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TI  IVISTELMA  

Raportti  on  kooste kolmesta erillisestä selvityksestä joilla  on  etsitty menetel-
miä yksittäistä tiehanketta laajemman hankejoukon  tai toimenpidekokonai-
suuden  vaikutusten arviointiin. 

Ensimmäinen selvitys käsittelee  strategisen vaikutusarvioinnin  kehittämistä. 
Euroopan unionin  komission liikennepääosasto  teetti vuonna  1995  kansainvä-
lisen selvitystyön, jossa käytiin läpi Euroopan maissa käytössä olevia liiken-
nehankkeiden vaikutusten mittaus-  ja arviointimenetelmiä  sekä määriteltiin 
yleisiä vaatimuksia yleiseurooppalaiselle arviointimenetelmälle. Tässä rapor-
toidaan  EU-selvityksen pääkohdat. 

Strategiseen vaikutusarviointiin suositellaan kehikkoa, jossa ennen varsinais-
ta vaikutusarviointia toimenpiteet testataan ns. kynnysanalyysillä, jolla karsi-
taan pois tiettyjä kynnysehtoja täyttämättömät toimenpiteet. Tämä voi johtaa 
toimenpiteen hylkäämiseen, modifiointiin  tai  varsinaiseen vaikutusten mitta-
ukseen  ja  lopulta vaikutusarviointiin. Vaikutusarvioinnin perusteella toimen-
pidettä muokataan tarvittaessa, kunnes  sen  voidaan arvioida täyttävän sille 
asetetut tavoitteet riittävässä määrin. 

Liikennehankkeiden  vaikutusten ryhmittelystä ei ole vakiintunutta käytäntöä, 
mutta vaikutukset voidaan jakaa suoriin liikenteellisiin vaikutuksiin, ympäris-
tövaikutuksiin  ja yhteiskuntataloudellisiin  vaikutuksiin. Liikenteellisten  ja 

 yhteiskuntataloudellisten vaikutusten mittaamiseen suositellaan yhteen kyt-
kettäviä liikenne-  ja aluetalousmalleja.  Tuloksena saadaan tunnuslukuja, joita 
voidaan käyttää ympäristövaikutusten arvioimiseen. 

Toisen selvityksen tavoitteena  on  kehittää paikkatietoon perustuvaa menetel-
mää, jonka avulla selvitetään tienpidon hankejoukon vaikutusta työmatkoihin 

 ja sen  kautta yhdyskuntarakenteeseen. Tutkimuksessa arvioitiin tiestä aiheu-
tuvat muutokset nykyisin tehtäviin työmatkoihin  ja  etsittiin vastausta kysy-
mykseen, syntyykö alueita, joilla saavutettavuus muuttuu oleellisesti  ja sen 

 vuoksi  on  todennäköistä, että asutuksen  tai  työpaikkojen sijainnissa (työssä-
käyntialueissa  tai yhdyskuntarakenteessa  tapahtuu muutoksia. Tutkimus teh-
tiin kokeiluna, jossa arvioitiin  El 8-tien aiheuttamat muutokset nykyisiin työ- 
matkoihin. Tutkimus ei siten ole  El 8-tien kehittämishankkeiden vaikutusten 
arviointi, vaan paikkatietopohjaisen menetelmän kehittämiskokeilu, jossa 
kohteena  on El 8-tie.  

Tutkimus koski  vain  asunnon  ja  työpaikan välisiä  matkoja,  eivätkä siinä siten 
ole mukana muut henkilöliikenteen eivätkä tavaraliikenteen matkat. Tutki-
muksessa tarkasteltavat työmatka muodostavat noin  23 %  kaikista henkilölii-
kenteen matkoista. Tarkasteltavalla  El 8-tien vaikutusalueella  (30 km  tiestä) 
olevissa kunnissa tehtävät työmatkat muodostavat  39 %  kaikista Suomen työ-
matkoistaja  46 %  koko työmatkasuoritteesta. 



Kolmannen  selvityksen lähtökohtana  on  Suomen Kaupunkiliiton projekti 
 vv. 1987-1990:  "Tutkimus kaupunkien elinkeinorakenteen muutoksesta  ja sen 

 hallinnasta". Tämän perusteella käynnistettiin rakennemuutosta ennakoivien 
 ja  kuvaavien indikaattoreiden tutkimus-  ja kehittämistyö,  koska haluttiin ke-

hittää välineistöä eri aiueiden rakennemuutospaineiden seuraamiseksi. Työn 
tulokset julkaistiin raportissa "Rakennemuutosta ennakoivat indikaattorit". 

Selvityksen tavoitteena oli kehittää kuntien elinvoimaindikaattorijärjestel-
mästä menetelmä, jonka avulla olisi mandollista analysoida vaihtoehtoisten 
tiehankkeiden aluetaloudellisia vaikutuksia. Olevien indikaattoreiden jouk-
koon lisättiin tavoitettavuus. Tavoitettavuus mittaa eri toimintojen saavutta-
misen heippoutta  ja  alueen sijainnin edullisuutta. Siten tavoitettavuus liittyy 
maankäyttöön (toimintojen sijoitteluun)  ja liikennejärjestelmiin.  Tieverkon 
tarjoama tavoitettavuus, joka mittaa tieverkon palvelutasoa,  on tienpidon  tosi-
asiallinen "tuote".  Jos  alueen tavoitettavuuden  ja  erilaisten alueen hyvinvoin-
tia kuvaavien muuttujien välillä voidaan osoittaa olevan yhteys, voidaan  tie- 
hankkeiden vaikutuksia arvioida alueittainja mandollisesti myös alueiden hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksien suhteen. 

Indikaattorijärjestelmän  havainnollistamiseksi tarkastellaan esimerkkinä  pää-
kaupunkisuetua.  Toisena esimerkkinä analysoidaan laajemmin  El 8-hankkeen 
eri skenaarioita. 
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ABSTRACT 

This report is a review of three different surveys which aimed at fmding 
suitable methods for assessing the impacts of multiple projects or collective 
measures more extensive than a single road project. 

The first survey addressed the development of strategic impact assessment. 
The traffic Division of the European Union Commission had an international 
survey done in 1995, where the methods of measuring and assessing the 
impacts of road projects were evaluated and general criteria for a commonly 
applicable European impact assessment method were defined. The main 
findings of the  EU  survey are reported here. 

Strategic impact assessment is recommended to be based on a framework 
where a preliminary threshold analysis is used to eliminate the measures that 
do not meet the threshold criteria of actual impact assessment. This may 
result in a rejection or modification of the measure or an actual measurement 
of its impacts and ultimate impact assessment. On the basis of the impact 
assessment, the measure is modified, if necessary, until it is compatible with 
the predefined goals. 

There is no established procedure for categorising the impacts of traffic 
projects, but the impacts can be divided into direct impacts on transport, 
environmental impacts and impacts on regional economy. Integrated traffic 
and regional economy models are recommended for measuring the impacts 
on transport and regional economy. They will yield indicators than can be 
used to assess the environmental impacts. 

The purpose of the second survey was to develop a GIS-based method to 
assess the impacts of multiple road management projects on commuting and, 
indirectly, on community structure. The changes in commuting due to the 
road project were assessed, and answers were sought to the question of 
whether there will be areas whose accessibility is crucially altered and 
whether consequent changes are likely to occur in the location of residential 
areas and workplaces (working areas) or community structure. The survey 
was conducted as an experiment where the changes in commuting due to the 
highway E18 project were assessed. The survey was thus not an assessment 
of the impacts of the projects for developing highway E18, but an experiment 
to develop a GIS-based method, which was preliminarily applied to highway 
E18. 

Only the commuting between residence and workplace was considered, while 
all other modes of passenger traffic and commercial transportation were 
excluded from the analysis. Commuting between residence and workplace 
constitutes 23 % of all passenger traffic. The commuting done in the 
municipalities within the area served by highway E18 (30 km form the road) 



accounts for 39  %  of all commuting in Finland and 46  %  of the total 
commuting output. 

The third survey was based on a project titled "Study on the change and 
management of the occupational structure of cities", which was carried out by 
the Finnish Association of Cities in 1987-1990. On the basis of this project, 
another project was launched to identify and develop indicators representing 
and predicting structural change, because there was a need to develop tools 
for monitoring the pressures towards structural change in different areas. The 
findings were published in a report "Indicators estimating structural change". 

The purpose of the survey was to develop the existing system of indicators of 
municipal vitality into a method that could be used to analyse the impacts of 
alternative road projects on regional economy. Accessibility was added to the 
existing indicators. Accessibility represents the ease with which different 
functions can be reached and the location of an area in relation to the people 
using this area. Accessibility is thus related to land use (allocation of 
functions) and transport systems. The accessibility provided by a network of 
roads, which is an indicator the service level of the network, is the actual 
"product" of road management. It the accessibility of an area and the different 
indicators of wellbeing in that area can be shown to correlate, the impacts of 
road projects can be assessed separately for different areas and possibly also 
in relation to the different dimensions of wellbeing. 

As an illustration, the systems of indicators is applied to the capital region. 
The different scenarios for highway El 8 are also analyzed in slightly more 
detail.  



Nyckelord trafik, trafikekonomi, miljö, effektanalys, arbetsresor,  arbetsreseavstånd, sammhällsstruktur,  
geografiska  information  systemen  (GIS),  effekter av vägåtgärder,  effektanalysmetoder,  
livskraft, välfärd, tillgänglighet,  E18,  indikator 

SAMMAN  DRAG  

Rapporten  är en  sammanställning av tre separata utredningar, där  man  sökt 
metoder fOr att utvärdera effekterna av ett antal projekt eller  en  åtgärdshelhet, 
som  är  större  än  ett enskilt vägprojekt.  

