautot) ja +10 eur (lataushybridit).

Bensiinikäyttöiset autot

• Polttoaineen hinnankorotus +12 snt/l → 
km-hinta saadaan mallista

• Ajoneuvoveron perusvero keskimäärin –110 
euroa, bensiiniauton keskimääräinen 
ajosuorite 11 846 km/vuosi → - 0,93 snt/km 

• Polttoaineveron indeksitarkistukset, noin 4 % 
vuosittain, → vuonna 2030 polttoainevero 
+31,6 %, moottoribensiinin polttoainevero 
vuonna 2021 oli 75,96 snt/l. Korotus olisi 
24,0  snt/l, mutta kun lisäksi huomioidaan 
arvonlisävero (joka lasketaan myös 
polttoaineverolle), on kokonaisvaikutus 
29,8 snt/l

Yhteensä korotus 13,5+14+23,3 snt/l=

50,3 snt/l (muutetaan km-hinnaksi) ja 
vähennys -0,67 snt/km.

D E5/10

Yhteensä korotus 12+29,8 snt/l=41,8 snt/l 
(muutetaan km-hinnaksi) ja vähennys -0,93 
snt/km.

Ajoneuvokustannuksen nousu kokonaisuudessaan 

+ 35 eur/15095 km = +0,23 snt/km. 
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https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/nestemaiset-polttoaineet/verotaulukot/


Käyttövoimien suoriteosuudet 

• Tällä hetkellä dieselautojen osuus henkilöautojen liikennesuoritteesta 
on 41 % ja bensiinikäyttöisten autojen 58 %. 

• Bensiinikäyttöisten autojen osuus autokannasta on nyt noin 61 % ja 
dieselkäyttöisten autojen osuus 28 %. 

• Työn lähtökohdaksi sovitussa VTT:n politiikkaskenaarion (WAM-
skenaario) mukaisessa autokantaennusteessa bensiinikäyttöisten 
autojen osuus autokannasta on vain 51 % ja dieselkäyttöisten autojen 
osuus 18 %. WAM-skenaarion mukaan Suomessa on vuonna 2030 
yhteensä noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa (täyssähköautot, 
ladattavat hybridit ja vetyautot). Kaasukäyttöisiä henkilöautoja on noin 
130 000 kappaletta

• Dieselautoille matkaa kertyi vuonna 2019 keskimäärin 20 800 
kilometriä vuodessa, kun taas bensiiniautoille kertyy tyypillisimmin 
noin 11 300 kilometriä. (Lähde: Tilastokeskus). Sähkö- ja 
hybridiautoilla ajetaan keskimäärin 15 095 km vuodessa. 
Keskimääräisten vuosisuoritteiden on oletettu laskelmassa pysyvän 
nykytasolla.

• Suoriteosuuksien laskelmassa on oletettu, että hybridiautoilla 50 % 
suoritteesta on sähköllä.

• VTT:n politiikkaskenaariossa henkilöautojen kokonaissuorite putoaa 
noin 2 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. (= tavoitelähtöinen 
skenaario).

2020 2030

Autokanta Suorite Autokanta Suorite

Bensiini 69 % 58 % 51 % 47,3 %

Diesel 28 % 41 % 18 % 25,9 %

Sähkö, kaasu 2 % 1 % 31 % 26,8 %

2020 2030 2020 2030

bensiini 1906828 1391342 69 % 51 %

FFV 85577 1032 3 % 0 %

diesel 772022 475594 28 % 18 %

kaasu 14476 130000 1 % 5 %

bensiini, pistoke 37162 304005 1 % 11 %

diesel, pistoke 2579 4155 0 % 0 %

sähkö (tai vety) 13022 391840 0 % 15 %

yhteensä 2754647 2702040 100 % 100 %

Taulukko. Autokantaennuste (WAM-skenaario) vuodelle 2030*

Taulukko. Arvio suoriteosuuksista vuonna 2030

*Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaario 2020-2050 (VTT 14.1.2021)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d99a3ae3-b7f9-49df-afd2-c8f2efd3dc1d/8af816c1-c786-4489-910f-8448302e3cac/LAUSUNTOPYYNTO_20210115060016.PDF


Kilometrikustannukset: nykytila ja verotusmuutos

Kilometrikustannus Helmet-mallissa

Bensiiniauton polttoainekustannukset: 1,520 €/litra * 7,263 litraa/100km 
≈ 0,1104 €/km
Dieselauton polttoainekustannukset: 1,400 €/litra * 5.958 litraa/100km ≈ 
0,0834 €/km
Sähköllä ajettujen kilometrien kustannukset: 0,15 kWh/km* 0,16 €/kwh ≈ 
0,024 €/km

Keskimääräiset polttoainekustannukset nykytilanteessa: 58 prosenttia * 
0,1104 €/km + 41 prosenttia * 0,0834 €/km + 1 % * 0,024 
≈ 0,0993 €/km

Kunnossapitokustannukset: 0,0361 €/km * 124 prosenttia ≈ 0,0448 €/km
Kilometrikustannukset yhteensä nykytilanteessa: 0,0993 €/km + 0,0448 
€/km ≈ 0,144 €/km

Vuonna 2030 dieselillä ajettavien kilometrien osuus henkilöautojen 
liikennesuoritteesta on 25,9 % ja bensiinin 47,3 %. Sähkön osuus on n. 
26,8 %, jos oletetaan eri käyttövoimien keskimääräisten vuosisuoritteiden 
pysyvän nykytasolla.

Keskimääräiset polttoainekustannukset 2030 nykyhinnoittelulla: 
47,3 prosenttia * 0,1104 €/km +25,9 prosenttia * 0,0834 €/km +  26,8 
prosenttia * 0,024 € /km ≈ 0,0803 €/km. 

Koska sähköautoilu on edullisempaa, ajamisen keskimääräinen kustannus 
laskee ilman polttoaineen hinnankorotuksia

Kilometrikustannuksen muutos

Bensiiniauton polttoaineen veromuutos: 0,418 €/litra * 7,263 litraa/100km 
≈ 0,03036 eur/km
Bensiiniauton kilometrikustannuksen muutos ajoneuvo- ja 
käyttövoimaveron vähennyksen (0,0093 eur/km) jälkeen: ≈ +0,02106 
eur/km
Dieselauton polttoaineen veromuutos: 0,503 €/litra * 5,958 litraa/100km 
≈ 0,02327 eur/km, 
Dieselauton kilometrikustannuksen muutos ajoneuvo- ja 
käyttövoimaveron vähennyksen (0,0067 eur/km) jälkeen: ≈ +0,02327 
eur/km

Sähköautoilun ajoneuvokustannuksen nousun vaikutus kilometrihintaan + 
35 eur/15095 km = +0,0023 eur/km



Kilometrikustannukset 
verotusmuutoksen seurauksena

Uudet kustannukset

Bensiiniauton polttoainekustannukset: 1,520 €/litra * 7,263 litraa/100km 
≈ 0,1104 €/km + 0,02106 eur/km
Dieselauton polttoainekustannukset: 1,400 €/litra * 5.958 litraa/100km ≈ 
0,0834 €/km + 0,02327 eur/km
Sähköllä ajettujen kilometrien kustannukset: 0,15 kWh/km* 0,16 €/kwh
≈ 0,024 €/km +0,0023 eur/km

Kilometrikustannus veromuutoksen jälkeen ja muuttuneilla 
suoriteosuuksilla painotettuna 0,097 €/km
Keskimääräisen kilometrikustannuksen muutos yhteensä 
huomioiden käyttövoimien muutos on -2,5% jos laskelmassa ei 
ole mukana kunnossapitokustannuksia. 

Jos kunnossapitokustannuksen oletetaan pysyvän 
muuttumattomana, on henkilöautoilun kilometrikustannusten 
muutos -1,8  %. 

Käyttö-
voima

Osuus 
suoritteesta

Nykyinen 
km-hinta

Korotus
Uusi 
km-hinta

Bensiini 47,30 % 0,1104 0,02106 0,13146 0,06218058

Diesel 25,90 % 0,0834 0,02327 0,10667 0,02762753

Sähkö, kaasu 26,80 % 0,024 0,0023 0,0263 0,0070484

Uusi km-hinta 0,09685651

Nyk. km-hinta 0,0993

Muutos 2,5 %



Fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa 

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelija 
ostaisi valtiolta säännöllisesti järjestettävistä huutokaupoista 
myytävää fossiilista polttoainemäärää vastaavan, hiilisisältöön 
sidotun jakeluoikeuden. 

Päästöoikeuskaupasta on kaksi eri versiota; cap and trade sekä baseline
and credit. EU:n päästöoikeuskauppaa perustuu cap and trade -
järjestelmään. Cap and trade -järjestelmässä regulaattori asettaa 
päästöille katon, jonka alla yritykset voivat käydä oikeuksilla kauppaa 
keskenään.* 

Järjestelmässä jokaiseen myytyyn polttoainelitraan lisättäisiin päästöluvan 
hinta. Tämä nostaisi polttoaineen hintaa sitä enemmän, mitä 
saastuttavammasta polttoaineesta on kyse.

Huutokaupattavien oikeuksien määrä supistuu vähitellen niin, että 
päästökauppa täydentää muita keinoja riittävästi 
päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Hintaa eivät maksa polttoainetta käyttävät ja CO2- päästöjä aiheuttavat, 
vaan polttoaineen toimittajat. Oletetaan kuitenkin, että jakelijat siirtävät 
päästöoikeuksien hinnan asiakkailleen siten, että polttoaineiden käyttäjät 
maksavat hinnan hiilidioksidipäästöistään toimitusketjun lopussa.

Vaihtoehtona kansalliselle päästökauppajärjestelmälle voisivat olla 
vastaavansuuruiset polttoaineveron korotukset.

Päästökauppa ei toimiakseen edellyttäisi muutoksia nykyiseen ajoneuvo-
ja polttoaineverotukseen tai biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Jos 
muu sääntely säilytetään, toimii päästökauppa eräänlaisena perälautana 
päästötavoitteiden saavuttamiselle. 

Polttoaineiden myyntiluvan hinnaksi muodostuisi myyntilupajärjestelmän 
kiintiötason määrittämän hinnan ja nykysääntelyn mukaisen hinnan 
välinen erotus. Keskusteluissa on ollut mahdollinen kompensaatiomalli 
pienituloisille, mutta kompensaatiota ei kuitenkaan korvamerkittäisi 
polttoaineen hankintaan.
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*Örmä, Veera: Päästökauppabarometri 2019. Helsingin yliopisto, Maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos

Lähde: Aalto yliopiston taloudellinen tarkastelu liikenteen 
päästövähennysmekanismeista



Saksan kansallinen päästökauppa 

Polttoaineen päästökauppalain ( BEHG ) perusteella Saksassa otettiin 

käyttöön kansallinen päästökauppajärjestelmä vuodesta 2021. Saksan 

kansallista päästökauppaa hallinnoi päästökauppavirasto (Deutsche 

Emissionshandelstelle).

Päästökauppaa käydään aluksi kiinteillä hinnoilla (25 eur-55 eur/v) 

vuosina 2021-2025. 

Päästötodistusten huutokauppa alkaa vuonna 2026. Huutokaupat käydään 

hintakäytävällä, jonka vähimmäishinta on 55 euroa ja enimmäishinta 

65 euroa per päästötodistus vuodelle 2026. Vuodesta 2027 alkaen hinta 

luodaan vapaasti markkinoilla, ellei vuonna 2025 päätetään jatkaa 

hintakäytävää vuodelle 2027.

Tavoitteena on, että ajan myötä fossiilisten polttoaineiden myynti vähenee 

ja loppuu kokonaan niiden kallistuessa. Tämä vaikutus todennäköisesti 

vahvistuu sitten kun päästöoikeudet huutokaupataan ja hinta syntyy 

vapaasti markkinoilla.

Lähde: DEHST.de

Yksikkö 2021 2022 2023 2024 2025

Maakaasu kWh 0,5 senttiä 0,5 senttiä 0,6 senttiä 0,8 senttiä 1,0 senttiä

Bensiini, 
premium

l 6 senttiä 7 senttiä 8 senttiä 11 senttiä 13 senttiä

Diesel l 7 senttiä 8 senttiä 10 senttiä 12 senttiä 15 senttiä

Kevyt polttoöljyl 7 senttiä 8 senttiä 10 senttiä 12 senttiä 15 senttiä

Taulukko. Saksan kansallisen päästökaupan vaikutukset polttoaineen
hintoihin DEHSt-laskelma, joka perustuu kiinteisiin hintoihin ilman 
arvonlisäveroa ja muita satunnaiskuluja



Fossiilisten polttoaineiden 
kansallinen päästökauppa 

LVM on arvioinut päästökaupan/polttoaineveron korottamisen vaikutuksia 
polttoaineen hintaan seuraavasti:

• Vaihtoehto 1) Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 
€/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 150 €/tCO2 vuonna 2030. 

• Pumppuhinnat nousisivat arviolta noin 5 prosenttia vuonna 
2025 ja noin 13 – 15 prosenttia vuonna 2030 suhteessa 
perusuraan. 

• Hinnankorotus fossiilisille polttoaineille olisi noin 20 snt/l ja 
bioperäisille polttoaineille 2 – 7 snt/l vuonna 2030. 

• Vaihtoehto 2) Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 
€/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 200 €/tCO2 vuonna 2030. 

• Hinnankorotus fossiilisille polttoaineille olisi noin 34 - 40 snt/l ja 
bioperäisille polttoaineille 10 – 20 snt/l vuonna 2030. 

• Toimenpide vähentää polttoaineen kysyntää arviolta 5 - 10 % tai 10 –
20 % riippuen kumpi toimenpide 1) vai 2) toteutetaan

Laskelmassa on lisäksi otettava huomioon laki biopolttoaineiden käytön 
edistämisestä liikenteessä (jakeluvelvoitelaki). Uusiutuvien polttoaineiden 
energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien liikenteen 
polttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) tulee olla 
vähintään 30 % vuonna 2030.
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Lähde: Fossiilittoman liikenteen tiekartta; vaikutusarviointien yhteenveto, 
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, Jakeluvelvoitelaki  
446/2007



Päästökauppa: 
kilometrikustannukset, nykytila ja muutos

• Keskimääräiset polttoainekustannukset Helmet-mallissa ovat nykytilanteessa ≈ 

0,0993 €/km

• Kunnossapitokustannukset: 0,0361 €/km * 124 prosenttia ≈ 0,0448 €/km

Kilometrikustannukset yhteensä nykytilanteessa: 0,0993 €/km + 0,0448 €/km ≈ 

0,144 €/km

• Vuonna 2030 dieselillä ajettavien kilometrien osuus henkilöautojen 

liikennesuoritteesta on 25,9 % ja bensiinin 47,3 %. Sähkön osuus on n. 26,8 %, jos 

oletetaan eri käyttövoimien keskimääräisten vuosisuoritteiden pysyvän nykytasolla.
Polttoainekustannuksen muutos 

on keskimäärin +18,3 %. 

Jos otetaan mukaan myös 

kunnossapitokustannus, nousee 

henkilöautoilun 

kilometrikustannus keskimäärin 

13,4 %. 

Kilometrikustannuksen muutos:

Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 €/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 200 €/tCO2 vuonna 

2030 tarkoittaisi noin 34–40 snt/l veronkorotusta fossiilisille polttoaineille ja bioperäisille 

polttoaineille 10–20 snt/l vuonna 2030. 

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 30 % vuonna 2030. 

Polttoainekorotuksen vaikutus bensiiniauton kilometrikustannukseen: (0,7*(0,418 

€+0,37€)/litra + 0,3(0,418€+0,15€))* 7,263 litraa/100km ≈ 0,0524 eur/km

Polttoainekorotuksen vaikutus dieselauton kilometrikustannukseen : (0,7*(0,503 €+0,37€)/litra 

+ 0,3*(0,503 €+0,15€)/litra) * 5,958 litraa/100km ≈ 0,0481 eur/km

Keskimääräiset polttoainekustannukset päästökauppaskenaariossa: 47,3 prosenttia * (0,1104 

€/km+ 0,0524 eur/km) + 25,9 prosenttia * (0,0834 €/km + 0,0481 eur/km)  + 26,8 % * 0,024 

≈ 0,1175 €/km



Yhteenveto ja herkkyystarkastelu (1/2)

Mallitarkasteluissa arvioidaan henkilöautoliikenteen osalta keskimääräisen ajokustannuksen muutoksen vaikutuksen eri valintamekanismeihin, 
josta puolestaan liikenteen kysynnän määrä lasketaan. Tässä huomioidaan liikenteen verolliset hinnat ajoneuvokannan käyttövoimarakenteen 
mukaisesti. Käytännössä keskimääräinen muuttuva ajokustannus lasketaan painottamalla eri käyttövoimien ajoneuvoja niiden suoritteiden 
suhteessa. Tämä ”keskiarvoajoneuvo” on simuloinnissa sitten kullakin yksilöllä käytössä riippumatta henkilöstä ja paikasta. Näin ollen 
autokantaennuste ja arviot suoritteista käyttövoimittain vaikuttavat keskeisesti siihen, millaisia laskennallisia vaikutuksia verotusmuutoksilla tai 
päästökaupalla voidaan tunnistaa. 

Keskimääräinen 
kilometrikustannusten muutos 

Veromuutosten 
seurauksena

Päästökaupan 
vaikutuksesta

WAM-skenaarion mukainen 
autokanta**

-1,8 % + 13,4 %

Perusennusteen 2020 mukainen 
autokanta**

+9,0 % + 27,8 %

Perusennusteen 2021 mukainen 
autokanta ja suoritteet

- 2,8 % + 19,7 %

** Suoritteet arvioitu tässä työssä käyttövoimittain nykyisten suoritteiden pohjalta
*Vuoden 2021 tieliikenteen ennustetta on kehitetty ottamaan 
mallin joustomekanismeissa koko autokannan tasolla paremmin 
huomioon eri kustannustasot. Näin suoritteiden laskentaa on 
saatu realistisemmaksi. Myös maankäyttötietoja on päivitetty

Nykyisin

WAM-
ske-
naario**

Perus-
ennuste 
2020**

Perus-
ennuste 
2021*

Bensiini 58 % 47,30 % 53,76 % 51,70 %

Diesel 41 % 25,90 % 35,65 % 28,00 %

Sähkö, 
kaasu 1 % 26,80 % 10,59 % 20,60 %

Taulukko. Suoritejakauma käyttövoimittain Taulukko. Arviot keskimääräisesti kilometrikustannuksen muuttumisesta
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Yhteenveto ja herkkyystarkastelu (2/2)

Perusennuste 2020

Perusennusteen autokantaennuste pohjautuu Liikenneviraston suorite-

ennusteeseen, automyynnin toteutuneeseen kehitykseen ja Suomen 

autokannan EU-sovitettuun kehitysennusteeseen, missä kullekin 

ajoneuvotyypille ja tekniikalle on arvioitu autokohtainen suoritteen 

kehitys. 

Perusennusteen 2020 mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä noin 

350 000 sähkökäyttöistä autoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja 

vetyautot). Kaasukäyttöisiä henkilöautoja olisi hieman vajaat 25 000 

kappaletta.

Perusennusteen autokannalla ja nykyisitä keskimääräisitä 

käyttövoimakohtaisista suoritteista arvioiduilla suoritteilla veronkorotukset 

nostaisivat keskimääräistä polttoainekulua 12,2 % ja keskimääräistä 

kilometrikustannusta 9,0 % (kunnossapitokustannus huomioon ottaen).

Päästökauppa nostaisi keskimääräistä kilometrikustannusta noin 27,8 %. 

Valtakunnallinen tieliikenteen ennuste 2021

Vuonna 2018 laadittujen valtakunnallisen liikenne-ennusteiden 

lähtökohtina on tekijöitä, joiden kehityksestä arviot ovat muuttuneet 

merkittävästi, kuten mm. väestö- sekä bruttokansantuotteen kehitys. 

Tieliikenteen ennuste oli siten perusteltua laatia uudelleen vuonna 2021. 

Uudessa tieliikenteen ennusteessa menetelmää kehitettiin ottamaan 
mallin joustomekanismeissa koko autokannan tasolla paremmin huomioon 
eri kustannustasot. Näin suoritteiden ja päästöjen laskenta on saatu 
realistisemmaksi. Autonomistuksen ja henkilöautojen 
käyttövoimarakenteen osalta ennusteessa on seurattu VTT:n 600 000 
hybridi- ja sähköauton (vuoteen 2030 mennessä) skenaariota.

Liikenteen verotusta pohtineen työryhmän esittämistä veronkorotuksista 
huolimatta keskimääräinen polttoainekulu laskisi 3,8 % ja keskimääräistä 
kilometrikustannus 2,8 % (kunnossapitokustannus huomioon ottaen), jos 
muita tekijöitä ei oteta huomioon, koska sähköautojen osuus suoritteesta 
kasvaa. Päästökauppa nostaisi keskimääräistä kilometrikustannusta noin 
19,7 %. 

Yhteenveto 

Sähköautojen lukumäärän ja keskimääräisten suoritteiden ennustaminen 
on epävarmaa, koska tietoa sähköautojen käytöstä ei vielä juuri ole. 
Voidaan myös olettaa, että varsinkin ensimmäiset sähköautojen omistajat 
eivät ole tyypillisiä kuluttajia. Siksi on epävarmaa miten muuttuva 
kustannus vaikuttaa liikkumisen määrään erityisesti, kun hintataso laskee 
voimakkaasti. Lisäksi tarkasteluissa ei huomioida mm. sähköautojen 
teknisiä rajoitteita (esim. toimintamatka, latausinfra ja sen nopeus).*

Tehtyjen tarkastelujen perusteella oletetaan, että ehdotetut 
veromuutokset eivät vaikuta keskimääräiseen kilometrihintaan. 
Päästökaupan keskimääräiseksi vaikutukseksi arvioidaan + 15 % kasvu 
ajokustannuksissa. 

*Lähde: Microsoft Word - 2021-08-16 Tieliikenteen ennuste.docx (hankeikkuna.fi)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d99a3ae3-b7f9-49df-afd2-c8f2efd3dc1d/5d4db40f-4cf4-4ad5-9e42-99031175f27e/MUISTIO_20210920060527.pdf


Kapasiteetin määritelmät eri kulkutavoilla

Tieverkon kapasiteetti

Autoliikenteen kapasiteetti määritetään tässä 
autoliikenteen määräksi, jonka jälkeen liikennevirta 
muuttuu epävakaaksi, sen nopeus laskee ja 
palvelutaso heikkenee nopeasti. 

Lähtökohtaisesti liikenne liikkuu nopeusrajoituksen 
määräämää vapaata nopeutta. Liikenteen lisääntyessä 
ajoneuvot alkavat vaikuttaa toistensa 
käyttäytymiseen. Liikenteen keskinopeus laskee ja 
vaihtelut lisääntyvät. Lähellä kapasiteettia liikenne 
alkaa jonoutua ja keskinopeus laskee selvästi. Kun 
kapasiteettipiste on ylitetty riittävän pitkäksi aikaa, 
saavutaan ylikysyntätilanteeseen, jolloin liikenne on 
täysin jonoutunut. 

Esimerkki

Helsingin seudun liikenne-ennustemalleissa katujen ja 
moottoriväylien kapasiteetti vaihtelee nopeus-
rajoituksen, liikenneympäristön luokitteluun perustuen 
välillä 750– 2200 ajoneuvoa tunnissa kaistaa kohden, 
pienin kapasiteetti on kokoojakadulla ja suurin 
moottoritiellä eritasoliittymin. Tämän kapasiteetti-
pisteen lähellä keskinopeus laskee nopeasti 
liikennemäärän kasvaessa. (HSL 33/2011.)

Ratayhteyksien 
matkustajakapasiteetti

Ratayhteyksien matkustajakapasiteetti määrittyy 
ratakapasiteetin ja liikennöivien kulkuvälineiden 
matkustajamäärän mitoituksen perusteella.

Ratakapasiteetti on suhteellinen käsite, jolle ei voida 
määritellä yksiselitteisesti arvoa tai ylärajaa, vaan se 
riippuu mm. infrasta (raiteiden määrä, nopeus-
rajoitukset, vaihteet) ja kaluston ominaisuuksista 
(jarrutusmatkat) ja aikatauluista. Puutteellinen 
ratakapasiteetti näkyy junien myöhästymisinä ja voi 
johtaa siihen, ettei haluttua junatarjontaa pystytä 
toteuttamaan. Puutteellinen ratakapasiteetti lisää 
häiriöherkkyyttä, mitä lähempänä kapasiteetin 
ylärajaa ollaan, sitä häiriöherkempää on liikenne. 

Ratakapasiteetin ohella matkustajakapasiteettiin 
vaikuttaa liikennevälineen matkustajamäärän mitoitus. 
Kaukoliikenteessä mitoitus määräytyy yleensä 
istumapaikkojen lukumäärän mukaan, kun taas 
seudullisessa liikenteessä jokaisella matkustajalla ei 
ole omaa istumapaikkaa. Seuduilla 
matkustajamitoituksia ohjaavat joukkoliikenteen 
suunnitteluohjeet, joissa määritetään käytössä olevan 
liikennekaluston paikkamäärät sekä sallitut 
kuormitusasteet. 

Esimerkki

Helsingin seudulla pitkän aikavälin suunnitelmissa 
kapasiteetti mitoitetaan tuntijaksoittain. Suurin sallittu 
kuormitusaste on 85 % vaunun paikkamäärästä. Siten 
esim. metron nykyinen kapasiteetti 3-5 minuutin 
vuorotiheydellä on noin 7000-11000 matkustajaa. 
(HSL 2016.)

Pyöräliikenteen kapasiteetti 

Pyöräväylän kapasiteetti toimii periaatteessa samoin 
kuin autoilla. Pyöräliikenteessä nopeudet vaihtelevat 
kuitenkin enemmän ja siksi ohitusmahdollisuuksien 
määrä vaikuttaa keskinopeuteen ja ajomukavuuteen 
autoja enemmän. (Botma & Papendrecht 1991.)

Tyypillisesti pyöräväylien tarjoama kapasiteetti 
ylittää kysynnän selvästi, joten 
kapasiteettikysymykset eivät ole nousseet esille 
ajankohtaisina aiheina pyöräilyn 
kehittämisohjelmissa. 

Pyöräliikenteen kapasiteetin keskeinen kysymys on 
ollut siksi pyöräliikenteen ja jalankulun 
erotteluperiaatteet. Kulkutapojen erottelun tarve 
riippuu pyöräliikenteen määristä ja  sen avulla 
voidaan yleensä merkittävästi parantaa jalankulun 
olosuhteita ja pyöräilyn sujuvuutta. 

Esimerkki

Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (Väylä 18/2020) 
mukaisesti pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistämistä 
samaan tilaa voidaan tiiviisti rakennetun alueen 
ulkopuolella harkita silloin, kun poikkileikkauksessa 
on huipputunnin aikana:

• alle 200 pyöräilijää ja alle 200 jalankulkijaa

• alle 300 pyöräilijää ja alle 50 jalankulkijaa tai

• alle 50 pyöräilijää ja alle 300 jalankulkijaa. 



3.
Henkilöliikenteen 
mallitarkastelut ja 
kapasiteettiarvot

Kuva: Henriika Weiste
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3) Valtakunnalliset 
mallitarkastelut 
(LIVIMA-liikennemalli)

2) Tampereen seudun 
mallitarkastelut 
(TALLI-liikennemalli)

Henkilöliikenteen mallitarkastelut

Hinnanmuutosten kapasiteettivaikutusten esille tuomiseksi työssä on 
toteutettu henkilöliikenteen ennustemallitarkasteluita. Mallitarkasteluiden 
tavoitteena on kuvata hinnanmuutosten merkitystä ihmisten päivittäisissä 
liikkumisvalinnoissa (matkan kulkutapa ja suuntautuminen) ja edelleen 
näiden valintojen vaikutuksia liikenneverkon kuormitukseen ja 
ruuhkautumiseen eri kulkumuodoilla. 

Tarkastelut on tehty luvussa 2 esitetylle päästökauppaskenaariolle, koska 
pelkkä verotuksen muutos ei vaikuta henkilöautoilun keskimääräiseen 
kilometrikustannukseen ja siten aiheuta kysyntämuutoksia.

Hinta-kysyntämuutoksen mallinnukset on tehty kolmella eri alueella, 
joissa on käytössä erilliset liikenne-ennustemallit:

1) HSL alueen mallitarkastelut (Helmet-liikennemalli)

2) Tampereen seudun mallitarkastelut (TALLI-liikennemalli)

3) Valtakunnalliset mallitarkastelut (LIVIMA-liikennemalli)

Edellä mainitut liikenne-ennustemallit kuvaavat suomalaisten päivittäisiä 
liikkumisvalintoja, kuten matkojen määrä, ajankohta, kulkutavan valinta 
sekä matkojen suuntautuminen. Ne perustuvat liikkumistutkimuksiin, 
jotka on tehty ennen Covid19-pandemiaa, joten se ei huomioi pandemian 
mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia ihmisten liikkumiseen. 

Malleissa ei huomioida liikkumisen kustannuksen vaikutuksia 
autonomistukseen, vaan tarkastelut keskittyvän päivittäisten 
liikkumisvalintojen kuvaamiseen ja autokannan ennusteet otetaan 
tarkasteluissa lähtökohdaksi.

1) HSL alueen 
mallitarkastelut 
(Helmet-liikennemalli)



Helsingin seudun mallitarkastelu: lähtökohdat

Helsingin seudun liikennemalli (Helmet)

Helmet on HSL:n ylläpitämä Helsingin seudun työssäkäyntialueen ennustemalli. 
Mallissa on suurimpien liikennevirtojen kuvaamisessa hyödynnetty 
neliporrasmallia. Malli koostuu matkatuotos-, kulkutapa- ja 
suuntautumismalleista. Liikenne-ennusteiden lähtötietoja ovat väestö- ja 
maankäyttötiedot sekä liikenteen sijoitteluohjelmasta saatavat vastusmuuttujat 
(matka-aika, kustannus) arvot, jotka kuvaavat matkan ominaisuuksia eri 
kulkutapoja käyttäen. 

Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
kasvattamalla kilometrikustannuksen hintaa 0,144 e/km -> 0,1662 e/km. 
Henkilöautoilun kilometrikustannus vaikuttaa henkilöautoilun kokonaisvastukseen 
ja siten kaikkien kulkumuotojen kulkutavanvalintaan ja matkojen 
suuntautumiseen. 

Tarkastelutilanne

Helmet-mallitarkasteluissa on esitetty muutokset kulkutapaosuuksissa ja 
suoritteissa vuoden 2030 tilanteessa, jossa on huomioitu MAL2019-suunnitelman 
mukainen maankäyttö ja liikenneverkko, mutta ei muita liikenteen 
hinnoittelutoimenpiteitä. Suunnitelma sisältää lukuisia tie- ja 
joukkoliikenneverkon kehittämishankkeita, joista tämän työn kannalta 
merkittävimmät on esitetty taulukossa.

Vuoden 2030 MAL-suunnitelman mukaisessa ennustetilanteessa Helsingin 
seudulla tehdään noin 1,3 milj. henkilöautomatkaa ja 0,6 milj. joukkoliikenne-
matkaa vuorokaudessa. Nykytilanteeseen nähden vuoden 2030 ennusteessa 
autoliikenteen matkamäärä kasvaa + 5 % ja joukkoliikenteen matkamäärä jopa 
+40 %. Joukkoliikennematkojen suuri kasvu johtuu maankäytön voimakkaasta 
kasvusta hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja toisaalta verkon 
kehittämisestä, mikä ohjaa kasvua joukkoliikenteeseen.

Tieverkko Joukkoliikenneverkko

• Kehä III toimivuus (lisäkaistat 
Vantaankoski-Pakkala), 

• Lahdenväylän (Vt 4) lisäkaistat Kehä III-
Koivukylänväylä, 

• Lahdenväylän (Vt 4) lisäkaistat 
Koivukylänväylä-Kulomäentie, 

• Tattarisillan liittymä, Kehä I:n ja 
Lahdenväylän liittymäalue, 

• Kuninkaantammen liittymä + lisäkaistat, 
• Kehä I Maarinsolmu ja Hagalundin

tunneli

• Espoon kaupunkirata Leppävaara-
Kauklahti 

• Kerava-Nikkilä -henkilöjunaliikenne, 
• Junatarjonnan lisääminen Pääradalla, 
• Junatarjonnan lisääminen Oikoradalla, 
• Metron automatisointi, 
• Helsingin raitioliikenteen 

kehittämisohjelma, 
• Viikin-Malmin pikaraitiotie, 
• Vihdintien pikaraitiotie, 
• Tuusulanväylän pikaraitiotie, 
• Pikaraitiotie Mellunmäki–Aviapolis–

Lentoasema, 
• Pikaraitiotie Matinkylä–Suurpelto–Kera–

Leppävaara 

Taulukko. MAL2019-suunnitelman sisältämiä liikenneverkon 
kehittämishankkeita vuoteen 2030 mennessä
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Helsingin seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario

Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
matkamäärään ja suoritteeseen on merkittävä. Matkamäärien muutokset on 
autoliikenteessä on -2,7%, joukkoliikenteessä +2,4% ja pyöräliikenteessä 
+1,6% suhteessa perustilanteeseen 2030. Vastaavasti vaikutus henkilöautojen 
suoritteeseen on noin -6 % luokkaa, mikä vastaa suuruudeltaan MAL2019-
suunnitelman sisältämän ruuhkamaksun vaikutuksia. Ruuhkamaksun vaikutus 
autojen kilometrisuoritteeseen on aiemmissa tarkasteluissa ollut noin -7 % (MAL 
2019 Helsingin seudun tieverkon kehittämistarpeiden arviointi).

Ruuhkamaksujen kaltaisen tieliikennesuoritteen muutoksen on todettu myös 
aiemmin vaikuttavan merkittävästi tieverkon kuormitukseen ja tieverkon 
liikennöitävyyden puutteisiin (MAL 2019 Helsingin seudun tieverkon 
kehittämistarpeiden arviointi). Keskimääräisen kilometrihinnan kasvu vähentää 
siten tieliikenteen palvelutason puutteita ja sitä kautta investointitarvetta.

Joukkoliikenteessä matkustajamäärien muutos (+2,4%) vaikuttaa enemmän 
kulkuvälineiden ruuhkautumiseen, koska kysyntämuutos on keskittyneempää 
runkoyhteyksille ja runkoyhteyksistä erityisesti metron ja pääradan kapasiteetti 
ovat Helsingin seudulla kriittisiä tekijöitä. Autoliikenteen hinnoittelulla on todettu 
olevan vaikutusta esimerkiksi metron kapasiteettikysymyksiin, mutta tarkempia 
johtopäätöksiä vaikutuksesta kapasiteetin kasvattamiseen ei ole esitetty (HSL 
5/2020). 

Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Helsingin seudulla

Perustilanteella tarkoitetaan tässä HSL-alueen perusennustetta v. 2030, jossa 
on huomioitu MAL2019-suunnitelman mukainen maankäyttö ja liikenneverkko, 
mutta ei muita liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä. 



Tieverkon liikennemäärien muutos 
päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
suhteessa perustilanteeseen 2030
(autoa / vuorokausi)

Tieliikenteessä vaikutukset kohdentuvat tasaisesti 
koko katu- ja tieverkolle. Muutoksen suuruus 
vastaa aiempia ruuhkamaksuselvityksiä.

Helsingin seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario
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Tieverkon ruuhkautuminen perustilanteessa 2030
(autoa / aamuhuipputunti)

Tieverkon ruuhkautuminen päästökauppaskenaariossa 2030 
(autoa / aamuhuipputunti)

Helsingin seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario
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Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
suhteessa perustilanteeseen 2030
(matkustajaa / vuorokausi)

Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät tieliikennettä 
voimakkaammin runkoyhteyksille. Erityisesti pääradan 
ja metron kapasiteetin riittävyys on todettu 
seudullisessa suunnittelussa haasteeksi.

Helsingin seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario
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Pyöräliikennemäärien muutos 
päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
suhteessa perustilanteeseen 2030 
(pyörää / vuorokausi)

Pyöräliikenteen määrät kasvavat tasaisesti 
koko verkolla, mikä voi lisätä tarpeita 
jalankulun ja pyöräilyn erottelulla alueilla, 
joissa sitä ei ole vielä toteutettu. 
Pyöräliikenteen reitinvalinnan tarkkuus ei 
ole kuitenkaan mallinnuksessa riittävä, jotta 
voitaisiin osoittaa tarkempia johtopäätöksiä 
yhteysväleihin liittyen.

Helsingin seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario
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Tampereen seudun mallitarkastelu:
Lähtökohdat

Tampereen seudun liikenne-ennustemalli (TALLI)

Päästökaupan vaikutusta on tutkittu Tampereen seudun liikennemallin 
(TALLI) avulla. TALLI-mallin toimintaperiaate on vastaava kuin Helmet-mallilla. 
Tarkastelussa käytettiin viimeisintä käytössä olevaa TALLI-malliversiota (2015).

Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
kasvattamalla kilometrikustannuksen hintaa 16%. Helsingin seudun mallin tavoin 
henkilöautoilun kilometrikustannus vaikuttaa henkilöautoilun kokonaisvastukseen 
ja siten kaikkien kulkumuotojen kulkutavanvalintaan sekä matkojen 
suuntautumiseen. 

Tarkastelutilanne

Mallilla on esitetty muutokset kulkutapaosuuksissa ja suoritteissa vuoden 2030 
tilanteessa, jossa maankäyttö on muodostettu Pirkanmaan liiton vuosien 2025 ja 
2040 maankäyttöennusteiden pohjalta seudulliset raitiotieyhteydet on 
rakennettu. Liikennejärjestelmässä ei ole mukana liikenteen 
hinnoittelutoimenpiteitä.

Tampereen seudun MAL-suunnitelma sisältää lukuisia tie- ja 
joukkoliikenneverkon kehittämishankkeita, joista tämän työn kannalta 
merkittävimmät on esitetty taulukossa.

Vuoden 2030 perustilanteessa Tampereen seudulla tehdään noin 0,8 milj. 
henkilöautomatkaa ja 0,2 milj. joukkoliikenne-matkaa vuorokaudessa. 
Matkamäärien kasvu on voimakasta sekä henkilöautolla (+ 26 %) että 
joukkoliikenteellä (+40 %), mikä johtuu seudun maankäytön kehittymisestä. 
Joukkoliikenteen investoinnit ja maankäytön sijoittelu ohjaavat kasvua 
joukkoliikenteeseen.

Tieverkko Joukkoliikenneverkko

• Vt 12 Tampereen Rantaväylä
• Vt 3 Tampere -Vaasa 1. vaihe
• Vt 9 Alasjärvi-Ruutana nelikaistayus
• Vaitinaron risteyksen (VT 12 ja KT 

65) toteuttaminen
• Vt 12 Ojala-Lamminrahkan 

maankäytön kehittämiseen liittyvät 
hankkeet

• Vt 3 Lakalaiova-Sarankulma 
lisäkaistat

• Vt 12 Teiskontien parantaminen 
TAYSin kohdalla

• Vt 12 Kahtalammin eritasoliittymä

• Raitiotien 2. vaihe sekä linjat Pirkkala-
Koilliskeskus ja TAYS-Teivo

• Bussiliikenteen laatukäytävät
• Lähijunaliikenteen kehittäminen: Tesoma, 

Lempäälä ja Nokia, Orivesi

Taulukko. Rakennesuunnitelman sisältämiä liikenneverkon kehittämishankkeita 
vuoteen 2030 mennessä
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Tampereen seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario

Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
matkamäärään vuorokaudessa on -1,7% ja joukkoliikenteessä +1,7% suhteessa 
perustilanteeseen 2030. Henkilöauton kilometrisuoritteen muutos on vastaavasti 
noin -7 %. Suhteellinen muutos on samaa luokkaa Helsingin seudun 
mallitarkasteluiden kanssa ja kokonaisuudessaan skenaario leikkaa 
autoliikenteen voimakkaasta kasvuennusteesta noin kuudenneksen.

Aiemmin on todettu, että väestökasvun voimakas kasvu edellyttää väylien 
kehittämistä, muuten uhkana on liikenteen ruuhkautuminen ja hajaantuminen ei-
toivotuille reiteille (Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Liikenteellisten vaikutusten 
arviointi). Liikenteen kasvu kohdistuu Tampereen kaupunkiseudulla pääteille ja 
sisääntuloteille, joissa kasvu on nykytilanteesta vuoteen 2040 suurimmillaan 
50 %. Päästökauppaskenaario voi suurimmillaan leikata näiden yksittäisten 
kohteiden liikennemäärien kasvusta jopa 20-50 %, mikä vähentäisi merkittävästi 
maankäytön ja liikenteen kasvusta aiheutuvia sujuvuusongelmia. 

Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset perustelevat seudullisten 
raitiotieyhteyksien kehittämistä kysynnän lisääntyessä. Raideliikenne 
mahdollistaa busseja suuremman kapasiteetin, jota voidaan mukauttaa vaunun 
koon ja vuorovälin avulla. 

Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Tampereen seudulla

Perustilanteella tarkoitetaan vuoden 2030 tilannetta, jossa maankäyttö 
vastaa Pirkanmaan liiton vuosien 2025 ja 2040 maankäyttöennusteita ja 
seudulliset raitiotieyhteydet on rakennettu. Liikennejärjestelmässä ei ole 
mukana liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä.



Tieverkon liikennemäärien muutos 
päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
suhteessa perustilanteeseen 2030
(autoa / vrk)

Liikennemäärien muutokset ovat 
suurimmillaan päätieverkolla. Muutokset 
tapahtuvat pääosin liikennemäärien 
suhteessa, koska päästökauppaskenaarion 
hinnoittelu ei kohdistu alueellisesti tai verkon 
eri osille. 

Tampereen seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario
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Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
suhteessa perustilanteeseen 2030
(matkustajaa / vuorokausi)

Joukkoliikenteessä kasvu kohdistuu tasaisesti eri 
kulkutavoille (lähijuna, raitiotie ja bussiyhteydet). 
Muutos ristijouston kautta kohdentuu alueellisesti 
samoin kuin autoliikenteen vähenemä.

Tampereen seudun mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario
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Valtakunnallinen mallitarkastelu:
Lähtökohdat

Valtakunnallinen liikenne-ennustemalli (LIVIMA)

Valtakunnallisella liikenne-ennustemallilla kuvataan kulkutapaosuuksien 
muutoksia ennustetilanteessa. Valtakunnallinen liikenteen mallijärjestelmä 
koostuu liikkumisvalintojen yksilömallista ja ennustemallista, jonka avulla 
tuotetaan kulkutapavalintojen muutokset liikenteen tarjonnassa ja 
kustannuksissa tapahtuvien muutosten seurauksena (Liikennevirasto 2014). 
Valtakunnallinen liikennemallin tarkasteluissa otetaan siten huomioon vain 
kulkutapamuutokset sekä liikenteen uudelleenreititys liikenneverkolle. 

Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
kasvattamalla kilometrikustannuksen hintaa 0,1004 e/km -> 0,1165 e/km. 

Valtakunnallisen ennustemallin tarjonnan kuvaus on tehty pitkämatkaisen 
liikenteen tarkasteluun ja siitä puuttuu kaupunkiseutujen liikenne, joten tässä 
työssä mallilla on tarkasteltu vain yli 100 km pituisia matkoja. Samalla 
varmistetaan, että kysyntämuutokset eivät ole päällekkäisiä kaupunkiseutujen 
kanssa. Mallitarkasteluissa ei ole mukana kansainvälistä liikennettä.

Tarkastelutilanne

Perustilanteena tarkasteluissa on vuonna 2018 laadittu valtakunnallisten mallien 
vuoden 2030 perusskenaario (Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä 
oletuksia liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista hankkeista, vaan 
ennusteet perustuvat oletuksille väestökasvusta ja ennustetusta 
toimialakohtaisesta talouskehityksestä. Käytetty ennuste oli uusin käytettävissä 
oleva valtakunnallinen ennuste tarkasteluja tehtäessä.  

Vuoden 2030 perustilanteessa valtakunnallisessa ennusteessa tehdään 
vuorokaudessa noin 0,2 milj. pitkää henkilöautomatkaa ja 0,07 milj. pitkää 
joukkoliikennematkaa. Matkamäärien kasvu nykytilanteesta on henkilöautolla 
+26 % ja joukkoliikenteellä +16 %.

Taulukko. Väestöennusteet maakunnittain (Liikennevirasto 57/2018)



Valtakunnallinen mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaario

Pitkien matkojen matkamäärien muutokset ovat merkittäviä ja 
päästökauppaskenaario hillitsee ajoneuvoliikenteen kasvua vuoteen 2030 
mennessä. Hinnanmuutosten aiheuttamat kysyntämuutokset ovat suurempia 
kuin Helsingin ja Tampereen seudulla. Tämä tulos on linjassa raportin ”Kestävän 
liikkumisen toimien kulkutapavaikutukset” (Traficom 13/2020) kanssa, jossa 
pitkien matkojen hinta-kysyntäjousto on suurempi kuin lyhyillä matkoilla.

Päästökauppaskenaariossa valtakunnallisten pitkien matkojen määrät muuttuvat 
vuorokausitasolla henkilöautoilla noin -17 % ja joukkoliikenteessä -24 %. 
Henkilöauton kilometrisuoritteet laskevat vastaavasti noin -6 %. Seudullisen 
mallinnusten tavoin myös pitkämatkaisessa liikenteessä vaikutus leikkaa kasvua 
nykytilanteesta vuoden 2030 perustilanteeseen.

Päästökauppaskenaario vaikuttanee tieverkon liikennöitävyyden puutteisiin ja 
hankkeiden tarpeeseen, mutta tuskin poistaa aiemmin todettua tarvetta 
kapasiteetin lisäämiselle. Pitkämatkaisen joukkoliikenteen osalta kasvu on 
suhteellisesti tieliikennettä suurempaa ja aiheuttaa merkittäviä lisätarpeita 
kapasiteetin kasvattamiselle. 

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu kohdistuu useille kapasiteetin 
kannalta kriittisille yhteysväleille. Tieliikenteen ja joukkoliikenteen 
kapasiteettikysymystä on tarkasteltu lisäksi seuraavilla sivuilla 
yhteysvälikohtaisesti.

Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia pitkillä matkoilla
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Nykytilanne Perustilanne Päästökauppaskenaario

Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua valtakunnallisten mallien vuoden 
2030 perusskenaariota (Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä oletuksia 
liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista hankkeista, vaan ennusteet 
perustuvat oletuksille väestökasvusta ja ennustetusta toimialakohtaisesta 
talouskehityksestä. 



Tieverkon liikennemäärien muutos 
päästökaupan seurauksena 
suhteessa perustilanteeseen 2030
(autoa / vrk)

Tieliikenteessä vaikutukset jakautuvat 
pitkämatkaisessa liikenteessä 
voimakkaimmin päätieverkolle.

Valtakunnallinen mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin
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Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
päästökaupan seurauksena suhteessa 
perustilanteeseen 2030
(matkustajaa / vrk)

Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät samoin 
runkoyhteyksille. Matkustajamäärät kasvavat 
voimakkaasti bussi- ja junaliikenteessä.

Junaliikenteessä vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
pääradan ruuhkaisimmille osuuksille.

Valtakunnallinen mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin
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Valtakunnallinen mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin

Tarkempaan tarkasteluun on valittu merkittäviä yhteysvälejä, joille on tarkoitus kohdentaa Liikenne 12 
-suunnitelman investointiohjelmassa (2.7.2021) hankkeita tai jotka ovat muuten valtakunnallisesti merkittäviä 
pitkämatkaisen liikenteen yhteysvälejä.

Päästökauppaskenaario hillitsee ajoneuvoliikenteen kasvua vuoteen 2030 mennessä. Tieliikenteen osalta muutos kuitenkin 
osunee edelleen kasvuennusteille oletetuille vaihteluväleille, jolloin skenaario vaikuttaa tieverkon liikennöitävyyden 
puutteisiin ja hankkeiden tarpeeseen, mutta tuskin poistaa aiemmin todettua tarvetta kapasiteetin lisäämiselle.

Tämä tarkastelu ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja esitetyt liikenne-ennusteet saattavat poiketa hanketason 
tarkasteluissa, joissa on huomioitu maankäytön kehitys ja liikenneverkon muutokset tarkemmalla tasolla. Tämä tarkastelu 
osoittaa esimerkinomaisesti mahdollista hinnoista johtuvaa kysynnän muutosta.

Ennustevuosi 2030
Liikennemäärä 
nykyennuste
(ajon / vrk)

Liikennemäärä 
perustilanne*
(ajon / vrk)

Liikennemäärä 
päästökauppa
(ajon / vrk)

Liikennemäärän 
muutos

perustilanne*
vs. nykytila

(%)

Liikennemäärän 
muutos

päästökauppa 
vs. nykytila

(%)

Vt4 Helsinki – Lahti
(kohdalla Henna)

29300 30000 28500 +2 % -3 %

Vt9 Tampere – Jyväskylä
(kohdalla Jämsä)

8100 8100 7700 0 % -5 %

Vt15 Kotka – Kouvola
(kohdalla Inkeroinen)

7500 6400 6300 -15 % -16 %

Vt8 Vaasa - Kokkola
(kohdalla Pietarsaari)

6500 6200 6100 -5 % -6%

Vt1 Helsinki - Turku
(kohdalla Salo)

16200 16900 16300 +4 % +1 %

Vt3 Tampere – Vaasa
(kohdalla Parkano)

8300 8100 7700 -2 % -7 %

*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
valtakunnallisten mallien vuoden 2030 perusskenaariota 
(Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä oletuksia 
liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista 
hankkeista, vaan ennusteet perustuvat oletuksille 
väestökasvusta ja ennustetusta toimialakohtaisesta 
talouskehityksestä. 



Valtakunnallinen mallitarkastelu:
Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin

Tarkasteluun on valittu merkittäviä yhteysvälejä, joilla rataverkon välityskyvyssä on havaittu haasteita (Traficomin julkaisuja 23/2021).

Pitkämatkaisessa joukkoliikenteessä päästökauppaskenaarion vaikutukset kuormituksiin ja kapasiteetin lisäystarpeeseen ovat erittäin 
merkittäviä ja siirtymä henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen näyttäisi aiheuttaa tarpeita junavuorojen ja ratakapasiteetin lisäämiselle 
jo nykytilanteessa ruuhkautuneilla yhteysväleillä. Suurimmillaan kasvuennusteet ovat useita kymmeniä prosentteja suurempia kuin 
pelkkään väestökasvuun ja talouskehityksen avulla tehdyissä skenaarioissa.

Tämä tarkastelu ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja esitetyt liikenne-ennusteet saattavat poiketa hanketason tarkasteluissa, joissa on 
huomioitu maankäytön kehitys ja liikenneverkon muutokset tarkemmalla tasolla.

Ennustevuosi 2030
Matkamäärä 
nykyennuste
(matkaa/ vrk)

Matkamäärä 
perustilanne*
(matkaa/ vrk)

Matkamäärä 
päästökauppa
(matkaa/ vrk)

Liikennemäärän 
muutos

perustilanne*
vs. nykytila

(%)

Liikennemäärän 
muutos

päästökauppa vs. 
nykytila

(%)

Helsinki – Tampere
(Hämeenlinnan kohdalla)

Juna: 15400
Bussi: 3500

Juna: 18500
Bussi: 4200

Juna: 20300
Bussi: 5000

Juna: +20 %
Bussi: +20 %

Juna: +32 %
Bussi: +43 %

Ylivieska-Oulu
Juna: 2800

Bussi: -
Juna: 3700

Bussi: -
Juna: 4300

Bussi: -
Juna: +32 %

Bussi: -
Juna: +54 %

Bussi: -

Lappeenranta-Imatra
Juna: 2400

Bussi: -
Juna: 2400

Bussi: -
Juna: 2900

Bussi: -
Juna: +0 %

Bussi: -
Juna: +21 %

Bussi: -

Orivesi-Jyväskylä
Juna: 3900
Bussi: 1700

Juna: 4300
Bussi: 2000

Juna: 4900
Bussi: 2300

Juna: +10 %
Bussi: +18 %

Juna: +26 %
Bussi: +35 %

Turku - Helsinki
(Salon kohdalla)

Juna: 5200
Bussi: 1700

Juna: 5200
Bussi: 2200

Juna: 5600
Bussi: 2600

Juna: 0 %
Bussi: +30 %

Juna: +8 %
Bussi: +53 %

Kouvola - Mikkeli
(Mäntyharjun kohdalla)

Juna: 2100
Bussi: -

Juna: 2100
Bussi: -

Juna: 2600
Bussi: -

Juna: 0 %
Bussi: -

Juna: +24 %
Bussi: -

*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
valtakunnallisten mallien vuoden 2030 perusskenaariota 
(Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä oletuksia 
liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista hankkeista, 
vaan ennusteet perustuvat oletuksille väestökasvusta ja 
ennustetusta toimialakohtaisesta talouskehityksestä. 



4. 
Kuljetusmuoto-
siirtymät

Reunaehdot
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Kuljetusmuotosiirtymän tarkastelut

Tavaraliikenteen osalta kuljetusmuotojen valinnan perusteet ovat 
hyvin erilaisia kuin henkilöliikenteessä, koska ne ovat osa kaupan ja 
teollisuuden toimitusketjuja. Siten myös kuljetusmuotojen 
siirtymätarkastelussa on lähdettävä kuljetusjärjestelmätason 
kokonaiskuvan muodostamisesta. Siinä kuvataan reunaehtoja eri 
kuljetusmuotojen käytettävyydelle, niiden perusominaisuuksia ja 
saatavuutta.

Seuraavaksi tarkastellaan mahdollisuuksia operoida jokin kuljetusvirta 
toisella kuljetusmuodolla tai niiden yhdistelmällä. Mitkä tekijät pitää 
toteutua, että se on erityyppisillä tavaravirroilla mahdollista?

Kolmas tarkasteltava tekijä on infrastruktuurin rooli. Ensinnäkin on oltava 
riittävästi kuljetuskapasiteettia, että kuljetuksille saadaan riittävä 
kuljetuskapasiteetti optimaalisella aikataulutuksella. Toiseksi 
infrastruktuuria kehittämällä voidaan luoda edellytyksiä 
kuljetusmuotosiirtymälle. Esimerkiksi keskittämällä kuljetusvirtoja jonkin 
logistisen solmupisteen kautta, kuljetusvirtoja voidaan vahvistaa ja siten 
tiekuljetusten lisäksi muutkin kuljetusmuodot ovat mahdollisia 
käytettäväksi. Infrastruktuurin lisäksi tarvitaan toimivat kuljetusmarkkinat 
ja tähän pätee periaate, että ei ole toista ilman toista.

Tässä tarkastelussa luodaan kokonaiskuva edellä mainituista tekijöistä ja 
niiden kytkeytymisestä toisiinsa. Infrastruktuurin rooli 
kuljetusmuotosiirtymän mahdollistajana ja toisaalta infrastruktuurin 
kehitystarpeiden tunnistaminen siirtymän edistämiseksi muodostavat 
olennaisen lopputuleman selvityksessä tavaraliikenteen osalta.



Tavaraliikenne osana liikennejärjestelmää

Tavaraliikenne on olennainen osa kaupan ja teollisuuden 
toimintaedellytyksiä Suomessa. Edelleen tiekuljetukset ovat 
markkinajohtaja kuljetusratkaisuna johtuen tavaravirtojen 
perusluonteesta. Suurivolyymisia kuljetusvirtoja operoidaan rautatie- ja 
laivakuljetuksin, mikäli infrastruktuurin ja logistiikkapalvelujen tarjonta 
sen mahdollistavat. Tiekuljetukset palvelevat kaikkien tuoteryhmien 
kuljetuksia ja useille tuoteryhmille se on ainoa mahdollinen 
kuljetusratkaisu. Siten logistiikkajärjestelmä ja siihen liittyen koko 
liikennejärjestelmä luovat perustan Suomen kansainväliselle 
kilpailukyvylle ja elinvoimaisuudelle.

Kysyntätekijöitä tuottavat sekä elinkeinoelämän että matkailun ja 
asukkaiden liikkumis- ja kuljetustarpeet. Tärkeitä reunaehtoja ovat 
turvallisuus ja koko ajan yhä keskeisemmäksi tavoitteeksi nousevat 
päästö- ja ympäristövaikutuskysymykset. Tuotantoprosesseja 
kehitetään kohti hiilineutraaliutta. Toimitusketjujen sekä kuljetusten 
niiden osana tulee myös vastata kehitykseen kohti hiilineutraaliutta. 

Kuljetusjärjestelmää tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös 
liikenne-, kuljetus- ja tietoliikennemarkkinoiden syntyminen ja 
olemassa olo. Liikennejärjestelmä ei ole itseään varten, vaan se on 
aina johdettua kysyntää. Ilman liikennejärjestelmää ei ole 
liikennemarkkinoita ja päinvastoin. Tämä taso luo tarjonnan aiemmin 
esitetyille kysyntätekijöille. Mahdollistajana toimii liikenneinfrastruktuuri 
kaikilla kuljetusmuodoilla logistisine solmupisteineen. Myös eri 
kuljetusmuotojen käyttövoimat ovat keskeisiä mahdollistajia 
kehityksessä kohti hiilineutraalia toimitusketjua. Eri käyttövoimien 
jakelu- ja latausverkot ovat osa järjestelmätason infrastruktuuria.
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Eri kulku- ja kuljetusmuotojen 
turvallisuus

Liikennejärjestelmän aiheuttamat 
päästöt ja ympäristövaikutukset

Liikkumistarpeet

Kuljetus- ja liikkumistarpeet

Kaikki tasot yhdessä luovat 
kilpailukykyä Suomelle

TURVALLISUUS

Kysyntä

Reunaehdot

Tarjonta

Mahdollistajat

Liikenne-
järjestelmän 

tavoitteet



TIEKULJETUS RAUTATIEKULJETUS SISÄVESIKULJETUS MERIKULJETUS LENTORAHTI

Kapasiteetti Kymmeniä tonneja Satoja tai tuhansia tonneja Tuhansia tonneja
Tuhansia tai kymmeniä tuhansia 

tonneja
Kymmeniä tai satoja tonneja

Käyttöalue Kymmeniä tai satoja kilometrejä Kymmeniä tai satoja kilometrejä Satoja tai tuhansia kilometrejä Satoja tai tuhansia kilometrejä Satoja tai tuhansia kilometrejä

Nopeus ~70-80 km/h ~70-80 km/h ~44 km/h ~25 km/h 450-900 km/h

Kuvaus

Osana lähes kaikki kuljetusketjuja. 
Monipuolista kuljetuskalustoa, jotka ovat 
soveltuvia eri tarkoituksiin. Viimeiselle ja 

ensimmäiselle kilometrille soveltuvat 
pienemmät kuorma-autot ja 

pitkämatkaiseen runkoliikenteeseen jopa 
11-akseliset 76t yhdistelmät.

Optimaalinen tehtaalta satamaan 
kuljetuksissa ja terminaali-terminaali 

–kuljetuksissa. Vaatii suuria 
volyymeja ja suhteellisen pitkiä 

kuljetusmatkoja.

Suurten volyymien kuljetusmuoto, 
joka soveltuu suoriin tehtaalta 
asiakkaalle –kuljetuksiin esim. 
Suomesta Venäjälle tai Keski-

Eurooppaan.

Soveltuvin globaaleihin kuljetuksiin, 
joissa massiiviset tavaravolyymit. 
Käytetään myös syöttöliikenteessä 

suurempiin satamiin.

Kuljetusmuodoista kallein, mutta 
nopeus ja suuri kuljetusetäisyys ovat 

kilpailutekijöitä.

Suomi

Lähes kaikki kuljetuksia generoivat 
toimialat hyödyntävät tiekuljetuksia. 

Käyttö vaihtelee alueellisesta jakelusta 
valtakunnalliseen runkoliikenteeseen sekä 

erikoiskuljetuksiin.

Metsä-, metalli- ja kemianteollisuus 
ovat suurimpia rautatiekuljetusten 

käyttäjiä. Aasian markkinoille 
suuntautuva konttijunaliikenne on 

myös kasvussa.

Sisävesikuljetuksia käyttävät Itä-
Suomen energiateknologiateollisuus 

suurissa lopputuote- tai 
prosessikuljetuksissa, metsäteollisuus 
lopputuote- ja puukuljetuksissa sekä 

kemianteollisuus 
prosessikuljetuksissa.

Valtaosa Suomen viennistä ja 
tuonnista kulkee Itämeren kautta 
laivaliikenteellä. Merikuljetuksia 

käyttävät kaikki suomalaiset 
tavaravientiä- ja tuontia harjoittavat 

toimialat.

Lentorahtia käytetään pääosin 
teknologiateollisuuden varaosa- ja 

komponenttitoimituksissa sekä 
elintarvikekuljetuksissa.

Helsinki-Vantaan lentoasema on 
Suomen lentorahdin hub.

Esimerkki 
kustannuk-

sesta
0,115 € /tkm (rekka + kontti) 0,017 €/tkm (19 kontin juna) 0,023 €/tkm (Konttialus, 745 tonnia) 0,0013 €/tkm (83 000 dwt konttialus) 0,18 €/tkm (rahtikone 86 tonnia)

Kuljetusmuotojen ominaisuuksia

Kustannusarvioiden lähde: Panteia (2020). Cost Figures for Freight Transport – final report



KYSYMYS KULJETUSMUOTOSIIRTYMÄN EDELLYTYS

Millaista kuljetettava tavara on?
• Sopii standardoituihin kuljetusyksiköihin
• Keskihintaista tavaraa. Edullinen bulkki kulkee jo raiteilla tai 

merillä ja kalliimmat high tech –tuotteet eivät ole yhtä soveltuvia.

Kuinka paljon tavaraa on ja millainen on 
kuljetusfrekvenssi?

• Suurehkot tai suuret volyymit
• Säännölliset toimitukset

Mikä on kuljetusetäisyys?
• Mitä pidempi kuljetusetäisyys, sen kustannustehokkaampia raide-

ja vesiliikenteestä tulee

Onko olemassa riittävä infrastruktuuri?
• Tarvittavien liikenneverkkojen kapasiteetti riittää
• Tarvittavat logistiset rakenteet, kuten siirtokuormausterminaalit, 

ovat olemassa

Onko tarvittavia kuljetuspalveluja 
saatavissa?

• Operaattoreita, jotka tarjoavat tarvittavia palveluja. Rautatie-, 
meri- ja tiekuljetusoperaattorit, terminaalioperaattorit sekä 3PL-, 
4PL- ja 5PL-operaattorit.

Mitä ovat kuljetusasiakkaan asettamat 
vaatimukset?

• Kustannustehokkuus, täsmällisyys, aikaikkunat, ympäristötekijät 
sekä muut vaatimukset

Kuljetusmuotosiirtymän reunaehtoja

Tarve kuljettaa tavaraa paikasta A paikkaan B

€ € €

EtäisyysK
u
st
a
n
n
u
s

Optimaalisen ovelta-ovelle –kuljetusketjun valinta

Kuljetusmuotojen ominaisuuksien asettamat reunaehdot: 
kapasiteetti, nopeus, hinta, turvallisuus ja ympäristövaikutus

Lainsäädännön ja asetusten asettamat reunaehdot

Sopivan 
kuljetusmuodon valinta

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat 
oheisen taulukon mukaisesti lukuisat tekijät. 
Kuljetusmuotovalintaan voidaan vaikuttaa 
myös erilaisilla tuki-instrumenteilla, kuten 
Norjassa ja Ruotsissa on tehty 
lyhytmatkaisten merikuljetusten ja 
rautatiekuljetusten kohdalla. 

On kuitenkin huomattava, että erilaisten 
taloudellisten kannustimien tulisi ensisijaisesti 
palvella siirtymävaihetta kuljetusmuodon 
vaihtamisessa. Tavoitteena tulee olla tilanne, 
jossa toiminta on kannattavaa ilman julkista 
tukea. Tästä syystä julkisen tuen tulisi 
kohdistua ensisijaisesti parantamaan rautatie-
ja vesikuljetusten kilpailukykyä pysyvästi. 
Tuen kohdistaminen infrastruktuuriin ja 
uusien toimintamallien kehittämiseen on siis 
suotavaa. Suorat tuet toimijoille voivat 
aiheuttaa markkinahäiriöitä ja jos niitä 
käytetään, näiden pitäisi olla vain väliaikaisia.

Kuljetusmuotosiirtymää tarkasteltaessa on 
siis tärkeää olla pitkäjänteinen ja tavoitella 
pysyvää vaikutusta. Kuljetusmuotosiirtymän 
mahdollisuuksien tarkastelun tulisi aina 
sisältää koko kuljetusketjun ja siihen 
vaikuttavien tekijöiden arvioinnin. Muuten 
riskinä on osaoptimointi, joka ei palvele 
liikennejärjestelmän pitkäjänteistä 
kehittämistä.  



Kuljetusmuotosiirtymän 
hyötyjä ja eri kuljetusmuotojen kilpailukyky

Logistiset hyödyt 
kuljetusmuotosiirtymästä, jos 
edellisten sivujen kriteerit täyttyvät

• Jokaista kuljetusmuotoa käytetään niille 
parhaiten soveltuvassa 
toimintaympäristössä

• Pienemmät logistiikkakustannukset

• Korkeammat täyttöasteet ja olemassa 
olevan kapasiteetin tehokkaampi 
hyödyntäminen

• Vähemmän tyhjänä ajoa kuljetusten 
yhdistelyn myötä

• Lisäarvoa kuljetusasiakkailla
• Pienentyneet ympäristövaikutukset ja 

vähemmän tieliikennettä

Kilpailukyky on kasvanut jatkuvasti johtuen 
monista tekijöistä
• Ajoneuvojen mitat ja massat ovat kasvaneet 

jatkuvasti
• Suurien tavarankäsittelyjärjestelmien ja 

terminaaliverkoston kehittäminen on tuonut 
tehokkuutta

• Suuri määrä operaattoreita ja kilpailu pitää 
kustannukset alhaisina

• Itä-eurooppalaisten kuljettajien matalat 
palkkakustannukset

• Joustava kuljetusmuoto, jolla voidaan reagoida 
kysynnän muutoksiin nopeasti

Riskit kilpailukyvylle
• Hiilen hinta saattaa nousta nopeammin kuin 

vähäpäästöistä ajoneuvoteknologia tulee 
markkinoille ja sille soveltuvaa infrastruktuuria 
keretään rakentaa

• Poliittinen tahtotila edistää 
rautatiekuljetuksia. Infrainvestoinneissa 
pääfokus rautateissä.

• Pullonkauloja infrastruktuurissa ja 
palvelujen puute hidastaa kasvua

• Hajaantuneet kuljetusvirrat heikentävät 
mahdollisuuksia hyödyntää 
rautatiekuljetuksia

• Lentorahtia operoidaan Suomesta pääosin 
matkustajakoneiden ruumassa tai lentorekoilla

• Hiilen hinnan nousu voi nostaa kustannuksia 
entisestään

• Poliittinen tahtotila edistää sisävesikuljetuksia
• Sisävesivesistö rajoittuu Suomen puolella Itä-

Suomeen. Keski-Euroopassa hyvin laaja 
verkosto.

• Tällä hetkellä ympärivuotinen liikennöinti ei ole 
mahdollista. Tulevaisuuden investoinnit 
mahdollistavat suuremmat ja jääluokituksen 
omaavat alukset sekä pidemmät operointiajat

Muutosvoimat ja tekijät eri kuljetusmuotojen taustalla (EU-taso)

Satama, jotka 
kytkeytyy 

globaaleihin 
kuljetusketjuihin

Rautatiekuljetus tai 
vesikuljetus

Siirtokuormaus-
terminaali

Siirtokuormaus-
terminaali

Rautatiekuljetus tai 
vesikuljetus

Jakelu- ja 
syöttökuljetukset 

rekoilla

Jakelu- ja 
syöttökuljetukset 

rekoilla

Esimerkki intermodaalista kuljetusketjusta

• Poliittinen tahtotila edistää 
lyhytmatkaisia merikuljetuksia

• Satamainfrastruktuuria tarjolla 
kattavasti erilaisille tuotesortimenteille



Kuljetusten ominaisuudet
Tavaran lähtö- ja määräpaikan sijainti

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat mm. tavaran lähtö- ja määräpaikan sijainti, 
tavaran määrä, ominaisuudet ja kuljetuspalvelujen saatavuus. Tiekuljetukset ovat 
usein ainoa mahdollinen kuljetusmuoto. Esimerkiksi metsäteollisuuden raaka-aineet 
haetaan metsästä yksityisteiden varsilta kuorma-autoilla. Kaupan kuljetusten täytyy 
saavuttaa Suomen kaikki alueet. Tieverkon laajuus selittää osaltaan, miksi 
tiekuljetukset ovat markkinajohtaja. Tiekuljetus on lähes aina osana 
kuljetusketjuja.

Tavaravolyymi

Tavaran volyymi vaihtelee muutaman kilon erästä satoihin ja tuhansiin tonneihin. 
Mitä suuremmasta tavaramäärästä on kyse, sitä perustellumpaa on kuljettaa 
junalla tai laivalla, mikäli sellainen on käytettävissä eikä kyseessä ole kovin lyhyt 
matka. Rautatiekuljetusten suurimmat käyttäjät ovat metsä-, metalli- ja 
kemianteollisuus. Siirtokuljetukset rautatien varteen hoidetaan pääsääntöisesti 
tiekuljetuksilla. Tehtailta voi lähteä suuria volyymejä suoraan junalla, kuten 
metsäteollisuudesta satamiin. Metalliteollisuuden kuljetuksia kulkee myös tehtaiden 
välillä, kuten SSAB:n teräskeloja Raahen ja Hämeenlinnan välillä. Yaran 
Uudenkaupungin ja Siilinjärven tehtaiden välillä kulkee kemianteollisuuden 
junakuljetuksia säännöllisesti.

Tavaran ominaisuudet

Tavaran ominaisuudet vaikuttavat kuljetusmuodon valintaan. Mikäli tavara on 
arvokasta ja varsin kevyttä tai se menettää nopeasti arvoaan, lentorahti on 
käyttökelpoinen kuljetusmuoto. Lentorahti tarvitsee jakelu- ja keräilykuljetukset, 
jotka ovat tiekuljetuksia. Erikoisuutena on, että suuri osa Suomesta lähtevästä 
lentorahdista kuljetetaan ns. lentorekoilla Keski-Euroopan lentorahtikeskuksiin. 
Näin alennetaan kuljetuskustannuksia. Erikoiskuljetuksin hoidetaan erityisen suuria 
tai painavia kuljetuksia. Valtaosa erikoiskuljetuksista tapahtuu tiekuljetuksin, mutta 
esimerkiksi raskaita muuntajia kuljetetaan myös rautateitse. Erittäin suuria, kuten 
halkaisijaltaan yli 7 metrin tuotteita kuljetetaan Itä-Suomessa myös 
vesiteitse. Vuoksen vesistössä kanavien koko asettaa rajoitukset kuljetettavan 
tuotteen mitoille.
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Kuljetusten käyttäjät

Vienti ja kotimarkkinat

Kuljetuksia tarvitsevat toimialat voidaan jakaa monella tavalla, kuten 
teollisuuteen, kauppaan ja palveluihin. Jako voidaan tehdä myös yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä. Yksi jakoperuste on jakaa toimialat vientimarkkinoilla tai 
kotimarkkinoilla toimiviin.

Intermodaalikuljetukset

Eri toimialat voivat hyödyntää hyvin eri tavoin yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa, 
joita ovat tie-, rautatie-, meri- ja sisävesikuljetukset sekä lentorahti. Kun 
käytetään useampaa kuljetusmuotoa yksiköidyn tavaran siirtämiseen, kyse on 
intermodaalikuljetuksesta.

Intermodalismia pyritään lisäämään samoin kuin kuljetusmuotojen siirtymistä 
tiekuljetuksista rautatie- ja vesikuljetuksiin. Tämä pyrkimys on peräisin ajalta, 
jolloin tieliikennettä pidettiin ympäristön kannalta kielteisimpänä kuljetusmuotona. 
Tiekuljetusten energia- ja kuljetustaloutta on kuitenkin pystytty parantamaan 
monin toimenpitein ja uusimman kuorma-autokaluston ominaispäästöt ovat 
alhaiset. Tiekuljetuksissa tapahtunut kehitys jatkuu, ja se täytyy 
ottaa huomioon kuljetusmuotojen siirtymiä tavoiteltaessa. Vanhoilla mielikuvilla ei 
ole perusteltua tehdä liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa.

Tiekuljetukset usein mukana myös rautatie- ja vesikuljetuksissa

Tiekuljetukset ovat ominaisuuksiensa, liikenneverkon kattavuuden ja 
palvelutarjontansa ansiosta markkinajohtaja, jonka korvaaminen 
muilla kuljetusmuodoilla on usein mahdotonta. Tiekuljetus on myös lähes aina 
osana kuljetusketjua, jossa tavaraa siirretään muihin kuljetusmuotoihin.
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Kuvalähde: Kesko



Kuljetusmarkkinat

Tiekuljetusmarkkinat

Tiekuljetusmarkkinat ovat Suomessa erittäin kilpaillut, kun taas rautatiemarkkinoilla 
toimijoita on vain muutama ja yksi yritys dominoi suurinta osaa markkinoista. 
Tiekuljetusmarkkinat ovat ylikilpaillut, rautatiemarkkinat alikilpaillut. Kumpikaan ei 
ole teollisuuden ja kaupan pitkän aikavälin etu. Vaikka lyhyellä aikavälillä 
toimeksiantajat hyötyvät siitä, että kuorma-autokuljetuksia on tarjolla erittäin 
alhaiseen hintaan, se on pois kuljetusyritysten toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. 
Kuitenkin logistinen kokonaispalvelu on yhä tavoitellumpaa pelkän kuljetuksen sijaan.

Rautatiekuljetusmarkkinat

Rautatiemarkkinoiden toimijoiden alhainen määrä ja yhden suuren ja parin pienen 
yhtiön asetelma pitää teollisuuden kuljetuskustannuksia korkeammalla tasolla kuin 
enemmän kilpailluilla markkinoilla tapahtuisi. Tilanne ei ole teollisuuden edun 
mukaista. Ideaalista olisi, että kaikilla kuljetusten osamarkkinoilla olisi aito 
kilpailuasetelma ja riittävästi toimijoita. Tällöin kuljetusyritykset saisivat riittävän 
katteen kehitystyötään varten ja toimeksiantajat koko ajan kehittyneempiä palveluja.

Satamamarkkinat

Satamat kilpailevat keskenään, osin erikoistuen johonkin tavararyhmään, osin pyrkien 
monipuolistamaan tarjontaansa. Satamien tarjoama laivafrekvenssi ja kohteet 
määrittävät pitkälti satamien kilpailukyvyn. Yhä yleisempää on, että pitkienkin 
matkojen päästä tuodaan tavaraa sellaiseen satamaan, josta on hyvät yhteydet ja 
hyvä laivafrekvenssi. HaminaKotkan satama on esimerkki suuresta yleissatamasta, 
josta pääsee usein ja mihin päin maailmaa tahansa. Maailman varustamot ovat 
aidossa kilpailussa keskenään ja se hyödyttää myös suomalaista teollisuutta.

Lentorahtimarkkinat

Lentorahti on keskittynyt Helsinki-Vantaan lentokentälle. Yli puolet rahdista 
kulkee matkustajakoneiden ruumassa. Helsinki-Vantaalle on sijoittunut myös useita 
pikarahtiyhtiöitä, joiden rahtikoneilla tavara lähtee nopeasti niiden rahtikeskuksiin ja 
sieltä ympäri maailman.

Sisävesikuljetusten markkinat

Sisävesikuljetukset ovat keskittyneet Vuoksen vesistöön. Itä-Suomen 
teollisuuden tavaravirtoja kulkee Saimaan kanavaa, Itämerta ja edelleen 
Keski-Euroopan sisävesiväyliä pitkin Euroopan teollisuuteen ja 
päinvastoin. Saksalaiset ja hollantilaiset sisävesiliikenteen yhtiöt ovat 
merkittävässä roolissa markkinoilla. Vuoksen vesistön sulkujen 
pidentäminen tulee parantamaan markkinatilannetta ja lisäämään 
yhtiöiden kiinnostusta liikennöidä suuremmilla aluksilla.
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Liikenneinfrastruktuuri

Liikenneverkkojen laajuus ja kattavuus

Yksi tärkeä säätelijä kuljetuspalvelujen saatavuudessa on liikenteen 
infrastruktuuri. Tieverkko on ylivoimaisesti laajin ja yhdistävin liikenneverkon 
osa. Sitä on yli 400 000 km, kun otetaan huomioon valtion tieverkon lisäksi 
myös yksityistiet. Tiestöä on kaikkialla ja useilla alueilla se on ainut liikenteen 
mahdollistaja. Rataverkon laajuus on pienehkö tiestöön verrattuna, vain vajaat 6 
000 km. Tämä rajoittaa huomattavasti rautatiekuljetusten käyttämistä. Kuitenkin 
nykyisellä rataverkolla kyetään kuljettamaan suurivolyymisiä ja 
säännöllisiä teollisuuden tavaravirtoja. Teollisuuspaikkakunnat ja satamat on 
hyvin yhdistetty rautateillä. Kun rataverkkoa ollaan täydentämässä uudella 
yhteydellä, sen täytyy tähdätä teollisuuden ja logistiikan toimintaedellytysten 
parantamiseen. 

Meriväyliä on noin 8 000 km ja sisävesiväyliä saman verran. Meriväylät ja 
satamat ovat Suomen ulkomaankaupan kannalta keskeistä infrastruktuuria, 
koska viennistä ja tuonnista noin 90 % kulkee meritse. Sisävesiväylien merkitys 
on suurin Itä-Suomen teollisuudelle, joka käyttää Vuoksen vesistöä ja Saimaan 
kanavaa Keski-Euroopan kuljetuksissa.

Sisävesiväylien kilpailukyky paranemassa

Sisävesiväylien käyttökelpoisuus paranee merkittävästi, kun Saimaan kanavan 
sulkujen pidennys toteutetaan 2022-23. Investoinnin jälkeen aiempaa pidemmät 
laivat voivat liikennöidä Vuoksen vesistön syväväylillä. Se parantaa 
energiatehokkuutta ja mahdollistaa jäävahvisteisten alusten liikennöinnin. 
Sisävesikuljetuksista on mahdollista kehittää lähes ympärivuotinen kuljetusmuoto 
myös Suomen sisävesillä.

Suomen lentokenttien verkosto on varsin laaja ja eri alueet hyvin kattava. 
Infrastruktuuri ei muodosta estettä lentorahtitoiminnalle laajastikin eri puolilla 
Suomea. Nykyiset lentorahtimäärät ja lentorahtioperaattoreiden 
keskittyminen ohjaavat käytännössä suurimman osan Suomen lentorahdista 
Helsinki-Vantaan kautta.

Tavaraliikenne käyttää koko Suomen liikenneinfrastruktuuria, kun henkilöliikenteen 
suuret virrat keskittyvät kasvukeskuksiin. Tämä on merkittävä ero ja täytyy ottaa 
huomioon kuljetusmuotojen siirtymäpotentiaalia arvioitaessa. Suuria 
kuljetusvolyymeja tuottavia teollisuuden yksiköitä sijaitsee myös pienemmän väestön 
alueella ja pitkien kuljetusetäisyyksien päässä markkinoista ja vientisatamista.
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Kuljetusmuodon vaihtaminen

Tiekuljetusten kilpailukyky

EU:n liikennepolitiikassa kuljetusmuotojen siirtymää on pitkään perusteltu 
ympäristösyillä. Tiekuljetuksia on haluttu siirtää yhä enemmän rautateille ja 
vesiväylille. Ympäristönäkökulman lisäksi on tärkeää ottaa huomioon 
kuljetusmuotojen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Huomiota tulee kiinnittää 
eri kuljetusmuodoilla saavutettaviin taloudellisiin hyötyihin, eikä vain 
haittavaikutuksiin. Tiekuljetukset ovat markkinajohtaja, joka usein on ainut 
käytettävissä oleva kuljetusmuoto. Tiekuljetukset ovat joustavia hyvin 
pienieräisistä kuljetuksista useamman kymmenen tonnin kuljetuksiin. Tie- ja 
katuverkon laajuuden ansiosta tiekuljetuksilla saavutetaan suurin määrä 
kohteita. Tiekuljetuskaluston energiataloutta on jatkuvasti parannettu ja 
tiekuljetusten ympäristökuormitusta ollaan määrätietoisesti alentamassa. Näin 
ollen ympäristöargumentin painoarvo kuljetusmuodon vaihtamisen perusteena 
vähenee kaiken aikaa.

Kuljetusmuotosiirtymällä tavoiteltava aitoa lisäarvoa

Kuljetusmuodon vaihtaminen ei saa olla itseisarvo, vaan sen tulee tarjota 
useammalla kriteerillä parempi vaihtoehto käytössä olevalle kuljetusmuodolle. 
Tiekuljetuksia on vaikea sivuuttaa, koska niitä tarvitaan lähes aina siirto- ja 
jakelukuljetuksiin. Aikataulun pitävyys ja kuljetuksen vaatima aika ovelta 
ovelle sekä kustannustaso ovat tärkeitä kriteereitä. Pelkällä ympäristökriteerillä 
kuljetusmuotoa ei voi vaihtaa, koska uuden vaihtoehdon tulee olla myös 
taloudellisesti perusteltu. Mikään yritys tai toimiala ei voi jättää huomiotta 
taloudellisuutta eikä palvelutasoa.

Riittävät volyymit

Kun kuljetettavan tavaran volyymi kasvaa riittävän suureksi, on aika pohtia 
mahdollisuutta siirtää kuljetus esimerkiksi rautateille. Silloinkin tarvitaan 
siirtokuljetus, jonka pituus ei saa olla kohtuuton. Muutoin on taloudellisempaa 
kuljettaa tavara ovelta ovelle kuorma-autolla. Jos kohtuullisen matkan päässä on 
rautatieasema, ratkaisevaa on, tarjoaako jokin rautatieoperaattori 
kuljetuspalvelua sieltä ja voidaanko tavaraa lastata kyseisellä rautatieasemalla. 
Tavaran lastaus ja purkaus vaativat tilaa ja kalustoa.

Kun tavara on lähdössä vientiin, tavaramäärästä ja aikatauluista riippuen kuljetetaan 
joko suoraan kuorma-autoilla satamaan tai ensin siirtokuljetus kuorma-autolla 
rautatieasemalle ja sieltä junalla satamaan. Tehtailta voidaan myös lastata suoraan 
junaan. Mikäli tavaramäärät eivät riitä täyttämään rautatieoperaattorin asettamaa 
minimimäärää rautatievaunuja, kuljetetaan kuorma-autoilla. Itä-Suomessa teollisuus 
käyttää sisävesikuljetuksia viennissä ja tuonnissa. Sisävesikuljetukset ovat 
varteenotettava kuljetusmuoto, joskin rajatulla alueella ja se soveltuu suurten 
tavaramäärien kuljetukseen.

Onnistumisen edellytys on tyytyväinen kuljetusasiakas

Kuljetusmuotojen siirtymän onnistuminen edellyttää, että koko kuljetusketju 
vastaa aikataulultaan, kustannuksiltaan ja joustavuudeltaan toimeksiantajan 
tarpeisiin. Esim. päivittäistavarakaupan kuljetukset ovat tiukasti aikataulutettuja ja 
niiden pitää saavuttaa koko Suomi. Sen vuoksi kaupan jakelulogistiikka perustuu 
tiekuljetuksiin. Joillakin runkoyhteyksillä voitaisiin harkita intermodaalisia kaupan 
kuljetuksia, mutta tällä hetkellä kriteerit täyttävää palvelua ei ole saatavilla.
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EU:ssa kuljetusmuoto-
siirtymän hitauden syiksi on 
tunnistettu mm.
• Siirtokuormauksen korkea 

hinta
• Siirtokuormausfasiliteettien

heikko saavutettavuus 
• Tieliikenteen kilpailukyky 
• Ratakapasiteetin puutteet
• Intermodaalisten

palvelujen puute



Kuljetusmuoto-
siirtymä Pohjoismaissa

Kuva: Bengt Rosen
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Trondheim-Bodo intermodaalinen kuljetuspalvelu

Norjalainen CargoNet avasi uuden intermodaaliyhteyden Trondheimin ja Bodon välille vuonna 
2019. Junassa kulkee 52 traileria suuntaansa. Vuodessa tämä 13 000 rekkaa vähemmän 
norjalaisilla teillä.

Yhteys on muodostettu yhteistyössä CargoNetin, ASKOn (Norjan suurin vähittäistavarakauppa), 
MeyerShipin (Norjalainen logistiikkayritys Mo i Ranassa) ja Nova Sean (norjalainen lohenviljely-
yritys) kanssa. ASKO käynnisti keskustelut, koska se halusi vähentää kuljetustensa päästöjä ja 
parantaa liikenneturvallisuutta.

Juna kulkee päivittäin pysähdyspaikkoinaan Trondheim, Mosjoen, Mo i Rana, Fauske ja Bodo. 
Pohjoiseen suuntautuva virta sisältää pääosin päivittäistavarakaupan tuotteita ja etelän virta 
lohta Eurooppaan. 

Tiekuljetusyritysten näkökulmasta palvelu on myös otettu vastaan positiivisesti. Palvelu lisää 
kuljetustarvetta lähellä siirtokuormauspaikkoja ja vähentää pitkämatkaisen liikenteen tarvetta. 
Tällöin kuljettajien ei tarvitse olla viikkoja poissa kotoa kuljettamassa tavaraa, vaan toimitukset 
ovat enemmän paikallisia. 

Kaikki osapuolet näkevät palvelun hyvänä tapana vähentää toiminnan päästöjä ja ruuhkia 
tieverkolla. CargoNetin palvelun arvioidaan vähentävän CO2-päästöjä vuosittain 6 000 tonnilla.
Railfreight.com ja CargoNet

Kuljetusmuotosiirtymää Norjassa

Kuva: Frank Lauritz Jensen

Kuva: CargoNet

Rautateiden tavaraliikenne Norjassa
Norjassa toimii useita rautatieoperaattoreita tavaraliikenteessä. Tällä 
hetkellä operaattoreita on kymmenkunta, joilla on lupa kuljettaa tavaraa 
Norjan rataverkolla. Operaattorit voivat saada valtiolta ecobonus-
kuljetustukea, jonka tavoitteena on vahvistaa yhdistettyjen ja 
junakuljetusten kilpailukykyä.

Valtion omisteinen CargoNet on suurin intermodaalisten kuljetusten 
operaattori, jolla on käytössään kattava verkosto. 

Toinen esimerkki rautatieoperaattorista on Onrail, joka operoi yhdistettyjä 
kuljetuksia välillä Åndalsnes-Oslo. Tämä junayhteys korvaa 10 000 rekkaa 
vuodessa yhteysväliltä.

Kuva: Leif J. Olestad

Lyhyet merikuljetukset 
saavat ecobonus-tukea

•

•



Kuljetusmuotosiirtymää Ruotsissa
Ruotsilla on pitkä historia intermodaalisista kuljetuksista. Railport intermodal
on intermodaalinen järjestelmä, jossa Göteborgin valtamerisatama on 
yhdistetty sisämaan intermodaaliterminaaleihin rautateitse. Kontit ja 
perävaunut kuljetetaan rautateitse intermodaaliterminaalien ja Göteborgin 
sataman välillä. Viimeisen ja ensimmäisen mailin kuljetus tapahtuu 
tiekuljetuksin. Järjestelmään kuuluu noin 20 intermodaalista terminaalia, joista 
suurin osa täyttää sisämaan sataman kriteerit (tavaroiden tullaus 
terminaalissa). Rautatieliikenteestä vastaa kuusi eri toimijaa. Järjestelmän 
lisäksi on olemassa myös Railport Green Cargo intermodal -järjestelmä ja 
Railportin perinteinen järjestelmä.

Lähde: Port of Gothenburg

Source: Port of Gothenburg

Båramo terminal, Vaggeryd
Yritykset

Green Cargo on operoinut usean vuoden ajan kuljetuksia Båramon terminaalin ja Göteborgin sataman 
välillä. Palvelu on muodostettu yhteistyössä rautatieoperaattori Green Cargon, terminaalioperaattori 
PGF Terminalin ja logistiikkaoperaattori GDL:n kesken. GDL vastaa palvelun markkinoinnista ja 
terminaalin syöttö- ja jakelukuljetuksista, Green Cargo operoi junaa ja PGF terminaalia, jonka omistaa 
Vaggerydin kunta. Toiminta on ollut kannattavaa ja on kasvussa. 

Rautatiepalvelut ja tuotesortimentit

• Terminaali sijaitsee 200 km päässä Göteborgin satamasta

• 84 TEU juna 6 kertaa viikossa Göteborg-Vaggeryd

• 52 000 TEU vuodessa (2020)

• Operatiivinen alue 50 km säde terminaalista

• Päävientivirta Waggeryd Cellin sahatuotteita – 20 kappaletta 40 jalan kontteja per päivä

• Tuontivirta pääosin vähittäistavarakaupan yritysten tuotteita
Båramo Terminal

Ruotsissa rautatiekuljetusyrityksiä ja varustamoja 
tuetaan valtion toimesta. Myös intermodaalisten 
kuljetusten tuki on tarkastelussa. 

Lähde: Port of Gothenburg



Kuljetusmuoto-
siirtymän nykytila ja 
mahdollisuudet 
Suomessa

Kuva: Kivirock
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• Suomessa monipuolista tuotantoa ja raaka-
aineen hankintaa: tavaravalikoima monipuolinen

• Suurteollisuus käyttää jo rautateitä ja 
sisävesikuljetuksia runsaasti

• Tiekuljetukset soveltuvat nykyisellä järjestelmällä 
käytännössä kaikille toimialoille

• Rautatiekuljetusten suurkäyttäjiä metsä-, metalli- ja 
kemianteollisuus

• Kauppa ja PK-teollisuus tiekuljetusten varassa
• Sisävesillä energiateknologiateollisuus suurissa 

lopputuote- tai prosessikuljetuksissa, metsäteollisuus 
lopputuote- ja puukuljetuksissa sekä kemianteollisuus 
prosessikuljetuksissa

• Valtaosa viennistä ja tuonnista merisatamien kautta; 
kasvua kuitenkin Aasian junaliikenteessä

• Tiekuljetusmarkkinat ylikilpaillut
• Rautatiekuljetusmarkkinat alikilpaillut: VR suurin, Fenniaraililla ja 

Operaililla yksittäisiä kuljetusasiakkaita, lisäksi ratapihaoperointia eri yrityksillä
• Laaja ja monipuolinen satamavalikoima Suomen vahvuus. 

Tavaravirtojen keskittymiskehitys kuitenkin meneillään.
• Sisävesikuljetuksissa keski-eurooppalaiset operaattorit vahvoja, mutta 

Saimaan kanavainvestoinnin myötä suomalaisilla varustamoilla kiinnostus 
investoida uuteen sisävesikuljetuksiin sopivaan laivakalustoon kasvaa.

• Ratakapasiteetin rajallisuus tuottaa 
haasteita teollisuuden kuljetuksille 

• Päärata keskeisin kehittämiskohde
• Digirata –hankkeen mukainen 

kehittäminen lisää ratakapasiteettia 
merkittävästi

• Vaihtoehtoisten ratayhteyksien 
kehittäminen

• Siirtokuormausfasiliteetteja olemassa, 
mutta potentiaalisia kohteita on 
kehitettävissä, mm. Haaparanta-Tornio, 
Tampere, Vuosaari

• Raakapuuterminaaleja kehitetty 
aktiivisesti, potentiaali kasvulle rajallista 

Kuljetusmuotosiirtymän tekijät Suomessa tiivistetysti
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Rautatiekuljetusten nykyinen käyttö

Rautateiden nykyiset peruskäyttäjät – metsä, metalli ja kemia

Rautatiekuljetusten suurin käyttäjä on teollisuus, suurimpana  
metsäteollisuus. Muista suuria rautatiekuljetusten käyttäjiä ovat 
teknologiateollisuuteen kuuluvat metalliteollisuus ja metallituoteteollisuus. 
Kolmas tärkeä ryhmä rautateiden tavarakuljetusten käyttäjiä on 
kemianteollisuus. Yhteistä rautateiden pääkäyttäjille on keskittynyt 
tuotanto muutamiin pisteisiin eri puolilla Suomea, globaalit markkinat ja 
suuret volyymit. Mainitut ominaisuudet luovat raamin, jonka sisällä 
kuljetusmuotojen käyttö ratkaistaan. 

Suuret volyymit kuljetetaan tehtailta satamiin yleensä junalla, mutta myös 
tiekuljetuksia käytetään aikataulusyistä. Globaalit markkinat merkitsevät 
vientiä ja tuontia. Vientivirrat ovat suuria ja niissä junakuljetus on yleistä. 
Vientiteollisuus käyttää myös paljon tuontitavaraa, kuten raaka-aineita ja 
komponentteja, joita voidaan kuljettaa junalla, mutta usein erien 
pienuuden ja nopean toimitustarpeen vuoksi myös tiekuljetuksina. 
Suurten volyymien toimialoilla kuljetusketjut on hiottu logistisen 
tehokkuuden takia jo pitkälle. Näin ollen ei ole realistista odottaa 
merkittäviä kuljetusmuotojen siirtymiä lyhyellä aikavälillä. Nopeat ja 
pienieräiset kuljetukset soveltuvat jatkossakin parhaiten tiekuljetuksiin. 
Raakapuu haetaan jatkossakin metsästä eikä tiekuljetuksille ole 
vaihtoehtoa.  

Kuljetusmarkkinoiden puutteet voivat myös estää kuljetusmuotojen 
siirtymää ja pahimmassa tapauksessa kääntää kehitystä toiseen 
suuntaan. Näin on käynyt esim. Pohjois-Suomen kaivos- ja 
metsäteollisuuden tietyille kuljetusvirroille. Kun rautatieoperaattori ei ole 
tarjonnut rautatiekuljetuksia, pitkämatkaisia ja suurivolyymisiä 
kuljetusvirtoja on siirtynyt tiekuljetuksiin. Fenniarailin ja Operailin tulo 
markkinoille luovat todellista kilpailua, uutta palvelutarjontaa ja siten 
rautatiekuljetusmarkkinaa Suomen rataverkolle. Samoin 
ratapihaoperointiin on tullut uusia operaattoreita yksittäisiin kohteisiin.

Rataverkon merkittävimpiä kuljetusreittejä 
tavaralajeittain (Väylävirasto 2019)



Rautatiekuljetusten potentiaalinen käyttö

Rautateiden potentiaaliset uudet käyttäjät

Rautatiekuljetusten potentiaalisia käyttäjiä voisivat olla kauppa ja pk-teollisuus. Se kuitenkin 
edellyttää merkittäviä systeemisiä muutoksia, joilla sekä kaupan että pk-teollisuuden 
vaatimukset voidaan täyttää. Tällä hetkellä kuljetuspalvelujen markkinat sen enempää kuin 
rataverkkokaan eivät täytä edellytyksiä mainittujen toimialojen tiekuljetusten siirtämiseen 
rautateille.  

Kaupan tavaravirrat

Kauppa on luonteeltaan suurivolyymista ja valtakunnan laajuista. Päivittäistavarakaupassa kyse 
on tilavuustavarasta, joka on tilavuuteensa nähden varsin kevyttä. Tämä ominaisuus ei 
parhaalla tavalla sovellu rautatiekuljetusten vahvuusalueille. Kaupan jakeluverkko on erittäin 
laaja, koko Suomen kattava. Aikatauluvaatimukset ovat erittäin tiukat ja toimitusrytmi on 
viritetty tuottamaan korkeaa palvelutasoa kaikkialla Suomessa. Kaupalla ei ole mitään 
periaatteellista estettä olla käyttämättä rautateitä, mikäli koko kuljetusketju täyttää kuvatut 
tiukat vaatimukset. Kuitenkin rataverkon laajuus asettaa merkittävät rajoitukset. Helsingin ja 
Oulun välillä voitaisiin ajatella joidenkin kaupan virtojen runkokuljetuksia intermodaalijunalla, 
kunhan päärata takaisi kuljetusten nopeuden ja toimintavarmuuden. Kauppa on aiemminkin 
käyttänyt yhdistettyjä kuljetuksia Helsinki-Oulu –välin runkokuljetuksissa, kunnes palvelu 
lopetettiin. Mikäli rautateiden henkilöliikenne lähtee pandemian jälkeen kasvuun ja mikäli 
henkilöjunien nopeustasoa halutaan nostaa, pääradan toimintavarmuus on turvattava myös 
tavaraliikenteelle. Kaupan tavaraa kuljettava juna ei voi odotella vastaantulevaa liikennettä, vaan 
sen on pystyttävä etenemään kaupan aikataulujen mukaan, joka voi osua myös vilkkaaseen 
liikennöintiaikaan.

PK-teollisuuden tavaravirrat   

PK-teollisuuden virrat ovat ohuita, mutta niitä sopivissa solmupisteissä yhdistelemällä voidaan 
saada aikaan junakuljetukseen sopivia volyymejä. Muiden toimialojen suuret tavaravirrat ovat 
edellytys sille, että myös pk-teollisuuden pienehköt tavaravirrat voidaan kuljettaa pendelijunalla. 
Edellytyksenä on logististen solmupisteiden perustaminen, joissa voidaan tehokkaasti yhdistää 
ohuempia tavaravirtoja. Markkinoilla tulee olla myös operaattori, joka harjoittaa tärkeiden 
pisteiden välistä säännöllistä linjaliikennettä. Tällä hetkellä kumpikaan edellytyksistä ei täyty. 

Ruotsissa monet 
intermodaalikuljetuksia 
käyttävät toimijat ovat 

kaupan alalta

Kuva: Railfreight.com



Sisävesikuljetusten potentiaali

Tiekuljetusketju
- Lastaus kuorma-

autoihin
- Tiekuljetus (50t)
- Purku 

HaminaKotkassa
- Lastaus RoRo-

alukseen
- Merirahti Göteborgin 

valtamerisatamaan

Rautatiekuljetusketju
- Lastaus kuorma-autoihin
- Tiekuljetus (50t)
- Siirtokuormaus 

Nurmeksessa
- Rautatiekuljetus (1200t) 

dieselveto Nurmes-
Joensuu, sähköveto 
Joensuu-HaminaKotka

- Purku HaminaKotkassa
- Lastaus RoRo-alukseen
- Merirahti Göteborgin 

valtamerisatamaan

Sisävesikuljetusketju
• Lastaus kuorma-

autoihin
• Tiekuljetus Joensuun 

satamaan
• Lastaus 

sisävesialukseen 
(3200dwt)

• Kuljetus Göteborgin 
valtamerisatamaan

Kustannuserä
Tiekuljetus-

ketju
Rautatie-

kuljetusketju
Sisävesi-

kuljetusketju

Etäisyyskustannus [EUR] 242 310 201 016 55 661

Aikakustannus [EUR] 78 663 84 690 72 559

Lastaus ja purku [EUR] 52 250 77 210 114 050

Väylä- ja satamamaksut [EUR] 5 550 12 412 16 500

Päästöt [EUR] 14 987 12 902 9 486

Infrastruktuurikustannus [EUR] 2 014 304 779

Onnettomuuskustannus [EUR] 3 021 456 1 169

Yhteensä [EUR] 398 795 388 989 270 203

Esimerkki sahatavaran (9500 tonnia) kuljettamisesta 
Kuhmon sahalta Göteborgin merisatamaan

Göteborg

HaminaKotka

Joensuu

Nurmes

Kuhmo

Teoreettinen laskelma perustuu EU-rahoitteisessa EMMA-hankkeessa 
määritettyihin yksikköarvoihin. Tarkemmat perustelut löytyvät hankkeen 
loppuraportista. Saimaan kanavan kehittämisen myötä 3 200dwt sisävesialukset 
voivat aloittaa liikennöinnin Vuoksen sisävesistöllä. Tämä luo uusia 
mahdollisuuksia sekä suomalaisille että keskieurooppalaisille varustamoille. Jo 
esitetyssä esimerkissä sisävesikuljetuksiin perustuva kuljetusketju on 
kilpailukykyinen sekä suorien operatiivisten kustannusten että sosioekonomisten 
kustannusten näkökulmasta. 

Sisävesikuljetuksissa lastin lastaus ja purku muodostavat huomattavan 
kustannuserän, mutta mitä pidempi matka on, sitä kustannustehokkaampi 
kuljetus on. Sisävesikuljetusten vahvuus onkin suoraan tehtaalta-tehtaalle 
kuljetuksissa. Monet kuljetusketjut jatkuvat Suomesta suoraan Keski-Euroopan 
sisävesiverkostolle. Teknologiateollisuuden suurten koneiden ja laitteiden 
valmistajat ovat yksi potentiaalinen asiakasryhmä sisävesikuljetuksille.

Arvioitujen kustannusten vertailu kartalla esitetyistä kuljetusketjuista, kun 
9 500 tonnia sahatavaraa kuljetetaan Kuhmosta Göteborgiin. Laskelmat 
eivät sisällä Göteborgin sataman satamamaksuja. 

https://www.pohjois-karjala.fi/documents/33565/34589/CBA%20Saimaa%20Report%20EMMA.pdf/a4bd2fc7-7298-137a-be49-b6446e9a9586


Kuljetusmuotosiirtymän potentiaali Suomessa

Pääradan kehittäminen avaisi monia mahdollisuuksia

Potentiaalisin yhteys kuljetusmuotojen siirtymälle infrastruktuurin näkökulmasta on päärata Helsingistä 
Tampereen kautta Ouluun. Tällä yhteysvälillä on aikanaan liikennöinyt tavarajuna, joka kuljetti kontteja, 
puoliperävaunuja ja täysperävaunullisia rekkoja. Toiminta loppui aikataulun epävarmuuteen, mikä johtui 
ratatöistä. Tällä hetkellä etelän ja pohjoisen välinen kappaletavaraliikenne kulkee pääosin valtatietä 4 pitkin.

Edellytyksenä intermodaalisen liikenteen uudelleen aloittamiselle on ainakin riittävän ratakapasiteetin 
turvaaminen koko yhteysvälille Helsingistä Ouluun. Se edellyttää Riihimäen ja Tampereen välille vähintään 
kolmatta raidetta. Tampereen ja Oulun välillä radan tulisi olla kokonaan 2-raiteinen. Toinen edellytys on, että 
jokin rautatieoperaattori ottaa intermodaalisen liikenteen harjoittamisen ydinliiketoiminnakseen. 
Tiekuljetusyrityksille etu junakuljetuksesta on, että säästetään merkittävä määrä ajokilometrejä 
runkokuljetuksissa.

Kuljetusvirtojen keskittymisestä mahdollista kilpailuetua rautatiekuljetuksille

Viime vuosina on vahvistunut ilmiö, että teollisuus ei välttämättä käytä lähimpänä olevaa satamaa. Koska 
satamat ovat avoimessa kilpailussa keskenään, suuren laivafrekvenssin satamat tai hyvin pitkälle 
erikoistuneet satamat pystyvät palvelemaan koko Suomen kattavaa aluetta. Myös kuljetusten destinaatiot
vaikuttavat käytettävän sataman valintaan. Lisäksi konttien saatavuus heikkenee pohjoista kohti mentäessä 
varsinkin, kun konttiliikenteen epätasapaino aiheuttaa haasteita koko Suomessa. Tästä sataman valintaan 
liittyvästä kokonaisuudesta seuraa yhä pidempiä kuljetuksia teollisuuslaitoksen ja sataman välillä. 
Rautatiekuljetukset ovat sopivia juuri pitkille matkoille suurille volyymeille.

Yhdistettyjen kuljetusten palvelun uudelleen käynnistäminen edellyttää kannattavuuden perustaksi 
säännöllisiä meno-paluukuljetusvirtoja. Pohjoisesta etelään kuljetusvirrat ovat pääasiassa erilaisia 
teollisuuden tuotteita, mutta etelästä pohjoiseen virrat muodostuisivat käytännössä kaupan ja 
kappaletavaraliikennejärjestelmän runkokuljetuksista. Silloin matka-aika ja kuljetusten aikataulutus ovat 
olennaisimmat tekijät tämän kuljetussuunnan toteutumiselle. Mikäli kokonaiskuljetusaika on nykyisten 
selvitysten mukaisesti 12-14 tuntia, niin kaupan kuljetukset eivät voi sitä käyttää. Kunnolla toimiakseen 
päärata on saatava vähintään kaksiraiteiseksi Helsinki-Oulu –välillä, jotta se palvelisi myös tavaraliikennettä 
uusia kuljetusratkaisuja mahdollistavalla palvelutasolla.

Pääradan muodostama kuljetuskäytävä mukaan lukien tehokkaat logistiset solmupisteet avaavat 
palvelutasollaan uusia mahdollisuuksia kuljetuskonseptien kehittämiselle. Esimerkiksi kytkeytyminen Ruotsin 
rataverkkoon ja rautatiekuljetusmarkkinaan Haaparanta-Tornio ratainfraan ja siirtokuormausfasiliteetteihin
investoiminen tarjoavat uusia kuljetusratkaisuja Narvikin sataman kautta eri markkinoille tai Ruotsin kautta 
Keski-Eurooppaan. Siten Suomen, Venäjän ja Aasian väliset konttijunareitit voivat laajentaa palvelutarjontaa 
koko Skandinavian alueelle. Samoin kasvavissa Norjasta saapuvissa kalakuljetusvirroissa voidaan hyödyntää 
rautatiekuljetuksia aiempaa helpommin.

OULU
Olemassa oleva 
yhdistettyjen 
kuljetusten 
terminaali

TURKU
Olemassa oleva 
yhdistettyjen 
kuljetusten terminaali

PÄÄKAUPUNKISEUTU
Ei olemassa olevaa infrastruktuuria, 
mutta Vuosaaren satama-alue on 
yksi mahdollinen sijainti

HAAPARANTA-TORNIO
Rajat ylittävät yhdistetyt 
kuljetukset edellyttävät 
siirtokuormausinvestointeja 
Haaparantaan.

KOUVOLA
Olemassa oleva 
yhdistettyjen 
kuljetusten terminaali

TAMPERE
Olemassa oleva 
yhdistettyjen 
kuljetusten terminaali



Case Tampereen seudun sisämaan satama
- Mahdollisuus tulevaisuuden multimodaalisen logistiikkakonseptin 
kehittämiseen ja kuljetusmuotojen siirtymään

Sisämaan satama on sisämaassa sijaitseva intermodaaliterminaali, johon 
on siirretty kaikki merisataman toiminnot paitsi alusten lastaus ja purku. 
Sisämaan satama kytkeytyy yhteen tai useampaan merisatamaan rautatie- ja 
tiekuljetuksin. Pääkuljetusvirrat merisataman ja sisämaan sataman välillä 
järjestetään rautateitse. Kuljetukset sisämaan satamaan ja asiakkaiden välillä 
järjestetään tiekuljetuksilla. Sisämaansatamassa kuljetusyritykset voivat 
jättää/noutaa tavaransa intermodaalisissa kuljetusyksiköissä. Eräänlainen 
sisämaan satama on rakentumassa Kouvolaan. Siellä kuljetukset liittyvät 
pääasiassa Venäjän ja Aasian eri kohteiden liikenteeseen. Samoin 
tarkastelussa on muitakin logististen solmupisteiden kehittämiskohteita, jotka 
tavoittelevat kuljetusvirtojen keskittämistä ja siten mahdollisuutta 
rautatiekuljetusten käyttöön runkokuljetuksissa. Esimerkiksi Seinäjoen 
elintarvikelogistiikan keskukseen suunnitellaan tällaista kehitystä.

Miksi Tampere on potentiaalinen kohde sisämaan satamalle?
• Tampereen seudun maantieteellinen sijainti suurten kuljetusvolyymien, 

kuljetusjärjestelmien ja liikenneverkkojen solmupisteessä
• Vahva teollisuuden ja kaupan keskittymä – yli 5 mrd. € vienti Pirkanmaalla
• Kasvukeskus vetää puoleensa kulutustuotteita, jotka ovat usein kontitettavia

tuotteita
• Voi käynnistyä jo alueen omilla volyymeilla, mutta voi myös kytkeytyä Helsinki-

Oulu –yhdistettyjen kuljetusten konseptiin yhtenä solmupisteenä.

Mitä etuja sisämaan satamasta 
toteutuessaan olisi?
• Yhteiskunnan näkökulmasta kilpailukykyinen

ratkaisu kuljetusmuotosiirtymän 
mahdollistamiseksi, ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi ja liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi

• Satamien näkökulmista takamaa-alueiden 
laajentuminen: lähemmäksi kuljetusasiakasta

• Logistiikkapalvelujen ostajan näkökulmasta 
paremmat yhteydet satamiin: ruuhkaton, 
täsmällinen ja kestävä yhteys satamiin

• Logistiikkaoperaattorin näkökulmasta uusia 
markkinamahdollisuuksia rautatie- ja 
tiekuljetuksissa sekä 
terminaaliliiketoiminnassa

• Satamakaupunkien näkökulmasta vähemmän 
liikennettä, melua ja päästöjä satamien 
ympäristössä.

Lähde: Tampereen seudun sisämaan sataman potentiaali 2020, WSP Finland Oy



Politiikkatoimien 
vaikutusten 
arviointi
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Tarkasteltavat politiikkatoimet

Tässä arvioidaan kesäkuussa 2021 valmistuneen Fossiilittoman liikenteen 
tiekartan tavaraliikennettä koskevia toimenpiteitä sekä toukokuussa 2021 
valmistuneen Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän 
työryhmän loppuraportin esitettyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
aikaansaada kulkutapasiirtymää. Eli politiikkatoimia, jotka vaikuttavat eri 
kuljetusmuotojen väyläkapasiteettiin. 

Fossiilittoman liikenteen tavaraliikennettä 
koskevat tiekartan toimenpiteet
• Kansallinen liikenteen päästökauppa

• Virkamiestyöryhmä arvioimassa ja valmistelemassa kokonaisuutta. 
Valmistellaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan 
ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä 
liikenteen päästöjä.

• Ajoneuvokilometreihin ja tieluokkiin perustuva ajoneuvoveromalli

• Verotyöryhmä toteaa, että toistaiseksi ei ole edellytyksiä päättää 
kilometriverojärjestelmään siirtymisestä. Aihe edellyttää jatkoselvitystyötä ja 
kansainvälisen kehityksen seuraamista. Liikkumisen hintatason muutoksia ja 
liikennesuoritteen kehitystä tulisi myös seurata aktiivisesti. 

• Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen

• Selvitetään yhdistettyjen kuljetusten päästövähennyspotentiaali sekä 
tarvittavat toimet niiden uudelleen käynnistämiseksi Suomessa.

• Logistiikan digitalisaatio

• Keskeistä on parantaa seuranta-, tilasto- ja päästötietojen saatavuutta ja 
hyödyntämistä lähettäjästä vastaanottajaan ja aina loppukäyttäjään asti. 
Tietoa päästöistä voidaan velvoittaa toimittamaan toimijoiden kesken 
lähtökohtaisesti yritysten välillä sopimalla ja tarvittaessa lainsäädännöllä. 
Keskeisenä toimenpiteenä on myös rahoitus, pilotointi ja yhteistyö. 
Logistiikan digitalisaatiostrategiassa digitalisaatiolle on arvioitu 
päästövähennyspotentiaaliksi (Ramboll 2020) 0,09-0,24 milj. t vuonna 2030.

• Tiestön kunto

• Parannetaan väylien kunnossapitoa. Vierintävastausta vähentämällä voidaan 
vähentää tieliikenteen päästöjä. Raportissa korostetaan, että samalla on 
kuitenkin huolehdittava siitä, että teiden laadun paraneminen ei johda 
liikenteen nopeuksien nousemiseen tai kasvaviin liikennemääriin. Nämä 
kumoavat tiestön paremman kunnon tuottamat päästövähennykset 
lisääntyvän polttoainekulutuksen muodossa. 

• Suuret ajoneuvot tiekuljetuksissa

• Selvitetään yhteistyössä kuntien kanssa maantie- ja katuverkon pullonkaulat 
nykyisille HCT-kuljetuksille ja huolehditaan niiden poistamisesta 
mahdollisuuksien mukaan

Verotyöryhmän esittämät tavaraliikennettä 
koskevat toimenpiteet
• Vero-ohjaus ajoneuvoveron perusverosta polttoaineveroon

• Veron arvioidaan tuovan hyötyliikenteelle 170 milj. euron 
vuotuiset kustannukset ilman kompensaatiota. 

• Dieselin verotuen vaiheittainen poistaminen ja käyttövoimaveron 
alentaminen 

• Hyötyliikenne +26 milj. euroa vuosittain ilman kompensaatiota 

• Polttoaineveron indeksitarkistukset

• Polttoaineen hintaindeksikorotukset

• +120 milj. euroa vuosittain (kaikki liikenne)

Työryhmä ehdottaa, että jos vientiteollisuuden kustannusten nousu nähdään 
talouden kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta ongelmalliseksi, on näitä 
huolia mahdollista lievittää alentamalla muihin tuotantopanoksiin, kuten 
työhön, kohdistuvaa verotusta. Raportissa todetaan myös, että jos kuitenkin 
erityisesti raskaan kuorma-autoliikenteen dieselpolttoaineen verorasituksen 
nousua pidetään haitallisena, voidaan harkita vaihtoehtoja, joilla raskaan 
liikenteen dieselin verorasitus jäisi nykyiselle tasolle. Tämä olisi mahdollista 
ottamalla käyttöön kuorma-autoille ja linja-autoille energiaverodirektiivin 
sallima polttoaineveronpalautus. Dieselin veronpalautus aiheuttaisi 
hakemusten käsittelyyn ja valvontaan liittyviä kustannuksia sekä 
väärinkäytösten riskejä. 



Tieliikenteen kustannuksia nostavien toimenpiteiden 
vaikutukset kuljetusmuotosiirtymään
Arvio esitettyjen kuljetuskustannuksia nostavien toimenpiteiden 
vaikutuksista tavaraliikenteeseen

Toisin kuin henkilöliikenteessä, tavaraliikenteessä kuljetusten kustannusten nousu 
heijastuu eri tavalla systeemiin. Kuten aiemmin työssä on kuvattu, kuljetusmuodon 
valintaan vaikuttavat hinnan lisäksi monet perusominaisuudet, kuten tuoteryhmä, 
volyymi, toimitusfrekvenssi, infrastruktuurin ja palvelujen saatavuus eri 
kuljetusmuodoilla sekä koko kuljetusketjun muodostaminen ja optimointi. Monissa 
tapauksissa esimerkiksi tiekuljetuksille ei ole logistisesti järkevää vaihtoehtoa. Tällöin 
kuljetusten kustannuksen nousu heijastelee välittömästi koko toimintaan, koska kuljetus 
suoritetaan joka tapauksessa. Näin ollen tiekuljetusten hinnan korotus ei todennäköisesti 
vähennä tieliikenteen kysyntää, jos kyseiselle kuljetukselle soveltuvia vaihtoehtoisia 
kuljetusmuotoja ei ole saatavilla.

Vientiteollisuuden puolella hintakilpailu on kireämpää, jolloin lopputuotteiden hintojen 
korottaminen ei välttämättä ole mahdollista ilman merkittävää kilpailuedun 
heikkenemistä. Tällöin kustannusvaikutus tapahtuu väliportailla jossain tuotannon 
vaiheessa, mikä johtaa todennäköisesti katteiden pienenemiseen, investointikyvyn 
heikkenemiseen ja tätä kautta heikompaan kansainväliseen kilpailukyvyn. 
Kotimarkkinoiden puolella, esimerkiksi päivittäistavarakaupassa, kuljetuskustannusten 
nousu voi johtaa kuluttajahintojen nousuun ja tätä kautta yleisen ostovoiman 
heikkenemiseen. 

Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymä tapahtuu vain, jos se on sekä logistisesti 
järkevää että hinnaltaan kilpailukykyistä. Teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannukset 
olivat vuonna 2017 n. 14% niiden liikevaihdosta (Solakivi et al. 2018). Liikenteen 
verotyöryhmän raportin mukaisesti esimerkiksi dieselin verotuen poistaminen nostaisi 
kuljetuskustannuksia 2,4% kevyillä kuorma-autoilla ja 6,1% täysperävaunuyhdistelmillä 
(64t), jotka ovat erityisesti vientiteollisuuden ja päivittäistavarakaupan yleisesti 
käyttämiä yhdistelmiä. 

Kansallinen 
kuljetuskustannuksia 

nostava toimi

Kuljetuskustannukset 
nousevat

VIENTIYRITYKSET

Liiketoiminnan 
kustannukset nousevat

Liiketoiminnan kate 
pienenee

Kyky investoida 
heikkenee

Suomen kiinnostus 
sijaintipaikkana heikkenee 

sekä ohjaa tuotantoa 
kilpailukykyisempiin maihin

Kuva: Vientiteollisuuden 
puolella tiekuljetusten osuus 
kuljetuskustannuksista on 
kotimarkkinayritystä 
pienempi. Toisaalta 
kansainvälisessä kilpailussa 
marginaalit ovat hyvin pienet. 
Kotimarkkinoiden toimivuus 
nojaa tällä hetkellä vahvasti 
tieliikenteeseen.  

Kansallinen 
kuljetuskustannuksia 

nostava toimi

Kuljetuskustannukset 
nousevat

Liiketoiminnan 
kustannukset nousevat

Liiketoiminnan kate 
pienenee

Kyky investoida 
heikkenee

Kuluttajahinnat 
nousevat

KOTIMARKKINAYRITYKSET

Hinnoittelu-
mahdollisuudet 
ovat rajalliset

Yleinen ostovoima 
heikkenee

Hintojen 
nostaminen on 
todennäköistä

Johtopäätökset ja vaikutukset
Pyritään välttämään teollisuuden ja kaupan kokonaiskustannusten nousua kansainvälisen 
kilpailukyvyn ja terveiden kotimarkkinoiden turvaamiseksi. Kuljetuskustannusten nousu ei 
yksinään ohjaa kuljetuksia muihin kuljetusmuotoihin. Ennemmin tuetaan oikeilla ja oikein 
ajoitetuilla infrainvestoinneilla teollisuuden ja kaupan toimintaedellytyksiä. Kuljetusmuotosiirtymää 
voidaan saada aikaan siellä, missä on rautatie- tai sisävesikuljetuksille soveltuvia tavaravirtoja.



Muiden esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset 
kuljetusmuotosiirtymään
Ajoneuvokilometreihin ja tieluokkiin perustuvan 
ajoneuvoveromallin vaikutukset

Mikäli malli perustuisi johtaisi väestökeskittymissä korkeampaan kilometrikustannukseen, 
se voisi tavaraliikenteessä johtaa tavaravirtojen uudelleenohjautumiseen. Esimerkiksi 
Kehä III:lla sijaitsee Suomen merkittävin logistiikkakeskittymä ja Vuosaaren satama, 
joihin operoidaan paljon raskasta liikennettä. Malli saattaisi heikentää näiden alueiden 
kilpailukykyä. 

Johtopäätökset ja vaikutukset

Mallin kehittäminen edellyttää huolellista järjestelmätason vaikutusten arviointia.

Logistiikan digitalisaatio

Digiratahanke on erinomainen esimerkki siitä, miten olemassa olevasta infrastruktuurista 
voidaan saada enemmän irti digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Myös tieliikenteessä 
reaaliaikaisen tiedon kerääminen, jakaminen, jalostaminen ja hyödyntäminen voivat 
tehostaa olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja tarjota mahdollisuudet parempaan 
väylänpitoon. 

Johtopäätökset ja vaikutukset

Tieliikenteen digitalisaation merkitys on syytä nostaa nykyistä suurempaan arvoon ja 
kehittää aktiivisesti Suomen valtatieverkoston älykkyyttä niin tienpidon kuin 
elinkeinoelämän toimitusketjujen tehostamiseksi.

Yhdistetyt kuljetukset

Voivat vähentää pitkämatkaista etelä-pohjois –suuntaista tieliikennettä. Pohjoiseen 
suuntautuvissa virroissa kaupan ala on kiinnostunut palvelusta, jos sellaista olisi tarjolla. 
Kaupan tuotesortimentista ei-aikataulukriittiset tuotteet ovat parhaiten soveltuvia. 
Etelään suuntautuvaa kuljetusta voisivat hyödyntää mm. teknologiateollisuus ja Norjan 
lohiteollisuus.

Johtopäätökset ja vaikutukset

Yhdistettyjen kuljetusten edellytyksiä voidaan tukea pääradan infrastruktuuria ja 
logistisia solmupisteitä kehittämällä. Rautatiekuljetuspalvelujen kehittäminen on 
välttämätöntä, jotta teollisuus ja kauppa lähtevät kehitykseen mukaan. Yhdistettyjen 
kuljetusten toteutuminen vähentäisi todennäköisesti pitkämatkaista tiekuljetussuoritetta 
ja lisäisi rautatiekuljetuksia pääradalla.

Tiestön kunto

Tiestön kunnon parantaminen vähentää tiekuljetusten päästöjä ja kustannuksia, mikä parantaa tieliikenteen 
kilpailukykyä. Raskaassa liikenteessä nopeudet säilyvät korkeintaan 80 km/h, jolloin verotyöryhmän esille 
nostama riski nopeuksien noususta ei raskaalla liikenteellä toteudu. Tieliikenteen kysyntään vaikuttavat tien 
kunnon sijaan huomattavasti enemmän logistiset tarpeet, joten tien hyvä kunto ei vaikuta raskaan 
liikenteen määriin kasvavasti. 