Den forsta  utredningen behandlar utvecklingen av  den  strategiska 
effektbedömningen. Huvudavdelningen fOr trafik inom  den  europeiska 
unionens kommission lät  år 1995  utföra ett internationellt utredningsarbete, 
där  man  gick igenom  de  mätnings- och värderingsmetoder för 
vägtrafikprojektens effekter, som var i bruk i europeiska länder, samt 
definierade allmänna krav  på en  alleuropeisk värderingsmetod.  I  detta 
sammandrag rapporteras huvudpunktema i EU-utredningen. 

För  den  strategiska effektbedömningen rekommenderas  en ram,  där  man  före 
 den  egentliga effektvärderingen provar åtgärderna med  en s.k.  tröskelanalys, 

som galirar bort vissa åtgärder som ej uppfyller tröskelvillkoren. Detta kan 
leda  till  att åtgärden förkastas, modifieras eller  till  mätning av  de  egentliga 
effekterna och slutligen  till  effektvärdering.  På  basen av effektvärderingen 
modifieras åtgärden vid behov  tills den  kan bedömas uppfylla  de  krav som 
ställs  på den  i tillräcklig mån. 

Det fmns ingen etablerad  praxis  för gruppering av trafikprojektens effekter, 
 men inverkningama  kan indelas i direkta trafikmässiga effekter, milj öeffekter 

och samhällsekonomiska effekter. För mätning av  de trafikmässiga  och 
samhällsekonomiska effekterna rekommenderas hopkopplingsbara trafik- och 
regionekonomiska  modeller.  Som resultat erhålls nyckeltal som kan användas 
för utvärdering av milj öeffekterna. 

Målsättningen för  den  andra utredningen  är  att utveckla metoder baserade 
 på  ortsdata, med vilka effekterna av väghållningens projekt  på  arbetsresor och 

därigenom  på  samhällsstrukturen utreds.  I  undersökningen utvärderades av 
vägen föranledda ändringar  på  nuvarande arbetsresor och svar söktes  på 

 frågar, om det uppstår områden där tillgängligheten väsentligt ändras och det 
därf5r  ät  sannolikt att det sker förändringar i lokaliseringen av bosättning och 
arbetsplatser (arbetspiatsområden) eller i samhällsstrukturen. Undersökningen 
utfördes som ett  experiment,  där ändringar fdranledda av vägen  El 8 på de 

 nuvarande arbetsresorna utvärderades. Undersökningen  är  således därför inte 
 en  utvärdering av effekterna av utvecklingsprojekten för väg  El 8,  utan ett 

utvecklingsexperiment baserat  på  ortsdata, där föremålet  är  väg  E18.  

Undersökningen berörde endast resor mellan bostaden och arbetsplatsen och 
där var inte resorna inom övrig persontrafik eller godstrafiken medtagna. 
Arbetsresorna som i undersökningen granskades utgör cirka  23 %  av alla 
resor inom persontrafiken. Inom kommunerna  på  det granskade 
influensområdet vid väg El8  (J)å 30 kilometers  avstånd från vägen) utgör 



arbetsresorna  39 %  av alla arbetsresor i  Finland  och  46 %  av hela 
arbetsreseprestationen. 

Utgångspunkten för  den  tredje utredningen  är  Finlands Stadsfirbunds 
projekt från åren  1987-1990:  "Undersökning av ändringar i städernas 
näringsstruktur och kontrollen av dessa".  På  basen av denna startades ett 
forsknings- och utvecklingsarbete rörande indikatorer  fir  prognosticering och 
beskrivning av strukturförändringen, efersom  man  ville utveckla redskapen 

 fir uppfuljning  av strukturfirändringstrycket i olika regioner. Resultaten av 
arbetet publicerades i rapporten "Indikatorer som prognostiserar 
strukturRrändring". 

Målsättningen med utredningen  är  att av kommunernas indikatorsystem för 
livskraft utveckla  en  metod, med vars hjälp det  är  möjligt att analysera  de 

 regionekonomiska effekterna av alternativa vägprojekt.  De  existerande 
indikatorerna utökades med tillgängligheten, som mäter enkelheten i 
åtkomsten  till  olika funktioner och formånligheten i det regionala läget.  På 

 detta sätt  är  tillgängligheten förknippad med markanvändningen 
(utpiaceringen av funktioner) och med trafiksystemen.  Den  tillgänglighet som 
vägnätet erbjuder och som mäter vägnätets servicenivå  är  väghållningens 
verkliga "produkt".  Om  ett samband kan påvisas mellan regionens 
tillgänglighet och  de  olika indikatorer som beskriver regionens välmåga, kan 
effekterna av vägprojekten bedömas regionvis och eventuellt även i  relation 
till de  olika dimensionerna i regionernas välstånd. 

För att åskådliggöra indikatorsystemet granskas huvudstadsregionen som 
exempel.  I  ett annat exempel analyseras närmare olika scenarier för projektet 

 E18. 



ESIPUHE  

Liikennehankkeiden vailcutusarviointia  on  viime vuosina kehitetty useissa yh-
teyksissä. Vähemmälle huomiolle ovat  j äneet  suurten  strategisten  liikenne- 
hankkeiden sekä liikennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusarviointi. Tämä 
raportti koostuu kolmesta erillisestä selvityksistä, jotka yhdessä julkaistuna 
antavat lähtökohtia aihepiirin jatkokehittelylle. Tielaitoksen osalta työtä  on 

 rahoitettu "liikenne  ja maankäyttö-proj ektista".  

Ensimmäinen osaselvitys,  Strategisen vaikutusarvioinnin  kehittäminen  on 
 laadittu  LT-Konsultit Oy:ssä, jossa työhön ovat osallistuneet tekn.lis. Kari 

Lautso, dipl.ins. Harri Lahelmaja fiI.kand. Sami Toivanen. Työtä tielaitoksen 
puolesta  on  valvonut arkkitehti  Ulla Priha ja  liikenneministeriön puolesta tut-
kimuspäällikkö  Matti Ylösjoki.  

Toisen osaselvityksen,  El 8-tien kehittämishankkeiden vaikutukset nykyisiin 
työmatkoihin, ovat tehneet VTT Yhdyskuntatekniikassa erikoistutkija Irmeli 
Harmaajärvi, tutkija Aimo Huhdanmäki, erikoistutkija Reijo Martamo  ja  joh-
tava tutkija Pekka  Lahti.  Tutkimusta  on  valvonut arkkitehti  Ulla Priha tielai-
toksen tienpidon  suunnittelusta. Tutkimusta ovat lisäksi kommentoineet pro-
jektipäällikkö  Leo  Koivula  ja dipl.ins.  Matti Matinheikki tielaitoksen  Uuden-
maan piiristä sekä dipl.ins. Hannu Pesonen  LT-Konsultit Oy:stä.  

Kolmas osaselvitys, Liikennehankkeiden aluetaloudellisten  vaikutusten arvi-
ointi kuntien elinvoimaindikaattorimenetelinällä,  on  laadittu  LT-Konsultit 
Oy:ssä, jossa työstä  on  vastannut dipl.ins. Jari  Jakonen. Tavoitettavuuslaskel

-mat on  laatinut dipl.ins. Hannu Pesonen. Työn alikonsuittina  on  toiminut 
valt.lis. Kari Hietala. Työtä  on tielaitoksen  puolesta valvonut arkkitehti  Ulla 
Priha.  Työn sisältöä  on  kommentoinut myös Suomen Kuntaliiton elinkeino- 
politiikan erityisasiantuntija Yrjö  Westling.  

Helsingissä, huhtikuussa  1996 
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Strategisen vaikutusarvioinnin  kehittäminen  



TIIVISTELMÄ 

Liikennehankkeiden vaikutusarviointia  on  viime vuosina kehitetty useissa yh-
teyksissä. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet suurten  strategisten  liikenne- 
hankkeiden sekä liikennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusarviointi. Euroo-
pan unionissa  on  tunnustettu tarve kehittää  strategisen vaikutusarvioinnin  me-
netelmiä, joita tarvitaan yleiseurooppalaisten liikenneverkostojen  (TEN)  ke-
hittämiseen liittyvien toimien vaikutusarvioinnissa.  

Strategiset liikennepoliittiset  toimenpiteet voivat periaatteessa olla kolmen- 
tyyppisiä. Perinteisten liikenneinvestointien (esim. tiet, rautatiet, satamat) li-
säksi voidaan tarkastella myös liikenteen hinnoittelua (esim. tietullit, polttoai-
neverot)  ja  liikenteen säätelyä (esim. painorajoitukset, päästörajoitukset). 

Strategiseen vaikutusarviointiin suositellaan kehikkoa, jossa ennen varsinais-
ta  vaikutusarviointia toimenpiteet testataan ns. kynnysanalyysillä, jolla karsi-
taan pois tiettyjä kynnysehtoja täyttämättömät toimenpiteet. Tämä voi johtaa 
toimenpiteen hylkäämiseen, modifiointiin  tai  varsinaiseen vaikutusten mitta-
ukseen  ja  lopulta vaikutusarviointiin. Vaikutusarvioinnin perusteella toimen-
pidettä muokataan tarvittaessa, kunnes  sen  voidaan arvioida täyttävän sille 
asetetut tavoitteet riittävässä määrin. 

Liikennehankkeiden  vaikutusten ryhmittelystä ei ole vakiintunutta käytäntöä, 
mutta vaikutukset voidaan jakaa suoriin liikenteellisiin vaikutuksiin, ympäris-
tövaikutuksiin  ja yhteiskuntataloudellisiin  vaikutuksiin. Liikenteellisten  ja 

 yhteiskuntataloudellisten vaikutusten mittaamiseen suositellaan yhteen kyt-
kettäviä liikenne-  ja aluetalousmalleja.  Tuloksena saadaan tunnuslukuja, joita 
voidaan käyttää ympäristövaikutusten arvioimiseen.  

Strategisten liikennehankkeiden vaikutusarviointeja  on  Euroopassa tehty mel-
ko vähän. Eräiden suurten ruotsalaisten liikennehankkeiden, kuten  Dennis- 
paketin ja  rautateiden kehitysohjelman, vaikutusarvioinneissa  on  strategisia 
piirteitä. Suomalaisia esimerkkejä ovat tienpidon lO-vuotissuunnitelman vai-
kutusarviointi sekä tielaitoksen strateginen projekti "Tienpidon yhteiskunnal-
liset vaikutukset", jossa korostetaan ohjelma-  ja politiikkatason  vaikutus- 
arviointia. 



ABSTRACT 

A lot of research work has been recently conducted in the field of transport 
impact assessment. However, fairly little attention has been paid on the 
strategic transport impact assessment. Within the European Union, it has been 
recognised that strategic transport impact assessment methodologies should 
be developed in order to assess the extension and improvement of the 
trans-European transport networks (TEN). 

Strategic policy initiatives can be grouped under three broad headings. In 
addition to transport investments there are pricing policies (such as road 
tolling, fuel taxes) and regulatory policies (such as maximum loads). 

A framework for assessing strategic transport policy initiatives has been 
proposed. First, a policy is subject to a coarse threshold analysis to ensure 
that it fulfils certain preconditions. This may lead to a complete rejection of 
the policy in case modifications cannot be introduced to provide a 
preliminary acceptance of the policy. If the threshold analysis is passed, the 
policy will then be subject to a detailed measurement process to ascertain the 
level of impacts and a subsequent assessment process in which the various 
impacts measured are combined to form an overall appraisal of the policy. 
This may again lead to modifications of the policy. 

Strategic transport policies have a range of impacts which can be, for 
example, grouped as direct transport impacts, environmental impacts and 
economic impacts. An integrated multi-modal modelling approach including 
transport and regional economic models is proposed for measuring the 
transport and economic impacts. Both models provide inputs for the 
measurement of environmental impacts. 

There are not too many examples of strategic transport impact assessments in 
Europe which would cover all the aspects suggested. In Sweden, the recent 
assessments of the trunk network plan of railways as well as that of the 
schemes in the Dennis Agreement have many strategic characteristics. Some 
recent Finnish examples of strategic transport impact assessment include the 
assessment of the "10-year plan of the development of the road network" and 
the research programme "Community Impacts of Transport Planning", in 
which the importance of programme and policy level impact assessment is 
emphasised.  
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Liikennehankkeiden vaikutusarviointia  on  viime vuosina kehitetty useissa yh-
teyksissä. Tarkastelut  ja  menetelmät ovat olleet usein hankekohtaisia  ja  vä-
hemmälle huomiolle ovat jääneet suuret  strategiset liikennehankkeet ja liiken-
nepoliittiset  toimenpiteet. Euroopan unionin  komission liikennepääosaston 
tilaamassa  selvityksessä  /1/ on  käyty läpi Euroopan maissa käytössä olevia 
vaikutusten mittaus-  ja arviointimenetelmiä  sekä määritelty yleisiä vaatimuk-
sia yleiseurooppalaiselle arviointimenetelmälle. Pääpaino  on  ollut hanketasoa 
edeltävän  strategisen  tason käsittelyssä. Selvityksen taustalla  on  sekä  komis-
sion  että Euroopan parlamentin tunnustama tarve kehittää  strategisen vaiku-
tusarvioinnin  menetelmiä, joita voitaisiin käyttää yleiseurooppalaisten liiken-
neverkostojen  (trans-European transport networks, TEN)  kehittämiseen liitty-
vien toimien vaikutusarvioinnissa. Tavoitteena  on  lisäksi ollut identifloida 
tutkimustarpeita  ja  maantellä painopistealueita EU:n rahoittamia liikennetut-
kimushankkeita varten. 
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Vaikutusselvitysten  tehtävänä  on  palvella päätöksentekoa. Vaikutusselvityk
-sillä  tuotetaan tietoa hankkeiden hyödyistä  ja  haitoista sekä verrataan niitä 

asetettuihin kannattavuustavoitteisiin sekä laajempiin yhteiskuntapoliittisiin 
tavoitteisiin. Vaikutusarviointia käytetään hankkeen eri vaiheissa eli suunnit-
telun aikana tehtäviin päätöksiin, valmiista suunnitelmasta tehtäviin päätök-
siin sekä vielä ohjelma-  ja rahoituspäätöksiin.  

Useimmissa maissa liikennehankkeiden vaikutusarviointimenetelmät ovat 
hanketasolla vakiintuneet; karkean jaottelun mukaan käytössä  on  joko  kustan-
nushyötyanalyysiin  tai monikriteerianalyysiin  painottuvat menetelmät  tai  näi-
den yhdistelmät. Kustannushyötyanalyysissä kaikki tarkasteltavat tekijät 
muutetaan rahaksi  ja tulos  ilmoitetaan esim. hyöty-kustannussuhteena.  Mo-
nikriteerianalyysissä  rahaksi muuttamista ei tehdä, vaan tekijät jätetään pai-
nottamatta. Viime aikoina  on  pyritty arvottarnaan rahamääräisinä yhä useam-
pia vaikutuksia. Suomessa ollaan kehittämässä arviointeja siihen suuntaan, 
että hankkeen suunnittelun aikana  ja  vielä suunnitelmapäätöksessäkin merkit-
tävä rooli  on  niillä vaikutuksilla, joita ei rahasummina esitetä päätösten 
pohjaksi. 

Liikenneverkkojen  kehittäminen  on  nähty tärkeäksi keinoksi pyrittäessä pa-
rantamaan Euroopan unionin kilpailukykyä, turvaamaan taloudellista kasvua 

 ja  lieventämään työttömyyttä. Muita yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ovat 
alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen, pullonkaulakohtien eliminoiminen 

 ja  maantieteellisesti syrjäisten alueiden liikenneyhteyksien kehittäminen kes-
kuksiin sekä EU:n ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutumisen edistämi-
nen  /2/. Yleiseurooppalaiseen liikenneverkostoon  kuuluvilla hankkeilla  on 

 siis muitakin tavoitteita kuin pelkkä yhteysvälien parantaminen. 

Nykyiset kansalliset arviointimenetelmät eivät aina ole riittäviä TENin kai-
taisten laajojen kokonaisuuksien vaikutusten arvioimiseen. Nykymenetelmät 

 on  kehitetty liiaksi investointityyppisiä toimenpiteitä varten,  ja  menetelmien 
pääpaino  on  perinteisissä liikennetalouskomponenteissa eli ajoneuvo-, aika- 
ja onnettomuuskustannuksissa.  Laajoilla strategisilla liikennehankkeilla  on 

 kuitenkin merkittäviä välillisiä yhteiskuntataloudellisia  ja ympäristövaikutuk-
sia.  Siksi  on  nähty tarpeelliseksi kehittää  strategisten liikennehankkeiden 
vaikutusarviointimeneteimiä. 
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3  VAIKUTUSARVIOINNIN LUOKITTELUA  JA  KÄSIT-
TEITÄ  

Liikennehankkeiden  vaikutukset ovat moninaiset eikä vakiintunutta jaottelua 
vaikutusten ryhmittelystä ole. Seuraavassa  on  esitetty yksi mandollinen tapa 
vaikutusarvioinnin luokitteluunja käsitteiden määrittelyyn. 

Vaikutusarvio  voidaan käsittää yläkäsitteeksi, joka koostuu suorien liikenne- 
vaikutusten, yhteiskuntataloudellisten (engi.  socio-economic)  vaikutusten  ja 
ympäristövaikutusten  arvioinnista. 

Suorat ilikenteelliset  vaikutukset ovat muutoksia liikennemaanssä, -nopeuk-
sissa, -suoritteissa, kulkumuotojakautumissa jne. Nämä vaikutukset muodos-
tavat arviointiprosessin olennaisen osan  ja  ovat samalla lähtötietoja yhteis-
kuntataloudellisten  ja ympäristövaikutusten arvioinnille.  

Yhteiskuntataloudellisten vaikutusten kirjo  on  laaja  ja  mukaan voidaan lu-
kea  mm.  maankäyttöön, elinkeinoihin, työllisyyteen  ja tulonjakoon  liittyvät 
vaikutukset. 

Ympäristövaikutukset  voidaan jakaa kahteen luokkaan:  1) liikenneinfra-
struktuurin  rakentamisen  ja yllapidon  sekä  2)  sen  käytön vaikutukset. Edelli-
seen ryhmään kuuluvat vaikutukset infrastruktuurin  alle  tai  läheisyyteen jää-
vien alueiden biologiseen monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin, pohja- 
vesiin, maisemaan  ja kulttuurihistoriallisiin  arvoihin. Jälkimrnäiseen puoles-
taan kuuluvat ilman epäpuhtauksien päästöt, melu, tärinä sekä vaarallisten ai-
neiden kuljetusonnettomuuksien vaikutukset. Kumpaankin luokkaan voidaan 
katsoa yksilöön, yhteisöön  tai  yhteiskuntaan kohdistuvat sosiaaliset vaikutuk-
set, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa  tai  hyvinvoinnin 
jakautumisessa. 

Ideaalitapauksessa vaikutusarvio  on  kolmiulotteinen.  Se  kertoo, kuinka vai-
kutukset jakautuvat alueellisesti  (J)aikalliset, seudulliset, valtakunnalliset, 
EU:n laajuiset  ja globaalit  vaikutukset), kuinka vaikutukset jakautuvat ajalli-
sesti (lyhyen, keskipitkän  ja  pitkän aikavälin muutokset) sekä mandolliset lo-
pulliset, peruuttamattomat muutokset),  ja  kuinka vaikutukset jakaantuvat eri 
toimialoille  ja  väestöryhmiin. 