Johtopäätökset ja vaikutukset

Ylläpidetään ja parannetaan tieverkon kuntoa, jotta olemassa olevaa infrastruktuuria saadaan käytettyä 
kustannustehokkaasti ja voidaan vähentää tiekuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Suuret ajoneuvot tiekuljetuksissa

Mitoiltaan ja massoiltaan suurien (max 76t, 34,5m) tiekuljetusten avulla kuljetusten energiatehokkuus 
paranee. 

Johtopäätökset ja vaikutukset

Tiekuljetusten kilpailukyky paranee ja operointi muuttuu kannattavaksi myös pidemmillä matkoilla.

Kuljetustuet

Kuljetustuet ovat verokorotuksille vastine, jolla pyritään nopeuttamaan kuljetusten siirtymistä 
tiekuljetuksista raiteille ja vesille. Kuten selvityksessä todetaan, erilaisten taloudellisten kannustimien tulisi 
ensisijaisesti palvella siirtymävaihetta kuljetusmuodon vaihtamisessa. Tavoitteena tulee olla tilanne, jossa 
toiminta on kannattavaa ilman julkista tukea. Tästä syystä julkisen tuen tulisi kohdistua ensisijaisesti 
parantamaan rautatie- ja vesikuljetusten kilpailukykyä pysyvästi. Tuen kohdistaminen infrastruktuuriin ja 
uusien toimintamallien kehittämiseen on siis suotavaa. Suorat tuet toimijoille voivat aiheuttaa 
markkinahäiriöitä, ja jos niitä käytetään, näiden pitäisi olla vain väliaikaisia.

Ruotsin ja Norjan esimerkkien mukaisesti kuljetustuet ovat osaltaan johtaneet kuljetusmuotosiirtymään. On 
kuitenkin huomattava, että näissä maissa investoinnit sekä rautatiekuljetusinfrastruktuuriin että 
siirtokuormausfasiliteetteihin ovat olleet hyvin merkittäviä. Tämän myötä myös kuljetusmarkkinat ovat 
monipuolistuneet ja kuljetusmuotosiirtymälle on tällöin paremmat edellytykset. Hintaeroa tieliikenteeseen on 
kavennettu kuljetustuilla. 

Johtopäätökset ja vaikutukset

Suomessa esimerkiksi rautatiekuljetusten tuki ei sellaisenaan toisi merkittävää vaikutusta, sillä 
infrastruktuuri ja tarjonta eivät ole riittävällä tasolla. Ennen tukijärjestelmien tarkempaa analyysiä, on 
suositeltavaa kehittää mm. päärataa yhdistettyjen kuljetusten mahdollistamiseksi ja tutkittava muita 
kehityskohtia. Sisävesikuljetukset eivät puolestaan vaadi merkittäviä uusia infrainvestointeja, joten näissä 
korkeiden siirtokuormaushintojen kompensointia on syytä tarkastella ja selvittää mahdollisuuksia 
tiekuljetusten siirtämisessä sisävesikuljetuksiin.



Kuljetusmuotojen 
siirtymäpotentiaalin kohdentuminen
Päärata on suurin potentiaali

• Läntisen Suomen teollisuuden vientivyöhykkeen väylä

• Mahdollisuus uusiin kuljetusratkaisuihin, kuten yhdistetyt kuljetukset ja 
uudet tuoteryhmät. Myös rajan ylittävät konttijunaratkaisut Ruotsiin ja 
Norjaan.

• Kaupan tärkein runkokuljetusten suunta etelästä pohjoiseen, joka 
mahdollistaa kuljetusvirtojen tasapainottamisen.

Savon ja Karjalan ratojen suunnat

• Itä-Suomen teollisuuden pitkämatkaisia kuljetuksia, joita voi lisätä 
rautateillä, mikäli ratakapasiteettia ja kuljetuspalvelujen tarjontaa riittää.

• Vuoksen vesistön kuljetusreitti mahdollisuus alueen teollisuudelle. 
Kanavan sulkujen pidennys mahdollistaa suuremmat jäävahvisteiset laivat, 
jotka parantavat kuljetusreitin kilpailukykyä ja pidentää operoinnin lähes 
ympärivuotiseksi.

• Idän suunnissa ratakapasiteetin arvioinnissa vaikuttaa myös Venäjän ja 
Aasian eri kohteisiin suuntautuva tavaraliikenteen sekä Venäjän Allegro –
liikenteen kuormitus osalla Kaakkois-Suomen rataverkkoa.

Itä-Suomen osalta monipuoliset mahdollisuudet löytää 
kuljetusmuotojen siirtymäpotentiaalia, kun rautatiekuljetusten 
lisäksi käytettävissä on myös vesitiekuljetukset. Ratakapasiteetissa 
tunnistettu tavaraliikenteessä haasteita nykyisessä tilanteessa.

Ratakapasiteetti, tietyin osin logististen solmupisteiden fasiliteetit,  
kuljetusten aikataulutus ja kuljetusmarkkina ratkaistava, jotta kehitys 
voi toteutua.



Yhteenveto kuljetusmuotosiirtymän edistämisestä

KULJETUSTEN 
OMINAISUUDET

KULJETUS-
MARKKINAT

LIIKENNE-
INFRASTRUKTUURI

KULJETUSTEN 
KÄYTTÄJÄT

KULJETUSMUODON 
VAIHTAMINEN

Toimenpiteet kuljetusmuotosiirtymän realistiseksi edistämiseksi 
Kaikki ehdotetut toimet vaativat pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistä koko 
Suomen tasolla.

Kuljetusmuotosiirtymä 
edellyttää kaikkien eri osa-

alueiden huomiointia ja 
kehitystä

LIIKENNEINFRASTRUKTUURI
• Liikennejärjestelmän perustan eli infrastruktuurin toimintavarmuuden turvaaminen: 

pääradan kehittäminen ja digiratahankkeen edistäminen
• Kehitetään myös tieliikenteen digitaalisista infrastruktuuria
• Uusien ratayhteyksien tarkemmat analyysit rautateiden tavaraliikenteen kilpailukyvyn 

kehittämiseksi. 
• Rautatieliikennettä tukevien tiehankkeiden tunnistaminen ja edistäminen (syöttö- ja 

jakelukuljetukset)

SIIRTOKUORMAUSINFRA (KULJETUSMUODON VAIHTAMINEN)
• Sisämaan satamien kehittäminen ja tarkemmat tarkastelut
• Tarkempi tarkastelu Haaparanta-Tornio hubin mahdollisuuksista rajat ylittävien 

kuljetusten kehittämiseksi: mm. Norjan lohikuljetukset teiltä raiteille
• Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen

KULJETUSMARKKINAT
• Edesautetaan rautatiepalvelujen kehitystä ja uusien toimijoiden markkinoille tuloa, 

jotta palveluja on saatavilla kuljetusten käyttäjille

KULJETUSTEN OMINAISUUDET
• Edistetään standardoituihin kuljetusyksiköihin siirtymistä kehittämällä mm. 

konttidepoja

KULJETUSTEN KÄYTTÄJÄT
• Tiivis yhteistyö teollisuuden ja kaupan toimijoiden kanssa rautatie- ja 

sisävesiliikennettä kehitettäessä



Infrastruktuurin rooli 
kuljetusmuotojen siirtymässä
Tavarakuljetukset liittyvät kaupan ja teollisuuden materiaalivirtoihin, joissa 
kuljetusmuotojen valinta riippuu tuotteen ominaisuuksista, aikatauluista, 
toimitusfrekvenssistä, eräkoosta, kuljetusmuotojen saatavuudesta eri kuljetusmuodoilla ja 
tarjolla olevasta kuljetuskapasiteetista. Kuljetusvirrat hakeutuvat mahdollisimman suureen 
tehokkuuteen vaaditulla palvelutasolla, jolloin ne ovat mahdollisimman 
kustannustehokkaita ja samalla myös energiatehokkaita ratkaisuja. Mikäli tätä järjestelmää 
halutaan muuttaa johonkin suuntaan, se edellyttää tarjonnan parantamista sekä 
kuljetusmarkkinoilla että infrastruktuurin käytettävyydessä.

Suurimpia mahdollisuuksia käyttää nykyistä enemmän raideliikennettä on pääradan 
sekä Savon ja Karjalan ratojen suunnissa, mikäli ratakapasiteettia saadaan parannettua eri 
keinoin. Itä-Suomessa on käytettävissä myös Vuoksen vesistön aluskuljetukset Saimaan 
kanavan kautta kansainvälisille markkinoille. Päätettyjen kanavainvestointien myötä 
mahdollisuudet kuljetusmuotosiirtymään vesikuljetuksiin paranevat tällä alueella 
merkittävästi.

Yhdistettyjen kuljetusten käynnistäminen uudelleen edellyttää riittävää 
kuljetusvolyymia molempiin suuntiin, joka puolestaan edellyttää kuljetuspalvelun 
nopeampaa kokonaiskuljetusaikaa kuin mitä nykyinen ratakapasiteetti pääradalla 
mahdollistaa. Erityisesti etelästä pohjoiseen operoitavassa suunnassa toimintamalli 
edellyttää päivittäistavarakaupan ja kappaletavaraliikennejärjestelmän kuljetusvirtoja, 
jotka ovat erittäin aikakriittisiä kuljetuksia. Lisäksi se edellyttää kuormauspaikan 
rakentamista pääkaupunkiseudulle, mutta olennainen tekijä on ratakapasiteetin 
mahdollistama riittävän nopea ja täsmällinen kuljetusaika tavaraliikenteelle.

Kuljetusmuotosiirtymää voidaan edistää myös uusilla toimintamalleilla, kuten 
sisämaasatamakonseptien kehittämisellä. Siinä muodostetaan logistiikkahub, johon on 
vahvoja kuljetusvirtoja yhdestä tai useammasta satamasta. Runkokuljetukset voidaan 
operoida silloin päivittäisillä rautatiekuljetuksilla ja tiekuljetusten roolina on pääasiassa 
tuotteiden keruu- ja jakelukuljetukset. Sisämaasataman rakentaminen edellyttää 
monipuolista ppp-mallia, jossa väylänpitäjän rooli on tarjota hyvät liikenneyhteydet tie- ja 
rautatieinfrastruktuurilla.
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Johtopäätöksiä

Tarkastelujen lähtökohtana käytetty autokanta vaikuttaa keskeisesti tuloksiin, 
koska korotukset kohdistuvat erisuuruisina eri käyttövoimille. Mitä suuremmaksi 
sähköautojen osuus arvioidaan, sitä edullisempaa autoilu keskimäärin on. Tämän 
vuoksi laskelmissa on tehty herkkyystarkasteluja erilaisten autokantaennusteiden 
pohjalta. Näyttäisi, että mikäli sähköautojen osuus muodostuu suureksi (sähköautoja 
600 000 – 700 000 kpl), verotyöryhmän ehdottamat autoilun veronkorotukset jopa 
hieman laskisivat keskimääräisiä ajokustannuksia kun muita kustannusmuutoksia ei 
oteta huomioon. Tällöin päästövähennykset tapahtuisivat kokonaan autoilun 
käyttövoiman muutoksilla, eikä kulkutapasiirtymää kestäviin kulkutapoihin tapahtuisi. 
Liikenteen verotyöryhmän ehdottamilla muutoksilla voi siis olla henkilöautoliikenteen 
määrää kasvattava vaikutus ilman muita toimenpiteitä.

Päästökaupan vaikutukset polttoaineen hintaan arvioidaan selvästi suuremmaksi 
kuin verotyöryhmän ehdottamat veromuutokset. Liikennemallitarkasteluiden 
perusteella päästökauppaskenaarion mukaiset liikenteen hinnoittelun muutokset 
vaikuttavat merkittävästi tieverkon ja joukkoliikenteen kuormituksiin ja sitä 
kautta kapasiteettitarpeeseen.

Tieverkon kuormitukset vähenevät merkittävästi sekä valtakunnallisessa 
pitkämatkaisessa liikenteessä että kaupunkiseuduilla suhteessa vuoden 2030 
perustilanteeseen, mikä vaikuttaa edelleen tieverkon liikennöitävyyden puutteisiin 
ja investointitarpeeseen. Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudulla autoliikenteen 
kuormitus vähenee useilla sisääntulo- ja kehäväylillä, jotka on todettu aiemmin 
päätieverkon toimivuuden kannalta kriittisiksi osuuksiksi. Näillä osuuksilla ennustettu 
liikennemäärien kasvu leikkaantuu hinnoittelun myötä, mikä voi siirtää tarvetta 
väylien palvelutason parantamiselle. Tieliikenteen matkojen vähenemä on seudun 
tasolla Helsingin seudulla -2,7 % ja Tampereella -1,7 %. Helsingin seudulla on 
suurempi jousto päästökauppaskenaarion toimenpiteille, koska vaihtoehtoisien 
kulkutapojen käytölle on paremmat edellytykset. 

Joukkoliikenteessä henkilöautoilun kustannusten nousu johtaa kysynnän 
ristijouston kautta kasvaviin matkustajamääriin vuoden 2030 perustilanteeseen 
verrattuna. Kuormituksen kasvu on erityisen merkittävää valtakunnallisessa 
pitkämatkaisessa liikenteessä, jossa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat 
lähtötilanteessa melko pieniä suhteessa tieliikenteen liikennemääriin. 

Joukkoliikenteen kasvuennusteet ovat päästökauppaskenaariossa useita kymmeniä 
prosentteja suurempia kuin pelkkään väestökasvuun ja talouskehityksen 
perustuvissa skenaarioissa. Matkustajamäärien kasvu myös kohdistuu useille jo 
nykytilanteessa kriittiseksi todetuille raideliikenteen yhteysväleille kuten pääradalle ja 
Helsinki-Lahti-Kouvola-rataosuudelle.

Pyöräliikenteen määrät kasvavat joukkoliikenteen tavoin kysynnän ristijouston 
kautta autoilun kustannusten kasvaessa. Pyöräliikenteen osalta kasvu keskittyy 
kaupunkiseuduille, joissa matkojen pituudet ovat lyhyempiä. Pyöräliikenteen määrien 
kasvun ja investointitarpeen yhteydestä ei kuitenkaan tällä tasolla voida esittää 
johtopäätöksiä menetelmien puutteiden vuoksi.

Tarkasteluissa havaittujen kuormitusvaikutusten vuoksi olisi syytä harkita, tulisiko 
vastaavat hinnoittelun kysyntävaikutukset huomioida herkkyystarkasteluina myös 
pitkämatkaisen liikenteen hanketason tarkasteluissa. Päästökauppaskenaarion 
mukainen kilometrikustannusten nousu vaikuttaa investointien tarpeeseen ja 
suunnitteluratkaisuihin yhtäläisesti seuduilla ja valtakunnallisessa pitkämatkaisessa 
liikenteessä.

Toisin kuin henkilöliikenteessä, tavaraliikenteessä kuljetusten kustannusten 
nousu ei aiheuta suoraan kuljetusmuotosiirtymiä, vaan kustannusten nousu siirtyy 
asiakashintoihin tai vaihtoehtoisesti vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja 
kannattavuuteen. Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymien toteutuminen 
edellyttää monipuolisia toimia, kuten liikenneinfran ja siirtokuormausinfran 
kehittämistä sekä yhteistyötä käyttäjien kanssa. 

Tavaraliikenteessä suurin potentiaali kuljetusmuotosiirtymille tunnistettiin 
pääradalla. Pääradalla on mahdollisuus edistää uusien tuotevirtojen siirtymistä 
rautateille, mikäli ratakapasiteetti luo riittävät edellytykset kuljetusmäärien 
lisäämiseen ja esimerkiksi yhdistetyille kuljetuksille riittävän nopean operointiajan. 
Itä-Suomen rataverkolla kuljetusmuotosiirtymäpotentiaali kohdistuu eniten 
metsäteollisuuden hankinta- ja tuotekuljetuksiin, mikäli ratakapasiteettia ja 
kuljetuspalveluja on riittävästi saatavilla. Laivakuljetukset Vuoksen vesistössä on 
myös kiinnostava mahdollisuus kanavainvestoinnin valmistuttua, että syntyykö niihin 
aivan uusia kuljetusvirtoja, kun tulee tarjolle uutta laivakalustoa ja uusia 
operointimahdollisuuksia.



Epävarmuuksia
Työn tavoitteena on ollut kartoittaa hinnanmuutosten vaikutuksia henkilöliikenteen 
kuormituksiin ja sitä kautta väylien kapasiteettitarpeisiin. Työn mallitarkastelut sisältävät siten 
alustavia lähtöoletuksia hinnoittelun mekanismeista ja kuvausten yksityiskohtaisuus ei ole 
hankesuunnitelmien tasolla.

Liikennemallien ominaisuuksista johtuen tässä työssä on tarkasteltu keskimääräistä 
ajoneuvoa, eivätkä siirtymät käyttövoimien välillä ole kuuluneet tarkastelujen piiriin. Näinollen 
autokantaennuste ja ennuste suoritteista käyttövoimittain vaikuttavat keskeisesti tuloksiin. 

Sähköautojen lukumäärän ja keskimääräisten suoritteiden ennustaminen on epävarmaa, 
koska tietoa sähköautojen käytöstä ei vielä juuri ole. Lisäksi tarkasteluissa ei huomioida 
sähköautojen teknisiä rajoitteita (esim. toimintamatka, latausinfra ja sen nopeus) eikä 
mahdollisia alueellisia eroja sähköautojen määrässä.

Päästökauppaskenaarion lähtöoletukset kuvaavat ensisijaisesti päästökaupan 
hinnanmuutosten ylärajaa. Todellisuudessa hinnanmuutoksia saatetaan kompensoida tai ne 
voivat jäädä ennakkoarvioita pienemmiksi. Lisäksi lähtöoletuksissa sähköautojen osuus 
autokannasta (31 %) ja suoritteesta (27 %) on arvioitu ulkopuolisten lähteiden perusteella, 
mikä voi vaikuttaa tuloksiin kahdella tavalla. Mikäli siirtymä sähköautoiluun jää tätä 
pienemmäksi, voi päästökaupan merkitys kilometrikustannukseen olla vielä huomattavasti 
ennakoitua suurempi. Toisaalta, jos siirtymä sähköautoihin onkin ennustettua suurempaa 
polttoaineiden hinnannousun myötä, pienentää se keskimääräisen kilometrikustannuksen 
nousua.

Mallitarkastelut on tehty yleisellä tasolla ja niissä ei ole voitu hankesuunnitelmien tavoin 
tarkastella yhteysvälien maankäyttöä ja liikenneverkon kehitystä yksityiskohtaisella tasolla. 
Esitetyt kysyntämuutokset eivät siten korvaa tai toimi vaihtoehtoina hankesuunnitelmien 
tarkemmille liikenne-ennusteille. Muutostarkastelut kuvaavat vaikutuksia hyvin yleisellä tasolla. 
Tarkastelut on tehty lähtötiedoilla ennen koronapandemiaa, ja pandemian pitkäaikaisvakuuksia 
liikkumiseen ei ole otettu huomioon. 

Henkilöliikenteen mallitarkastelussa on Helsingin ja Tampereen seuduilla  tarkasteltu 
tavoitteellista verkkoa vuonna 2030, jonka toteutuminen vuoteen 2030 mennessä edellyttäisi 
nykyistä suurempaa rahoitustasoa. Oletettavaa on, että hankkeita siirtyy toteutettavaksi vasta 
vuoden 2030 jälkeen. 

Kaikkia joukkoliikennematkoihin liittyviä valintatekijöitä (juna/bussi) ei ole  kuvattu 
valtakunnallisessa liikennemallissa.  
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	Tällä hetkellä dieselautojen osuus henkilöautojen liikennesuoritteesta 
	on 41 % ja bensiinikäyttöisten autojen 5
	8
	%. 


	•
	•
	•
	Bensiinikäyttöisten autojen osuus autokannasta on nyt noin 61 % ja 
	dieselkäyttöisten autojen osuus 28 %. 


	•
	•
	•
	Työn lähtökohdaksi sovitussa VTT:n politiikkaskenaarion (WAM
	-
	skenaario) mukaisessa autokantaennusteessa bensiinikäyttöisten 
	autojen osuus autokannasta on vain 51 % ja dieselkäyttöisten autojen 
	osuus 18 %. 
	WAM
	-
	skenaarion mukaan Suomessa on vuonna 2030 
	yhteensä noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa (täyssähköautot, 
	ladattavat hybridit ja vetyautot). Kaasukäyttöisiä henkilöautoja on noin 
	130 000 kappaletta


	•
	•
	•
	Dieselautoille matkaa kertyi vuonna 2019 keskimäärin 20 800 
	kilometriä vuodessa, kun taas bensiiniautoille kertyy tyypillisimmin 
	noin 11 300 kilometriä.
	(Lähde: Tilastokeskus). 
	Sähkö
	-
	ja 
	hybridiautoilla ajetaan keskimäärin 15 095 km vuodessa. 
	Keskimääräisten vuosisuoritteiden on oletettu laskelmassa pysyvän 
	nykytasolla.


	•
	•
	•
	Suoriteosuuksien laskelmassa on oletettu, että hybridiautoilla 50 % 
	suoritteesta on sähköllä.


	•
	•
	•
	VTT:n politiikkaskenaariossa h
	enkilöautojen kokonaissuorite putoaa 
	noin 2 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. (= tavoitelähtöinen 
	skenaario).
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	Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaario 2020
	-
	2050 
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	Kilometrikustannukset: 
	Kilometrikustannukset: 
	nykytila ja verotusmuutos


	Kilometrikustannus Helmet
	Kilometrikustannus Helmet
	Kilometrikustannus Helmet
	-
	mallissa

	Bensiiniauton polttoainekustannukset: 1,520 €/litra * 7,263 litraa/100km 
	Bensiiniauton polttoainekustannukset: 1,520 €/litra * 7,263 litraa/100km 
	≈ 0,1104 €/km
	Dieselauton polttoainekustannukset: 1,400 €/litra * 5.958 litraa/100km ≈ 
	0,0834 €/km
	Sähköllä ajettujen kilometrien
	kustannukset: 0,15 kWh/km* 0,16 €/
	kwh
	≈ 
	0,024 €/km
	Keskimääräiset polttoainekustannukset nykytilanteessa: 58 prosenttia * 
	0,1104 €/km + 41 prosenttia * 0,0834 €/km + 1 % * 0,024 
	≈ 0,0993 €/km

	Kunnossapitokustannukset: 0,0361 €/km * 124 prosenttia ≈ 0,0448 €/km
	Kunnossapitokustannukset: 0,0361 €/km * 124 prosenttia ≈ 0,0448 €/km
	Kilometrikustannukset yhteensä nykytilanteessa: 0,0993 €/km + 0,0448 
	€/km ≈ 
	0,144 €/km

	Vuonna 2030 
	Vuonna 2030 
	dieselillä ajettavien kilometrien osuus henkilöautojen 
	liikennesuoritteesta on 25,9 % ja bensiinin 47,3 %. Sähkön osuus on n. 
	26,8 %, jos oletetaan eri käyttövoimien keskimääräisten vuosisuoritteiden 
	pysyvän nykytasolla.

	Keskimääräiset polttoainekustannukset 2030 nykyhinnoittelulla: 
	Keskimääräiset polttoainekustannukset 2030 nykyhinnoittelulla: 
	47,3 prosenttia * 0,1104 €/km +25,9 prosenttia * 0,0834 €/km +  26,8 
	prosenttia * 0,024 € /km ≈ 
	0,0803 €/km. 

	Koska sähköautoilu on edullisempaa, ajamisen keskimääräinen kustannus 
	Koska sähköautoilu on edullisempaa, ajamisen keskimääräinen kustannus 
	laskee ilman polttoaineen hinnankorotuksia
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	Kilometrikustannuksen muutos
	Kilometrikustannuksen muutos
	Kilometrikustannuksen muutos

	Bensiiniauton polttoaineen veromuutos: 0,418 €/litra * 7,263 litraa/100km 
	Bensiiniauton polttoaineen veromuutos: 0,418 €/litra * 7,263 litraa/100km 
	≈ 
	0,03036 eur/km
	Bensiiniauton kilometrikustannuksen muutos ajoneuvo
	-
	ja 
	käyttövoimaveron vähennyksen (0,0093 eur/km) jälkeen: ≈ 
	+0,02106 
	eur/km
	Dieselauton polttoaineen veromuutos: 0,503 €/litra * 5,958 litraa/100km 
	≈ 
	0,02327 eur/km, 
	Dieselauton 
	kilometrikustannuksen muutos ajoneuvo
	-
	ja 
	käyttövoimaveron vähennyksen (0,0067 eur/km) jälkeen: ≈ 
	+0,02327 
	eur/km

	Sähköautoilun ajoneuvokustannuksen nousun vaikutus kilometrihintaan + 
	Sähköautoilun ajoneuvokustannuksen nousun vaikutus kilometrihintaan + 
	35 eur/15095 km = 
	+0,0023 eur/km
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	Kilometrikustannukset 
	verotusmuutoksen seurauksena


	Uudet kustannukset
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	Uudet kustannukset

	Bensiiniauton polttoainekustannukset: 1,520 €/litra * 7,263 litraa/100km 
	Bensiiniauton polttoainekustannukset: 1,520 €/litra * 7,263 litraa/100km 
	≈ 0,1104 €/km
	+ 0,02106 eur/km
	Dieselauton polttoainekustannukset: 1,400 €/litra * 5.958 litraa/100km ≈ 
	0,0834 €/km + 
	0,02327 eur/km
	Sähköllä ajettujen kilometrien
	kustannukset: 0,15 kWh/km* 0,16 €/
	kwh
	≈ 0,024 €/km 
	+0,0023 eur/km

	Kilometrikustannus veromuutoksen jälkeen ja muuttuneilla 
	Kilometrikustannus veromuutoksen jälkeen ja muuttuneilla 
	suoriteosuuksilla painotettuna 
	0,097 €/km
	Keskimääräisen kilometrikustannuksen muutos yhteensä 
	huomioiden käyttövoimien muutos on 
	-
	2,5% jos laskelmassa ei 
	ole mukana kunnossapitokustannuksia. 

	Jos kunnossapitokustannuksen oletetaan pysyvän 
	Jos kunnossapitokustannuksen oletetaan pysyvän 
	muuttumattomana, on henkilöautoilun kilometrikustannusten 
	muutos 
	-
	1,8  %. 
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	Fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa 
	Fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa 
	Fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa 


	Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelija 
	Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelija 
	Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelija 
	ostaisi valtiolta säännöllisesti järjestettävistä huutokaupoista 
	myytävää fossiilista polttoainemäärää vastaavan, hiilisisältöön 
	sidotun jakeluoikeuden. 

	Päästöoikeuskaupasta on kaksi eri versiota; 
	Päästöoikeuskaupasta on kaksi eri versiota; 
	cap
	and 
	trade
	sekä 
	baseline
	and 
	credit
	. EU:n päästöoikeuskauppaa perustuu 
	cap
	and 
	trade
	-
	järjestelmään. 
	Cap and 
	trade
	-
	järjestelmässä regulaattori asettaa 
	päästöille katon, jonka alla yritykset voivat käydä oikeuksilla kauppaa 
	keskenään.* 

	Järjestelmässä jokaiseen myytyyn polttoainelitraan lisättäisiin päästöluvan 
	Järjestelmässä jokaiseen myytyyn polttoainelitraan lisättäisiin päästöluvan 
	hinta. Tämä nostaisi polttoaineen hintaa sitä enemmän, mitä 
	saastuttavammasta polttoaineesta on kyse.

	Huutokaupattavien oikeuksien määrä supistuu vähitellen niin, että 
	Huutokaupattavien oikeuksien määrä supistuu vähitellen niin, että 
	päästökauppa täydentää muita keinoja riittävästi 
	päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

	Hintaa eivät maksa polttoainetta käyttävät ja CO2
	Hintaa eivät maksa polttoainetta käyttävät ja CO2
	-
	päästöjä aiheuttavat, 
	vaan polttoaineen toimittajat. Oletetaan kuitenkin, että jakelijat siirtävät 
	päästöoikeuksien hinnan asiakkailleen siten, että polttoaineiden käyttäjät 
	maksavat hinnan hiilidioksidipäästöistään toimitusketjun lopussa.

	Vaihtoehtona kansalliselle päästökauppajärjestelmälle voisivat olla 
	Vaihtoehtona kansalliselle päästökauppajärjestelmälle voisivat olla 
	vastaavansuuruiset polttoaineveron korotukset.


	Päästökauppa ei toimiakseen edellyttäisi muutoksia nykyiseen ajoneuvo
	Päästökauppa ei toimiakseen edellyttäisi muutoksia nykyiseen ajoneuvo
	Päästökauppa ei toimiakseen edellyttäisi muutoksia nykyiseen ajoneuvo
	-
	ja polttoaineverotukseen tai biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Jos 
	muu sääntely säilytetään, toimii päästökauppa eräänlaisena perälautana 
	päästötavoitteiden saavuttamiselle. 

	Polttoaineiden myyntiluvan hinnaksi muodostuisi myyntilupajärjestelmän 
	Polttoaineiden myyntiluvan hinnaksi muodostuisi myyntilupajärjestelmän 
	kiintiötason määrittämän hinnan ja nykysääntelyn mukaisen hinnan 
	välinen erotus. Keskusteluissa on ollut mahdollinen kompensaatiomalli 
	pienituloisille, mutta kompensaatiota ei kuitenkaan korvamerkittäisi 
	polttoaineen hankintaan.


	*
	*
	*
	Örmä
	, Veera: Päästökauppabarometri 2019. Helsingin yliopisto, Maatalous
	-
	metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos


	Lähde: Aalto yliopiston taloudellinen tarkastelu liikenteen 
	Lähde: Aalto yliopiston taloudellinen tarkastelu liikenteen 
	Lähde: Aalto yliopiston taloudellinen tarkastelu liikenteen 
	päästövähennysmekanismeista
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	Saksan kansallinen päästökauppa 
	Saksan kansallinen päästökauppa 
	Saksan kansallinen päästökauppa 


	Polttoaineen päästökauppalain ( BEHG ) perusteella Saksassa otettiin 
	Polttoaineen päästökauppalain ( BEHG ) perusteella Saksassa otettiin 
	Polttoaineen päästökauppalain ( BEHG ) perusteella Saksassa otettiin 
	käyttöön kansallinen päästökauppajärjestelmä vuodesta 2021. Saksan 
	kansallista päästökauppaa hallinnoi päästökauppavirasto (Deutsche 
	Emissionshandelstelle
	).

	Päästökauppaa käydään aluksi kiinteillä hinnoilla (25 eur
	Päästökauppaa käydään aluksi kiinteillä hinnoilla (25 eur
	-
	55 eur/v) 
	vuosina 2021
	-
	2025. 

	Päästötodistusten huutokauppa alkaa vuonna 2026. Huutokaupat käydään 
	Päästötodistusten huutokauppa alkaa vuonna 2026. Huutokaupat käydään 
	hintakäytävällä, jonka vähimmäishinta on 55 euroa ja enimmäishinta 
	65 euroa per päästötodistus vuodelle 2026. Vuodesta 2027 alkaen hinta 
	luodaan vapaasti markkinoilla, ellei vuonna 2025 päätetään jatkaa 
	hintakäytävää vuodelle 2027.

	Tavoitteena on, että ajan myötä fossiilisten polttoaineiden myynti vähenee 
	Tavoitteena on, että ajan myötä fossiilisten polttoaineiden myynti vähenee 
	ja loppuu kokonaan niiden kallistuessa. Tämä vaikutus todennäköisesti 
	vahvistuu sitten kun päästöoikeudet huutokaupataan ja hinta syntyy 
	vapaasti markkinoilla.
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	Fossiilisten polttoaineiden 
	Fossiilisten polttoaineiden 
	Fossiilisten polttoaineiden 
	kansallinen päästökauppa 


	LVM on arvioinut päästökaupan/polttoaineveron korottamisen vaikutuksia 
	LVM on arvioinut päästökaupan/polttoaineveron korottamisen vaikutuksia 
	LVM on arvioinut päästökaupan/polttoaineveron korottamisen vaikutuksia 
	polttoaineen hintaan seuraavasti:

	•
	•
	•
	•
	Vaihtoehto 1) Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 
	€/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 150 €/tCO2 vuonna 2030. 


	•
	•
	•
	•
	Pumppuhinnat nousisivat arviolta noin 5 prosenttia vuonna 
	2025 ja noin 13 
	–
	15 prosenttia vuonna 2030 suhteessa 
	perusuraan. 


	•
	•
	•
	Hinnankorotus fossiilisille polttoaineille olisi noin 20 
	snt
	/l ja 
	bioperäisille polttoaineille 2 
	–
	7 
	snt
	/l vuonna 2030. 



	•
	•
	•
	Vaihtoehto 2) Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 
	€/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 200 €/tCO2 vuonna 2030. 


	•
	•
	•
	•
	Hinnankorotus fossiilisille polttoaineille olisi noin 34 
	-
	40 
	snt
	/l ja 
	bioperäisille polttoaineille 10 
	–
	20 
	snt
	/l vuonna 2030. 



	•
	•
	•
	Toimenpide vähentää polttoaineen kysyntää arviolta 5 
	-
	10 % tai 10 
	–
	20 % riippuen kumpi toimenpide 1) vai 2) toteutetaan



	Laskelmassa on lisäksi otettava huomioon laki biopolttoaineiden käytön 
	Laskelmassa on lisäksi otettava huomioon laki biopolttoaineiden käytön 
	edistämisestä liikenteessä (jakeluvelvoitelaki). Uusiutuvien polttoaineiden 
	energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien liikenteen 
	polttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) tulee olla 
	vähintään 30 % vuonna 2030.


	Lähde: Fossiilittoman liikenteen tiekartta; vaikutusarviointien yhteenveto, 
	Lähde: Fossiilittoman liikenteen tiekartta; vaikutusarviointien yhteenveto, 
	Lähde: Fossiilittoman liikenteen tiekartta; vaikutusarviointien yhteenveto, 

	Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, Jakeluvelvoitelaki  
	Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, Jakeluvelvoitelaki  
	446/2007
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	Päästökauppa: 
	Päästökauppa: 
	kilometrikustannukset, nykytila ja muutos


	•
	•
	•
	•
	•
	Keskimääräiset polttoainekustannukset 
	Helmet
	-
	mallissa ovat 
	nykytilanteessa
	≈ 
	0,0993 €/km


	•
	•
	•
	Kunnossapitokustannukset: 0,0361 €/km * 124 prosenttia ≈ 0,0448 €/km
	Kilometrikustannukset yhteensä nykytilanteessa: 0,0993 €/km + 0,0448 €/km 
	≈ 
	0,144 €/km


	•
	•
	•
	Vuonna 2030 
	dieselillä ajettavien kilometrien osuus henkilöautojen 
	liikennesuoritteesta on 25,9 % ja bensiinin 47,3 %. Sähkön osuus on n. 26,8 %, jos 
	oletetaan eri käyttövoimien keskimääräisten vuosisuoritteiden pysyvän nykytasolla.




	Polttoainekustannuksen muutos 
	Polttoainekustannuksen muutos 
	Polttoainekustannuksen muutos 
	on keskimäärin 
	+18,3 %. 

	Jos otetaan mukaan myös 
	Jos otetaan mukaan myös 
	kunnossapitokustannus, nousee 
	henkilöautoilun 
	kilometrikustannus keskimäärin 
	13,4 %
	. 
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	Kilometrikustannuksen muutos
	:

	Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 €/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 200 €/tCO2 vuonna 
	Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 €/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 200 €/tCO2 vuonna 
	2030 tarkoittaisi noin 34
	–
	40 
	snt
	/l veronkorotusta fossiilisille polttoaineille ja bioperäisille 
	polttoaineille 10
	–
	20 
	snt
	/l vuonna 2030. 

	Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 30 % vuonna 2030. 
	Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 30 % vuonna 2030. 

	Polttoainekorotuksen vaikutus bensiiniauton kilometrikustannukseen: (0,7*(0,418 
	Polttoainekorotuksen vaikutus bensiiniauton kilometrikustannukseen: (0,7*(0,418 
	€+0,37€)/litra + 0,3(0,418€+0,15€))* 7,263 litraa/100km 
	≈ 0,0524 eur/km
	Polttoainekorotuksen vaikutus dieselauton kilometrikustannukseen : (0,7*(0,503 €+0,37€)/litra 
	+ 0,3*(0,503 €+0,15€)/litra) * 5,958 litraa/100km 
	≈ 0,0481 eur/km
	Keskimääräiset polttoainekustannukset päästökauppaskenaariossa: 47,3 prosenttia * (0,1104 
	€/km+
	0,0524 eur/km)
	+ 25,9 prosenttia * (0,0834 €/km + 
	0,0481 eur/km)  + 
	26,8 % * 0,024 
	≈ 0,1175 €/km




	Slide
	Span
	Yhteenveto ja herkkyystarkastelu 
	Yhteenveto ja herkkyystarkastelu 
	Yhteenveto ja herkkyystarkastelu 
	(1/2)


	Mallitarkasteluissa arvioidaan henkilöautoliikenteen osalta keskimääräisen ajokustannuksen muutoksen vaikutuksen eri valintam
	Mallitarkasteluissa arvioidaan henkilöautoliikenteen osalta keskimääräisen ajokustannuksen muutoksen vaikutuksen eri valintam
	Mallitarkasteluissa arvioidaan henkilöautoliikenteen osalta keskimääräisen ajokustannuksen muutoksen vaikutuksen eri valintam
	eka
	nismeihin, 
	josta puolestaan liikenteen kysynnän määrä lasketaan. Tässä huomioidaan liikenteen verolliset hinnat ajoneuvokannan käyttövoi
	mar
	akenteen 
	mukaisesti. Käytännössä keskimääräinen muuttuva ajokustannus lasketaan painottamalla eri käyttövoimien ajoneuvoja niiden suor
	itt
	eiden 
	suhteessa. Tämä ”keskiarvoajoneuvo” on simuloinnissa sitten kullakin yksilöllä käytössä riippumatta henkilöstä ja paikasta. N
	äin
	ollen 
	autokantaennuste ja arviot suoritteista käyttövoimittain vaikuttavat keskeisesti siihen, millaisia laskennallisia vaikutuksia
	ve
	rotusmuutoksilla tai 
	päästökaupalla voidaan tunnistaa. 
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	mallin joustomekanismeissa koko autokannan tasolla paremmin 
	huomioon eri kustannustasot. Näin suoritteiden laskentaa on 
	saatu realistisemmaksi. Myös maankäyttötietoja on päivitetty
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	Perusennuste 2020
	Perusennuste 2020
	Perusennuste 2020

	Perusennusteen autokantaennuste pohjautuu Liikenneviraston suorite
	Perusennusteen autokantaennuste pohjautuu Liikenneviraston suorite
	-
	ennusteeseen, automyynnin toteutuneeseen kehitykseen ja Suomen 
	autokannan EU
	-
	sovitettuun kehitysennusteeseen, missä kullekin 
	ajoneuvotyypille ja tekniikalle on arvioitu autokohtainen suoritteen 
	kehitys. 

	Perusennusteen 2020 mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä noin 
	Perusennusteen 2020 mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä noin 
	350 000 sähkökäyttöistä autoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja 
	vetyautot). Kaasukäyttöisiä henkilöautoja olisi hieman vajaat 25 000 
	kappaletta.

	Perusennusteen autokannalla ja nykyisitä keskimääräisitä 
	Perusennusteen autokannalla ja nykyisitä keskimääräisitä 
	käyttövoimakohtaisista suoritteista arvioiduilla suoritteilla veronkorotukset 
	nostaisivat keskimääräistä polttoainekulua 12,2 % ja keskimääräistä 
	kilometrikustannusta 9,0 % (kunnossapitokustannus huomioon ottaen).

	Päästökauppa nostaisi keskimääräistä kilometrikustannusta noin 27,8 %. 
	Päästökauppa nostaisi keskimääräistä kilometrikustannusta noin 27,8 %. 

	Valtakunnallinen tieliikenteen ennuste 2021
	Valtakunnallinen tieliikenteen ennuste 2021

	Vuonna 2018 laadittujen valtakunnallisen liikenne
	Vuonna 2018 laadittujen valtakunnallisen liikenne
	-
	ennusteiden 
	lähtökohtina on tekijöitä, joiden kehityksestä arviot ovat muuttuneet 
	merkittävästi, kuten mm. väestö
	-
	sekä bruttokansantuotteen kehitys. 
	Tieliikenteen ennuste oli siten perusteltua laatia uudelleen vuonna 2021. 