Vaikutukset voivat olla myös luonteeltaan erilaisia. Ne voivat olla suoria,  in
-dusoituja  tai  katalyyttisiä. Ideaalisen vaikutusarvioinnin  tulisi myös tunnistaa 

 ja  selittää vaikutusten välinen vuorovaikutus. Liikenneväylän rakentaminen 
voi synnyttää uutta maankäyttöä  ja  uutta liikennettä, joka puolestaan synnyt-
tää uusia ympäristöhaiuoja, jotka voivat taas vaikuttaa maankäyttöön  ja  lii-
kenteeseen jne. 
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Vaikutusarvioinnilla  tulisi käsitellä myös erilaisia liikenteeseen liittyviä toi-
mia. Ne voivat olla luonteeltaan investointeja  (mm.  uusien väylien rakentami-
nen),  säätelytoimia (nopeusrajoitukset, painorajoitukset tms.)  tai  fiskaalisia  
(mm.  verot). 

Arviointiprosessi  jakautuu kolmeen osaan. Prosessin aikana tulee identifloida 
ne tärkeimmät vaikutukset, joita halutaan tutkia. Nämä vaikutukset  on  voita-
va mitata. Vaikutusten mittaamiseen käytetään indikaattoreita, joiden valinta 
muodostaa oman ongelmansa. Kolmannessa vaiheessa  on  voitava arvioida 
vaikutusten merkitys erikseen  ja  tehtävä johtopäätös kaikista vaikutuksista 
yhdessä. Tässä vaiheessa  on  hankkeen vaikutuksia verrattava niihin tavoittei-
siin, jotka hankkeella halutaan saavuttaa (tärkeämpää  on  verrata vaihtoehtoja 
tavoitteisiin kuin toisiinsa). Tällöin törmätään tavoitteiden ristiriitaisuuden 
ongelmaan. Eräs Euroopan unionin tavoite  on  yhdistää  ja  tukea syrjäisiä alu-
eita. Tämä johtaa helposti lisääntyvään liikenteeseen, joka  on  ristiriidassa toi-
sen tärkeän EU:n tavoitteen kanssa, joka  on  päästöjen  ja  kielteisten ympäris-
tövaikutusten vähentäminen. 
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Vaikutusarviointiin  suositellaan kehikkoa, jonka vaiheet ilmenevät kuvasta  1. 
Yleiseurooppalaisia liikenneverkostoja  kehitetään, jotta tietyt EU:n, esimer-
kiksi integraatiopoliittiset, tavoitteet toteutuisivat (vaihe  1).  Tavoitteiden to-
teuttamiseksi suunnitellaan toimia (vaihe  2).  Toimet  ja  suunnitelmat testataan 
ns. alustavalla kynnysanalyysillä (vaihe  3),  jolla karsitaan pois kynnysehdot 
täyttämättömiä toimia. Tämä voi johtaa toimien hylkäämiseen, modifiointiin 
(vaihe  4) tai  varsinaiseen vaikutusten mittaukseen (vaihe  8)  ja  lopulta vaiku-
tusarviointiin (vaihe  9). Vaikutusarvioinnin  perusteella toimia muokataan tar-
vittaessa. Lopuksi  on  kiinnitetty huomiota myös toteuttamisen jälkeen tapah-
tuvaan jälkiarviointiin, jonka tulosten avulla voidaan vaikuttaa yleiseen ta-
voitteenasetteluun (takaisinkytkentä vaiheesta  11  vaiheeseen  1).  

takaisi nkytke ntä 	 takaisin kytkentä 
________________________  Kansalliset tavoitteet  ____________________  

	

EU -tavoitteet 	1  

	

Toimenpiteet 	.. 	takaisinkytkentä 
(investoinnit, hinnoittelu, 

säätelvl 	 2  

Toimenpiteen 	. 	 Alustava 	
I.toimenpiteen hylkäys muokkaus 	 kynnysanalyysi 

Ympåristövaikutusten 	Liikennevaikutusten 	Yhteiskuntataloudellisten 
mittaus 	 mittaus 	6 	vaikutusten mittaus  

Vaikutusarviointi 
aikutusten  yhdistäminen) 

Jälkiarviointi 	4 	 Toteuttaminen  
10  

Kuva  1. Vaikutusarvioinnin  vaiheet  /1/.  

Vaikutusten rnittaamiseen suositellaan yhteen kytkettäviä liikenne-  ja alueta-
lousmalleja. Liikennemalli  käsittelee kaikkia kulkumuotoja  ja  sekä matkusta-
ja-, että tavaraliikennettä  ja  tuottaa arvioita  mm. liikennemääristä  ja ajokus-
tannuksista. Aluetalousmalli  ottaa huomioon saavutettavuusmuutokset ennus-
taessaan toimenpiteen vaikutuksia toimintojen sijoittumiseen, tuotantokustan-
nuksiin, jne.  Mallien  tuloksena saadaan tunnuslukuja, joita voidaan käyttää 
ympäristövaikutusten arviointiin. 
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Liikennemallissa  on  samoja ominaisuuksia kuin Suomessakin tutuilla perin-
teisillä liikennesuunnitteluohjelmistoilla. Alueen liikenneverkko kuvataan 
solmuin  ja linkein;  ei kuitenkaan aina yksittäisen väylän vaan  korridorin  tark-
kuudella. Malli  on  perinteinen neliporrasmalli, joka sisältää  matkojen tuotok-
sen, jakelun, kulkumuodon valinnanja sijoittelun liikenneverkolle. 

Aluetalousmallilla  voidaan arvioida erilaisia yhteiskuntataloudellisia vaiku-
tuksia, kuten: 

-  hyödykkeiden  ja  palveluiden tuotannon  j akaantuminen, 
-  hyödykkeiden  ja  palveluiden tuotantokustannukset sekä 
-  toimintojen sijoittuminen.  

Mallien  yksityiskohtainen rakenne määritellään tulevissa  EU-selvityksissä. 
Mallit tulisivat perustumaan useisiin tunnettuihin malliteorioihin, joita alueta-
lousmallin osalta ovat esimerkiksi  economic base  -teoria, panos-tuotosmallit, 

 Garin-Lowry -maankäyttömalli  jne. 

Sekä liikenne- että aluetalousmallista saadaan lähtötietoja ympäristövaikutus
-ten  arvioimiseen. Näitä ovat  mm.  liikenteen määrät  ja kulkumuotojakautumat 

 sekä maankäytön kehityssuunnat. 

Varsinainen vaikutusarviointi sisältää siis liikenteellisten, ympäristöllisten  ja 
 yhteiskuntataloudellisten vaikutusten kokonaisarvioinnin  ja sen  osia voivat 

olla esimerkiksi kustannushyötyanalyysi, monikriteerianalyysi  ja  strateginen 
ympäristövaikutusten arviointi. Olennaista  on  tutkia, missä maann  toimenpi-
de myötävaikuttaa sille asetettujen hyvinkin erilaisten tavoitteiden saavutta-
miseen. Tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia (esimerkiksi yhtäaikai-
nen saavutettavuuden lisääminen  ja  CO2-päästöjen vähentäminen), joten  on 

 tärkeää tehdä päätöksentekijät tietoisiksi, mitä asettamistaan päämääristä  he 
 jollain toimenpiteellä toteuttavat, mitä eivät. 

Ennustettuja  vaikutuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Eri tavoitteiden 
saavuttamisen arviointi  ja  tavoitteiden välisten ristiriitojen tunnistaminen on-
kin yleisesti nähtävä  strategisen vaikutusarvioinnin  olennaisena osana. 
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5  ESIMERKKEJÄ RUOTSALAISTEN LIIKENNEHANK-
KEIDEN VAIKUTUSTARKASTELUISTA 

Seuraavassa  on  tarkastelu kanden merkittävän ruotsalaisen liikennepoliittisen 
suunnitelman—Tukholman seudun liikennehankkeiden  (nk.  Dennis-paketti) 

 ja  Ruotsin rautateiden lO-vuotissuunnitelman (Stomnätsplan)—vaikutus-
arviointia.  

5.1 Dennis-paketin  hankkeiden vaikutustarkastelut  /3-8/ 

Dennis-paketiksi  kutsutaan Tukholmaan  ja sen lähiympäristöön  suunniteltuja 
liikenneinvestointeja, jotka  on mäirä  toteuttaa seuraavan viidentoista vuoden 
kuluessa. Noin  30  miljardin  kruunun investoinnit jakautuvat tasan tieinves-
tointien  ja joukkoliikenneinvestointien  kesken. Merkittävänä rahoituslähteenä 
ovat  tie-  ja katutullit.  

Merkittävimmät tieinvestoinnit ovat Tukholman keskustan ympärille raken-
nettava moottoritierengas  ja ulompi kehätie. Osa  uusista teistä rakennetaan 
maan  alle tunneleihin. Joukkoliikenneinvestointeihin  sisältyy  metro-,  rauta-
tie-  ja pikaraitiotieinvestointeja.  

Ruotsin hallituksen investointiehdotus pohjautuu vuoden  1988 liikennepoliit-
tiseen linjapäätökseen,  jonka mukaan liikermeinvestoinneille asetetaan kolme 
päätavoitetta: 

-  ympäristön tilan parantaminen, 
- saavutettavuuden  parantaminen  ja 
-  seudun kehitysmandollisuuksien parantaminen  ja  alueellinen tasa-

paino.  

Dennis-paketin vaikutustarkasteluissa  on  tutkittu mainitun kolmen tavoitteen 
toteutumista. Lisäksi  on  tuotettu neljäs vaikutusselvitys yhteiskuntataloudelli-
sesta kannattavuudesta.  

Dennis-paketti koostuu kymmenistä osahankkeista  ja  useimmista osaprojek-
teista  on  tehty omat vaikutustarkastelut. Olennaista  on  kuitenkin, että myös 

 koko  Dennis-paketista  on  tehty vaikutustarkastelu eli projekteja  on  tarkastelu 
kokonaisuutena. Päätökset  paketin  toteuttamisesta  on  kuitenkin tehty ennen 
kaikkien vaikutustarkastelujen laatimista. 