	Uudessa tieliikenteen ennusteessa menetelmää kehitettiin ottamaan 
	Uudessa tieliikenteen ennusteessa menetelmää kehitettiin ottamaan 
	Uudessa tieliikenteen ennusteessa menetelmää kehitettiin ottamaan 
	mallin joustomekanismeissa koko autokannan tasolla paremmin huomioon 
	eri kustannustasot. Näin suoritteiden ja päästöjen laskenta on saatu 
	realistisemmaksi. Autonomistuksen ja henkilöautojen 
	käyttövoimarakenteen osalta ennusteessa on seurattu VTT:n 600 000 
	hybridi
	-
	ja sähköauton (vuoteen 2030 mennessä) skenaariota.

	Liikenteen verotusta pohtineen työryhmän esittämistä veronkorotuksista 
	Liikenteen verotusta pohtineen työryhmän esittämistä veronkorotuksista 
	huolimatta keskimääräinen polttoainekulu laskisi 3,8 % ja keskimääräistä 
	kilometrikustannus 2,8 % (kunnossapitokustannus huomioon ottaen), jos 
	muita tekijöitä ei oteta huomioon, koska sähköautojen osuus suoritteesta 
	kasvaa. Päästökauppa nostaisi keskimääräistä kilometrikustannusta noin 
	19,7 %. 

	Yhteenveto 
	Yhteenveto 

	Sähköautojen lukumäärän ja keskimääräisten suoritteiden ennustaminen 
	Sähköautojen lukumäärän ja keskimääräisten suoritteiden ennustaminen 
	on epävarmaa, koska tietoa sähköautojen käytöstä ei vielä juuri ole. 
	Voidaan myös olettaa, että varsinkin ensimmäiset sähköautojen omistajat 
	eivät ole tyypillisiä kuluttajia. Siksi on epävarmaa miten muuttuva 
	kustannus vaikuttaa liikkumisen määrään erityisesti, kun hintataso laskee 
	voimakkaasti. Lisäksi tarkasteluissa ei huomioida mm. sähköautojen 
	teknisiä rajoitteita (esim. toimintamatka, latausinfra ja sen nopeus).*

	Tehtyjen tarkastelujen perusteella oletetaan, että ehdotetut 
	Tehtyjen tarkastelujen perusteella oletetaan, että ehdotetut 
	veromuutokset eivät vaikuta keskimääräiseen kilometrihintaan. 
	Päästökaupan keskimääräiseksi vaikutukseksi arvioidaan + 15 % kasvu 
	ajokustannuksissa. 
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	Tieverkon kapasiteetti
	Tieverkon kapasiteetti
	Tieverkon kapasiteetti

	Autoliikenteen kapasiteetti määritetään tässä 
	Autoliikenteen kapasiteetti määritetään tässä 
	autoliikenteen määräksi, jonka jälkeen liikennevirta 
	muuttuu epävakaaksi, sen nopeus laskee ja 
	palvelutaso heikkenee nopeasti. 

	Lähtökohtaisesti liikenne liikkuu nopeusrajoituksen 
	Lähtökohtaisesti liikenne liikkuu nopeusrajoituksen 
	määräämää vapaata nopeutta. Liikenteen lisääntyessä 
	ajoneuvot alkavat vaikuttaa toistensa 
	käyttäytymiseen. Liikenteen keskinopeus laskee ja 
	vaihtelut lisääntyvät. Lähellä kapasiteettia liikenne 
	alkaa jonoutua ja keskinopeus laskee selvästi. Kun 
	kapasiteettipiste on ylitetty riittävän pitkäksi aikaa, 
	saavutaan ylikysyntätilanteeseen, jolloin liikenne on 
	täysin jonoutunut. 

	Esimerkki
	Esimerkki
	Span

	Helsingin seudun liikenne
	Helsingin seudun liikenne
	-
	ennustemalleissa katujen ja 
	moottoriväylien kapasiteetti vaihtelee nopeus
	-
	rajoituksen, liikenneympäristön luokitteluun perustuen 
	välillä 750
	–
	2200 ajoneuvoa tunnissa kaistaa kohden, 
	pienin kapasiteetti on kokoojakadulla ja suurin 
	moottoritiellä eritasoliittymin. Tämän kapasiteetti
	-
	pisteen lähellä keskinopeus laskee nopeasti 
	liikennemäärän kasvaessa. (
	HSL 33/2011.)
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	Ratayhteyksien 
	Ratayhteyksien 
	matkustajakapasiteetti

	Ratayhteyksien matkustajakapasiteetti määrittyy 
	Ratayhteyksien matkustajakapasiteetti määrittyy 
	ratakapasiteetin ja liikennöivien kulkuvälineiden 
	matkustajamäärän mitoituksen perusteella.

	Ratakapasiteetti on suhteellinen käsite, jolle ei voida 
	Ratakapasiteetti on suhteellinen käsite, jolle ei voida 
	määritellä yksiselitteisesti arvoa tai ylärajaa, vaan se 
	riippuu mm. infrasta (raiteiden määrä, nopeus
	-
	rajoitukset, vaihteet) ja kaluston ominaisuuksista 
	(jarrutusmatkat) ja aikatauluista. Puutteellinen 
	ratakapasiteetti näkyy junien myöhästymisinä ja voi 
	johtaa siihen, ettei haluttua junatarjontaa pystytä 
	toteuttamaan.
	Puutteellinen ratakapasiteetti lisää 
	häiriöherkkyyttä, mitä lähempänä kapasiteetin 
	ylärajaa ollaan, sitä häiriöherkempää on liikenne. 

	Ratakapasiteetin ohella matkustajakapasiteettiin 
	Ratakapasiteetin ohella matkustajakapasiteettiin 
	vaikuttaa liikennevälineen matkustajamäärän mitoitus. 
	Kaukoliikenteessä mitoitus määräytyy yleensä 
	istumapaikkojen lukumäärän mukaan, kun taas 
	seudullisessa liikenteessä jokaisella matkustajalla ei 
	ole omaa istumapaikkaa. Seuduilla 
	matkustajamitoituksia ohjaavat 
	joukkoliikenteen 
	suunnitteluohjeet, joissa määritetään käytössä olevan 
	liikennekaluston paikkamäärät sekä sallitut 
	kuormitusasteet. 

	Esimerkki
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	Helsingin seudulla pitkän aikavälin suunnitelmissa 
	Helsingin seudulla pitkän aikavälin suunnitelmissa 
	kapasiteetti mitoitetaan tuntijaksoittain. Suurin sallittu 
	kuormitusaste on 85 % vaunun paikkamäärästä. Siten 
	esim. metron nykyinen kapasiteetti 3
	-
	5 minuutin 
	vuorotiheydellä on noin 7000
	-
	11000 matkustajaa. 
	(
	HSL 2016.)
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	Pyöräliikenteen kapasiteetti 
	Pyöräliikenteen kapasiteetti 

	Pyöräväylän kapasiteetti toimii periaatteessa samoin 
	Pyöräväylän kapasiteetti toimii periaatteessa samoin 
	kuin autoilla. Pyöräliikenteessä nopeudet vaihtelevat 
	kuitenkin enemmän ja siksi ohitusmahdollisuuksien 
	määrä vaikuttaa keskinopeuteen ja ajomukavuuteen 
	autoja enemmän. (
	Botma
	& 
	Papendrecht
	1991.)

	Tyypillisesti pyöräväylien tarjoama kapasiteetti 
	Tyypillisesti pyöräväylien tarjoama kapasiteetti 
	ylittää kysynnän selvästi, joten 
	kapasiteettikysymykset eivät ole nousseet esille 
	ajankohtaisina aiheina pyöräilyn 
	kehittämisohjelmissa. 

	Pyöräliikenteen kapasiteetin keskeinen kysymys on 
	Pyöräliikenteen kapasiteetin keskeinen kysymys on 
	ollut siksi pyöräliikenteen ja jalankulun 
	erotteluperiaatteet. Kulkutapojen erottelun tarve 
	riippuu pyöräliikenteen määristä ja  sen avulla 
	voidaan yleensä merkittävästi parantaa jalankulun 
	olosuhteita ja pyöräilyn sujuvuutta. 

	Esimerkki
	Esimerkki
	Span

	Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (Väylä 18/2020) 
	Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (Väylä 18/2020) 
	mukaisesti pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistämistä 
	samaan tilaa voidaan tiiviisti rakennetun alueen 
	ulkopuolella harkita silloin, kun poikkileikkauksessa 
	on huipputunnin aikana:

	•
	•
	•
	•
	alle 200 pyöräilijää ja alle 200 jalankulkijaa


	•
	•
	•
	alle 300 pyöräilijää ja alle 50 jalankulkijaa tai


	•
	•
	•
	alle 50 pyöräilijää ja alle 300 jalankulkijaa. 
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	kapasiteettiarvot
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	(LIVIMA
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	Henkilöliikenteen mallitarkastelut
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	Henkilöliikenteen mallitarkastelut


	Hinnanmuutosten kapasiteettivaikutusten esille tuomiseksi työssä on 
	Hinnanmuutosten kapasiteettivaikutusten esille tuomiseksi työssä on 
	Hinnanmuutosten kapasiteettivaikutusten esille tuomiseksi työssä on 
	toteutettu henkilöliikenteen ennustemallitarkasteluita. Mallitarkasteluiden 
	tavoitteena on kuvata hinnanmuutosten merkitystä ihmisten päivittäisissä 
	liikkumisvalinnoissa (matkan kulkutapa ja suuntautuminen) ja edelleen 
	näiden valintojen vaikutuksia liikenneverkon kuormitukseen ja 
	ruuhkautumiseen eri kulkumuodoilla. 

	Tarkastelut on tehty luvussa 2 esitetylle päästökauppaskenaariolle, koska 
	Tarkastelut on tehty luvussa 2 esitetylle päästökauppaskenaariolle, koska 
	pelkkä verotuksen muutos ei vaikuta henkilöautoilun keskimääräiseen 
	kilometrikustannukseen ja siten aiheuta kysyntämuutoksia.

	Hinta
	Hinta
	-
	kysyntämuutoksen mallinnukset on tehty kolmella eri alueella, 
	joissa on käytössä erilliset liikenne
	-
	ennustemallit:

	1)
	1)
	1)
	1)
	HSL alueen mallitarkastelut (Helmet
	-
	liikennemalli)


	2)
	2)
	2)
	Tampereen seudun mallitarkastelut (TALLI
	-
	liikennemalli)


	3)
	3)
	3)
	Valtakunnalliset mallitarkastelut (LIVIMA
	-
	liikennemalli)



	Edellä mainitut liikenne
	Edellä mainitut liikenne
	-
	ennustemallit kuvaavat suomalaisten päivittäisiä 
	liikkumisvalintoja, kuten matkojen määrä, ajankohta, kulkutavan valinta 
	sekä matkojen suuntautuminen. Ne perustuvat liikkumistutkimuksiin, 
	jotka on tehty ennen Covid19
	-
	pandemiaa, joten se ei huomioi pandemian 
	mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia ihmisten liikkumiseen. 

	Malleissa ei huomioida liikkumisen kustannuksen vaikutuksia 
	Malleissa ei huomioida liikkumisen kustannuksen vaikutuksia 
	autonomistukseen, vaan tarkastelut keskittyvän päivittäisten 
	liikkumisvalintojen kuvaamiseen ja autokannan ennusteet otetaan 
	tarkasteluissa lähtökohdaksi.


	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	1)
	1)
	1)
	1)
	1)
	HSL alueen 
	mallitarkastelut 
	(Helmet
	-
	liikennemalli)





	Figure

	Slide
	Span
	Helsingin seudun mallitarkastelu: 
	Helsingin seudun mallitarkastelu: 
	Helsingin seudun mallitarkastelu: 
	lähtökohdat


	Helsingin seudun liikennemalli (Helmet)
	Helsingin seudun liikennemalli (Helmet)
	Helsingin seudun liikennemalli (Helmet)

	Helmet on HSL:n ylläpitämä Helsingin seudun työssäkäyntialueen ennustemalli. 
	Helmet on HSL:n ylläpitämä Helsingin seudun työssäkäyntialueen ennustemalli. 
	Mallissa on suurimpien liikennevirtojen kuvaamisessa hyödynnetty 
	neliporrasmallia. Malli koostuu matkatuotos
	-
	, kulkutapa
	-
	ja 
	suuntautumismalleista. Liikenne
	-
	ennusteiden lähtötietoja ovat väestö
	-
	ja 
	maankäyttötiedot sekä liikenteen sijoitteluohjelmasta saatavat vastusmuuttujat 
	(matka
	-
	aika, kustannus) arvot, jotka kuvaavat matkan ominaisuuksia eri 
	kulkutapoja käyttäen. 

	Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
	Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
	kasvattamalla kilometrikustannuksen hintaa 0,144 e/km 
	-
	> 0,1662 e/km. 
	Henkilöautoilun kilometrikustannus vaikuttaa henkilöautoilun kokonaisvastukseen 
	ja siten kaikkien kulkumuotojen kulkutavanvalintaan ja matkojen 
	suuntautumiseen. 

	Tarkastelutilanne
	Tarkastelutilanne

	Helmet
	Helmet
	-
	mallitarkasteluissa on esitetty muutokset kulkutapaosuuksissa ja 
	suoritteissa vuoden 2030 tilanteessa, jossa on huomioitu MAL2019
	-
	suunnitelman 
	mukainen maankäyttö ja liikenneverkko, mutta ei muita liikenteen 
	hinnoittelutoimenpiteitä. 
	Suunnitelma sisältää lukuisia tie
	-
	ja 
	joukkoliikenneverkon kehittämishankkeita, joista tämän työn kannalta 
	merkittävimmät on esitetty taulukossa.

	Vuoden 2030 MAL
	Vuoden 2030 MAL
	-
	suunnitelman mukaisessa ennustetilanteessa Helsingin 
	seudulla tehdään noin 1,3 milj. henkilöautomatkaa ja 0,6 milj. joukkoliikenne
	-
	matkaa vuorokaudessa. Nykytilanteeseen nähden vuoden 2030 ennusteessa 
	autoliikenteen matkamäärä kasvaa + 5 % ja joukkoliikenteen matkamäärä jopa 
	+40 %. Joukkoliikennematkojen suuri kasvu johtuu maankäytön voimakkaasta 
	kasvusta hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja toisaalta verkon 
	kehittämisestä, mikä ohjaa kasvua joukkoliikenteeseen.


	Table
	TBody
	Span
	Tieverkko
	Tieverkko
	Tieverkko
	Tieverkko
	Tieverkko



	Joukkoliikenneverkko
	Joukkoliikenneverkko
	Joukkoliikenneverkko
	Joukkoliikenneverkko




	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Kehä III toimivuus (lisäkaistat 
	Vantaankoski
	-
	Pakkala), 


	•
	•
	•
	Lahdenväylän (
	Vt
	4) lisäkaistat Kehä III
	-
	Koivukylänväylä, 


	•
	•
	•
	Lahdenväylän (
	Vt
	4) lisäkaistat 
	Koivukylänväylä
	-
	Kulomäentie, 


	•
	•
	•
	Tattarisillan liittymä, Kehä I:n ja 
	Lahdenväylän liittymäalue, 


	•
	•
	•
	Kuninkaantammen liittymä + lisäkaistat, 


	•
	•
	•
	Kehä I 
	Maarinsolmu
	ja 
	Hagalundin
	tunneli





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Espoon kaupunkirata Leppävaara
	-
	Kauklahti 


	•
	•
	•
	Kerava
	-
	Nikkilä 
	-
	henkilöjunaliikenne, 


	•
	•
	•
	Junatarjonnan lisääminen Pääradalla, 


	•
	•
	•
	Junatarjonnan lisääminen Oikoradalla, 


	•
	•
	•
	Metron automatisointi, 


	•
	•
	•
	Helsingin raitioliikenteen 
	kehittämisohjelma, 


	•
	•
	•
	Viikin
	-
	Malmin pikaraitiotie, 


	•
	•
	•
	Vihdintien
	pikaraitiotie, 


	•
	•
	•
	Tuusulanväylän
	pikaraitiotie, 


	•
	•
	•
	Pikaraitiotie Mellunmäki
	–
	Aviapolis
	–
	Lentoasema, 


	•
	•
	•
	Pikaraitiotie Matinkylä
	–
	Suurpelto
	–
	Kera
	–
	Leppävaara 








	Taulukko. MAL2019
	Taulukko. MAL2019
	Taulukko. MAL2019
	-
	suunnitelman sisältämiä liikenneverkon 
	kehittämishankkeita vuoteen 2030 mennessä


	Figure

	Slide
	Span
	Chart
	Span
	0
	0
	0


	500 000
	500 000
	500 000


	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000


	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000


	Henkilöauto
	Henkilöauto
	Henkilöauto


	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne


	Pyöräliikenne
	Pyöräliikenne
	Pyöräliikenne


	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]
	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]
	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]


	Span
	Nykytilanne
	Nykytilanne
	Nykytilanne


	Span
	Perustilanne
	Perustilanne
	Perustilanne


	Span
	Päästökauppaskenaario
	Päästökauppaskenaario
	Päästökauppaskenaario



	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
	Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
	Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
	matkamäärään ja suoritteeseen on merkittävä. Matkamäärien muutokset on 
	autoliikenteessä on 
	-
	2,7%, joukkoliikenteessä +2,4% ja pyöräliikenteessä 
	+1,6% suhteessa perustilanteeseen 2030. Vastaavasti vaikutus henkilöautojen 
	suoritteeseen on noin 
	-
	6 % luokkaa, mikä vastaa suuruudeltaan MAL2019
	-
	suunnitelman sisältämän ruuhkamaksun vaikutuksia. Ruuhkamaksun vaikutus 
	autojen kilometrisuoritteeseen on aiemmissa tarkasteluissa ollut noin 
	-
	7 % (
	MAL 
	2019 Helsingin seudun tieverkon kehittämistarpeiden arviointi
	).

	Ruuhkamaksujen kaltaisen tieliikennesuoritteen muutoksen on todettu myös 
	Ruuhkamaksujen kaltaisen tieliikennesuoritteen muutoksen on todettu myös 
	aiemmin vaikuttavan merkittävästi tieverkon kuormitukseen ja tieverkon 
	liikennöitävyyden puutteisiin (
	MAL 2019 Helsingin seudun tieverkon 
	kehittämistarpeiden arviointi
	). Keskimääräisen kilometrihinnan kasvu vähentää 
	siten tieliikenteen palvelutason puutteita ja sitä kautta investointitarvetta.

	Joukkoliikenteessä matkustajamäärien muutos (+2,4%) vaikuttaa enemmän 
	Joukkoliikenteessä matkustajamäärien muutos (+2,4%) vaikuttaa enemmän 
	kulkuvälineiden ruuhkautumiseen, koska kysyntämuutos on keskittyneempää 
	runkoyhteyksille ja runkoyhteyksistä erityisesti metron ja pääradan kapasiteetti 
	ovat Helsingin seudulla kriittisiä tekijöitä. Autoliikenteen hinnoittelulla on todettu 
	olevan vaikutusta esimerkiksi metron kapasiteettikysymyksiin, mutta tarkempia 
	johtopäätöksiä vaikutuksesta kapasiteetin kasvattamiseen ei ole esitetty (
	HSL 
	5/2020
	). 


	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Helsingin seudulla
	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Helsingin seudulla
	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Helsingin seudulla


	Figure
	Span
	Perustilanteella tarkoitetaan tässä HSL
	Perustilanteella tarkoitetaan tässä HSL
	Perustilanteella tarkoitetaan tässä HSL
	-
	alueen perusennustetta v. 2030, jossa 
	on huomioitu MAL2019
	-
	suunnitelman mukainen maankäyttö ja liikenneverkko, 
	mutta ei muita liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä. 



	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
	suhteessa perustilanteeseen 2030
	(autoa / vuorokausi)



	Tieliikenteessä vaikutukset kohdentuvat tasaisesti 
	Tieliikenteessä vaikutukset kohdentuvat tasaisesti 
	Tieliikenteessä vaikutukset kohdentuvat tasaisesti 
	koko katu
	-
	ja tieverkolle. Muutoksen suuruus 
	vastaa aiempia ruuhkamaksuselvityksiä.


	Figure
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Tieverkon ruuhkautuminen perustilanteessa 2030
	Tieverkon ruuhkautuminen perustilanteessa 2030
	Tieverkon ruuhkautuminen perustilanteessa 2030
	(autoa / aamuhuipputunti)



	Figure
	Span
	Tieverkon ruuhkautuminen päästökauppaskenaariossa 2030 
	Tieverkon ruuhkautuminen päästökauppaskenaariossa 2030 
	Tieverkon ruuhkautuminen päästökauppaskenaariossa 2030 
	(autoa / aamuhuipputunti)



	Figure
	Figure
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Figure
	Span
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
	suhteessa perustilanteeseen 2030
	(matkustajaa / vuorokausi)



	Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät tieliikennettä 
	Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät tieliikennettä 
	Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät tieliikennettä 
	voimakkaammin runkoyhteyksille. Erityisesti pääradan 
	ja metron kapasiteetin riittävyys on todettu 
	seudullisessa suunnittelussa haasteeksi.


	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Figure
	Span
	Pyöräliikennemäärien muutos 
	Pyöräliikennemäärien muutos 
	Pyöräliikennemäärien muutos 
	päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
	suhteessa perustilanteeseen 2030 
	(pyörää / vuorokausi)



	Pyöräliikenteen määrät kasvavat tasaisesti 
	Pyöräliikenteen määrät kasvavat tasaisesti 
	Pyöräliikenteen määrät kasvavat tasaisesti 
	koko verkolla, mikä voi lisätä tarpeita 
	jalankulun ja pyöräilyn erottelulla alueilla, 
	joissa sitä ei ole vielä toteutettu. 
	Pyöräliikenteen reitinvalinnan tarkkuus ei 
	ole kuitenkaan mallinnuksessa riittävä, jotta 
	voitaisiin osoittaa tarkempia johtopäätöksiä 
	yhteysväleihin liittyen.


	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Helsingin seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Figure

	Slide
	Span
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Lähtökohdat


	Tampereen seudun liikenne
	Tampereen seudun liikenne
	Tampereen seudun liikenne
	-
	ennustemalli (TALLI)

	Päästökaupan vaikutusta on tutkittu Tampereen seudun liikennemallin 
	Päästökaupan vaikutusta on tutkittu Tampereen seudun liikennemallin 
	(TALLI)
	avulla.
	TALLI
	-
	mallin toimintaperiaate on vastaava kuin Helmet
	-
	mallilla. 
	Tarkastelussa käytettiin viimeisintä käytössä olevaa TALLI
	-
	malliversiota (2015).

	Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
	Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
	kasvattamalla kilometrikustannuksen hintaa 16%. Helsingin seudun mallin tavoin 
	henkilöautoilun kilometrikustannus vaikuttaa henkilöautoilun kokonaisvastukseen 
	ja siten kaikkien kulkumuotojen kulkutavanvalintaan sekä matkojen 
	suuntautumiseen. 

	Tarkastelutilanne
	Tarkastelutilanne

	Mallilla on esitetty muutokset kulkutapaosuuksissa ja suoritteissa vuoden 2030 
	Mallilla on esitetty muutokset kulkutapaosuuksissa ja suoritteissa vuoden 2030 
	tilanteessa, jossa maankäyttö on muodostettu Pirkanmaan liiton vuosien 2025 ja 
	2040 maankäyttöennusteiden pohjalta seudulliset raitiotieyhteydet on 
	rakennettu. Liikennejärjestelmässä ei ole mukana liikenteen 
	hinnoittelutoimenpiteitä.

	Tampereen seudun MAL
	Tampereen seudun MAL
	-
	suunnitelma sisältää lukuisia tie
	-
	ja 
	joukkoliikenneverkon kehittämishankkeita, joista tämän työn kannalta 
	merkittävimmät on esitetty taulukossa.

	Vuoden 2030 perustilanteessa Tampereen seudulla tehdään noin 0,8 milj. 
	Vuoden 2030 perustilanteessa Tampereen seudulla tehdään noin 0,8 milj. 
	henkilöautomatkaa ja 0,2 milj. joukkoliikenne
	-
	matkaa vuorokaudessa. 
	Matkamäärien kasvu on voimakasta sekä henkilöautolla (+ 26 %) että 
	joukkoliikenteellä (+40 %), mikä johtuu seudun maankäytön kehittymisestä. 
	Joukkoliikenteen investoinnit ja maankäytön sijoittelu ohjaavat kasvua 
	joukkoliikenteeseen.


	Table
	TBody
	Span
	Tieverkko
	Tieverkko
	Tieverkko
	Tieverkko
	Tieverkko



	Joukkoliikenneverkko
	Joukkoliikenneverkko
	Joukkoliikenneverkko
	Joukkoliikenneverkko




	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Vt
	12 Tampereen Rantaväylä


	•
	•
	•
	Vt
	3 Tampere 
	-
	Vaasa 1. vaihe


	•
	•
	•
	Vt
	9 
	Alasjärvi
	-
	Ruutana 
	nelikaistayus


	•
	•
	•
	Vaitinaron
	risteyksen (VT 12 ja KT 
	65) toteuttaminen


	•
	•
	•
	Vt
	12 Ojala
	-
	Lamminrahkan 
	maankäytön kehittämiseen liittyvät 
	hankkeet


	•
	•
	•
	Vt
	3 
	Lakalaiova
	-
	Sarankulma 
	lisäkaistat


	•
	•
	•
	Vt
	12 
	Teiskontien
	parantaminen 
	TAYSin
	kohdalla


	•
	•
	•
	Vt
	12 
	Kahtalammin
	eritasoliittymä





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Raitiotien 2. vaihe sekä linjat Pirkkala
	-
	Koilliskeskus ja TAYS
	-
	Teivo


	•
	•
	•
	Bussiliikenteen laatukäytävät


	•
	•
	•
	Lähijunaliikenteen kehittäminen: 
	Tesoma
	, 
	Lempäälä ja Nokia, Orivesi








	Taulukko. Rakennesuunnitelman sisältämiä liikenneverkon kehittämishankkeita 
	Taulukko. Rakennesuunnitelman sisältämiä liikenneverkon kehittämishankkeita 
	Taulukko. Rakennesuunnitelman sisältämiä liikenneverkon kehittämishankkeita 
	vuoteen 2030 mennessä


	Figure

	Slide
	Span
	Chart
	Span
	0
	0
	0


	500 000
	500 000
	500 000


	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000


	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000


	Henkilöauto
	Henkilöauto
	Henkilöauto


	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne


	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]
	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]
	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]


	Span
	Nykytilanne
	Nykytilanne
	Nykytilanne


	Span
	Perustilanne
	Perustilanne
	Perustilanne


	Span
	Päästökauppaskenaario
	Päästökauppaskenaario
	Päästökauppaskenaario



	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
	Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
	Päästökauppaskenaariossa mallinnetun hinnannousun vaikutus autoliikenteen 
	matkamäärään vuorokaudessa on 
	-
	1,7% ja joukkoliikenteessä +1,7% suhteessa 
	perustilanteeseen 2030. Henkilöauton kilometrisuoritteen muutos on vastaavasti 
	noin 
	-
	7 %. Suhteellinen muutos on samaa luokkaa Helsingin seudun 
	mallitarkasteluiden kanssa ja 
	kokonaisuudessaan skenaario leikkaa 
	autoliikenteen voimakkaasta kasvuennusteesta noin kuudenneksen.

	Aiemmin on todettu, että väestökasvun voimakas kasvu edellyttää väylien 
	Aiemmin on todettu, että väestökasvun voimakas kasvu edellyttää väylien 
	kehittämistä, muuten uhkana on liikenteen ruuhkautuminen ja hajaantuminen ei
	-
	toivotuille reiteille (Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Liikenteellisten vaikutusten 
	arviointi). Liikenteen kasvu kohdistuu Tampereen kaupunkiseudulla pääteille ja 
	sisääntuloteille, joissa kasvu on nykytilanteesta vuoteen 2040 suurimmillaan 
	50 %. Päästökauppaskenaario voi suurimmillaan leikata näiden yksittäisten 
	kohteiden liikennemäärien kasvusta jopa 20
	-
	50 %, mikä vähentäisi merkittävästi 
	maankäytön ja liikenteen kasvusta aiheutuvia sujuvuusongelmia. 

	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset perustelevat seudullisten 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset perustelevat seudullisten 
	raitiotieyhteyksien kehittämistä kysynnän lisääntyessä. Raideliikenne 
	mahdollistaa busseja suuremman kapasiteetin, jota voidaan mukauttaa vaunun 
	koon ja vuorovälin avulla. 


	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Tampereen seudulla
	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Tampereen seudulla
	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia Tampereen seudulla


	Figure
	Span
	Perustilanteella
	Perustilanteella
	Perustilanteella
	tarkoitetaan vuoden 2030 tilannetta,
	jossa maankäyttö 
	vastaa
	Pirkanmaan liiton vuosien 2025 ja 2040 maankäyttöennusteita ja 
	seudulliset
	raitiotieyhteydet on rakennettu. Liikennejärjestelmässä ei ole 
	mukana liikenteen
	hinnoittelutoimenpiteitä.



	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
	suhteessa perustilanteeseen 2030
	(autoa / vrk)



	Liikennemäärien muutokset ovat 
	Liikennemäärien muutokset ovat 
	Liikennemäärien muutokset ovat 
	suurimmillaan päätieverkolla. Muutokset 
	tapahtuvat pääosin liikennemäärien 
	suhteessa, koska päästökauppaskenaarion 
	hinnoittelu ei kohdistu alueellisesti tai verkon 
	eri osille. 


	Figure
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Figure
	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	päästökauppaskenaarion vaikutuksena 
	suhteessa perustilanteeseen 2030
	(matkustajaa / vuorokausi)



	Figure
	Joukkoliikenteessä kasvu kohdistuu tasaisesti eri 
	Joukkoliikenteessä kasvu kohdistuu tasaisesti eri 
	Joukkoliikenteessä kasvu kohdistuu tasaisesti eri 
	kulkutavoille (lähijuna, raitiotie ja bussiyhteydet). 
	Muutos ristijouston kautta kohdentuu alueellisesti 
	samoin kuin autoliikenteen vähenemä.


	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Tampereen seudun mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Lähtökohdat


	Valtakunnallinen liikenne
	Valtakunnallinen liikenne
	Valtakunnallinen liikenne
	-
	ennustemalli (LIVIMA)

	Valtakunnallisella liikenne
	Valtakunnallisella liikenne
	-
	ennustemallilla kuvataan kulkutapaosuuksien 
	muutoksia ennustetilanteessa. Valtakunnallinen liikenteen mallijärjestelmä 
	koostuu liikkumisvalintojen yksilömallista ja ennustemallista, jonka avulla 
	tuotetaan kulkutapavalintojen muutokset liikenteen tarjonnassa ja 
	kustannuksissa tapahtuvien muutosten seurauksena (Liikennevirasto 2014). 
	Valtakunnallinen liikennemallin tarkasteluissa otetaan siten huomioon vain 
	kulkutapamuutokset sekä liikenteen uudelleenreititys liikenneverkolle. 

	Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
	Päästökauppaskenaarion vaikutus henkilöautoilun kustannukseen on kuvattu 
	kasvattamalla kilometrikustannuksen hintaa 0,1004 e/km 
	-
	> 0,1165 e/km. 

	Valtakunnallisen ennustemallin tarjonnan kuvaus on tehty pitkämatkaisen 
	Valtakunnallisen ennustemallin tarjonnan kuvaus on tehty pitkämatkaisen 
	liikenteen tarkasteluun ja siitä puuttuu kaupunkiseutujen liikenne, joten tässä 
	työssä mallilla on tarkasteltu vain yli 100 km pituisia matkoja. Samalla 
	varmistetaan, että kysyntämuutokset eivät ole päällekkäisiä kaupunkiseutujen 
	kanssa. Mallitarkasteluissa ei ole mukana kansainvälistä liikennettä.

	Tarkastelutilanne
	Tarkastelutilanne

	Perustilanteena tarkasteluissa on vuonna 2018 laadittu valtakunnallisten mallien 
	Perustilanteena tarkasteluissa on vuonna 2018 laadittu valtakunnallisten mallien 
	vuoden 2030 perusskenaario (Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä 
	oletuksia liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista hankkeista, vaan 
	ennusteet perustuvat oletuksille väestökasvusta ja ennustetusta 
	toimialakohtaisesta talouskehityksestä. Käytetty ennuste oli uusin käytettävissä 
	oleva valtakunnallinen 
	ennuste 
	tarkasteluja tehtäessä.  

	Vuoden 2030 perustilanteessa valtakunnallisessa ennusteessa tehdään 
	Vuoden 2030 perustilanteessa valtakunnallisessa ennusteessa tehdään 
	vuorokaudessa noin 0,2 milj. pitkää henkilöautomatkaa ja 0,07 milj. pitkää 
	joukkoliikennematkaa. Matkamäärien kasvu nykytilanteesta on henkilöautolla 
	+26 % ja joukkoliikenteellä +16 %.


	Taulukko. Väestöennusteet maakunnittain (Liikennevirasto 57/2018)
	Taulukko. Väestöennusteet maakunnittain (Liikennevirasto 57/2018)
	Taulukko. Väestöennusteet maakunnittain (Liikennevirasto 57/2018)


	Figure

	Slide
	Span
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaario


	Pitkien matkojen matkamäärien muutokset ovat merkittäviä ja 
	Pitkien matkojen matkamäärien muutokset ovat merkittäviä ja 
	Pitkien matkojen matkamäärien muutokset ovat merkittäviä ja 
	päästökauppaskenaario hillitsee ajoneuvoliikenteen kasvua vuoteen 2030 
	mennessä. Hinnanmuutosten aiheuttamat kysyntämuutokset ovat suurempia 
	kuin Helsingin ja Tampereen seudulla. Tämä tulos on linjassa raportin ”
	Kestävän 
	liikkumisen toimien kulkutapavaikutukset”
	(
	Traficom
	13/2020) kanssa, jossa 
	pitkien matkojen hinta
	-
	kysyntäjousto on suurempi kuin lyhyillä matkoilla.

	Päästökauppaskenaariossa valtakunnallisten pitkien matkojen määrät muuttuvat 
	Päästökauppaskenaariossa valtakunnallisten pitkien matkojen määrät muuttuvat 
	vuorokausitasolla henkilöautoilla noin 
	-
	17 % ja joukkoliikenteessä 
	-
	24 %. 
	Henkilöauton kilometrisuoritteet laskevat vastaavasti noin 
	-
	6 %. Seudullisen 
	mallinnusten tavoin myös pitkämatkaisessa liikenteessä vaikutus leikkaa kasvua 
	nykytilanteesta vuoden 2030 perustilanteeseen.

	Päästökauppaskenaario vaikuttanee tieverkon liikennöitävyyden puutteisiin ja 
	Päästökauppaskenaario vaikuttanee tieverkon liikennöitävyyden puutteisiin ja 
	hankkeiden tarpeeseen, mutta tuskin poistaa aiemmin todettua tarvetta 
	kapasiteetin lisäämiselle.
	Pitkämatkaisen joukkoliikenteen osalta kasvu on 
	suhteellisesti tieliikennettä suurempaa ja aiheuttaa merkittäviä lisätarpeita 
	kapasiteetin kasvattamiselle. 

	Joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu kohdistuu useille kapasiteetin 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu kohdistuu useille kapasiteetin 
	kannalta kriittisille yhteysväleille.
	Tieliikenteen ja joukkoliikenteen 
	kapasiteettikysymystä on tarkasteltu lisäksi seuraavilla sivuilla 
	yhteysvälikohtaisesti.


	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia pitkillä matkoilla
	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia pitkillä matkoilla
	Kuvaaja. Päästökauppaskenaarion matkamäärien muutoksia pitkillä matkoilla


	Chart
	Span
	0
	0
	0


	500 000
	500 000
	500 000


	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000


	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000


	Henkilöauto
	Henkilöauto
	Henkilöauto


	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne


	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]
	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]
	Matkamäärien kasvu nykytilanteesta [matkaa / vrk]


	Span
	Nykytilanne
	Nykytilanne
	Nykytilanne


	Span
	Perustilanne
	Perustilanne
	Perustilanne


	Span
	Päästökauppaskenaario
	Päästökauppaskenaario
	Päästökauppaskenaario



	Figure
	Span
	Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua valtakunnallisten mallien vuoden 
	Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua valtakunnallisten mallien vuoden 
	Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua valtakunnallisten mallien vuoden 
	2030 perusskenaariota (Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä oletuksia 
	liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista hankkeista, vaan ennusteet 
	perustuvat oletuksille väestökasvusta ja ennustetusta toimialakohtaisesta 
	talouskehityksestä. 



	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	Tieverkon liikennemäärien muutos 
	päästökaupan seurauksena 
	suhteessa perustilanteeseen 2030
	(autoa / vrk)



	Tieliikenteessä vaikutukset jakautuvat 
	Tieliikenteessä vaikutukset jakautuvat 
	Tieliikenteessä vaikutukset jakautuvat 
	pitkämatkaisessa liikenteessä 
	voimakkaimmin päätieverkolle.


	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin


	Figure
	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos 
	päästökaupan seurauksena suhteessa 
	perustilanteeseen 2030
	(matkustajaa / vrk)



	Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät samoin 
	Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät samoin 
	Joukkoliikenteessä muutokset keskittyvät samoin 
	runkoyhteyksille. Matkustajamäärät kasvavat 
	voimakkaasti bussi
	-
	ja junaliikenteessä.

	Junaliikenteessä vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
	Junaliikenteessä vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
	pääradan ruuhkaisimmille osuuksille.


	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin


	Figure
	Figure

	Slide
	Span
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin


	Tarkempaan tarkasteluun on valittu merkittäviä 
	Tarkempaan tarkasteluun on valittu merkittäviä 
	Tarkempaan tarkasteluun on valittu merkittäviä 
	yhteysvälejä, joille on tarkoitus 
	kohdentaa 
	Liikenne 12 
	-
	suunnitelman investointiohjelmassa (2.7.2021) hankkeita tai jotka ovat muuten valtakunnallisesti merkittäviä 
	pitkämatkaisen liikenteen yhteysvälejä.

	Päästökauppaskenaario hillitsee ajoneuvoliikenteen kasvua vuoteen 2030 mennessä. Tieliikenteen osalta muutos kuitenkin 
	Päästökauppaskenaario hillitsee ajoneuvoliikenteen kasvua vuoteen 2030 mennessä. Tieliikenteen osalta muutos kuitenkin 
	osunee edelleen kasvuennusteille oletetuille vaihteluväleille, jolloin skenaario vaikuttaa tieverkon liikennöitävyyden 
	puutteisiin ja hankkeiden tarpeeseen, mutta tuskin poistaa aiemmin todettua tarvetta kapasiteetin lisäämiselle.

	Tämä tarkastelu ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja esitetyt liikenne
	Tämä tarkastelu ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja esitetyt liikenne
	-
	ennusteet saattavat poiketa hanketason 
	tarkasteluissa, joissa on huomioitu maankäytön kehitys ja liikenneverkon muutokset tarkemmalla tasolla. Tämä tarkastelu 
	osoittaa esimerkinomaisesti mahdollista 
	hinnoista johtuvaa kysynnän muutosta.