Vaikutustarkasteluj  en  taustalla ovat olleet ennusteet liikenteen kehityksestä. 
Liikenne-ennusteet  on  laadittu EMME/2-liikennesuunnitteluohjelmistolla  ja 

 käytetty laskentamenetelmä  on  ottanut huomioon myös siirtymät kulkumuo-
toj  en  välillä. 

Vaikutustarkastelujen  pohjana  on  ollut kaksi talouskasvuskenaariota: nopea 
 ja  kohtalainen. Kumpaankin skenaarioon  on  lisäksi kuulunut oma väestöä  ja 

 työllisyyttä koskeva skenaario. Talouskasvun vaikutuksen liikenteeseen  on 
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ajateltu välittyvän toisaalta kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen  ja  sitä 
kautta autonomistuksen  ja  käytön sekä toisaalta—vähäisemmässä määrin— 
maankäytön muutosten kautta. Seuraavassa  on  lueteltu vaikutusarvioinnissa 
tarkasteltuj  a  tekijöitä. 

Ympäristö  /8/  
Ympäristöselvityksissä  on  käsitelty seuraavia  osa-alueita: 

-  liikenteen pakokaasupäästöt (CO2 ,  CO, NOR, HC); 
-  pitoisuudet (NO2); 
-  melu; 
-  vaikutukset luontoon  ja kulttuuriympäristöön; 
-  vaikutukset maisemaan; 
-  vaikutukset terveyteenja kaupunkiympäristöön; 
- estevaikutukset; 
-  ympäristö autoilijan  ja tielläliikkujan  näkökulmasta; 
-  vaikutukset luonnonympäristöön  ja ulkoilumandollisuuksiin; 
-  vaikutukset energiankäyttöön, maaperään  ja  vesiin; 
-  vaikutukset maankäyttöönja 
- rakennusaikaiset  vaikutukset. 

Vaikutustarkastelut  on  tehty melko samantyyppisillä menetelmillä kuin mitä 
Suomessakin käytetään. Tosin kaikkia selvitysmenetelmiä ei ole selvästi do-
kumentoitu vaikutusarviointiraporteissa.  Osa  vaikutuksista  on  esitetty sekä 
nopean että kohtalaisen kasvun skenaariossa,  osa  vain  kohtalaisen kasvun 
skenaariossa. Muutosten syissä  on  eritelty väestön lisääntymisen  ja autono-
mistuksen  sekä itse  Dennis-paketin  vaikutukset. Esimerkiksi vaikutuksissa 
auton käyttöön viimeksi mainitut vaikutukset ovat pienin ryhmä, mutta  paket-
tim  kuuluvat katutullit ovat keskustassa merkittävin liikenteen haittoja vähen-
tävä tekijä. 

Eräät vaikutukset  on  mitattu matemaattisia malleja hyväksikäyttäen. Esimer-
kiksi meluvaikutuksia  on  ennustettu yhteispohj oismaisella tieliikennemelun 
laskentamallilla. Raskaan liikenteen osuudet perustuvat kiinteisiin, nopeusra-
joituskohtaisiin oletuksiin. Melun osalta tavoitteita  on  esitetty runsaasti, mut-
ta  Dennis-paketin  toteuttamisen vaikutuksia tavoitteiden saavuttamiseen ei 
arvioida. Vaikutusten kriteerinä käytetään katupituutta, jolla ns. lähtömeluta

-50 LAeq(Io  ylittää  65  dBA  sekä arviota  ko. katupituuden  varrella asuvista 
asukkaista. Melua aiotaan torjua myöhemmin suunniteltavin toimenpitein. 

Päästölaskelmat  on  tehty käyttäen suoritepohjaisia päästökertoimia aivan ku-
ten Suomessakin. Vaikutuksia  on  arvioitu lähinnä aamupäivän huipputuntilii-
kenteen osalta. Ajoneuvoliikenteen koostumuksen  on  oletettu pysyvän ennal-
laan. Hiilidioksidipäästöä ennustettaessa  on  autokannan teknisen kehityksen 
oletettu laskevan ajoneuvokohtaisia päästöjä  15 %  vuoteen  2005  mennessä. 
Typenoksidien kohdalla puolestaan  on  päästöt laskettu olettaen, että kunkin 
ajoneuvon päästö  on  sama kuin suurin sallittu. Hiilivetypäästössä ei  mm. 

 haihtumista  ja kylmäkäyttöä  ole otettu huomioon.  Sen  sijaan liikenteen 
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sujuvuuden lisääntymisen  on  arvioitu vähentävän hiilivety- mutta myös  ty-
penoksidipäästöjä. Laskettuja CO 2-  ja  NO -päästöjä  on  verrattu tavoitteisiin. 

Pitoisuuksien osalta  on  arvioitu  vain typpidioksidia. Hiilimonoksidin  ei ole 
katsottu voivan tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia pakokaasujen puhdistus- 
tekniikan voimakkaan kehityksen ansiosta.  NO2-pitoisuuksia  on  ennustettu 
mittaustulosten  ja  laskennallisten päästöjen avulla.  Typen oksidien ilmakemi-
allisissa  reaktioissa tärkeiden hapettimien kuten otsonin pitoisuuksien kehi-
tyksestä ei ole esitetty arviota. Laskennallisia typpidioksidipitoisuuksia  on 

 vertailtu ohjearvoon, jonka  on  todettu auttavan selvästi. 

Suurin  osa  edellä luetelluista vaikutuksista  on  kuitenkin arvioitu muilla kuin 
mallimenetelmillä. Uusien väylien halkomat viheralueet  on inventoitu,  sa-
moin muutkin vaikutuksenalaiset alueet, joilla  on  kulttuurihistoriallista,  maj-
semallista,  virkistys-  tai luonnonarvoa.  Myös estevaikutukset  on  kartoitettu. 
Vaikutuksia ei ole kuvattu tarkasti, vaan lähinnä  on  kerrottu, sivuaako,  kos-
kettaako  tai halkaiseeko  uusi väylä alueen. 

Rakentarnisaikaisia  vaikutuksia ei ole arvioitu, ei myöskään laajan tunnelira-
kentamisen vaikutuksia pohjavesitasoihin; nämä vaikutukset  on  pelkästään 
mainittu. Sama koskee tunneleiden pesuvettä,  jota  syntyy runsaasti. 

Ympäristövaikutuksista  ei esitetä varsinaista yhteenvetoa  tai kokonaisarviota. 
Dennis-pakettia  on  lyhyesti vertailtu suppeampaan toimenpidepakettiin, jon-
ka vaikutukset  on  todettu negatiivisemmiksi. Toteutuneita ympäristövaiku-
tuksia tullaan seuraamaan. 

Saavutettavuus  
Toinen  Dennis-paketin  päätavoite liittyy saavutettavuuden paranemiseen,  jol-
le  on  annettu seuraavat maantelmät: 

-  matka-ajat lyhenevät, 
-  saavutetaan etäisempiä määräpaikkojaja 
-  saavutetaan mandollisimman monia määräpaikkoja. 

Saavutettavuuden  muutoksia  on  arvioitu lähinnä liikennemallin avulla esim. 
laskemalla matka-aikamuutoksia. Tuloksia  on  esitetty taulukkoina  ja 
kartoilla.  

Alueellinen kehittäminen  
Kolmas  Dennis-paketin  päätavoite liittyy Tukholman läänin kehittämiseen. 
Sitä arvioidaan  mm.  seuraavien tekijöiden suhteen: 

-  infrastruktuurin taloudelliset vaikutukset, 
-  taloudellinen kasvu  ja  alueen  koko, 
-  työmarkkinoiden tehokkuus, 
-  kehittymisen jakautuminen eri alueiden kesken, 
-  tukholmalaisten maksukyky, 
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tiemaksujenjakaumavaikutus  eli mitkä ryhmät niitä maksavat missä-
kin  suhteessa, 
vaikutukset yritysten  ja  kotitalouksien sijoittumiseen  ja  
rakenteelliset vaikutukset maankäyttöön. 

Tämä  osa  lienee  Dennis-paketin  neljästä vaikutusryhmästä kaikkein vaikeim-
min arvioitavissa. Tarkastelu  on  tehty ulkomaisin asiantuntijavoimin,  ja  tar-
kastelumenetelmänä on  ollut lähinnä vertailu vastaaviin ulkomaisiin esi-
merkkeihin. 

Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus  
Dennis-paketin  yhteiskuntataloudellinen karinattavuusselvitys sisältää  mm.  
seuraavien vaikutusrybmien rahallisen arvioinnin: 

-  j ouklcoliikenneyrityksen liikennöintitulot 
- j oukkoliikenteen liikennöintikustannukset 
- raideliikenteen liikennöinti  ja kunnossapitokustannukset 
- joukkoliikennematkustaj ien  matka-aikasäästöt 
- henkilöautoilij oiden matka-aikasäästöt 
- ajoneuvokustannussäästöt 
-  tavaraliikenteen kustannussäästöt 
- tietullituotot 
-  henkilö  ja  kuorma-autojen automaksut 
- teiden kunnossapitokustannukset 
- liikenneturvallisuus 
-  terveys-  ja ympäristövaikutukset 
-  kevyen liikenteen parantunut saavutettavuus. 

Mainitut erät  on  laskettu yhteen  ja  verrattu kokonaisinvestointeihin, jonka tu-
loksena  on  saatu  Dennis-paketin  yhteiskuntataloudellinen kokonaisarviointi.  

5.2  Rautateiden kehitysohjelma  /9-10!  

Ohjelma sisältää rautateiden rakennusohjelman vuosille  1994-2003. Ajanjak-
soon  kuuluu hankkeita noin  32  miljardin  kruunun edestä. Rakennusohjelman 
vaikutuksia  on  tarkasteltu yleisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin nähden. 

Liikenne-ennuste sisältää siirtymiä muilta kulkumuodoilta. Sekä henkilö- että 
tavaraliikenteen ennuste  on  melko perusteellinen,  ja  taustalla  on  valtakunnal-
linen liikenne-ennuste erilaisine taustatekij öineen. 

Saavutettavuutta  on  tarkasteltu matka-aikojen avulla sekä niiden muutoksi-
na absoluuttisena (minuutit)  ja suhteellisena (%). 

Liikennejärjestelmän  tehokkuus  on  yksi kriteeri. Liikennejärjestelmää kehi- 
tetään niin, että  se  johtaa yhteiskunnan kannalta tehokkaaseen resurssienkäyt - 
töön. Henkilöliikenteen  tehokkuutta mitataan matkustajien aikasäästöillä. 
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Aikasäästöt  koostuvat lyhyemmistä matka-  ja odotusajoista.  Tavaraliikenteen 
tehokkuus koostuu kustannussäästöistä  mm.  kapasiteetin lisäyksen ansiosta. 

Ohjelman turvallisuutta arvioidaan kuolemaan  ja  henkilövahinkoihin johta-
neiden onnettomuuksien vähenemisenä, osaksi tasoristeysten vähentämisen 
kautta  ja  osaksi kulkumuotosiirtymien kautta. 

Ohjelman  ympäristövaikutuksina  arvioitiin päästömääriä (CO 2 ,  NON, HC,  ja 
 CO),  melua, tärinää  ja maankäyttövaikutuksia.  Arvioidut päästömuutokset 

perustuvat Banverketin ennusteisiin ohjelman toteuttamisen aikaansaamista 
kulkumuotosiirtymistä. 

Melun häiritsemien  asukkaiden määrien muutokset  on  arvioitu käyttämällä 
kiinteitä arvioita asukkaista kilometriä kohden eri asutustyypeille  ja  toimen-
piteille (esim.  radan  parannus vähentää melusta häiriintyviä  80 asukkaalla1km 
pientaloalueilla  ja  400 asukkaalla/km  rivi-  tai kerrostaloalueilla).  Arvioiden 
perusteluja ei raporteissa ole esitetty. 

Stomnätsplaniin sisällytetyssä  alustavassa inventoinnissa  on  tutkittu eri 
maankäyttötarkoituksiin liittyviä potentiaalisia intressiristiriitoja, joita ohjel-
man toteuttaminen voi aiheuttaa. Mukana ovat seuraavat luonnonvaroista an-
netussa laissa (Naturresursiagen) mainitut alueet: 

-  laajat koskemattomat alueet; 
-  ekologisesti erityisen herkät alueet; 
-  poronhoidon, ammattikalastuksen  tai vedenkäytön  kannalta merkit-

tävät maa-  ja vesialueet; 
- luonnonsuojelualueet; 
- virkistysalueet; 
- kulttuuriympäristöt; 
-  luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta arvokkaat alueet; 
- vedenottamoiden suoja-alueet  ja 
-  muutoin valtakunnallisesti arvokkaat alueet. 

Taajamissa  on  lisäksi inventoitu asuinympäristöt sekä lähivirkistysalueet. 
Vaikutuksia  em.  alueisiin ei ole yksityiskohtaisesti arvioitu, vaan intressiristi-
riitojen mandollisuus  on  arvioitu esittämällä, sivuavatko vai koskettavatko  ra-
talinjaukset  alueita vai leikkaavatko ne. Vaikutusarviointia ei ole viety pi-
demmälle, koska haittoja  on  mandollista lieventää,  ja lieventämismandolli-
suudet  tutkitaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. 

Ohjelman alueellista tasapainoisuutta arvioitiin taulukoiden  ja  matka-aika-
karttojen avulla. 
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5.3  Yhteenveto  ruotsalaistarkasteluista  

Tukholman seudun liikennehankkeiden  ja  Ruotsin rautateiden lO-vuotis-
suunnitelman vaikutusarvioinnit voidaan luokitella strategiseksi vaikutusarvi-
oinniksi. Arviointia ei ole tehty hankekohtaisesti, vaan hankeohjelmaa koko-
naisuutena tarkastelemalla. Arviointi  on  tehty asetettuihin tavoitteisiin näh-
den  ja vaikutusarvioinnin  tulokset  on  esitetty selkeästi  ja  kansantajuisesti. 
Kuitenkin  osa vaikutustarkasteluista  on  tehty vasta rakentamispäätösten jäl-
keen. Myös vaikeasti arvioitavia asioita, kuten alueellinen kehittyminen,  on 

 tarkasteltu. 



Strategisen  vaikutusarvioinnin  kehittäminen 	 29  
JOHTOPAATÖKSIA  

6  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Selvitys  /1/  suosittaa vaikutusarvioinnin melko huomattavaakin laajentamista 
hanketasoa edeltävällä  strategisen  suunnittelun tasolla. Käyttöön suositellaan 
nykyaikaisiaja kehittyneitä menetelmiä, joita  on  aikaisemmin käytetty melko 

 raj oitetusti erillistarkasteluissa.  

Strategisten liikennehankkeiden vaikutusarviointeja  on  Euroopassa tehty mel-
ko vähän. Suomessa tielaitoksen tienpidon  1 0-vuotissuunnitelman vaikutusar-
vioinnissa  on  strategisen vaikutusarvioinnin  piirteitä  /11/.  Myös tielaitoksen 
strategisessa proj ektissa "Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset" koroste-
taan ohjelma-ja politiikkatason vaikutusarviointia  /12/.  

Suomessa liikenneministeriö laati noin kaksi vuotta sitten ehdotuksen liiken-
teen väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisten laskelmien yhdenmukaista-
miseksi (ns. YHTALI-selvitys  /131).  EU-selvitys vastaa sisällöltään  ja  suosi-
tuksiltaan osittain tätä selvitystä. Molemmissa  on  keskeistä eri liikennemuo-
tojen käsittely samoin periaattein  ja  myös  se,  että pitkän aikavälin strategisiin 
kehittämisohjelmiin sisällytetään ohjelman vaikutustarkastelu. Huomionar-
voista  on,  että suositeltu arviointimenetelmä toisi lisävalaistusta juuri YHTA-
LI-suosituksen vaikeasti ennustettaviin tekijöihin. Tällaisia ovat jakautuma-
tarkastelut, vaikutukset kuntien  ja  valtion talouteen sekä yhdyskuntarakenne-
vaikutukset. 
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El 8-tien kehittämishankkeiden vaikutukset 
nykyisiin työmatkoihin 



TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksessa  on  kokeiltu paikkatietoon perustuvaa menetelmää tienpidon 
hankejoukon työmatkoihin  ja yhdyskuntarakenteeseen  kohdistuvien vaikutus-
ten arvioimiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat  El 8-tien kehittämishankkeet, 
joiden vaikutusta työmatkoihin arvioidaan VTT Yhdyskuntatekniikan paikka-
tietopohjaisen työmatka-aineiston avulla. Tutkimuksessa arvioidaan tiestä ai-
heutuvat muutokset nykyisin tehtäviin työmatkoihin (asunnon  ja  työpaikan 
välisiin matkoihin)  ja  etsitään vastausta kysymykseen, syntyykö alueita, joilla 
saavutettavuus muuttuu oleellisesti  ja sen  vuoksi  on  todennäköistä, että asu-
tuksen  tai  työpaikkojen sijainnissa (työssäkäyntialueissa  tai yhdyskuntaraken-
teessa)  tapahtuu muutoksia.  

El 8-tien kehittämisellä ei tutkimuksen mukaan ole vaikutusta suurimpaan 
osaan  (99,4 %:iin)  sen  vaikutusalueella nykyisin tehtävistä työmatkoista. Ly-
hyillä työmatkoilla tien kehittämisellä ei ole lainkaan merkitystä. Vaikutus 
kohdistuu määrällisesti harvoihin  (4 500  henkilöä,  0,6 % vaikutusalueen  kun-
tien työmatkoista), erityisen pitkiin työmatkoihin, joiden keskipituus  on  lähes 

 50 km.  Matka-ajan lyheneminen  on  myönteistä, mikäli myös matkapituus ly-
henee  tai  pysyy ennallaan. Mikäli saavutettavuuden paraneminen houkuttelee 
asukkaita entistä pidempien työmatkojen tekemiseen, vaikutus  on  kielteinen. 
Pidemmät työmatkat merkitsevät (ruuhkautumisesta riippuen) lisääntyviä ajo-
neuvokustannuksia, energiankulutusta  ja  päästöjä. Tämä merkitsee samalla 
edellytysten luomista yhdyskuntarakenteen edelleen hajautumiselle. 

Keskimääräinen aikasäästö muuttuvilla työmatko  illa  on 10 %  eli  4  minuuttia 
 (36  minuutista  32  minuuttiin). Tämä merkitsee niiden henkilöiden osalta, joi-

den työmatka-aika muuttuu, vuosittain  28  tunnin aikasäästöä.  Vuosittain saa-
tava aikasäästö  on  yhteensä noin  127 400  tuntia. 

Työmatkojen kokonaisaika  lyhenee eniten Salossa  ja Loviisassa.  Kuntia, jois-
sa aika lyhenee merkittävästi, ovat lisäksi Halikko, Virolahti, Sammatti,  Kot-
kaja  Lohjan kunta. Työmatka-ajan lyhetessä myös matkapituus lyhenee näis-
tä kunnista Halikossa, Virolandella  ja  Lohjan kunnassa. Loviisassa matka pi-
tenee  vain  hiukan, kun  se  pitenee merkittävästi Salossa,  Kotkassa ja 
Sammatissa.  