	Table
	TBody
	Span
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030



	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	nykyennuste

	(ajon / vrk)
	(ajon / vrk)



	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	perustilanne*

	(ajon / vrk)
	(ajon / vrk)



	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	Liikennemäärä 
	päästökauppa

	(ajon / vrk)
	(ajon / vrk)



	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	muutos

	perustilanne*
	perustilanne*

	vs. nykytila
	vs. nykytila

	(%)
	(%)



	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	muutos

	päästökauppa 
	päästökauppa 
	vs. nykytila

	(%)
	(%)




	Vt4 Helsinki 
	Vt4 Helsinki 
	Vt4 Helsinki 
	Vt4 Helsinki 
	Vt4 Helsinki 
	–
	Lahti

	(kohdalla Henna)
	(kohdalla Henna)



	29300
	29300
	29300
	29300



	30000
	30000
	30000
	30000



	28500
	28500
	28500
	28500



	+2 %
	+2 %
	+2 %
	+2 %



	-
	-
	-
	-
	3 %




	Vt9 Tampere 
	Vt9 Tampere 
	Vt9 Tampere 
	Vt9 Tampere 
	Vt9 Tampere 
	–
	Jyväskylä

	(kohdalla Jämsä)
	(kohdalla Jämsä)



	8100
	8100
	8100
	8100



	8100
	8100
	8100
	8100



	7700
	7700
	7700
	7700



	0 %
	0 %
	0 %
	0 %



	-
	-
	-
	-
	5 %




	Vt15 Kotka 
	Vt15 Kotka 
	Vt15 Kotka 
	Vt15 Kotka 
	Vt15 Kotka 
	–
	Kouvola

	(kohdalla Inkeroinen)
	(kohdalla Inkeroinen)



	7500
	7500
	7500
	7500



	6400
	6400
	6400
	6400



	6300
	6300
	6300
	6300



	-
	-
	-
	-
	15 %



	-
	-
	-
	-
	16 %




	Vt8 Vaasa 
	Vt8 Vaasa 
	Vt8 Vaasa 
	Vt8 Vaasa 
	Vt8 Vaasa 
	-
	Kokkola

	(kohdalla Pietarsaari)
	(kohdalla Pietarsaari)



	6500
	6500
	6500
	6500



	6200
	6200
	6200
	6200



	6100
	6100
	6100
	6100



	-
	-
	-
	-
	5 %



	-
	-
	-
	-
	6%




	Vt1 Helsinki 
	Vt1 Helsinki 
	Vt1 Helsinki 
	Vt1 Helsinki 
	Vt1 Helsinki 
	-
	Turku

	(kohdalla Salo)
	(kohdalla Salo)



	16200
	16200
	16200
	16200



	16900
	16900
	16900
	16900



	16300
	16300
	16300
	16300



	+4 %
	+4 %
	+4 %
	+4 %



	+1 %
	+1 %
	+1 %
	+1 %




	Vt3 Tampere 
	Vt3 Tampere 
	Vt3 Tampere 
	Vt3 Tampere 
	Vt3 Tampere 
	–
	Vaasa

	(kohdalla Parkano)
	(kohdalla Parkano)



	8300
	8300
	8300
	8300



	8100
	8100
	8100
	8100



	7700
	7700
	7700
	7700



	-
	-
	-
	-
	2 %



	-
	-
	-
	-
	7 %






	Figure
	Span
	*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
	*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
	*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
	valtakunnallisten mallien vuoden 2030 perusskenaariota 
	(Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä oletuksia 
	liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista 
	hankkeista, vaan ennusteet perustuvat oletuksille 
	väestökasvusta ja ennustetusta toimialakohtaisesta 
	talouskehityksestä. 



	Figure

	Slide
	Span
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Valtakunnallinen mallitarkastelu:
	Päästökauppaskenaarion vaikutus kuormituksiin


	Tarkasteluun 
	Tarkasteluun 
	Tarkasteluun 
	on valittu 
	merkittäviä yhteysvälejä, joilla rataverkon välityskyvyssä on havaittu haasteita (
	Traficomin
	julkaisuja 23/2021
	).

	Pitkämatkaisessa joukkoliikenteessä päästökauppaskenaarion vaikutukset kuormituksiin ja kapasiteetin lisäystarpeeseen ovat er
	Pitkämatkaisessa joukkoliikenteessä päästökauppaskenaarion vaikutukset kuormituksiin ja kapasiteetin lisäystarpeeseen ovat er
	itt
	äin 
	merkittäviä ja siirtymä henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen näyttäisi aiheuttaa tarpeita junavuorojen ja ratakapasite
	eti
	n lisäämiselle 
	jo nykytilanteessa ruuhkautuneilla yhteysväleillä. Suurimmillaan kasvuennusteet ovat useita kymmeniä prosentteja suurempia ku
	in 
	pelkkään väestökasvuun ja talouskehityksen avulla tehdyissä skenaarioissa.

	Tämä tarkastelu ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja esitetyt liikenne
	Tämä tarkastelu ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja esitetyt liikenne
	-
	ennusteet saattavat poiketa hanketason tarkasteluiss
	a, joissa on 
	huomioitu maankäytön kehitys ja liikenneverkon muutokset tarkemmalla tasolla.


	Table
	TBody
	Span
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030
	Ennustevuosi 2030



	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	nykyennuste

	(matkaa/ vrk)
	(matkaa/ vrk)



	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	perustilanne*

	(matkaa/ vrk)
	(matkaa/ vrk)



	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	Matkamäärä 
	päästökauppa

	(matkaa/ vrk)
	(matkaa/ vrk)



	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	muutos

	perustilanne*
	perustilanne*

	vs. nykytila
	vs. nykytila

	(%)
	(%)



	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	Liikennemäärän 
	muutos

	päästökauppa vs. 
	päästökauppa vs. 
	nykytila

	(%)
	(%)




	Helsinki 
	Helsinki 
	Helsinki 
	Helsinki 
	Helsinki 
	–
	Tampere

	(Hämeenlinnan kohdalla)
	(Hämeenlinnan kohdalla)



	Juna: 15400
	Juna: 15400
	Juna: 15400
	Juna: 15400

	Bussi: 3500
	Bussi: 3500



	Juna: 18500
	Juna: 18500
	Juna: 18500
	Juna: 18500

	Bussi: 4200
	Bussi: 4200



	Juna: 20300
	Juna: 20300
	Juna: 20300
	Juna: 20300

	Bussi: 5000
	Bussi: 5000



	Juna: +20 %
	Juna: +20 %
	Juna: +20 %
	Juna: +20 %

	Bussi: +20 %
	Bussi: +20 %



	Juna: +32 %
	Juna: +32 %
	Juna: +32 %
	Juna: +32 %

	Bussi: +43 %
	Bussi: +43 %




	Ylivieska
	Ylivieska
	Ylivieska
	Ylivieska
	Ylivieska
	-
	Oulu



	Juna: 2800
	Juna: 2800
	Juna: 2800
	Juna: 2800

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 3700
	Juna: 3700
	Juna: 3700
	Juna: 3700

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 4300
	Juna: 4300
	Juna: 4300
	Juna: 4300

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: +32 %
	Juna: +32 %
	Juna: +32 %
	Juna: +32 %

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: +54 %
	Juna: +54 %
	Juna: +54 %
	Juna: +54 %

	Bussi: 
	Bussi: 
	-




	Lappeenranta
	Lappeenranta
	Lappeenranta
	Lappeenranta
	Lappeenranta
	-
	Imatra



	Juna: 2400
	Juna: 2400
	Juna: 2400
	Juna: 2400

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 2400
	Juna: 2400
	Juna: 2400
	Juna: 2400

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 2900
	Juna: 2900
	Juna: 2900
	Juna: 2900

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: +0 %
	Juna: +0 %
	Juna: +0 %
	Juna: +0 %

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: +21 %
	Juna: +21 %
	Juna: +21 %
	Juna: +21 %

	Bussi: 
	Bussi: 
	-




	Orivesi
	Orivesi
	Orivesi
	Orivesi
	Orivesi
	-
	Jyväskylä



	Juna: 3900
	Juna: 3900
	Juna: 3900
	Juna: 3900

	Bussi: 1700
	Bussi: 1700



	Juna: 4300
	Juna: 4300
	Juna: 4300
	Juna: 4300

	Bussi: 2000
	Bussi: 2000



	Juna: 4900
	Juna: 4900
	Juna: 4900
	Juna: 4900

	Bussi: 2300
	Bussi: 2300



	Juna: +10 %
	Juna: +10 %
	Juna: +10 %
	Juna: +10 %

	Bussi: +18 %
	Bussi: +18 %



	Juna: +26 %
	Juna: +26 %
	Juna: +26 %
	Juna: +26 %

	Bussi: +35 %
	Bussi: +35 %




	Turku 
	Turku 
	Turku 
	Turku 
	Turku 
	-
	Helsinki

	(Salon kohdalla)
	(Salon kohdalla)



	Juna: 5200
	Juna: 5200
	Juna: 5200
	Juna: 5200

	Bussi: 1700
	Bussi: 1700



	Juna: 5200
	Juna: 5200
	Juna: 5200
	Juna: 5200

	Bussi: 2200
	Bussi: 2200



	Juna: 5600
	Juna: 5600
	Juna: 5600
	Juna: 5600

	Bussi: 2600
	Bussi: 2600



	Juna: 0 %
	Juna: 0 %
	Juna: 0 %
	Juna: 0 %

	Bussi: +30 %
	Bussi: +30 %



	Juna: +8 %
	Juna: +8 %
	Juna: +8 %
	Juna: +8 %

	Bussi: +53 %
	Bussi: +53 %




	Kouvola 
	Kouvola 
	Kouvola 
	Kouvola 
	Kouvola 
	-
	Mikkeli

	(Mäntyharjun kohdalla)
	(Mäntyharjun kohdalla)



	Juna: 2100
	Juna: 2100
	Juna: 2100
	Juna: 2100

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 2100
	Juna: 2100
	Juna: 2100
	Juna: 2100

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 2600
	Juna: 2600
	Juna: 2600
	Juna: 2600

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: 0 %
	Juna: 0 %
	Juna: 0 %
	Juna: 0 %

	Bussi: 
	Bussi: 
	-



	Juna: +24 %
	Juna: +24 %
	Juna: +24 %
	Juna: +24 %

	Bussi: 
	Bussi: 
	-






	Figure
	Span
	*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
	*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
	*Perustilanteella tarkoitetaan vuonna 2018 laadittua 
	valtakunnallisten mallien vuoden 2030 perusskenaariota 
	(Liikennevirasto 57/2018). Perustilanne ei sisällä oletuksia 
	liikenteen hinnoittelusta tai liikenneverkon uusista hankkeista, 
	vaan ennusteet perustuvat oletuksille väestökasvusta ja 
	ennustetusta toimialakohtaisesta talouskehityksestä. 



	Figure

	Slide
	Span
	4. 
	4. 
	4. 
	Kuljetusmuoto
	-
	siirtymät
	Reunaehdot


	Figure
	Kuva: 
	Kuva: 
	Kuva: 
	Helsingborgs
	Hamn


	Figure
	Sisällysluetteloon
	Sisällysluetteloon
	Sisällysluetteloon
	Sisällysluetteloon
	Span




	Slide
	Span
	Kuljetusmuotosiirtymän tarkastelut
	Kuljetusmuotosiirtymän tarkastelut
	Kuljetusmuotosiirtymän tarkastelut


	Tavaraliikenteen osalta 
	Tavaraliikenteen osalta 
	Tavaraliikenteen osalta 
	kuljetusmuotojen valinnan perusteet ovat 
	hyvin erilaisia kuin henkilöliikenteessä, koska ne ovat osa kaupan ja 
	teollisuuden toimitusketjuja. Siten myös kuljetusmuotojen 
	siirtymätarkastelussa on lähdettävä kuljetusjärjestelmätason 
	kokonaiskuvan muodostamisesta. Siinä kuvataan reunaehtoja eri 
	kuljetusmuotojen käytettävyydelle, niiden perusominaisuuksia ja 
	saatavuutta.

	Seuraavaksi tarkastellaan mahdollisuuksia operoida jokin kuljetusvirta 
	Seuraavaksi tarkastellaan mahdollisuuksia operoida jokin kuljetusvirta 
	toisella kuljetusmuodolla tai niiden yhdistelmällä. Mitkä tekijät pitää 
	toteutua, että se on erityyppisillä tavaravirroilla mahdollista?

	Kolmas tarkasteltava tekijä on infrastruktuurin rooli. Ensinnäkin on oltava 
	Kolmas tarkasteltava tekijä on infrastruktuurin rooli. Ensinnäkin on oltava 
	riittävästi kuljetuskapasiteettia, että kuljetuksille saadaan riittävä 
	kuljetuskapasiteetti optimaalisella aikataulutuksella. Toiseksi 
	infrastruktuuria kehittämällä voidaan luoda edellytyksiä 
	kuljetusmuotosiirtymälle. Esimerkiksi keskittämällä kuljetusvirtoja jonkin 
	logistisen solmupisteen kautta, kuljetusvirtoja voidaan vahvistaa ja siten 
	tiekuljetusten lisäksi muutkin kuljetusmuodot ovat mahdollisia 
	käytettäväksi. Infrastruktuurin lisäksi tarvitaan toimivat kuljetusmarkkinat 
	ja tähän pätee periaate, että ei ole toista ilman toista.

	Tässä tarkastelussa luodaan kokonaiskuva edellä mainituista tekijöistä ja 
	Tässä tarkastelussa luodaan kokonaiskuva edellä mainituista tekijöistä ja 
	niiden kytkeytymisestä toisiinsa. Infrastruktuurin rooli 
	kuljetusmuotosiirtymän mahdollistajana ja toisaalta infrastruktuurin 
	kehitystarpeiden tunnistaminen siirtymän edistämiseksi muodostavat 
	olennaisen lopputuleman selvityksessä tavaraliikenteen osalta.



	Slide
	Span
	Tavaraliikenne osana liikennejärjestelmää
	Tavaraliikenne osana liikennejärjestelmää
	Tavaraliikenne osana liikennejärjestelmää


	Tavaraliikenne
	Tavaraliikenne
	Tavaraliikenne
	on olennainen osa kaupan ja teollisuuden 
	toimintaedellytyksiä Suomessa. Edelleen tiekuljetukset ovat 
	markkinajohtaja kuljetusratkaisuna johtuen tavaravirtojen 
	perusluonteesta. Suurivolyymisia kuljetusvirtoja operoidaan rautatie
	-
	ja 
	laivakuljetuksin, mikäli infrastruktuurin ja logistiikkapalvelujen tarjonta 
	sen mahdollistavat. Tiekuljetukset palvelevat kaikkien tuoteryhmien 
	kuljetuksia ja useille tuoteryhmille se on ainoa mahdollinen 
	kuljetusratkaisu. Siten logistiikkajärjestelmä ja siihen liittyen koko 
	liikennejärjestelmä luovat perustan Suomen kansainväliselle 
	kilpailukyvylle ja elinvoimaisuudelle.

	Kysyntätekijöitä tuottavat 
	Kysyntätekijöitä tuottavat 
	sekä elinkeinoelämän että matkailun ja 
	asukkaiden liikkumis
	-
	ja kuljetustarpeet. Tärkeitä reunaehtoja ovat 
	turvallisuus ja koko ajan yhä keskeisemmäksi tavoitteeksi nousevat 
	päästö
	-
	ja ympäristövaikutuskysymykset. Tuotantoprosesseja 
	kehitetään kohti hiilineutraaliutta. Toimitusketjujen sekä kuljetusten 
	niiden osana tulee myös vastata kehitykseen kohti hiilineutraaliutta. 

	Kuljetusjärjestelmää tarkasteltaessa 
	Kuljetusjärjestelmää tarkasteltaessa 
	tulee ottaa huomioon myös 
	liikenne
	-
	, kuljetus
	-
	ja tietoliikennemarkkinoiden syntyminen ja 
	olemassa olo. Liikennejärjestelmä ei ole itseään varten, vaan se on 
	aina johdettua kysyntää. Ilman liikennejärjestelmää ei ole 
	liikennemarkkinoita ja päinvastoin. Tämä taso luo tarjonnan aiemmin 
	esitetyille kysyntätekijöille. Mahdollistajana toimii liikenneinfrastruktuuri 
	kaikilla kuljetusmuodoilla logistisine solmupisteineen. Myös eri 
	kuljetusmuotojen käyttövoimat ovat keskeisiä mahdollistajia 
	kehityksessä kohti hiilineutraalia toimitusketjua. Eri käyttövoimien 
	jakelu
	-
	ja latausverkot ovat osa järjestelmätason infrastruktuuria.


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	KANSAINVÄLINEN 
	KANSAINVÄLINEN 
	KANSAINVÄLINEN 
	KILPAILUKYKY & 
	ELINVOIMAISUUS


	ELINKEINOELÄMÄ & 
	ELINKEINOELÄMÄ & 
	ELINKEINOELÄMÄ & 
	MATKAILU


	VÄESTÖ
	VÄESTÖ
	VÄESTÖ


	ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
	ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
	ILMASTO JA YMPÄRISTÖ


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	,  KULJETUS
	-
	JA 
	TIETOLIIKENNEMARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	JA 
	TIETOLIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KÄYTTÖVOIMAT
	KÄYTTÖVOIMAT
	KÄYTTÖVOIMAT


	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Tie, rata, vesi
	-
	infra ja 
	lentoasemat


	•
	•
	•
	Logistiset solmupisteet


	•
	•
	•
	Tietoyhteydet





	Figure
	Span
	Käytettävissä olevat käyttövoimat eri 
	Käytettävissä olevat käyttövoimat eri 
	Käytettävissä olevat käyttövoimat eri 
	kuljetus
	-
	ja kulkumuodoilla



	Figure
	Span
	Liikenteen, kuljetusten ja 
	Liikenteen, kuljetusten ja 
	Liikenteen, kuljetusten ja 
	tietoliikenteen palvelutarjonta



	Figure
	Span
	Eri kulku
	Eri kulku
	Eri kulku
	-
	ja kuljetusmuotojen 
	turvallisuus



	Figure
	Span
	Liikennejärjestelmän aiheuttamat 
	Liikennejärjestelmän aiheuttamat 
	Liikennejärjestelmän aiheuttamat 
	päästöt ja ympäristövaikutukset



	Figure
	Span
	Liikkumistarpeet
	Liikkumistarpeet
	Liikkumistarpeet



	Figure
	Span
	Kuljetus
	Kuljetus
	Kuljetus
	-
	ja liikkumistarpeet



	Figure
	Span
	Kaikki tasot yhdessä luovat 
	Kaikki tasot yhdessä luovat 
	Kaikki tasot yhdessä luovat 
	kilpailukykyä Suomelle



	TURVALLISUUS
	TURVALLISUUS
	TURVALLISUUS


	Kysyntä
	Kysyntä
	Kysyntä


	Reunaehdot
	Reunaehdot
	Reunaehdot


	Tarjonta
	Tarjonta
	Tarjonta


	Mahdollistajat
	Mahdollistajat
	Mahdollistajat


	Liikenne
	Liikenne
	Liikenne
	-
	järjestelmän 
	tavoitteet


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	Slide
	Span
	Table
	TBody
	Span
	TIEKULJETUS
	TIEKULJETUS
	TIEKULJETUS
	TIEKULJETUS
	TIEKULJETUS



	RAUTATIEKULJETUS
	RAUTATIEKULJETUS
	RAUTATIEKULJETUS
	RAUTATIEKULJETUS



	SISÄVESIKULJETUS
	SISÄVESIKULJETUS
	SISÄVESIKULJETUS
	SISÄVESIKULJETUS



	MERIKULJETUS
	MERIKULJETUS
	MERIKULJETUS
	MERIKULJETUS



	LENTORAHTI
	LENTORAHTI
	LENTORAHTI
	LENTORAHTI




	Kapasiteetti
	Kapasiteetti
	Kapasiteetti
	Kapasiteetti
	Kapasiteetti



	Kymmeniä tonneja
	Kymmeniä tonneja
	Kymmeniä tonneja
	Kymmeniä tonneja



	Satoja tai tuhansia tonneja
	Satoja tai tuhansia tonneja
	Satoja tai tuhansia tonneja
	Satoja tai tuhansia tonneja



	Tuhansia tonneja
	Tuhansia tonneja
	Tuhansia tonneja
	Tuhansia tonneja



	Tuhansia tai kymmeniä tuhansia 
	Tuhansia tai kymmeniä tuhansia 
	Tuhansia tai kymmeniä tuhansia 
	Tuhansia tai kymmeniä tuhansia 
	tonneja



	Kymmeniä tai satoja
	Kymmeniä tai satoja
	Kymmeniä tai satoja
	Kymmeniä tai satoja
	tonneja




	Käyttöalue
	Käyttöalue
	Käyttöalue
	Käyttöalue
	Käyttöalue



	Kymmeniä tai satoja kilometrejä
	Kymmeniä tai satoja kilometrejä
	Kymmeniä tai satoja kilometrejä
	Kymmeniä tai satoja kilometrejä



	Kymmeniä tai satoja kilometrejä
	Kymmeniä tai satoja kilometrejä
	Kymmeniä tai satoja kilometrejä
	Kymmeniä tai satoja kilometrejä



	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä



	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä



	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä
	Satoja tai tuhansia kilometrejä




	Nopeus
	Nopeus
	Nopeus
	Nopeus
	Nopeus



	~70
	~70
	~70
	~70
	-
	80 km/h



	~70
	~70
	~70
	~70
	-
	80 km/h



	~
	~
	~
	~
	44 km/h



	~
	~
	~
	~
	25 km/h



	450
	450
	450
	450
	-
	900 km/h




	Kuvaus
	Kuvaus
	Kuvaus
	Kuvaus
	Kuvaus



	Osana lähes kaikki kuljetusketjuja. 
	Osana lähes kaikki kuljetusketjuja. 
	Osana lähes kaikki kuljetusketjuja. 
	Osana lähes kaikki kuljetusketjuja. 
	Monipuolista kuljetuskalustoa, jotka ovat 
	soveltuvia eri tarkoituksiin. Viimeiselle ja 
	ensimmäiselle kilometrille soveltuvat 
	pienemmät kuorma
	-
	autot ja 
	pitkämatkaiseen runkoliikenteeseen jopa 
	11
	-
	akseliset 76t yhdistelmät.



	Optimaalinen tehtaalta satamaan 
	Optimaalinen tehtaalta satamaan 
	Optimaalinen tehtaalta satamaan 
	Optimaalinen tehtaalta satamaan 
	kuljetuksissa ja terminaali
	-
	terminaali 
	–
	kuljetuksissa. Vaatii suuria 
	volyymeja ja suhteellisen pitkiä 
	kuljetusmatkoja.



	Suurten volyymien kuljetusmuoto, 
	Suurten volyymien kuljetusmuoto, 
	Suurten volyymien kuljetusmuoto, 
	Suurten volyymien kuljetusmuoto, 
	joka soveltuu suoriin tehtaalta 
	asiakkaalle 
	–
	kuljetuksiin esim. 
	Suomesta Venäjälle tai Keski
	-
	Eurooppaan.



	Soveltuvin globaaleihin kuljetuksiin, 
	Soveltuvin globaaleihin kuljetuksiin, 
	Soveltuvin globaaleihin kuljetuksiin, 
	Soveltuvin globaaleihin kuljetuksiin, 
	joissa massiiviset tavaravolyymit. 
	Käytetään myös syöttöliikenteessä 
	suurempiin satamiin.



	Kuljetusmuodoista kallein, mutta 
	Kuljetusmuodoista kallein, mutta 
	Kuljetusmuodoista kallein, mutta 
	Kuljetusmuodoista kallein, mutta 
	nopeus ja suuri kuljetusetäisyys ovat 
	kilpailutekijöitä.




	Suomi
	Suomi
	Suomi
	Suomi
	Suomi



	Lähes kaikki kuljetuksia generoivat 
	Lähes kaikki kuljetuksia generoivat 
	Lähes kaikki kuljetuksia generoivat 
	Lähes kaikki kuljetuksia generoivat 
	toimialat hyödyntävät tiekuljetuksia. 
	Käyttö vaihtelee alueellisesta jakelusta 
	valtakunnalliseen runkoliikenteeseen sekä 
	erikoiskuljetuksiin.



	Metsä
	Metsä
	Metsä
	Metsä
	-
	, metalli
	-
	ja kemianteollisuus 
	ovat suurimpia rautatiekuljetusten 
	käyttäjiä. Aasian markkinoille 
	suuntautuva konttijunaliikenne on 
	myös kasvussa.



	Sisävesikuljetuksia käyttävät Itä
	Sisävesikuljetuksia käyttävät Itä
	Sisävesikuljetuksia käyttävät Itä
	Sisävesikuljetuksia käyttävät Itä
	-
	Suomen energiateknologiateollisuus 
	suurissa lopputuote
	-
	tai 
	prosessikuljetuksissa, metsäteollisuus 
	lopputuote
	-
	ja puukuljetuksissa sekä 
	kemianteollisuus 
	prosessikuljetuksissa.



	Valtaosa Suomen viennistä ja 
	Valtaosa Suomen viennistä ja 
	Valtaosa Suomen viennistä ja 
	Valtaosa Suomen viennistä ja 
	tuonnista kulkee Itämeren kautta 
	laivaliikenteellä. Merikuljetuksia 
	käyttävät kaikki suomalaiset 
	tavaravientiä
	-
	ja tuontia harjoittavat 
	toimialat.



	Lentorahtia käytetään pääosin 
	Lentorahtia käytetään pääosin 
	Lentorahtia käytetään pääosin 
	Lentorahtia käytetään pääosin 
	teknologiateollisuuden varaosa
	-
	ja 
	komponenttitoimituksissa sekä 
	elintarvikekuljetuksissa.

	Helsinki
	Helsinki
	-
	Vantaan lentoasema on 
	Suomen lentorahdin 
	hub
	.




	Esimerkki 
	Esimerkki 
	Esimerkki 
	Esimerkki 
	Esimerkki 
	kustannuk
	-
	sesta



	0,115 € /
	0,115 € /
	0,115 € /
	0,115 € /
	tkm
	(rekka + kontti)



	0,017 €/
	0,017 €/
	0,017 €/
	0,017 €/
	tkm
	(19 kontin juna)



	0,023 €/
	0,023 €/
	0,023 €/
	0,023 €/
	tkm
	(Konttialus, 745 tonnia)



	0,0013 €/
	0,0013 €/
	0,0013 €/
	0,0013 €/
	tkm
	(83 000 dwt konttialus)



	0,18 €/
	0,18 €/
	0,18 €/
	0,18 €/
	tkm
	(rahtikone 86 tonnia)






	Kuljetusmuotojen ominaisuuksia
	Kuljetusmuotojen ominaisuuksia
	Kuljetusmuotojen ominaisuuksia


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Kustannusarvioiden
	Kustannusarvioiden
	Kustannusarvioiden
	lähde
	: 
	Panteia
	(2020). Cost Figures for Freight Transport 
	–
	final report



	Slide
	Span
	Table
	TBody
	Span
	KYSYMYS
	KYSYMYS
	KYSYMYS
	KYSYMYS
	KYSYMYS



	KULJETUSMUOTOSIIRTYMÄN EDELLYTYS
	KULJETUSMUOTOSIIRTYMÄN EDELLYTYS
	KULJETUSMUOTOSIIRTYMÄN EDELLYTYS
	KULJETUSMUOTOSIIRTYMÄN EDELLYTYS




	Millaista kuljetettava tavara on?
	Millaista kuljetettava tavara on?
	Millaista kuljetettava tavara on?
	Millaista kuljetettava tavara on?
	Millaista kuljetettava tavara on?



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Sopii standardoituihin kuljetusyksiköihin


	•
	•
	•
	Keskihintaista tavaraa. Edullinen bulkki kulkee jo raiteilla tai 
	merillä ja kalliimmat 
	high
	tech
	–
	tuotteet eivät ole yhtä soveltuvia.






	Kuinka paljon tavaraa on ja millainen on 
	Kuinka paljon tavaraa on ja millainen on 
	Kuinka paljon tavaraa on ja millainen on 
	Kuinka paljon tavaraa on ja millainen on 
	Kuinka paljon tavaraa on ja millainen on 
	kuljetusfrekvenssi?



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Suurehkot tai suuret volyymit


	•
	•
	•
	Säännölliset toimitukset






	Mikä on kuljetusetäisyys?
	Mikä on kuljetusetäisyys?
	Mikä on kuljetusetäisyys?
	Mikä on kuljetusetäisyys?
	Mikä on kuljetusetäisyys?



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Mitä pidempi kuljetusetäisyys, sen kustannustehokkaampia raide
	-
	ja vesiliikenteestä tulee






	Onko olemassa riittävä infrastruktuuri?
	Onko olemassa riittävä infrastruktuuri?
	Onko olemassa riittävä infrastruktuuri?
	Onko olemassa riittävä infrastruktuuri?
	Onko olemassa riittävä infrastruktuuri?



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Tarvittavien liikenneverkkojen kapasiteetti riittää


	•
	•
	•
	Tarvittavat logistiset rakenteet, kuten siirtokuormausterminaalit, 
	ovat olemassa






	Onko tarvittavia kuljetuspalveluja 
	Onko tarvittavia kuljetuspalveluja 
	Onko tarvittavia kuljetuspalveluja 
	Onko tarvittavia kuljetuspalveluja 
	Onko tarvittavia kuljetuspalveluja 
	saatavissa?



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Operaattoreita, jotka tarjoavat tarvittavia palveluja. Rautatie
	-
	, 
	meri
	-
	ja tiekuljetusoperaattorit, terminaalioperaattorit sekä 3PL
	-
	, 
	4PL
	-
	ja 5PL
	-
	operaattorit.






	Mitä ovat kuljetusasiakkaan asettamat 
	Mitä ovat kuljetusasiakkaan asettamat 
	Mitä ovat kuljetusasiakkaan asettamat 
	Mitä ovat kuljetusasiakkaan asettamat 
	Mitä ovat kuljetusasiakkaan asettamat 
	vaatimukset?



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Kustannustehokkuus, täsmällisyys, aikaikkunat, ympäristötekijät 
	sekä muut vaatimukset








	Kuljetusmuotosiirtymän reunaehtoja
	Kuljetusmuotosiirtymän reunaehtoja
	Kuljetusmuotosiirtymän reunaehtoja


	Figure
	Span
	Tarve kuljettaa tavaraa paikasta A paikkaan B
	Tarve kuljettaa tavaraa paikasta A paikkaan B
	Tarve kuljettaa tavaraa paikasta A paikkaan B



	Figure
	Figure
	€
	€
	€
	€
	€


	Figure
	Figure
	E
	E
	E
	täisyys


	Kustannus
	Kustannus
	Kustannus


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	Optimaalisen ovelta
	Optimaalisen ovelta
	Optimaalisen ovelta
	-
	ovelle 
	–
	kuljetusketjun valinta



	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	Kuljetusmuotojen ominaisuuksien asettamat reunaehdot
	Kuljetusmuotojen ominaisuuksien asettamat reunaehdot
	Kuljetusmuotojen ominaisuuksien asettamat reunaehdot
	: 
	kapasiteetti, nopeus, hinta, turvallisuus ja ympäristövaikutus



	Figure
	Span
	Lainsäädännön ja asetusten asettamat reunaehdot
	Lainsäädännön ja asetusten asettamat reunaehdot
	Lainsäädännön ja asetusten asettamat reunaehdot



	Sopivan 
	Sopivan 
	Sopivan 
	kuljetusmuodon valinta

	Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat 
	Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat 
	oheisen taulukon mukaisesti lukuisat tekijät. 
	Kuljetusmuotovalintaan voidaan vaikuttaa 
	myös erilaisilla tuki
	-
	instrumenteilla, kuten 
	Norjassa ja Ruotsissa on tehty 
	lyhytmatkaisten merikuljetusten ja 
	rautatiekuljetusten kohdalla. 

	On kuitenkin huomattava, että erilaisten 
	On kuitenkin huomattava, että erilaisten 
	taloudellisten kannustimien tulisi ensisijaisesti 
	palvella siirtymävaihetta kuljetusmuodon 
	vaihtamisessa. Tavoitteena tulee olla tilanne, 
	jossa toiminta on kannattavaa ilman julkista 
	tukea. Tästä syystä julkisen tuen tulisi 
	kohdistua ensisijaisesti parantamaan rautatie
	-
	ja vesikuljetusten kilpailukykyä pysyvästi. 
	Tuen kohdistaminen infrastruktuuriin ja 
	uusien toimintamallien kehittämiseen on siis 
	suotavaa. Suorat tuet toimijoille voivat 
	aiheuttaa markkinahäiriöitä ja jos niitä 
	käytetään, näiden pitäisi olla vain väliaikaisia.

	Kuljetusmuotosiirtymää tarkasteltaessa on 
	Kuljetusmuotosiirtymää tarkasteltaessa on 
	siis tärkeää olla pitkäjänteinen ja tavoitella 
	pysyvää vaikutusta. Kuljetusmuotosiirtymän 
	mahdollisuuksien tarkastelun tulisi aina 
	sisältää koko kuljetusketjun ja siihen 
	vaikuttavien tekijöiden arvioinnin. Muuten 
	riskinä on osaoptimointi, joka ei palvele 
	liikennejärjestelmän pitkäjänteistä 
	kehittämistä.  



	Slide
	Span
	Figure
	Kuljetusmuotosiirtymän 
	Kuljetusmuotosiirtymän 
	Kuljetusmuotosiirtymän 
	hyötyjä ja eri kuljetusmuotojen kilpailukyky


	Logistiset hyödyt 
	Logistiset hyödyt 
	Logistiset hyödyt 
	kuljetusmuotosiirtymästä, jos 
	edellisten sivujen kriteerit täyttyvät

	•
	•
	•
	•
	Jokaista kuljetusmuotoa käytetään niille 
	parhaiten soveltuvassa 
	toimintaympäristössä


	•
	•
	•
	Pienemmät logistiikkakustannukset


	•
	•
	•
	Korkeammat täyttöasteet ja olemassa 
	olevan kapasiteetin tehokkaampi 
	hyödyntäminen


	•
	•
	•
	Vähemmän tyhjänä ajoa kuljetusten 
	yhdistelyn myötä


	•
	•
	•
	Lisäarvoa kuljetusasiakkailla


	•
	•
	•
	Pienentyneet ympäristövaikutukset ja 
	vähemmän tieliikennettä




	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Kilpailukyky on kasvanut jatkuvasti johtuen 
	Kilpailukyky on kasvanut jatkuvasti johtuen 
	Kilpailukyky on kasvanut jatkuvasti johtuen 
	monista tekijöistä

	•
	•
	•
	•
	Ajoneuvojen mitat ja massat ovat kasvaneet 
	jatkuvasti


	•
	•
	•
	Suurien tavarankäsittelyjärjestelmien ja 
	terminaaliverkoston kehittäminen on tuonut 
	tehokkuutta


	•
	•
	•
	Suuri määrä operaattoreita ja kilpailu pitää 
	kustannukset alhaisina


	•
	•
	•
	Itä
	-
	eurooppalaisten kuljettajien matalat 
	palkkakustannukset


	•
	•
	•
	Joustava kuljetusmuoto, jolla voidaan reagoida 
	kysynnän muutoksiin nopeasti



	Riskit kilpailukyvylle
	Riskit kilpailukyvylle

	•
	•
	•
	•
	Hiilen hinta saattaa nousta nopeammin kuin 
	vähäpäästöistä ajoneuvoteknologia tulee 
	markkinoille ja sille soveltuvaa infrastruktuuria 
	keretään rakentaa




	•
	•
	•
	•
	•
	Poliittinen tahtotila edistää 
	rautatiekuljetuksia. Infrainvestoinneissa 
	pääfokus rautateissä.


	•
	•
	•
	Pullonkauloja infrastruktuurissa ja 
	palvelujen
	puute hidastaa kasvua


	•
	•
	•
	Hajaantuneet kuljetusvirrat heikentävät 
	mahdollisuuksia hyödyntää 
	rautatiekuljetuksia




	•
	•
	•
	•
	•
	Lentorahtia operoidaan Suomesta pääosin 
	matkustajakoneiden ruumassa tai lentorekoilla


	•
	•
	•
	Hiilen hinnan nousu voi nostaa kustannuksia 
	entisestään




	•
	•
	•
	•
	•
	Poliittinen tahtotila edistää sisävesikuljetuksia


	•
	•
	•
	Sisävesivesistö rajoittuu Suomen puolella Itä
	-
	Suomeen. Keski
	-
	Euroopassa hyvin laaja 
	verkosto.


	•
	•
	•
	Tällä hetkellä ympärivuotinen liikennöinti ei ole 
	mahdollista. Tulevaisuuden investoinnit 
	mahdollistavat suuremmat ja jääluokituksen 
	omaavat alukset sekä pidemmät operointiajat




	Muutosvoimat ja tekijät eri kuljetusmuotojen taustalla (EU
	Muutosvoimat ja tekijät eri kuljetusmuotojen taustalla (EU
	Muutosvoimat ja tekijät eri kuljetusmuotojen taustalla (EU
	-
	taso)


	Figure
	Satama, jotka 
	Satama, jotka 
	Satama, jotka 
	kytkeytyy 
	globaaleihin 
	kuljetusketjuihin


	Figure
	Figure
	Rautatiekuljetus tai 
	Rautatiekuljetus tai 
	Rautatiekuljetus tai 
	vesikuljetus


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Siirtokuormaus
	Siirtokuormaus
	Siirtokuormaus
	-
	terminaali


	Siirtokuormaus
	Siirtokuormaus
	Siirtokuormaus
	-
	terminaali


	Rautatiekuljetus tai 
	Rautatiekuljetus tai 
	Rautatiekuljetus tai 
	vesikuljetus


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Jakelu
	Jakelu
	Jakelu
	-
	ja 
	syöttökuljetukset 
	rekoilla


	Jakelu
	Jakelu
	Jakelu
	-
	ja 
	syöttökuljetukset 
	rekoilla


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	Esimerkki 
	Esimerkki 
	Esimerkki 
	intermodaalista
	kuljetusketjusta



	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Poliittinen tahtotila edistää 
	lyhytmatkaisia merikuljetuksia


	•
	•
	•
	Satamainfrastruktuuria tarjolla 
	kattavasti erilaisille tuotesortimenteille





	Slide
	Span
	Kuljetusten ominaisuudet
	Kuljetusten ominaisuudet
	Kuljetusten ominaisuudet


	Tavaran lähtö
	Tavaran lähtö
	Tavaran lähtö
	-
	ja määräpaikan sijainti

	Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat mm.
	Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat mm.
	tavaran lähtö
	-
	ja määräpaikan sijainti, 
	tavaran määrä, ominaisuudet ja kuljetuspalvelujen saatavuus. Tiekuljetukset ovat 
	usein ainoa mahdollinen kuljetusmuoto. Esimerkiksi metsäteollisuuden raaka
	-
	aineet 
	haetaan metsästä yksityisteiden varsilta kuorma
	-
	autoilla. Kaupan kuljetusten täytyy 
	saavuttaa Suomen kaikki alueet. Tieverkon laajuus selittää osaltaan, miksi 
	tiekuljetukset ovat markkinajohtaja. Tiekuljetus on lähes aina osana 
	kuljetusketjuja.

	Tavaravolyymi
	Tavaravolyymi

	Tavaran volyymi vaihtelee muutaman kilon erästä satoihin ja tuhansiin tonneihin. 
	Tavaran volyymi vaihtelee muutaman kilon erästä satoihin ja tuhansiin tonneihin. 
	Mitä suuremmasta tavaramäärästä on kyse, sitä perustellumpaa on kuljettaa 
	junalla tai laivalla, mikäli
	sellainen on käytettävissä eikä kyseessä ole kovin
	lyhyt 
	matka. Rautatiekuljetusten suurimmat käyttäjät ovat metsä
	-
	, metalli
	-
	ja 
	kemianteollisuus. Siirtokuljetukset rautatien varteen hoidetaan pääsääntöisesti 
	tiekuljetuksilla. Tehtailta voi lähteä suuria volyymejä suoraan junalla, kuten 
	metsäteollisuudesta satamiin. Metalliteollisuuden kuljetuksia kulkee myös tehtaiden 
	välillä, kuten SSAB:n teräskeloja Raahen ja Hämeenlinnan välillä. Yaran 
	Uudenkaupungin ja Siilinjärven tehtaiden välillä kulkee kemianteollisuuden 
	junakuljetuksia säännöllisesti.

	Tavaran ominaisuudet
	Tavaran ominaisuudet

	Tavaran ominaisuudet vaikuttavat kuljetusmuodon valintaan.
	Tavaran ominaisuudet vaikuttavat kuljetusmuodon valintaan.
	Mikäli tavara on 
	arvokasta ja varsin kevyttä tai se menettää nopeasti arvoaan, lentorahti on 
	käyttökelpoinen
	kuljetusmuoto. Lentorahti
	tarvitsee jakelu
	-
	ja keräilykuljetukset, 
	jotka ovat tiekuljetuksia. Erikoisuutena on, että suuri osa Suomesta lähtevästä 
	lentorahdista kuljetetaan ns. lentorekoilla Keski
	-
	Euroopan lentorahtikeskuksiin. 
	Näin alennetaan
	kuljetuskustannuksia. Erikoiskuljetuksin hoidetaan erityisen suuria 
	tai painavia kuljetuksia. Valtaosa erikoiskuljetuksista tapahtuu tiekuljetuksin, mutta 
	esimerkiksi raskaita muuntajia kuljetetaan myös rautateitse. Erittäin suuria, kuten 
	halkaisijaltaan yli 7 metrin tuotteita
	kuljetetaan Itä
	-
	Suomessa myös 
	vesiteitse.
	Vuoksen vesistössä kanavien
	koko asettaa rajoitukset kuljetettavan 
	tuotteen mitoille.