Kun työmatkareitit optimoidaan lyhimmän ajan mukaan, muuttuvien  matko-
jen  keskimääräinen pituus kasvaa  0,3 km  eli  0,6 %  nykyisestä. Tämä merkit-
see vuosittain niiden henkilöiden osalta, joilla työmatka muuttuu, noin  132 

 km:n lisäystä työmatkapituuteen  ja  kaikkien muuttuvien  matkojen  osalta yh-
teensä noin  600 000 henkilökilometrin  lisäystä työmatkoissa. Työmatka-ajas-
sa säästettyä tuntia kohden työmatkapituus kasvaa noin  4,7 km,  mistä voi-
daan arvioida aiheutuvan siten noin  5,5  mk:n lisäajoneuvokustannukset. 
Muuttuvilla työmatkoilla laskennallinen keskinopeus kasvaa nykyisestä  78,9 
km/h:sta 88,6 km/h:iin  eli  9,7 kmlh. 



Työmatkojen kokonaispituus  lyhenee selvästi eniten Nummi-Pusulassa. Mui-
ta kuntia, joissa työmatka lyhenee merkittävästi, ovat Halikko, Lohjan kunta, 
Karjalohja  ja  Virolahti. Mikäli työmatkareitti valitaan lyhimmän ajan mu-
kaan, työmatkojen kokonaispituus  kasvaa eniten Salossa. Muita kuntia, jois-
sa työmatka pitenee merkittävästi, ovat  Turku, Liljendal,  Hamina, Perniö, 
Pyhtää, Sammatti, Paimio  ja Kotka. Loviisassa  matka-aika lyhenee huomatta-
vasti matkapituuden lisääntyessä  vain  hieman. 

Niiden nykyisten asukkaiden, joilla työmatka muuttuu, keskimääräinen työ-
matka-aika lyhenee suhteellisesti eniten (ajan muutos suhteessa nykyiseen 
työmatka-aikaan yli  10 %) Miehikkälässä,  Lohjan kaupungissa, Sammatissa, 
Porvoossa, Halikossa, Perttelissä, Vehkalandella, Porvoon maalaiskunnassa, 
Virolandella,  Kotkassa,  Nummi-Pusulassa, Kiikalassa, Suomusjärvellä,  Kar-
jalohjalla, Liljendalissa, Somerolla, Loviisassaja Haminassa.  

Merkittävimmät saavutettavuuden muutokset työ ssäkäyntialueiden keskuk
-sun  tapahtuvat  El 8-tien varteen muodostuvalla Kiikalasta Lohjan kuntaan  ja 

Pemajasta Pyhtäälle  ulottuvalla vyöhykkeellä sekä Virolandella  ja Miehikkä
-iässä. 

Näillä alueilla  on  suurin todennäköisyys yhdyskuntarakenteen muuttumiseen 
siten, että pitkämatkaisia työssäkävijöitä sijoittuu alueille asumaan nykyistä 
enemmän. Tämä voi toisaalta vahvistaa alueiden kehitystä, kun asukasmäärä 
lisääntyy, toisaalta pitkien työmatkojen lisääntyminen hajoittaa yhdyskunta- 
rakennetta  ja  laajentaa työssäkäyntialueita entisestään. Työssäkäyntialueiden 
rajat voivat muuttua nykyisestä  ja päällekkäisyys  lisääntyä, kun kanden työs-
säkäyntialueen reima-alueilla asuvat tulevat myös toisen työssäkäyntialueen 
piiriin. 

Tutkimukseen liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Tutkimuskohteen toteutu-
minen kuvatulla tavalla ei ole  varma  asia.  El 8-tien kehittäminen koostuu use-
asta erillisestä hankkeesta, joiden suunnitelmat ovat osittain kesken  ja  toteu-
tuminen epävarmaa. Yhdyskuntarakenteen muutokset eivät aiheudu välittö-
mästi  El 8-tien kehittämisestä, vaan tien kehittäminen luo edellytyksiä tietyn-
laisille muutoksille. 

Tutkimuksessa  on  pyritty kehittämään nopea, kattavaan työmatka-aineistoon 
perustuva, mutta hankkeiden yksityiskohtaisista lähtötiedoista riippumaton 
arviointimenetelmä, eikä  El 8-tien kehittämishankkeiden yksityi skohtai  sia 
lähtötietoja  ole  sen  vuoksi otettu huomioon. Näistä merkittävimmät lienevät 
arviot liikenteen kasvusta  ja  siitä aiheutuvasta ruuhkautumisesta tulevaisuu-
dessa.  On  myös huomattava, että tutkimuksessa  on  tarkasteltu  vain  nykyisiä 
työmatkoja eli  matkoja  asunnon  ja  työpaikan välillä, eikä tutkimuksessa ole 
mukana muita henkilöliikenteen eikä tavaraliikenteen  matkoja.  Tutkimus ei 
siten ole ensi sijassa  El 8-tien kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi, 
vaan paikkatietopohjaisen menetelmän kehittämiskokeilu, jossa kohteena  on 
El8-tie. 



Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että  El 8-tien kehittäniishankkeiden to-
teuttaminen ei juurikaan hyödytä yhdyskuntien sisäistä liikennettä, vaan hyö-
dyt kohdistuvat pitkämatkaiseen yhdyskuntien väliseen  ja kauttakulkuliiken-
teeseen.  

Tutkimusta  on  tarkoitus jatkaa täydentämällä käytettyjä lähtötietoja  El 8-tien 
kehittämisselvityksen mukaisesti. Tällöin voidaan tarkastella paikkatietopoh

-jaisen  menetelmän  ja  laajan työmatka-aineiston tuomia uusia mandollisuuksia 
käytössä oleviin menetelmiin nähden tiehankkeiden  ja laajojenkin hankejouk-
kojen  vaikutusten arvioinnissa. 

Vaikutusten arviointimenetelmiä voitaisiin kehittää edelleen myös esimerkik-
si laatimalla vaihtoehtoisia maankäytön muutoksia kuvaavia "yhdyskuntara-
kennemalleja", jotka perustuvat siihen, että eri toiminnot (asuminen, teolli-
suus, palvelut jne.) hakeutuvat niiden kannalta edullisille alueille.  Mallien 

 vaikutukset työ-  ja asiointimatkojen liikennesuoritteisiin arvioitaisiin  tässä 
kokeillulla  ja  sitä täydentävillä menetelmillä. Vaikutusten arviointia voidaan 
laajentaa etäisyys-, suorite-, aika-  ja nopeustietojen  lisäksi kustannus-, pääs

-tö- ja meluarvioihin.  

SUMMARY 

A new assessment method based on Geographical Information System (GIS) 
was experimentally applied to an assessment of impacts of road management 
projects on commuting and urban structure. The experiment covered the 
projects for developing highway E18, whose impacts on commuting were 
assessed using the GIS-based commuting data of VTT Communities and 
Infrastructure (Technical Research Centre of Finland). Changes in current 
commuting distances (between residence and workplace) due to anticipated 
changes in the road network were evaluated, and answers were sought to the 
question of whether there will be areas whose accessibility will be altered 
fundamentally, and whether it is probable that consequent changes will take 
place in the location of residences or workplaces (commuting areas and urban 
structure). 

According to the findings, the development of highway El 8 will have no 
impact on most (99.4%) of the current commuting trips, and no effect at all 
on short commuting trips. The impact will be felt by a small group of people 
(4,500 people, or 0.6% of commuting trips in the municipalities served by the 
road) with exceptionally long commuting distances averaging nearly 50 km. 
The reduction in commuting time will be a favourable change, provided the 
commuting distance is also reduced or remains unchanged. If improved 
accessibility means that inhabitants will accept increasingly long commuting 
distances, the effect will be negative. Longer commuting distances involve 



(depending on the degree of congestion) increased vehicle-related costs, 
energy consumption and emissions. This would also promote further 
decentralization of urban structure. 

The average reduction in commuting time of the affected trips will be 10% or 
4 minutes (from 36 to 32 minutes). This translates as 28 hours of time saved 
per year for these people, with a total annual reduction in commuting time of 
roughly 127,400 hours. 

The reduction in total commuting time will be greatest in Salo and  Loviisa. 
 Commuting times will also be reduced in  Halikko, Virolahti, Sammatti, 

 Kotka  and the  Lohja  municipality. Along with reduction in commuting time, 
commuting distance will also be reduced in  Halikko, Virolahti  and the  Lohja 

 municipality, while a significant increase in commuting distance will take 
place in Salo,  Kotka  and Samatti. 

If commuting routes are selected to minimize commuting time, the average 
commuting distance of affected trips will increase by 0.3 km or 0.6%. For 
those affected this translates as an extra 132 km per year, with a total annual 
increase in person kilometres of 600,000 km. The increase in commuting 
distance will mean roughly 4.7 km per hour saved in commuting time, 
estimated to result in an increase in vehicle related costs of FIM  5.5 per hour. 
The calculated average speed of affected trips will increase by 9.7 kmlh from 
the present 78.9 km/h to 88.6 km/h. 

The total commuting distance will be reduced most markedly in  Nummi- 
Pusula.  Other municipalities with clearly reduced commuting distances will 
be  Halikko,  the  Lohja  municipality, Kaijalohja and  Virolahti.  If the 
commuting route is selected on the basis of the minimum commuting time, 
the total commuting distance will increase most in Salo. Other municipalities 
with a significant increase in the total commuting distance will be Turku, 
Liljendal,  Hamina, Perniö, Pyhtää, Sammatti, Paimio  and  Kotka.  In  Loviisa, 

 the commuting time will be significantly reduced with only a slight increase 
in commuting distance. 

The greatest relative reduction in the average commuting time for the present 
inhabitants who will experience a change in their commuting conditions (a 
more than 10% change in commuting time) will take place in Miehikkälä, 

 Lohja  town,  Sammatti, Porvoo, Halikko, Pertteli, Vehkalahti,  the 
municipality of  Porvoo, Virolahti,  Kotka,  Nummi-Pusula, Kiikala, 
Suomusjärvi, Karjalohja, Liljendal, Somero, Loviisa  and  Hamina.  