	Chart
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	OMINAISUUDET


	KULJETUS
	KULJETUS
	KULJETUS
	-
	MARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KÄYTTÄJÄT


	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	VAIHTAMINEN


	Figure

	Slide
	Span
	Kuljetusten käyttäjät
	Kuljetusten käyttäjät
	Kuljetusten käyttäjät


	Vienti ja kotimarkkinat
	Vienti ja kotimarkkinat
	Vienti ja kotimarkkinat

	Kuljetuksia tarvitsevat toimialat voidaan jakaa monella tavalla, kuten 
	Kuljetuksia tarvitsevat toimialat voidaan jakaa monella tavalla, kuten 
	teollisuuteen, kauppaan ja palveluihin. Jako voidaan tehdä myös yksityisen ja 
	julkisen sektorin välillä. Yksi jakoperuste on jakaa toimialat vientimarkkinoilla tai 
	kotimarkkinoilla toimiviin.

	Intermodaalikuljetukset
	Intermodaalikuljetukset

	Eri toimialat voivat hyödyntää hyvin eri tavoin yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa, 
	Eri toimialat voivat hyödyntää hyvin eri tavoin yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa, 
	joita ovat tie
	-
	, rautatie
	-
	, meri
	-
	ja sisävesikuljetukset sekä lentorahti. Kun 
	käytetään useampaa kuljetusmuotoa yksiköidyn tavaran siirtämiseen, kyse on 
	intermodaalikuljetuksesta
	.

	Intermodalismia
	Intermodalismia
	pyritään lisäämään samoin kuin kuljetusmuotojen siirtymistä 
	tiekuljetuksista rautatie
	-
	ja vesikuljetuksiin.
	Tämä pyrkimys on peräisin ajalta, 
	jolloin tieliikennettä pidettiin ympäristön kannalta kielteisimpänä kuljetusmuotona. 
	Tiekuljetusten energia
	-
	ja kuljetustaloutta on kuitenkin pystytty
	parantamaan 
	monin toimenpitein ja uusimman kuorma
	-
	autokaluston ominaispäästöt ovat 
	alhaiset. Tiekuljetuksissa
	tapahtunut kehitys
	jatkuu, ja se täytyy 
	ottaa
	huomioon
	kuljetusmuotojen siirtymiä tavoiteltaessa. Vanhoilla
	mielikuvilla ei 
	ole perusteltua tehdä liikenne
	-
	ja
	ympäristöpolitiikkaa.

	Tiekuljetukset usein mukana myös rautatie
	Tiekuljetukset usein mukana myös rautatie
	-
	ja vesikuljetuksissa

	Tiekuljetukset ovat ominaisuuksiensa,
	Tiekuljetukset ovat ominaisuuksiensa,
	liikenneverkon kattavuuden ja 
	palvelutarjontansa ansiosta markkinajohtaja, jonka korvaaminen 
	muilla
	kuljetusmuodoilla on usein mahdotonta. Tiekuljetus on
	myös lähes aina 
	osana kuljetusketjua, jossa tavaraa siirretään muihin kuljetusmuotoihin.


	Chart
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	OMINAISUUDET


	KULJETUS
	KULJETUS
	KULJETUS
	-
	MARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KÄYTTÄJÄT


	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	VAIHTAMINEN


	Figure
	Kuvalähde: Kesko
	Kuvalähde: Kesko
	Kuvalähde: Kesko



	Slide
	Span
	Kuljetusmarkkinat
	Kuljetusmarkkinat
	Kuljetusmarkkinat


	Tiekuljetusmarkkinat
	Tiekuljetusmarkkinat
	Tiekuljetusmarkkinat

	Tiekuljetusmarkkinat ovat Suomessa erittäin kilpaillut, kun taas rautatiemarkkinoilla 
	Tiekuljetusmarkkinat ovat Suomessa erittäin kilpaillut, kun taas rautatiemarkkinoilla 
	toimijoita on vain muutama ja yksi yritys dominoi suurinta osaa markkinoista. 
	Tiekuljetusmarkkinat ovat ylikilpaillut, rautatiemarkkinat
	alikilpaillut. Kumpikaan ei 
	ole
	teollisuuden ja kaupan pitkän aikavälin etu. Vaikka lyhyellä aikavälillä 
	toimeksiantajat hyötyvät siitä, että kuorma
	-
	autokuljetuksia on tarjolla erittäin 
	alhaiseen hintaan, se on pois kuljetusyritysten toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. 
	Kuitenkin logistinen kokonaispalvelu on yhä tavoitellumpaa pelkän kuljetuksen sijaan.

	Rautatiekuljetusmarkkinat
	Rautatiekuljetusmarkkinat

	Rautatiemarkkinoiden toimijoiden alhainen määrä ja yhden suuren ja parin pienen 
	Rautatiemarkkinoiden toimijoiden alhainen määrä ja yhden suuren ja parin pienen 
	yhtiön asetelma pitää teollisuuden kuljetuskustannuksia korkeammalla tasolla kuin 
	enemmän kilpailluilla markkinoilla tapahtuisi. Tilanne ei ole teollisuuden edun 
	mukaista. Ideaalista olisi, että kaikilla kuljetusten osamarkkinoilla olisi aito 
	kilpailuasetelma ja riittävästi toimijoita. Tällöin kuljetusyritykset saisivat riittävän 
	katteen kehitystyötään varten ja toimeksiantajat koko ajan kehittyneempiä palveluja.

	Satamamarkkinat
	Satamamarkkinat

	Satamat kilpailevat keskenään, osin erikoistuen johonkin tavararyhmään, osin pyrkien 
	Satamat kilpailevat keskenään, osin erikoistuen johonkin tavararyhmään, osin pyrkien 
	monipuolistamaan tarjontaansa. Satamien
	tarjoama laivafrekvenssi ja kohteet 
	määrittävät pitkälti satamien kilpailukyvyn. Yhä yleisempää on, että pitkienkin 
	matkojen päästä tuodaan tavaraa sellaiseen satamaan, josta on hyvät yhteydet ja 
	hyvä laivafrekvenssi. 
	HaminaKotkan
	satama on esimerkki suuresta yleissatamasta, 
	josta pääsee usein ja mihin päin
	maailmaa
	tahansa. Maailman varustamot ovat 
	aidossa kilpailussa keskenään ja se hyödyttää myös suomalaista teollisuutta.

	Lentorahtimarkkinat
	Lentorahtimarkkinat

	Lentorahti on keskittynyt Helsinki
	Lentorahti on keskittynyt Helsinki
	-
	Vantaan lentokentälle. Yli puolet rahdista 
	kulkee
	matkustajakoneiden ruumassa. Helsinki
	-
	Vantaalle on sijoittunut myös useita 
	pikarahtiyhtiöitä, joiden rahtikoneilla tavara
	lähtee nopeasti niiden rahtikeskuksiin ja 
	sieltä ympäri maailman.


	Sisävesikuljetusten markkinat
	Sisävesikuljetusten markkinat
	Sisävesikuljetusten markkinat

	Sisävesikuljetukset ovat keskittyneet Vuoksen vesistöön. Itä
	Sisävesikuljetukset ovat keskittyneet Vuoksen vesistöön. Itä
	-
	Suomen 
	teollisuuden tavaravirtoja kulkee Saimaan kanavaa,
	Itämerta ja edelleen 
	Keski
	-
	Euroopan sisävesiväyliä pitkin Euroopan teollisuuteen ja 
	päinvastoin. Saksalaiset ja hollantilaiset sisävesiliikenteen yhtiöt ovat 
	merkittävässä roolissa markkinoilla. Vuoksen vesistön sulkujen 
	pidentäminen tulee parantamaan markkinatilannetta ja lisäämään 
	yhtiöiden kiinnostusta liikennöidä suuremmilla aluksilla.


	Chart
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	OMINAISUUDET


	KULJETUS
	KULJETUS
	KULJETUS
	-
	MARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KÄYTTÄJÄT


	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	VAIHTAMINEN


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	Slide
	Span
	Liikenneinfrastruktuuri
	Liikenneinfrastruktuuri
	Liikenneinfrastruktuuri


	Liikenneverkkojen laajuus ja kattavuus
	Liikenneverkkojen laajuus ja kattavuus
	Liikenneverkkojen laajuus ja kattavuus

	Yksi tärkeä säätelijä kuljetuspalvelujen saatavuudessa on liikenteen 
	Yksi tärkeä säätelijä kuljetuspalvelujen saatavuudessa on liikenteen 
	infrastruktuuri. Tieverkko on ylivoimaisesti laajin ja yhdistävin liikenneverkon 
	osa. Sitä on yli 400 000 km, kun otetaan huomioon
	valtion tieverkon lisäksi 
	myös yksityistiet. Tiestöä on kaikkialla ja useilla alueilla se on ainut liikenteen 
	mahdollistaja. Rataverkon laajuus on pienehkö tiestöön verrattuna, vain vajaat 6 
	000 km. Tämä rajoittaa huomattavasti rautatiekuljetusten käyttämistä. Kuitenkin 
	nykyisellä rataverkolla kyetään kuljettamaan suurivolyymisiä ja 
	säännöllisiä
	teollisuuden tavaravirtoja. Teollisuuspaikkakunnat ja satamat on 
	hyvin yhdistetty rautateillä. Kun rataverkkoa ollaan täydentämässä uudella 
	yhteydellä, sen täytyy tähdätä teollisuuden ja
	logistiikan
	toimintaedellytysten 
	parantamiseen. 

	Meriväyliä on noin 8 000 km ja sisävesiväyliä saman verran. Meriväylät ja 
	Meriväyliä on noin 8 000 km ja sisävesiväyliä saman verran. Meriväylät ja 
	satamat ovat Suomen ulkomaankaupan kannalta keskeistä infrastruktuuria, 
	koska viennistä ja tuonnista noin 90 % kulkee meritse. Sisävesiväylien merkitys 
	on suurin Itä
	-
	Suomen teollisuudelle, joka käyttää Vuoksen vesistöä ja Saimaan 
	kanavaa Keski
	-
	Euroopan kuljetuksissa.

	Sisävesiväylien kilpailukyky paranemassa
	Sisävesiväylien kilpailukyky paranemassa

	Sisävesiväylien käyttökelpoisuus
	Sisävesiväylien käyttökelpoisuus
	paranee merkittävästi, kun Saimaan kanavan 
	sulkujen pidennys toteutetaan 2022
	-
	23. Investoinnin jälkeen aiempaa pidemmät 
	laivat voivat liikennöidä Vuoksen vesistön syväväylillä. Se parantaa 
	energiatehokkuutta ja mahdollistaa jäävahvisteisten alusten
	liikennöinnin. 
	Sisävesikuljetuksista on mahdollista kehittää lähes ympärivuotinen kuljetusmuoto 
	myös Suomen sisävesillä.

	Suomen lentokenttien verkosto on varsin laaja ja eri alueet hyvin kattava. 
	Suomen lentokenttien verkosto on varsin laaja ja eri alueet hyvin kattava. 
	Infrastruktuuri ei muodosta estettä lentorahtitoiminnalle laajastikin eri puolilla 
	Suomea. Nykyiset lentorahtimäärät ja lentorahtioperaattoreiden 
	keskittyminen
	ohjaavat käytännössä suurimman osan Suomen lentorahdista 
	Helsinki
	-
	Vantaan kautta.


	Tavaraliikenne käyttää koko
	Tavaraliikenne käyttää koko
	Tavaraliikenne käyttää koko
	Suomen
	liikenneinfrastruktuuria, kun henkilöliikenteen 
	suuret virrat keskittyvät kasvukeskuksiin. Tämä on merkittävä ero ja täytyy ottaa 
	huomioon kuljetusmuotojen siirtymäpotentiaalia
	arvioitaessa. Suuria 
	kuljetusvolyymeja tuottavia
	teollisuuden yksiköitä sijaitsee myös pienemmän väestön 
	alueella ja
	pitkien kuljetusetäisyyksien päässä markkinoista ja vientisatamista.


	Chart
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	OMINAISUUDET


	KULJETUS
	KULJETUS
	KULJETUS
	-
	MARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KÄYTTÄJÄT


	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	VAIHTAMINEN


	Figure

	Slide
	Span
	Kuljetusmuodon vaihtaminen
	Kuljetusmuodon vaihtaminen
	Kuljetusmuodon vaihtaminen


	Tiekuljetusten kilpailukyky
	Tiekuljetusten kilpailukyky
	Tiekuljetusten kilpailukyky

	EU:n liikennepolitiikassa kuljetusmuotojen siirtymää on
	EU:n liikennepolitiikassa kuljetusmuotojen siirtymää on
	pitkään perusteltu 
	ympäristösyillä. Tiekuljetuksia on haluttu siirtää yhä enemmän rautateille ja 
	vesiväylille. Ympäristönäkökulman lisäksi on tärkeää ottaa huomioon 
	kuljetusmuotojen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Huomiota tulee kiinnittää 
	eri kuljetusmuodoilla saavutettaviin taloudellisiin
	hyötyihin,
	eikä vain 
	haittavaikutuksiin. Tiekuljetukset ovat markkinajohtaja, joka usein on ainut 
	käytettävissä oleva kuljetusmuoto. Tiekuljetukset ovat joustavia hyvin 
	pienieräisistä kuljetuksista useamman kymmenen tonnin kuljetuksiin. Tie
	-
	ja 
	katuverkon laajuuden ansiosta tiekuljetuksilla saavutetaan suurin määrä 
	kohteita. Tiekuljetuskaluston energiataloutta on jatkuvasti parannettu ja 
	tiekuljetusten ympäristökuormitusta ollaan määrätietoisesti alentamassa. Näin 
	ollen ympäristöargumentin painoarvo kuljetusmuodon vaihtamisen perusteena 
	vähenee kaiken aikaa.

	Kuljetusmuotosiirtymällä tavoiteltava aitoa lisäarvoa
	Kuljetusmuotosiirtymällä tavoiteltava aitoa lisäarvoa

	Kuljetusmuodon vaihtaminen ei saa olla itseisarvo, vaan sen tulee tarjota 
	Kuljetusmuodon vaihtaminen ei saa olla itseisarvo, vaan sen tulee tarjota 
	useammalla kriteerillä parempi vaihtoehto käytössä olevalle kuljetusmuodolle. 
	Tiekuljetuksia on vaikea sivuuttaa, koska niitä tarvitaan lähes aina siirto
	-
	ja 
	jakelukuljetuksiin. Aikataulun pitävyys ja kuljetuksen vaatima aika ovelta 
	ovelle
	sekä kustannustaso ovat tärkeitä kriteereitä. Pelkällä ympäristökriteerillä 
	kuljetusmuotoa ei voi vaihtaa, koska uuden vaihtoehdon tulee olla myös 
	taloudellisesti perusteltu. Mikään yritys tai toimiala ei voi jättää huomiotta 
	taloudellisuutta
	eikä palvelutasoa.

	Riittävät volyymit
	Riittävät volyymit

	Kun kuljetettavan tavaran volyymi kasvaa riittävän suureksi, on aika pohtia 
	Kun kuljetettavan tavaran volyymi kasvaa riittävän suureksi, on aika pohtia 
	mahdollisuutta siirtää kuljetus esimerkiksi rautateille. Silloinkin tarvitaan 
	siirtokuljetus, jonka pituus ei saa olla kohtuuton. Muutoin on taloudellisempaa 
	kuljettaa tavara ovelta ovelle kuorma
	-
	autolla. Jos kohtuullisen matkan päässä on 
	rautatieasema, ratkaisevaa on, tarjoaako jokin rautatieoperaattori 
	kuljetuspalvelua sieltä ja voidaanko tavaraa lastata kyseisellä rautatieasemalla. 
	Tavaran lastaus ja purkaus vaativat tilaa ja kalustoa.


	Kun tavara on lähdössä vientiin, tavaramäärästä ja aikatauluista riippuen kuljetetaan 
	Kun tavara on lähdössä vientiin, tavaramäärästä ja aikatauluista riippuen kuljetetaan 
	Kun tavara on lähdössä vientiin, tavaramäärästä ja aikatauluista riippuen kuljetetaan 
	joko suoraan kuorma
	-
	autoilla satamaan tai ensin siirtokuljetus kuorma
	-
	autolla 
	rautatieasemalle ja sieltä junalla satamaan. Tehtailta voidaan myös lastata suoraan 
	junaan. Mikäli tavaramäärät eivät riitä täyttämään rautatieoperaattorin asettamaa 
	minimimäärää rautatievaunuja,
	kuljetetaan kuorma
	-
	autoilla. Itä
	-
	Suomessa teollisuus 
	käyttää sisävesikuljetuksia viennissä ja tuonnissa. Sisävesikuljetukset ovat 
	varteenotettava kuljetusmuoto, joskin rajatulla alueella ja se soveltuu suurten 
	tavaramäärien kuljetukseen.

	Onnistumisen edellytys on tyytyväinen kuljetusasiakas
	Onnistumisen edellytys on tyytyväinen kuljetusasiakas

	Kuljetusmuotojen siirtymän onnistuminen edellyttää, että koko kuljetusketju 
	Kuljetusmuotojen siirtymän onnistuminen edellyttää, että koko kuljetusketju 
	vastaa
	aikataulultaan, kustannuksiltaan ja joustavuudeltaan toimeksiantajan 
	tarpeisiin. Esim. päivittäistavarakaupan kuljetukset ovat tiukasti aikataulutettuja ja 
	niiden pitää
	saavuttaa koko Suomi. Sen vuoksi kaupan jakelulogistiikka perustuu 
	tiekuljetuksiin. Joillakin runkoyhteyksillä voitaisiin harkita
	intermodaalisia
	kaupan 
	kuljetuksia, mutta tällä hetkellä kriteerit täyttävää
	palvelua ei ole saatavilla.


	Chart
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	OMINAISUUDET


	KULJETUS
	KULJETUS
	KULJETUS
	-
	MARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KÄYTTÄJÄT


	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	VAIHTAMINEN


	Figure
	Span
	EU:ssa kuljetusmuoto
	EU:ssa kuljetusmuoto
	EU:ssa kuljetusmuoto
	-
	siirtymän hitauden syiksi on 
	tunnistettu mm.

	•
	•
	•
	•
	Siirtokuormauksen korkea 
	hinta


	•
	•
	•
	Siirtokuormausfasiliteettien
	heikko saavutettavuus 


	•
	•
	•
	Tieliikenteen kilpailukyky 


	•
	•
	•
	Ratakapasiteetin puutteet


	•
	•
	•
	Intermodaalisten
	palvelujen puute






	Slide
	Span
	Kuljetusmuoto
	Kuljetusmuoto
	Kuljetusmuoto
	-
	siirtymä Pohjoismaissa


	Figure
	Kuva: Bengt Rosen
	Kuva: Bengt Rosen
	Kuva: Bengt Rosen


	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	Trondheim
	Trondheim
	Trondheim
	-
	Bodo
	intermodaalinen
	kuljetuspalvelu

	Norjalainen 
	Norjalainen 
	CargoNet
	avasi uuden 
	intermodaaliyhteyden
	Trondheimin ja 
	Bodon
	välille vuonna 
	2019. Junassa kulkee 52 traileria suuntaansa. Vuodessa tämä 13 000 rekkaa vähemmän 
	norjalaisilla teillä.

	Yhteys on muodostettu yhteistyössä 
	Yhteys on muodostettu yhteistyössä 
	CargoNetin
	, 
	ASKOn
	(Norjan suurin vähittäistavarakauppa), 
	MeyerShipin
	(Norjalainen logistiikkayritys 
	Mo
	i 
	Ranassa
	) ja Nova Sean (norjalainen lohenviljely
	-
	yritys) kanssa. ASKO käynnisti keskustelut, koska se halusi vähentää kuljetustensa päästöjä ja 
	parantaa liikenneturvallisuutta.

	Juna kulkee päivittäin pysähdyspaikkoinaan Trondheim, 
	Juna kulkee päivittäin pysähdyspaikkoinaan Trondheim, 
	Mosjoen
	, 
	Mo
	i 
	Rana
	, 
	Fauske
	ja 
	Bodo
	. 
	Pohjoiseen suuntautuva virta sisältää pääosin päivittäistavarakaupan tuotteita ja etelän virta 
	lohta Eurooppaan. 

	Tiekuljetusyritysten näkökulmasta palvelu on myös otettu vastaan positiivisesti. Palvelu lisää 
	Tiekuljetusyritysten näkökulmasta palvelu on myös otettu vastaan positiivisesti. Palvelu lisää 
	kuljetustarvetta lähellä siirtokuormauspaikkoja ja vähentää pitkämatkaisen liikenteen tarvetta. 
	Tällöin kuljettajien ei tarvitse olla viikkoja poissa kotoa kuljettamassa tavaraa, vaan toimitukset 
	ovat enemmän paikallisia. 

	Kaikki osapuolet näkevät palvelun hyvänä tapana vähentää toiminnan päästöjä ja ruuhkia 
	Kaikki osapuolet näkevät palvelun hyvänä tapana vähentää toiminnan päästöjä ja ruuhkia 
	tieverkolla. 
	CargoNetin
	palvelun arvioidaan vähentävän CO2
	-
	päästöjä vuosittain 6 000 tonnilla.

	Railfreight.com ja 
	Railfreight.com ja 
	CargoNet



	Kuljetusmuotosiirtymää
	Kuljetusmuotosiirtymää
	Kuljetusmuotosiirtymää
	Norjassa


	Figure
	Figure
	Kuva: Frank Lauritz Jensen
	Kuva: Frank Lauritz Jensen
	Kuva: Frank Lauritz Jensen


	Figure
	Figure
	Kuva: 
	Kuva: 
	Kuva: 
	CargoNet


	Figure
	Span
	Rautateiden tavaraliikenne Norjassa
	Rautateiden tavaraliikenne Norjassa
	Rautateiden tavaraliikenne Norjassa

	Norjassa toimii useita rautatieoperaattoreita tavaraliikenteessä. Tällä 
	Norjassa toimii useita rautatieoperaattoreita tavaraliikenteessä. Tällä 
	hetkellä operaattoreita on kymmenkunta, joilla on lupa kuljettaa tavaraa 
	Norjan rataverkolla. Operaattorit voivat saada valtiolta 
	ecobonus
	-
	kuljetustukea, jonka tavoitteena on vahvistaa yhdistettyjen ja 
	junakuljetusten kilpailukykyä.

	Valtion omisteinen 
	Valtion omisteinen 
	CargoNet
	on suurin intermodaalisten kuljetusten 
	operaattori, jolla on käytössään kattava verkosto. 

	Toinen esimerkki rautatieoperaattorista on 
	Toinen esimerkki rautatieoperaattorista on 
	Onrail
	, joka operoi yhdistettyjä 
	kuljetuksia välillä 
	Åndalsnes
	-
	Oslo. Tämä junayhteys korvaa 10 000 rekkaa 
	vuodessa yhteysväliltä.



	Figure
	Kuva: Leif J. 
	Kuva: Leif J. 
	Kuva: Leif J. 
	Olestad


	Figure
	Span
	Lyhyet merikuljetukset 
	Lyhyet merikuljetukset 
	Lyhyet merikuljetukset 
	saavat 
	ecobonus
	-
	tukea

	P
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span

	•
	•
	•
	•
	Span
	Span
	Span


	•
	•
	•
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span



	P
	Span
	Span




	Slide
	Span
	Kuljetusmuotosiirtymää
	Kuljetusmuotosiirtymää
	Kuljetusmuotosiirtymää
	Ruotsissa


	Ruotsilla on pitkä historia 
	Ruotsilla on pitkä historia 
	Ruotsilla on pitkä historia 
	intermodaalisista
	kuljetuksista. 
	Railport
	intermodal
	on 
	intermodaalinen
	järjestelmä, jossa Göteborgin valtamerisatama on 
	yhdistetty sisämaan 
	intermodaaliterminaaleihin
	rautateitse. Kontit ja 
	perävaunut kuljetetaan rautateitse 
	intermodaaliterminaalien
	ja Göteborgin 
	sataman välillä. Viimeisen ja ensimmäisen mailin kuljetus tapahtuu 
	tiekuljetuksin. Järjestelmään kuuluu noin 20 intermodaalista terminaalia, joista 
	suurin osa täyttää sisämaan sataman kriteerit (tavaroiden tullaus 
	terminaalissa). Rautatieliikenteestä vastaa kuusi eri toimijaa. Järjestelmän 
	lisäksi on olemassa myös 
	Railport
	Green 
	Cargo
	intermodal
	-
	järjestelmä ja 
	Railportin
	perinteinen järjestelmä.


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Lähde: Port of Gothenburg
	Lähde: Port of Gothenburg
	Lähde: Port of Gothenburg


	Source: Port of Gothenburg
	Source: Port of Gothenburg
	Source: Port of Gothenburg


	Figure
	Span
	Båramo
	Båramo
	Båramo
	terminal
	, 
	Vaggeryd

	Yritykset
	Yritykset

	Green 
	Green 
	Cargo
	on operoinut usean vuoden ajan kuljetuksia 
	Båramon
	terminaalin ja Göteborgin sataman 
	välillä. Palvelu on muodostettu yhteistyössä rautatieoperaattori Green 
	Cargon
	, terminaalioperaattori 
	PGF Terminalin ja logistiikkaoperaattori 
	GDL:n
	kesken. GDL vastaa palvelun markkinoinnista ja 
	terminaalin syöttö
	-
	ja jakelukuljetuksista, Green 
	Cargo
	operoi junaa ja PGF terminaalia, jonka omistaa 
	Vaggerydin
	kunta. Toiminta on ollut kannattavaa ja on kasvussa. 

	Rautatiepalvelut ja tuotesortimentit
	Rautatiepalvelut ja tuotesortimentit

	•
	•
	•
	•
	Terminaali sijaitsee 200 km päässä Göteborgin satamasta


	•
	•
	•
	84 TEU juna 6 kertaa viikossa Göteborg
	-
	Vaggeryd


	•
	•
	•
	52 000 TEU vuodessa (2020)


	•
	•
	•
	Operatiivinen alue 50 km säde terminaalista


	•
	•
	•
	Päävientivirta 
	Waggeryd
	Cellin sahatuotteita 
	–
	20 kappaletta 40 jalan kontteja per päivä


	•
	•
	•
	Tuontivirta pääosin vähittäistavarakaupan yritysten tuotteita



	Båramo
	Båramo
	Terminal



	Figure
	Span
	Ruotsissa rautatiekuljetusyrityksiä ja varustamoja 
	Ruotsissa rautatiekuljetusyrityksiä ja varustamoja 
	Ruotsissa rautatiekuljetusyrityksiä ja varustamoja 
	tuetaan valtion toimesta. Myös intermodaalisten 
	kuljetusten tuki on tarkastelussa. 



	Lähde: Port of Gothenburg
	Lähde: Port of Gothenburg
	Lähde: Port of Gothenburg



	Slide
	Span
	Kuljetusmuoto
	Kuljetusmuoto
	Kuljetusmuoto
	-
	siirtymän nykytila ja 
	mahdollisuudet 
	Suomessa


	Figure
	Kuva: Kivirock
	Kuva: Kivirock
	Kuva: Kivirock


	Figure

	Slide
	Span
	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Suomessa 
	monipuolista tuotantoa ja raaka
	-
	aineen hankintaa
	: tavaravalikoima monipuolinen


	•
	•
	•
	Suurteollisuus
	käyttää jo rautateitä ja 
	sisävesikuljetuksia runsaasti


	•
	•
	•
	Tiekuljetukset
	soveltuvat nykyisellä järjestelmällä 
	käytännössä kaikille toimialoille





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Rautatiekuljetusten suurkäyttäjiä 
	metsä
	-
	, metalli
	-
	ja 
	kemianteollisuus


	•
	•
	•
	Kauppa ja PK
	-
	teollisuus 
	tiekuljetusten varassa


	•
	•
	•
	Sisävesillä
	energiateknologiateollisuus suurissa 
	lopputuote
	-
	tai prosessikuljetuksissa, metsäteollisuus 
	lopputuote
	-
	ja puukuljetuksissa sekä kemianteollisuus 
	prosessikuljetuksissa


	•
	•
	•
	Valtaosa viennistä ja tuonnista
	merisatamien kautta; 
	kasvua kuitenkin Aasian junaliikenteessä





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Tiekuljetusmarkkinat 
	ylikilpaillut


	•
	•
	•
	Rautatiekuljetusmarkkinat
	alikilpaillut: VR suurin, 
	Fenniaraililla
	ja 
	Operaililla
	yksittäisiä kuljetusasiakkaita, lisäksi ratapihaoperointia eri yrityksillä


	•
	•
	•
	Laaja ja monipuolinen satamavalikoima 
	Suomen vahvuus. 
	Tavaravirtojen keskittymiskehitys kuitenkin meneillään.


	•
	•
	•
	Sisävesikuljetuksissa 
	keski
	-
	eurooppalaiset operaattorit vahvoja, mutta 
	Saimaan kanavainvestoinnin myötä suomalaisilla varustamoilla kiinnostus 
	investoida uuteen sisävesikuljetuksiin sopivaan laivakalustoon kasvaa.





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Ratakapasiteetin rajallisuus 
	tuottaa 
	haasteita teollisuuden kuljetuksille 


	•
	•
	•
	Päärata
	keskeisin kehittämiskohde


	•
	•
	•
	Digirata
	–
	hankkeen mukainen 
	kehittäminen lisää ratakapasiteettia 
	merkittävästi


	•
	•
	•
	Vaihtoehtoisten ratayhteyksien 
	kehittäminen





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Siirtokuormausfasiliteetteja
	olemassa, 
	mutta potentiaalisia kohteita on 
	kehitettävissä, mm. Haaparanta
	-
	Tornio, 
	Tampere, Vuosaari


	•
	•
	•
	Raakapuuterminaaleja
	kehitetty 
	aktiivisesti, potentiaali kasvulle rajallista 





	Kuljetusmuotosiirtymän tekijät Suomessa tiivistetysti
	Kuljetusmuotosiirtymän tekijät Suomessa tiivistetysti
	Kuljetusmuotosiirtymän tekijät Suomessa tiivistetysti


	Chart
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	OMINAISUUDET


	KULJETUS
	KULJETUS
	KULJETUS
	-
	MARKKINAT


	LIIKENNE
	LIIKENNE
	LIIKENNE
	-
	INFRASTRUKTUURI


	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KULJETUSTEN 
	KÄYTTÄJÄT


	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	KULJETUSMUODON 
	VAIHTAMINEN



	Slide
	Span
	Rautatiekuljetusten
	Rautatiekuljetusten
	Rautatiekuljetusten
	nykyinen käyttö


	Rautateiden nykyiset peruskäyttäjät 
	Rautateiden nykyiset peruskäyttäjät 
	Rautateiden nykyiset peruskäyttäjät 
	–
	metsä, metalli ja kemia

	Rautatiekuljetusten suurin käyttäjä on teollisuus, suurimpana  
	Rautatiekuljetusten suurin käyttäjä on teollisuus, suurimpana  
	metsäteollisuus. Muista suuria rautatiekuljetusten käyttäjiä ovat 
	teknologiateollisuuteen kuuluvat metalliteollisuus ja metallituoteteollisuus. 
	Kolmas tärkeä ryhmä rautateiden tavarakuljetusten käyttäjiä on 
	kemianteollisuus. Yhteistä rautateiden pääkäyttäjille on keskittynyt 
	tuotanto muutamiin pisteisiin eri puolilla Suomea, globaalit markkinat ja 
	suuret volyymit. Mainitut ominaisuudet luovat raamin, jonka sisällä 
	kuljetusmuotojen käyttö ratkaistaan. 

	Suuret volyymit kuljetetaan tehtailta satamiin yleensä junalla, mutta myös 
	Suuret volyymit kuljetetaan tehtailta satamiin yleensä junalla, mutta myös 
	tiekuljetuksia käytetään aikataulusyistä. Globaalit markkinat merkitsevät 
	vientiä ja tuontia. Vientivirrat ovat suuria ja niissä junakuljetus on yleistä. 
	Vientiteollisuus käyttää myös paljon tuontitavaraa, kuten raaka
	-
	aineita ja 
	komponentteja, joita voidaan kuljettaa junalla, mutta usein erien 
	pienuuden ja nopean toimitustarpeen vuoksi myös tiekuljetuksina. 
	Suurten volyymien toimialoilla kuljetusketjut on hiottu logistisen 
	tehokkuuden takia jo pitkälle. Näin ollen ei ole realistista odottaa 
	merkittäviä kuljetusmuotojen siirtymiä lyhyellä aikavälillä. Nopeat ja 
	pienieräiset kuljetukset soveltuvat jatkossakin parhaiten tiekuljetuksiin. 
	Raakapuu haetaan jatkossakin metsästä eikä tiekuljetuksille ole 
	vaihtoehtoa.  

	Kuljetusmarkkinoiden puutteet voivat myös estää kuljetusmuotojen 
	Kuljetusmarkkinoiden puutteet voivat myös estää kuljetusmuotojen 
	siirtymää ja pahimmassa tapauksessa kääntää kehitystä toiseen 
	suuntaan. Näin on käynyt esim. Pohjois
	-
	Suomen kaivos
	-
	ja 
	metsäteollisuuden tietyille kuljetusvirroille. Kun rautatieoperaattori ei ole 
	tarjonnut rautatiekuljetuksia, pitkämatkaisia ja suurivolyymisiä 
	kuljetusvirtoja on siirtynyt tiekuljetuksiin. 
	Fenniarailin
	ja 
	Operailin
	tulo 
	markkinoille luovat todellista kilpailua, uutta palvelutarjontaa ja siten 
	rautatiekuljetusmarkkinaa Suomen rataverkolle. Samoin 
	ratapihaoperointiin on tullut uusia operaattoreita yksittäisiin kohteisiin.


	Figure
	Rataverkon merkittävimpiä kuljetusreittejä 
	Rataverkon merkittävimpiä kuljetusreittejä 
	Rataverkon merkittävimpiä kuljetusreittejä 
	tavaralajeittain (Väylävirasto 2019)



	Slide
	Span
	Rautatiekuljetusten potentiaalinen käyttö
	Rautatiekuljetusten potentiaalinen käyttö
	Rautatiekuljetusten potentiaalinen käyttö


	Rautateiden potentiaaliset uudet käyttäjät
	Rautateiden potentiaaliset uudet käyttäjät
	Rautateiden potentiaaliset uudet käyttäjät

	Rautatiekuljetusten potentiaalisia käyttäjiä voisivat olla kauppa ja pk
	Rautatiekuljetusten potentiaalisia käyttäjiä voisivat olla kauppa ja pk
	-
	teollisuus. Se kuitenkin 
	edellyttää merkittäviä systeemisiä muutoksia, joilla sekä kaupan että pk
	-
	teollisuuden 
	vaatimukset voidaan täyttää. Tällä hetkellä kuljetuspalvelujen markkinat sen enempää kuin 
	rataverkkokaan eivät täytä edellytyksiä mainittujen toimialojen tiekuljetusten siirtämiseen 
	rautateille.  

	Kaupan tavaravirrat
	Kaupan tavaravirrat

	Kauppa on luonteeltaan suurivolyymista ja valtakunnan laajuista. Päivittäistavarakaupassa kyse 
	Kauppa on luonteeltaan suurivolyymista ja valtakunnan laajuista. Päivittäistavarakaupassa kyse 
	on tilavuustavarasta, joka on tilavuuteensa nähden varsin kevyttä. Tämä ominaisuus ei 
	parhaalla tavalla sovellu rautatiekuljetusten vahvuusalueille. Kaupan jakeluverkko on erittäin 
	laaja, koko Suomen kattava. Aikatauluvaatimukset ovat erittäin tiukat ja toimitusrytmi on 
	viritetty tuottamaan korkeaa palvelutasoa kaikkialla Suomessa. Kaupalla ei ole mitään 
	periaatteellista estettä olla käyttämättä rautateitä, mikäli koko kuljetusketju täyttää kuvatut 
	tiukat vaatimukset. Kuitenkin rataverkon laajuus asettaa merkittävät rajoitukset. Helsingin ja 
	Oulun välillä voitaisiin ajatella joidenkin kaupan virtojen runkokuljetuksia 
	intermodaalijunalla
	, 
	kunhan päärata takaisi kuljetusten nopeuden ja toimintavarmuuden. Kauppa on aiemminkin 
	käyttänyt yhdistettyjä kuljetuksia Helsinki
	-
	Oulu 
	–
	välin runkokuljetuksissa, kunnes palvelu 
	lopetettiin. Mikäli rautateiden henkilöliikenne lähtee pandemian jälkeen kasvuun ja mikäli 
	henkilöjunien nopeustasoa halutaan nostaa, pääradan toimintavarmuus on turvattava myös 
	tavaraliikenteelle. Kaupan tavaraa kuljettava juna ei voi odotella vastaantulevaa liikennettä, vaan 
	sen on pystyttävä etenemään kaupan aikataulujen mukaan, joka voi osua myös vilkkaaseen 
	liikennöintiaikaan.

	PK
	PK
	-
	teollisuuden tavaravirrat   

	PK
	PK
	-
	teollisuuden virrat ovat ohuita, mutta niitä sopivissa solmupisteissä yhdistelemällä voidaan 
	saada aikaan junakuljetukseen sopivia volyymejä. Muiden toimialojen suuret tavaravirrat ovat 
	edellytys sille, että myös pk
	-
	teollisuuden pienehköt tavaravirrat voidaan kuljettaa pendelijunalla. 
	Edellytyksenä on logististen solmupisteiden perustaminen, joissa voidaan tehokkaasti yhdistää 
	ohuempia tavaravirtoja. Markkinoilla tulee olla myös operaattori, joka harjoittaa tärkeiden 
	pisteiden välistä säännöllistä linjaliikennettä. Tällä hetkellä kumpikaan edellytyksistä ei täyty. 


	Ruotsissa monet 
	Ruotsissa monet 
	Ruotsissa monet 
	intermodaalikuljetuksia 
	käyttävät toimijat ovat 
	kaupan alalta


	Figure
	Kuva: Railfreight.com
	Kuva: Railfreight.com
	Kuva: Railfreight.com



	Slide
	Span
	Figure
	Sisävesikuljetusten potentiaali
	Sisävesikuljetusten potentiaali
	Sisävesikuljetusten potentiaali


	Figure
	Span
	Tiekuljetusketju
	Tiekuljetusketju
	Tiekuljetusketju

	-
	-
	-
	-
	Lastaus kuorma
	-
	autoihin


	-
	-
	-
	Tiekuljetus (50t)


	-
	-
	-
	Purku 
	HaminaKotkassa


	-
	-
	-
	Lastaus 
	RoRo
	-
	alukseen


	-
	-
	-
	Merirahti Göteborgin 
	valtamerisatamaan





	Figure
	Span
	Rautatiekuljetusketju
	Rautatiekuljetusketju
	Rautatiekuljetusketju

	-
	-
	-
	-
	Lastaus kuorma
	-
	autoihin


	-
	-
	-
	Tiekuljetus (50t)


	-
	-
	-
	Siirtokuormaus 
	Nurmeksessa


	-
	-
	-
	Rautatiekuljetus (1200t) 
	dieselveto Nurmes
	-
	Joensuu, sähköveto 
	Joensuu
	-
	HaminaKotka


	-
	-
	-
	Purku 
	HaminaKotkassa


	-
	-
	-
	Lastaus 
	RoRo
	-
	alukseen


	-
	-
	-
	Merirahti Göteborgin 
	valtamerisatamaan





	Figure
	Span
	Sisävesikuljetusketju
	Sisävesikuljetusketju
	Sisävesikuljetusketju

	•
	•
	•
	•
	Lastaus kuorma
	-
	autoihin


	•
	•
	•
	Tiekuljetus Joensuun 
	satamaan


	•
	•
	•
	Lastaus 
	sisävesialukseen 
	(3200dwt)


	•
	•
	•
	Kuljetus Göteborgin 
	valtamerisatamaan





	Table
	TBody
	Span
	Kustannuserä
	Kustannuserä
	Kustannuserä
	Kustannuserä
	Kustannuserä



	Tiekuljetus
	Tiekuljetus
	Tiekuljetus
	Tiekuljetus
	-
	ketju



	Rautatie
	Rautatie
	Rautatie
	Rautatie
	-
	kuljetusketju



	Sisävesi
	Sisävesi
	Sisävesi
	Sisävesi
	-
	kuljetusketju




	Etäisyyskustannus [EUR]
	Etäisyyskustannus [EUR]
	Etäisyyskustannus [EUR]
	Etäisyyskustannus [EUR]
	Etäisyyskustannus [EUR]



	242 310
	242 310
	242 310
	242 310



	201 016
	201 016
	201 016
	201 016



	55 661
	55 661
	55 661
	55 661




	Aikakustannus [EUR]
	Aikakustannus [EUR]
	Aikakustannus [EUR]
	Aikakustannus [EUR]
	Aikakustannus [EUR]



	78 663
	78 663
	78 663
	78 663



	84 690
	84 690
	84 690
	84 690



	72 559
	72 559
	72 559
	72 559




	Lastaus ja purku [EUR]
	Lastaus ja purku [EUR]
	Lastaus ja purku [EUR]
	Lastaus ja purku [EUR]
	Lastaus ja purku [EUR]



	52 250
	52 250
	52 250
	52 250



	77 210
	77 210
	77 210
	77 210



	114 050
	114 050
	114 050
	114 050




	Väylä
	Väylä
	Väylä
	Väylä
	Väylä
	-
	ja satamamaksut [EUR]



	5 550
	5 550
	5 550
	5 550



	12 412
	12 412
	12 412
	12 412



	16 500
	16 500
	16 500
	16 500




	Päästöt [EUR]
	Päästöt [EUR]
	Päästöt [EUR]
	Päästöt [EUR]
	Päästöt [EUR]



	14 987
	14 987
	14 987
	14 987



	12 902
	12 902
	12 902
	12 902



	9 486
	9 486
	9 486
	9 486




	Infrastruktuurikustannus [EUR]
	Infrastruktuurikustannus [EUR]
	Infrastruktuurikustannus [EUR]
	Infrastruktuurikustannus [EUR]
	Infrastruktuurikustannus [EUR]



	2 014
	2 014
	2 014
	2 014



	304
	304
	304
	304



	779
	779
	779
	779




	Onnettomuuskustannus [EUR]
	Onnettomuuskustannus [EUR]
	Onnettomuuskustannus [EUR]
	Onnettomuuskustannus [EUR]
	Onnettomuuskustannus [EUR]



	3 021
	3 021
	3 021
	3 021



	456
	456
	456
	456



	1 169
	1 169
	1 169
	1 169




	Yhteensä [EUR]
	Yhteensä [EUR]
	Yhteensä [EUR]
	Yhteensä [EUR]
	Yhteensä [EUR]



	398 795
	398 795
	398 795
	398 795



	388 989
	388 989
	388 989
	388 989



	270 203
	270 203
	270 203
	270 203






	Esimerkki sahatavaran (9500 tonnia) kuljettamisesta 
	Esimerkki sahatavaran (9500 tonnia) kuljettamisesta 
	Esimerkki sahatavaran (9500 tonnia) kuljettamisesta 
	Kuhmon sahalta Göteborgin merisatamaan


	Figure
	Span
	Göteborg
	Göteborg
	Göteborg



	Figure
	Span
	HaminaKotka
	HaminaKotka
	HaminaKotka



	Figure
	Span
	Joensuu
	Joensuu
	Joensuu



	Figure
	Span
	Nurmes
	Nurmes
	Nurmes



	Figure
	Span
	Kuhmo
	Kuhmo
	Kuhmo



	Teoreettinen laskelma perustuu EU
	Teoreettinen laskelma perustuu EU
	Teoreettinen laskelma perustuu EU
	-
	rahoitteisessa EMMA
	-
	hankkeessa 
	määritettyihin yksikköarvoihin. Tarkemmat perustelut löytyvät 
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	. Saimaan kanavan kehittämisen myötä 3 200dwt sisävesialukset 
	voivat aloittaa liikennöinnin Vuoksen sisävesistöllä. Tämä luo uusia 
	mahdollisuuksia sekä suomalaisille että keskieurooppalaisille varustamoille. Jo 
	esitetyssä esimerkissä sisävesikuljetuksiin perustuva kuljetusketju on 
	kilpailukykyinen sekä suorien operatiivisten kustannusten että sosioekonomisten 
	kustannusten näkökulmasta. 

	Sisävesikuljetuksissa lastin lastaus ja purku muodostavat huomattavan 
	Sisävesikuljetuksissa lastin lastaus ja purku muodostavat huomattavan 
	kustannuserän, mutta mitä pidempi matka on, sitä kustannustehokkaampi 
	kuljetus on. Sisävesikuljetusten vahvuus onkin suoraan tehtaalta
	-
	tehtaalle 
	kuljetuksissa. Monet kuljetusketjut jatkuvat Suomesta suoraan Keski
	-
	Euroopan 
	sisävesiverkostolle. Teknologiateollisuuden suurten koneiden ja laitteiden 
	valmistajat ovat yksi potentiaalinen asiakasryhmä sisävesikuljetuksille.
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	Figure
	Figure
	Arvioitujen kustannusten vertailu kartalla esitetyistä kuljetusketjuista, kun 
	Arvioitujen kustannusten vertailu kartalla esitetyistä kuljetusketjuista, kun 
	Arvioitujen kustannusten vertailu kartalla esitetyistä kuljetusketjuista, kun 
	9 500 tonnia sahatavaraa kuljetetaan Kuhmosta Göteborgiin. Laskelmat 
	eivät sisällä Göteborgin sataman satamamaksuja. 
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	Potentiaalisin yhteys kuljetusmuotojen siirtymälle infrastruktuurin näkökulmasta on päärata Helsingistä 
	Potentiaalisin yhteys kuljetusmuotojen siirtymälle infrastruktuurin näkökulmasta on päärata Helsingistä 
	Tampereen kautta Ouluun. Tällä yhteysvälillä on aikanaan liikennöinyt tavarajuna, joka kuljetti kontteja, 
	puoliperävaunuja ja täysperävaunullisia rekkoja. Toiminta loppui aikataulun epävarmuuteen, mikä johtui 
	ratatöistä. Tällä hetkellä etelän ja pohjoisen välinen kappaletavaraliikenne kulkee pääosin valtatietä 4 pitkin.

	Edellytyksenä 
	Edellytyksenä 
	intermodaalisen
	liikenteen uudelleen aloittamiselle on ainakin riittävän ratakapasiteetin 
	turvaaminen koko yhteysvälille Helsingistä Ouluun. Se edellyttää Riihimäen ja Tampereen välille vähintään 
	kolmatta raidetta. Tampereen ja Oulun välillä radan tulisi olla kokonaan 2
	-
	raiteinen. Toinen edellytys on, että 
	jokin rautatieoperaattori ottaa 
	intermodaalisen
	liikenteen harjoittamisen ydinliiketoiminnakseen. 
	Tiekuljetusyrityksille
	etu junakuljetuksesta on, että säästetään merkittävä määrä ajokilometrejä 
	runkokuljetuksissa.
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	Viime vuosina on vahvistunut ilmiö, että teollisuus ei välttämättä käytä lähimpänä olevaa satamaa. Koska 
	Viime vuosina on vahvistunut ilmiö, että teollisuus ei välttämättä käytä lähimpänä olevaa satamaa. Koska 
	satamat ovat avoimessa kilpailussa keskenään, suuren laivafrekvenssin satamat tai hyvin pitkälle 
	erikoistuneet satamat pystyvät palvelemaan koko Suomen kattavaa aluetta. Myös kuljetusten 
	destinaatiot
	vaikuttavat käytettävän sataman valintaan. Lisäksi konttien saatavuus heikkenee pohjoista kohti mentäessä 
	varsinkin, kun konttiliikenteen epätasapaino aiheuttaa haasteita koko Suomessa. Tästä sataman valintaan 
	liittyvästä kokonaisuudesta seuraa yhä pidempiä kuljetuksia teollisuuslaitoksen ja sataman välillä. 
	Rautatiekuljetukset ovat sopivia juuri pitkille matkoille suurille volyymeille.

	Yhdistettyjen kuljetusten palvelun uudelleen käynnistäminen edellyttää kannattavuuden perustaksi 
	Yhdistettyjen kuljetusten palvelun uudelleen käynnistäminen edellyttää kannattavuuden perustaksi 
	säännöllisiä meno
	-
	paluukuljetusvirtoja. Pohjoisesta etelään kuljetusvirrat ovat pääasiassa erilaisia 
	teollisuuden tuotteita, mutta etelästä pohjoiseen virrat muodostuisivat käytännössä kaupan ja 
	kappaletavaraliikennejärjestelmän runkokuljetuksista. Silloin matka
	-
	aika ja kuljetusten aikataulutus ovat 
	olennaisimmat tekijät tämän kuljetussuunnan toteutumiselle. Mikäli kokonaiskuljetusaika on nykyisten 
	selvitysten mukaisesti 12
	-
	14 tuntia, niin kaupan kuljetukset eivät voi sitä käyttää. Kunnolla toimiakseen 
	päärata on saatava vähintään kaksiraiteiseksi Helsinki
	-
	Oulu 
	–
	välillä, jotta se palvelisi myös tavaraliikennettä 
	uusia kuljetusratkaisuja mahdollistavalla palvelutasolla.

	Pääradan muodostama kuljetuskäytävä mukaan lukien tehokkaat logistiset solmupisteet avaavat 
	Pääradan muodostama kuljetuskäytävä mukaan lukien tehokkaat logistiset solmupisteet avaavat 
	palvelutasollaan uusia mahdollisuuksia kuljetuskonseptien kehittämiselle. Esimerkiksi kytkeytyminen Ruotsin 
	rataverkkoon ja rautatiekuljetusmarkkinaan Haaparanta
	-
	Tornio ratainfraan ja 
	siirtokuormausfasiliteetteihin
	investoiminen tarjoavat uusia kuljetusratkaisuja Narvikin sataman kautta eri markkinoille tai Ruotsin kautta 
	Keski
	-
	Eurooppaan. Siten Suomen, Venäjän ja Aasian väliset konttijunareitit voivat laajentaa palvelutarjontaa 
	koko Skandinavian alueelle. Samoin kasvavissa Norjasta saapuvissa kalakuljetusvirroissa voidaan hyödyntää 
	rautatiekuljetuksia aiempaa helpommin.
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	Case Tampereen seudun sisämaan satama
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	Mahdollisuus tulevaisuuden multimodaalisen logistiikkakonseptin 
	kehittämiseen ja kuljetusmuotojen siirtymään


	Sisämaan satama 
	Sisämaan satama 
	Sisämaan satama 
	on sisämaassa sijaitseva 
	intermodaaliterminaali
	, johon 
	on siirretty kaikki merisataman toiminnot paitsi alusten lastaus ja purku. 
	Sisämaan satama kytkeytyy yhteen tai useampaan merisatamaan rautatie
	-
	ja 
	tiekuljetuksin. Pääkuljetusvirrat merisataman ja sisämaan sataman välillä 
	järjestetään rautateitse. Kuljetukset sisämaan satamaan ja asiakkaiden välillä 
	järjestetään tiekuljetuksilla. Sisämaansatamassa kuljetusyritykset voivat 
	jättää/noutaa tavaransa 
	intermodaalisissa
	kuljetusyksiköissä. 
	Eräänlainen 
	s
	isämaan satama on rakentumassa Kouvolaan. Siellä kuljetukset liittyvät 
	pääasiassa Venäjän ja Aasian eri kohteiden liikenteeseen.
	Samoin 
	tarkastelussa on muitakin logististen solmupisteiden kehittämiskohteita, jotka 
	tavoittelevat kuljetusvirtojen keskittämistä ja siten mahdollisuutta 
	rautatiekuljetusten käyttöön runkokuljetuksissa. Esimerkiksi Seinäjoen 
	elintarvikelogistiikan keskukseen suunnitellaan tällaista kehitystä.
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	Miksi 
	Miksi 
	Tampere on potentiaalinen kohde
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	satamalle
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	•
	•
	•
	Tampereen seudun maantieteellinen sijainti suurten kuljetusvolyymien, 
	kuljetusjärjestelmien ja
	liikenneverkkojen solmupisteessä


	•
	•
	•
	Vahva teollisuuden ja kaupan keskittymä 
	–
	yli 5 mrd. € vienti Pirkanmaalla


	•
	•
	•
	Kasvukeskus vetää puoleensa kulutustuotteita, jotka ovat usein 
	kontitettavia
	tuotteita


	•
	•
	•
	Voi käynnistyä jo alueen omilla volyymeilla, mutta voi myös kytkeytyä Helsinki
	-
	Oulu 
	–
	yhdistettyjen kuljetusten konseptiin yhtenä solmupisteenä.
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	Yhteiskunnan näkökulmasta k
	ilpailukykyinen
	ratkaisu kuljetusmuotosiirtymän 
	mahdollistamiseksi, ympäristövaikutusten 
	pienentämiseksi ja liikenneturvallisuuden 
	parantamiseksi
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	Satamien näkökulmista takamaa
	-
	alueiden 
	laajentuminen: lähemmäksi kuljetusasiakasta


	•
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	•
	Logistiikkapalvelujen ostajan näkökulmasta 
	paremmat yhteydet satamiin: ruuhkaton, 
	täsmällinen ja kestävä yhteys satamiin
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	•
	•
	Logistiikkaoperaattorin näkökulmasta uusia 
	markkinamahdollisuuksia rautatie
	-
	ja 
	tiekuljetuksissa sekä 
	terminaaliliiketoiminnassa


	•
	•
	•
	Satamakaupunkien näkökulmasta vähemmän 
	liikennettä, melua ja päästöjä satamien 
	ympäristössä.





	Lähde: Tampereen seudun sisämaan sataman potentiaali 2020, WSP Finland Oy
	Lähde: Tampereen seudun sisämaan sataman potentiaali 2020, WSP Finland Oy
	Lähde: Tampereen seudun sisämaan sataman potentiaali 2020, WSP Finland Oy



	Slide
	Span
	Figure
	Politiikkatoimien 
	Politiikkatoimien 
	Politiikkatoimien 
	vaikutusten 
	arviointi



	Slide
	Span
	Tarkasteltavat politiikkatoimet
	Tarkasteltavat politiikkatoimet
	Tarkasteltavat politiikkatoimet
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	Fossiilittoman liikenteen 
	tiekartan 
	tavaraliikennettä koskevia toimenpiteitä sekä toukokuussa 2021 
	valmistuneen 
	Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän 
	työryhmän loppuraportin
	esitettyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
	aikaansaada kulkutapasiirtymää. Eli politiikkatoimia, jotka vaikuttavat eri 
	kuljetusmuotojen väyläkapasiteettiin. 
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	Fossiilittoman liikenteen tavaraliikennettä 
	koskevat tiekartan toimenpiteet

	•
	•
	•
	•
	Kansallinen liikenteen päästökauppa


	•
	•
	•
	•
	Virkamiestyöryhmä arvioimassa ja valmistelemassa kokonaisuutta. 
	Valmistellaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan 
	ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä 
	liikenteen päästöjä.



	•
	•
	•
	Ajoneuvokilometreihin ja tieluokkiin perustuva ajoneuvoveromalli


	•
	•
	•
	•
	Verotyöryhmä toteaa, että t
	oistaiseksi ei ole edellytyksiä päättää 
	kilometriverojärjestelmään siirtymisestä. Aihe edellyttää jatkoselvitystyötä ja 
	kansainvälisen kehityksen seuraamista. Liikkumisen hintatason muutoksia ja 
	liikennesuoritteen kehitystä tulisi myös seurata aktiivisesti. 
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	•
	•
	Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen


	•
	•
	•
	•
	Selvitetään yhdistettyjen kuljetusten päästövähennyspotentiaali sekä 
	tarvittavat toimet niiden uudelleen käynnistämiseksi Suomessa.
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	•
	•
	Logistiikan digitalisaatio


	•
	•
	•
	•
	Keskeistä on parantaa seuranta
	-
	, tilasto
	-
	ja päästötietojen saatavuutta ja 
	hyödyntämistä lähettäjästä vastaanottajaan ja aina loppukäyttäjään asti. 
	Tietoa päästöistä voidaan velvoittaa toimittamaan toimijoiden kesken 
	lähtökohtaisesti yritysten välillä sopimalla ja tarvittaessa lainsäädännöllä. 
	Keskeisenä toimenpiteenä on myös rahoitus, pilotointi ja yhteistyö. 
	Logistiikan digitalisaatiostrategiassa digitalisaatiolle on arvioitu 
	päästövähennyspotentiaaliksi (Ramboll 2020) 0,09
	-
	0,24 milj. t vuonna 2030.
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	•
	•
	Tiestön kunto


	•
	•
	•
	•
	Parannetaan väylien kunnossapitoa. Vierintävastausta vähentämällä voidaan 
	vähentää tieliikenteen päästöjä. Raportissa korostetaan, että samalla on 
	kuitenkin huolehdittava siitä, että teiden laadun paraneminen ei johda 
	liikenteen nopeuksien nousemiseen tai kasvaviin liikennemääriin. Nämä 
	kumoavat tiestön paremman kunnon tuottamat päästövähennykset 
	lisääntyvän polttoainekulutuksen muodossa. 
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	Suuret ajoneuvot tiekuljetuksissa
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	•
	•
	•
	Selvitetään yhteistyössä kuntien kanssa maantie
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	ja katuverkon pullonkaulat 
	nykyisille HCT
	-
	kuljetuksille ja huolehditaan niiden poistamisesta 
	mahdollisuuksien mukaan
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	•
	•
	•
	•
	Vero
	-
	ohjaus ajoneuvoveron perusverosta polttoaineveroon


	•
	•
	•
	•
	Veron arvioidaan tuovan hyötyliikenteelle 170 milj. euron 
	vuotuiset kustannukset ilman kompensaatiota. 



	•
	•
	•
	Dieselin verotuen vaiheittainen poistaminen ja käyttövoimaveron 
	alentaminen 


	•
	•
	•
	•
	Hyötyliikenne +26 milj. euroa vuosittain ilman kompensaatiota 


	•
	•
	•
	Polttoaineveron indeksitarkistukset
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	•
	Polttoaineen hintaindeksikorotukset


	•
	•
	•
	•
	+120 milj. euroa vuosittain (kaikki liikenne)




	Työryhmä ehdottaa, että jos vientiteollisuuden kustannusten nousu nähdään 
	Työryhmä ehdottaa, että jos vientiteollisuuden kustannusten nousu nähdään 
	talouden kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta ongelmalliseksi, on näitä 
	huolia mahdollista lievittää alentamalla muihin tuotantopanoksiin, kuten 
	työhön, kohdistuvaa verotusta. Raportissa todetaan myös, että jos kuitenkin 
	erityisesti raskaan kuorma
	-
	autoliikenteen dieselpolttoaineen verorasituksen 
	nousua pidetään haitallisena, voidaan harkita vaihtoehtoja, joilla raskaan 
	liikenteen dieselin verorasitus jäisi nykyiselle tasolle. Tämä olisi mahdollista 
	ottamalla käyttöön kuorma
	-
	autoille ja linja
	-
	autoille energiaverodirektiivin 
	sallima polttoaineveronpalautus. Dieselin veronpalautus aiheuttaisi 
	hakemusten käsittelyyn ja valvontaan liittyviä kustannuksia sekä 
	väärinkäytösten riskejä. 
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	vaikutuksista tavaraliikenteeseen

	Toisin kuin henkilöliikenteessä, tavaraliikenteessä kuljetusten kustannusten nousu 
	Toisin kuin henkilöliikenteessä, tavaraliikenteessä kuljetusten kustannusten nousu 
	heijastuu eri tavalla systeemiin. Kuten aiemmin työssä on kuvattu, kuljetusmuodon 
	valintaan vaikuttavat hinnan lisäksi monet perusominaisuudet, kuten tuoteryhmä, 
	volyymi, toimitusfrekvenssi, infrastruktuurin ja palvelujen saatavuus eri 
	kuljetusmuodoilla sekä koko kuljetusketjun muodostaminen ja optimointi. Monissa 
	tapauksissa esimerkiksi tiekuljetuksille ei ole logistisesti järkevää vaihtoehtoa. Tällöin 
	kuljetusten kustannuksen nousu heijastelee välittömästi koko toimintaan, koska kuljetus 
	suoritetaan joka tapauksessa. 
	Näin ollen tiekuljetusten hinnan korotus ei todennäköisesti 
	vähennä tieliikenteen kysyntää, jos kyseiselle kuljetukselle soveltuvia vaihtoehtoisia 
	kuljetusmuotoja ei ole saatavilla
	.

	Vientiteollisuuden puolella hintakilpailu on kireämpää, jolloin lopputuotteiden hintojen 
	Vientiteollisuuden puolella hintakilpailu on kireämpää, jolloin lopputuotteiden hintojen 
	korottaminen ei välttämättä ole mahdollista ilman merkittävää kilpailuedun 
	heikkenemistä. Tällöin kustannusvaikutus tapahtuu väliportailla jossain tuotannon 
	vaiheessa, mikä johtaa todennäköisesti katteiden pienenemiseen, investointikyvyn 
	heikkenemiseen ja tätä kautta heikompaan kansainväliseen kilpailukyvyn. 
	Kotimarkkinoiden puolella, esimerkiksi päivittäistavarakaupassa, kuljetuskustannusten 
	nousu voi johtaa kuluttajahintojen nousuun ja tätä kautta yleisen ostovoiman 
	heikkenemiseen. 


	Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymä tapahtuu vain, jos se on sekä logistisesti 
	Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymä tapahtuu vain, jos se on sekä logistisesti 
	Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymä tapahtuu vain, jos se on sekä logistisesti 
	järkevää että hinnaltaan kilpailukykyistä. 
	Teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannukset 
	olivat vuonna 2017 n. 14% niiden liikevaihdosta (Solakivi et al. 2018). Liikenteen 
	verotyöryhmän raportin mukaisesti esimerkiksi dieselin verotuen poistaminen nostaisi 
	kuljetuskustannuksia 2,4% kevyillä kuorma
	-
	autoilla ja 6,1% täysperävaunuyhdistelmillä 
	(64t), jotka ovat erityisesti vientiteollisuuden ja päivittäistavarakaupan yleisesti 
	käyttämiä yhdistelmiä. 
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	Pyritään välttämään teollisuuden ja kaupan kokonaiskustannusten nousua kansainvälisen 
	kilpailukyvyn ja terveiden kotimarkkinoiden turvaamiseksi. Kuljetuskustannusten nousu ei 
	yksinään ohjaa kuljetuksia muihin kuljetusmuotoihin. Ennemmin tuetaan oikeilla ja oikein 
	ajoitetuilla infrainvestoinneilla teollisuuden ja kaupan toimintaedellytyksiä. Kuljetusmuotosiirtymää 
	voidaan saada aikaan siellä, missä on rautatie
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	Kehä III:lla sijaitsee Suomen merkittävin logistiikkakeskittymä ja Vuosaaren satama, 
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	Digiratahanke on erinomainen esimerkki siitä, miten olemassa olevasta infrastruktuurista 
	voidaan saada enemmän irti digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Myös tieliikenteessä 
	reaaliaikaisen tiedon kerääminen, jakaminen, jalostaminen ja hyödyntäminen voivat 
	tehostaa olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja tarjota mahdollisuudet parempaan 
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	suuntaista tieliikennettä. Pohjoiseen 
	suuntautuvissa virroissa kaupan ala on kiinnostunut palvelusta, jos sellaista olisi tarjolla. 
	Kaupan tuotesortimentista ei
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	Yhdistettyjen kuljetusten edellytyksiä voidaan tukea pääradan infrastruktuuria ja 
	Yhdistettyjen kuljetusten edellytyksiä voidaan tukea pääradan infrastruktuuria ja 
	logistisia solmupisteitä kehittämällä. Rautatiekuljetuspalvelujen kehittäminen on 
	välttämätöntä, jotta teollisuus ja kauppa lähtevät kehitykseen mukaan. Yhdistettyjen 
	kuljetusten toteutuminen vähentäisi todennäköisesti pitkämatkaista tiekuljetussuoritetta 
	ja lisäisi rautatiekuljetuksia pääradalla.
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	Tiekuljetusten kilpailukyky paranee ja operointi muuttuu kannattavaksi myös pidemmillä matkoilla.
	Tiekuljetusten kilpailukyky paranee ja operointi muuttuu kannattavaksi myös pidemmillä matkoilla.
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	Kuljetustuet ovat verokorotuksille vastine, jolla pyritään nopeuttamaan kuljetusten siirtymistä 
	Kuljetustuet ovat verokorotuksille vastine, jolla pyritään nopeuttamaan kuljetusten siirtymistä 
	tiekuljetuksista raiteille ja vesille. Kuten selvityksessä todetaan, erilaisten taloudellisten kannustimien tulisi 
	ensisijaisesti palvella siirtymävaihetta kuljetusmuodon vaihtamisessa. Tavoitteena tulee olla tilanne, jossa 
	toiminta on kannattavaa ilman julkista tukea. Tästä syystä julkisen tuen tulisi kohdistua ensisijaisesti 
	parantamaan rautatie
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	ja vesikuljetusten kilpailukykyä pysyvästi. Tuen kohdistaminen infrastruktuuriin ja 
	uusien toimintamallien kehittämiseen on siis suotavaa. Suorat tuet toimijoille voivat aiheuttaa 
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	kuitenkin huomattava, että näissä maissa investoinnit sekä rautatiekuljetusinfrastruktuuriin että 
	siirtokuormausfasiliteetteihin
	ovat olleet hyvin merkittäviä. Tämän myötä myös kuljetusmarkkinat ovat 
	monipuolistuneet ja kuljetusmuotosiirtymälle on tällöin paremmat edellytykset. Hintaeroa tieliikenteeseen on 
	kavennettu kuljetustuilla. 
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	Suomessa esimerkiksi rautatiekuljetusten tuki ei sellaisenaan toisi merkittävää vaikutusta, sillä 
	Suomessa esimerkiksi rautatiekuljetusten tuki ei sellaisenaan toisi merkittävää vaikutusta, sillä 
	infrastruktuuri ja tarjonta eivät ole riittävällä tasolla. Ennen tukijärjestelmien tarkempaa analyysiä, on 
	suositeltavaa kehittää mm. päärataa yhdistettyjen kuljetusten mahdollistamiseksi ja tutkittava muita 
	kehityskohtia. Sisävesikuljetukset eivät puolestaan vaadi merkittäviä uusia infrainvestointeja, joten näissä 
	korkeiden siirtokuormaushintojen kompensointia on syytä tarkastella ja selvittää mahdollisuuksia 
	tiekuljetusten siirtämisessä sisävesikuljetuksiin.
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	Läntisen Suomen teollisuuden vientivyöhykkeen väylä
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	Mahdollisuus uusiin kuljetusratkaisuihin, kuten yhdistetyt kuljetukset ja 
	uudet tuoteryhmät. Myös rajan ylittävät konttijunaratkaisut Ruotsiin ja 
	Norjaan.
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	Kaupan tärkein runkokuljetusten suunta etelästä pohjoiseen, joka 
	mahdollistaa kuljetusvirtojen tasapainottamisen.
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	Itä
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	Suomen teollisuuden pitkämatkaisia kuljetuksia, joita voi lisätä 
	rautateillä, mikäli ratakapasiteettia ja kuljetuspalvelujen tarjontaa riittää.
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	Vuoksen vesistön kuljetusreitti mahdollisuus alueen teollisuudelle. 
	Kanavan sulkujen pidennys mahdollistaa suuremmat jäävahvisteiset laivat, 
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	ympärivuotiseksi.
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	kuljetusmuotojen siirtymäpotentiaalia, kun rautatiekuljetusten 
	lisäksi käytettävissä on myös vesitiekuljetukset. Ratakapasiteetissa 
	tunnistettu tavaraliikenteessä haasteita nykyisessä tilanteessa.
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	Liikennejärjestelmän perustan eli infrastruktuurin toimintavarmuuden turvaaminen: 
	pääradan kehittäminen ja digiratahankkeen edistäminen


	•
	•
	•
	Kehitetään myös tieliikenteen digitaalisista infrastruktuuria
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	Uusien ratayhteyksien tarkemmat analyysit rautateiden tavaraliikenteen kilpailukyvyn 
	kehittämiseksi. 
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	Sisämaan satamien kehittäminen ja tarkemmat tarkastelut
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	Tarkempi tarkastelu Haaparanta
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	Tornio 
	hubin
	mahdollisuuksista rajat ylittävien 
	kuljetusten kehittämiseksi: mm. Norjan lohikuljetukset teiltä raiteille
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	Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen
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	Edesautetaan rautatiepalvelujen kehitystä ja uusien toimijoiden markkinoille tuloa, 
	jotta palveluja on saatavilla kuljetusten käyttäjille
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	Tiivis yhteistyö teollisuuden ja kaupan toimijoiden kanssa rautatie
	-
	ja 
	sisävesiliikennettä kehitettäessä
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	liittyvät kaupan ja teollisuuden materiaalivirtoihin, joissa 
	kuljetusmuotojen valinta riippuu tuotteen ominaisuuksista, aikatauluista, 
	toimitusfrekvenssistä, eräkoosta, kuljetusmuotojen saatavuudesta eri kuljetusmuodoilla ja 
	tarjolla olevasta kuljetuskapasiteetista. Kuljetusvirrat hakeutuvat mahdollisimman suureen 
	tehokkuuteen vaaditulla palvelutasolla, jolloin ne ovat mahdollisimman 
	kustannustehokkaita ja samalla myös energiatehokkaita ratkaisuja. Mikäli tätä järjestelmää 
	halutaan muuttaa johonkin suuntaan, se edellyttää tarjonnan parantamista sekä 
	kuljetusmarkkinoilla että infrastruktuurin käytettävyydessä.
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	käyttää nykyistä enemmän raideliikennettä on pääradan 
	sekä Savon ja Karjalan ratojen suunnissa, mikäli ratakapasiteettia saadaan parannettua eri 
	keinoin. Itä
	-
	Suomessa on käytettävissä myös Vuoksen vesistön aluskuljetukset Saimaan 
	kanavan kautta kansainvälisille markkinoille. Päätettyjen kanavainvestointien myötä 
	mahdollisuudet kuljetusmuotosiirtymään vesikuljetuksiin paranevat tällä alueella 
	merkittävästi.
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	Yhdistettyjen kuljetusten käynnistäminen 
	uudelleen edellyttää riittävää 
	kuljetusvolyymia molempiin suuntiin, joka puolestaan edellyttää kuljetuspalvelun 
	nopeampaa kokonaiskuljetusaikaa kuin mitä nykyinen ratakapasiteetti pääradalla 
	mahdollistaa. Erityisesti etelästä pohjoiseen operoitavassa suunnassa toimintamalli 
	edellyttää päivittäistavarakaupan ja kappaletavaraliikennejärjestelmän kuljetusvirtoja, 
	jotka ovat erittäin aikakriittisiä kuljetuksia. Lisäksi se edellyttää kuormauspaikan 
	rakentamista pääkaupunkiseudulle, mutta olennainen tekijä on ratakapasiteetin 
	mahdollistama riittävän nopea ja täsmällinen kuljetusaika tavaraliikenteelle.
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	myös uusilla toimintamalleilla, kuten 
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	vahvoja kuljetusvirtoja yhdestä tai useammasta satamasta. Runkokuljetukset voidaan 
	operoida silloin päivittäisillä rautatiekuljetuksilla ja tiekuljetusten roolina on pääasiassa 
	tuotteiden keruu
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	ja jakelukuljetukset. Sisämaasataman rakentaminen edellyttää 
	monipuolista ppp
	-
	mallia, jossa väylänpitäjän rooli on tarjota hyvät liikenneyhteydet tie
	-
	ja 
	rautatieinfrastruktuurilla.
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	Tarkastelujen lähtökohtana 
	käytetty autokanta vaikuttaa keskeisesti tuloksiin, 
	koska korotukset kohdistuvat erisuuruisina eri käyttövoimille. Mitä suuremmaksi 
	sähköautojen osuus arvioidaan, sitä edullisempaa autoilu keskimäärin on. Tämän 
	vuoksi laskelmissa on tehty herkkyystarkasteluja erilaisten autokantaennusteiden 
	pohjalta. Näyttäisi, että mikäli sähköautojen osuus muodostuu suureksi (sähköautoja 
	600 000 
	–
	700 000 kpl), verotyöryhmän ehdottamat autoilun veronkorotukset jopa 
	hieman laskisivat keskimääräisiä ajokustannuksia kun muita kustannusmuutoksia ei 
	oteta huomioon. Tällöin päästövähennykset tapahtuisivat kokonaan autoilun 
	käyttövoiman muutoksilla, eikä kulkutapasiirtymää kestäviin kulkutapoihin tapahtuisi. 
	Liikenteen verotyöryhmän ehdottamilla muutoksilla voi siis olla henkilöautoliikenteen 
	määrää kasvattava vaikutus ilman muita toimenpiteitä.
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	Päästökaupan vaikutukset 
	polttoaineen hintaan arvioidaan selvästi suuremmaksi 
	kuin verotyöryhmän ehdottamat veromuutokset. 
	Liikennemallitarkasteluiden 
	perusteella päästökauppaskenaarion mukaiset liikenteen hinnoittelun muutokset 
	vaikuttavat merkittävästi tieverkon ja joukkoliikenteen kuormituksiin ja sitä 
	kautta
	kapasiteettitarpeeseen.
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	Tieverkon kuormitukset vähenevät 
	merkittävästi sekä valtakunnallisessa 
	pitkämatkaisessa liikenteessä että kaupunkiseuduilla suhteessa vuoden 2030 
	perustilanteeseen, mikä
	vaikuttaa edelleen tieverkon liikennöitävyyden puutteisiin 
	ja 
	investointitarpeeseen. Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudulla autoliikenteen 
	kuormitus vähenee useilla
	sisääntulo
	-
	ja kehäväylillä, jotka on todettu aiemmin 
	päätieverkon toimivuuden kannalta kriittisiksi osuuksiksi. Näillä osuuksilla ennustettu 
	liikennemäärien kasvu leikkaantuu hinnoittelun myötä, mikä voi siirtää tarvetta 
	väylien palvelutason parantamiselle. Tieliikenteen matkojen vähenemä on seudun 
	tasolla Helsingin seudulla 
	-
	2,7 % ja Tampereella 
	-
	1,7 %. Helsingin seudulla on 
	suurempi jousto päästökauppaskenaarion toimenpiteille, koska vaihtoehtoisien 
	kulkutapojen käytölle on paremmat edellytykset. 

	Joukkoliikenteessä 
	Joukkoliikenteessä 
	henkilöautoilun kustannusten nousu johtaa kysynnän 
	ristijouston kautta kasvaviin matkustajamääriin vuoden 2030 perustilanteeseen 
	verrattuna. Kuormituksen kasvu on erityisen merkittävää valtakunnallisessa 
	pitkämatkaisessa liikenteessä, jossa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat 
	lähtötilanteessa melko pieniä suhteessa tieliikenteen liikennemääriin. 
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	Joukkoliikenteen kasvuennusteet ovat päästökauppaskenaariossa useita
	kymmeniä 
	prosentteja suurempia kuin pelkkään
	väestökasvuun
	ja
	talouskehityksen 
	perustuvissa
	skenaarioissa. Matkustajamäärien kasvu myös kohdistuu useille jo 
	nykytilanteessa kriittiseksi todetuille raideliikenteen yhteysväleille kuten pääradalle ja 
	Helsinki
	-
	Lahti
	-
	Kouvola
	-
	rataosuudelle.

	Pyöräliikenteen määrät kasvavat 
	Pyöräliikenteen määrät kasvavat 
	joukkoliikenteen tavoin kysynnän ristijouston 
	kautta autoilun kustannusten kasvaessa. Pyöräliikenteen osalta kasvu keskittyy 
	kaupunkiseuduille, joissa matkojen pituudet ovat lyhyempiä. Pyöräliikenteen määrien 
	kasvun ja investointitarpeen yhteydestä ei kuitenkaan tällä tasolla voida esittää 
	johtopäätöksiä menetelmien puutteiden vuoksi.

	Tarkasteluissa
	Tarkasteluissa
	havaittujen kuormitusvaikutusten vuoksi olisi syytä harkita, tulisiko 
	vastaavat hinnoittelun kysyntävaikutukset huomioida herkkyystarkasteluina myös 
	pitkämatkaisen liikenteen hanketason tarkasteluissa. Päästökauppaskenaarion 
	mukainen kilometrikustannusten nousu vaikuttaa investointien tarpeeseen ja 
	suunnitteluratkaisuihin yhtäläisesti seuduilla ja valtakunnallisessa pitkämatkaisessa 
	liikenteessä.

	Toisin kuin henkilöliikenteessä
	Toisin kuin henkilöliikenteessä
	, tavaraliikenteessä kuljetusten kustannusten 
	nousu ei aiheuta suoraan kuljetusmuotosiirtymiä, vaan kustannusten nousu siirtyy 
	asiakashintoihin tai vaihtoehtoisesti vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja 
	kannattavuuteen. Tavaraliikenteessä kuljetusmuotosiirtymien toteutuminen 
	edellyttää monipuolisia toimia, kuten liikenneinfran ja siirtokuormausinfran 
	kehittämistä sekä yhteistyötä käyttäjien kanssa. 

	Tavaraliikenteessä suurin potentiaali 
	Tavaraliikenteessä suurin potentiaali 
	kuljetusmuotosiirtymille tunnistettiin 
	pääradalla. Pääradalla on mahdollisuus edistää uusien tuotevirtojen siirtymistä 
	rautateille, mikäli ratakapasiteetti luo riittävät edellytykset kuljetusmäärien 
	lisäämiseen ja esimerkiksi yhdistetyille kuljetuksille riittävän nopean operointiajan. 
	Itä
	-
	Suomen rataverkolla kuljetusmuotosiirtymäpotentiaali kohdistuu eniten 
	metsäteollisuuden hankinta
	-
	ja tuotekuljetuksiin, mikäli ratakapasiteettia ja 
	kuljetuspalveluja on riittävästi saatavilla. Laivakuljetukset Vuoksen vesistössä on 
	myös kiinnostava mahdollisuus kanavainvestoinnin valmistuttua, että syntyykö niihin 
	aivan uusia kuljetusvirtoja, kun tulee tarjolle uutta laivakalustoa ja uusia 
	operointimahdollisuuksia.
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	Työn tavoitteena 
	on ollut kartoittaa hinnanmuutosten vaikutuksia henkilöliikenteen 
	kuormituksiin ja sitä kautta väylien kapasiteettitarpeisiin. Työn mallitarkastelut sisältävät siten 
	alustavia lähtöoletuksia hinnoittelun mekanismeista ja kuvausten yksityiskohtaisuus ei ole 
	hankesuunnitelmien tasolla.

	Liikennemallien ominaisuuksista 
	Liikennemallien ominaisuuksista 
	johtuen tässä työssä on tarkasteltu keskimääräistä 
	ajoneuvoa, eivätkä siirtymät käyttövoimien välillä ole kuuluneet tarkastelujen piiriin. Näinollen 
	autokantaennuste ja ennuste suoritteista käyttövoimittain vaikuttavat keskeisesti tuloksiin. 
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	ja keskimääräisten suoritteiden ennustaminen on epävarmaa, 
	koska tietoa sähköautojen käytöstä ei vielä juuri ole. Lisäksi tarkasteluissa ei huomioida 
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	Päästökauppaskenaarion lähtöoletukset 
	kuvaavat ensisijaisesti päästökaupan 
	hinnanmuutosten ylärajaa. Todellisuudessa hinnanmuutoksia saatetaan kompensoida tai ne 
	voivat jäädä ennakkoarvioita pienemmiksi. Lisäksi lähtöoletuksissa sähköautojen osuus 
	autokannasta (31 %) ja suoritteesta (27 %) on arvioitu ulkopuolisten lähteiden perusteella, 
	mikä voi vaikuttaa tuloksiin kahdella tavalla. Mikäli siirtymä sähköautoiluun jää tätä 
	pienemmäksi, voi päästökaupan merkitys kilometrikustannukseen olla vielä huomattavasti 
	ennakoitua suurempi. Toisaalta, jos siirtymä sähköautoihin onkin ennustettua suurempaa 
	polttoaineiden hinnannousun myötä, pienentää se keskimääräisen kilometrikustannuksen 
	nousua.
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	on tehty yleisellä tasolla ja niissä ei ole voitu hankesuunnitelmien tavoin 
	tarkastella yhteysvälien maankäyttöä ja liikenneverkon kehitystä yksityiskohtaisella tasolla. 
	Esitetyt kysyntämuutokset eivät siten korvaa tai toimi vaihtoehtoina hankesuunnitelmien 
	tarkemmille liikenne
	-
	ennusteille. Muutostarkastelut kuvaavat vaikutuksia hyvin yleisellä tasolla. 
	Tarkastelut on tehty lähtötiedoilla ennen koronapandemiaa, ja pandemian pitkäaikaisvakuuksia 
	liikkumiseen ei ole otettu huomioon. 
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	on Helsingin ja Tampereen seuduilla  tarkasteltu 
	tavoitteellista verkkoa vuonna 2030, jonka toteutuminen vuoteen 2030 mennessä edellyttäisi 
	nykyistä suurempaa rahoitustasoa. Oletettavaa on, että hankkeita siirtyy toteutettavaksi vasta 
	vuoden 2030 jälkeen. 
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