The most significant changes in the accessibility of workplace aggregations 
will take place within the zone from Kiikala to the  Lohja  municipality and 
from  Pernaja  to  Pyhtää  along highway El 8 and in  Virolahti  and Miehikkälä. 



These areas will have the greatest probability of undergoing changes in urban 
structure as they will attract inhabitants with long commuting distances. This 
may enhance the development of these areas by increasing their population, 
but the increase of long commuting distances will decentralize the urban 
structure and enlarge the commuting areas. Commuting areas may also then 
overlap as people living at the margins of two adjacent commuting areas can 
choose to commute to either centre. 

The study involves some factors of uncertainty. It is not yet definite that the 
highway El 8 project will be implemented in exactly as described here. The 
development of highway El 8 includes several separate projects, and some of 
the plans are still incomplete and their implementation uncertain. Changes in 
urban structure will not result directly from the development of highway El 8, 
but rather from its creating the necessary conditions for certain types of 
change. The aim of the study was to develop a quick assessment method with 
GIS-based commuting data, but independent of the detailed data of the 
various projects for developing highway El 8. The estimated increase in 
traffic volume and consequent future congestion have therefore not been 
taken into account. It should also be borne in mind that the data only included 
commuting between residence and workplace and excluded other modes of 
passenger traffic and freight traffic. The study was hence more an experiment 
to develop a GIS-based method applicable to large highway projects than an 
assessment of the impacts of projects for developing highway E18. The 
developed GIS-based method seems to be useful in assessing how the 
benefits of road projects are channeled. 

The findings seem to indicate that the projects for developing highway E18 
will have little benefit for the internal traffic of communities, favouring 
instead the long-distance traffic between communities and transit traffic. 

The study will be continued by complementing the data used here with 
detailed data on the development projects of highway El 8. This will make it 
possible to evaluate the benefits of a GIS-based method with extensive 
commuting data by comparison with methods currently used in the impact 
assessment of road projects. 

The methods of impact assessment could be developed further, for example 
by creating "urban structure models" representing land use alternatives based 
on the assumption that the different functions (residence, industry, services, 
etc.) concentrate in optimal areas. The impacts of the models on the 
commuting and personal business traffic outputs could then be assessed using 
the present experimental method and complementary measures. In addition to 
distance, traffic output, time and speed data, the impact assessment could also 
cover costs, emissions and noise levels. 
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I  TAVOITE  JA  LÄHTÖKOHDAT 

Tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää paikkatietoon perustuvaa menetelmää, 
jonka avulla selvitetään tienpidon hankejoukon vaikutusta työmatkoihin  ja 
sen  kautta yhdyskuntarakenteeseen. Tutkimuksessa arvioidaan tiestä aiheutu-
vat muutokset nykyisin tehtäviin työmatkoihin  ja  etsitään vastausta kysymyk-
seen, syntyykö alueita, joilla saavutettavuus muuttuu oleellisesti  ja sen  vuoksi 

 on  todennäköistä, että asutuksen  tai  työpaikkojen sijainnissa (työssäkäynti-
alueissa  tai yhdyskuntarakenteessa)  tapahtuu muutoksia. Tutkimus tehdään 
kokeiluna, jossa arvioidaan  E18-tien aiheuttamat muutokset nykyisiin työ- 
matkoihin. Tutkimus ei siten ole ensi sijassa  El 8-tien kehittämishankkeiden 
vaikutusten arviointi, vaan paikkatietopohjaisen menetelmän kehittämisko-
keilu, jossa kohteena  on E18-tie.  

Tutkimuksen taustalla  on paikkatietojen hyväksikäyttömandollisuuksien  ke-
hittyminen viime vuosina niin, että käytettävissä  on  koko  Suomen kattava 
paikkatietopohjainen työssäkäyntiaineisto. Vastaavaa aineistoa ei ole muiden 

 matkojen  osalta. Aineisto  ja  käytettävissä olevat reitinvalinta- ym. liikennettä 
koskevat ohjelmat mandollistavat entistä tarkemman liikenteen muutosten 
arvioinnin. 

Tutkimus koskee asunnon  ja  työpaikan välisiä  matkoja,  eivätkä siinä siten ole 
mukana muut henkilöliikenteen eivätkä tavaraliikenteen matkat. Tutkimuk-
sessa tarkasteltavat työmatkat muodostavat noin  23 %  kaikista henkilöliiken

-teen  matkoista (Henkilöliikennetutkimus  1992, tielaitos 1993).  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavalla  E18-tien vaikutusalueella  (30 km  tiestä) 
olevissa kunnissa tehtävät työmatkat muodostavat  39 %  kaikista Suomen työ- 
matkoista  ja  46 %  koko työmatkasuoritteesta (Työssäkäyntietäisyydet  Suo-
messa, VTT, YM  1995).  
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2  TUTKIMUSAINEISTO  

2.1  Väestö-  ja  työmatkatiedot (Työssäkäyntitilasto)  

Tutkimuksen väestö-  ja työmatkatietoina  on  käytetty Tilastokeskuksen työs-
säkäyntitilastoa.  Se on  osa rekisteripohjaista väestölaskentaa.  Kokonaisuutena 
työssäkäyntitilasto kuvaa väestön taloudellista toimintaa  ja  suhdetta tyomark-
kinoihin. Työssäkäyntitilasto  on rekisteripohjainen totaalitilasto,  joka mah-
dollistaa tietojen tuottamisen kaikilla koordinaattipohjaisilla aluejaoilla. 

Työssäkäyntitilaston  laatiminen perustuu kokonaisuudessaan hallinnollisten 
rekisteriaineistojen hyväksikäyttöön lukuunottamatta noin  5000 monitoimi

-paikkaiselle yritykselle  ja  noin sadalle monitoimipaikkaiselle kuntien toimin-
tayksikölle vuosittain tehtävää tiedustelua.  Kaiken  kaikkiaan käytettäviä  re-
kisteriaineistoja on  kolmisenkymmentä. 

Systeemi lähtee liikkeelle väestön keskusrekisteristä, josta saadaan  31.12. 
 maassa-asuva väestö. Tämä muodostaa tilaston perusjoukon. Väestön keskus- 

rekisteristä saadaan myös väestön asuinpaikan sijaintitieto. Useita tietolähtei
-tä  (verohallituksen rekisterit, työeläkejärjestelmät, työministeriön rekisterit, 

kansaneläkelaitoksen rekisterit, opiskelij arekisterit, asevelvollisuusrekisterit) 
käyttäen määritellään henkilöiden pääasiallinen toiminta vuoden aikana  ja 

 vuoden viimeisellä viikolla. Työssäkäyntitilaston toimipaikkatiedostosta saa-
daan tieto työpaikan sijainnista. Toimipaikkatiedosto muodostuu Tilastokes-
kuksen yritys-  ja toimipaikkarekisterin  tiedoista yksityisen  sektorin  yritysten 
osalta, Tilastokeskuksen virastorekisterin tiedoista valtion virastojen  ja  laitos-
ten  ja  niiden toimipaikkojen osalta sekä Kunnallisen eläkelaitoksen toimin-
tayksikkörekisterin tiedoista kuntasektorin osalta. Koordinaatit toimipaikoille 

 on toimipaikkatiedostoon  haettu väestörekisterikeskuksen rakennus-  ja huo-
neistorekisteristä ja  osittain Tilastokeskuksen omalla täydennyksellä. 

Työssäkäyntitilastossa  ei ole tehty eroa kiinteissä työpaikoissa tehtävän työn 
 ja  luonteeltaan liikkuvan työn välillä, vaan kaikki henkilöt  on  pyritty sijoitta-

maan johonkin toimipaikkaan työn luonteesta riippumatta. Tarkemman työ-
paikan sijaintitiedon puuttuessa henkilöt  on  kiinnitetty asuinpaikkaansa. 

Työpaikan sijaintitietoja voivat vääristää joidenkin tietojen puutteellisuuten 
liittyvät seikat. Esimerkiksi monitoimipaikkaisen yrityksen palveluksessa 
olevan henkilön työpaikka  on tarkemman  tiedon puuttuessa jäänyt kiinnittä-
mättä  tai  henkilöt ovat voineet kasaantua yrityksen päätoimipaikkoihin. 

Työssäkäyntitilastossa asuinpaikkana  on  käytetty kotipaikkaa eli vakituista 
asuinpaikkaa, jolloin tilapäinen asuinpaikka  jää  huomiota.  Koko  maassa toi-
sessa kunnassa tilapäisesti asuvia  on 1,6  prosenttia väestöstä. Määrä vaihtelee 
kunnittain  ja  suurissa kaupungeissa  on  enemmän tilapäisesti asuvia kuin pie-
nissä kaupungeissa  ja  muissa kunnissa. Suhteessa eniten tilapäisesti asuvia  on 

 Jyväskylän kaupungissa  (6,1 %).  (Tilastokeskus. Taulu TL4). 
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Työssäkäyntitilaston muodostamistapa  ja sen  aiheuttamat mandolliset vääris-
tymät  on  syytä pitää mielessä tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa. 

Tässä tutkimuksessa käytetyn Asuin-  ja työpaikkatiedot  ovat Tilastokeskuk-
sen työssäkäyntitilaston vuoden  1990  aineistosta VTT:n käyttöön koottu  tie-
tokanta.  Tämä tietokanta sisältää tietoa  250  *  250  metrin ruuduissa. Tietokan-
nassa  on  kustakin työssäkävijästä tiedot 

- asuinpaikkaruudun sij ainnista yhtenäiskoordinaatistossa, 
- työpaikkaruudun  sijainnista yhtenäiskoordinaatistossa, 
-  ammatista, 
-  asuin-  ja  työpaikan välisestä etäisyydestä, 
-  kunnasta, jossa ruudut sijaitsevat.  

2.2  Tieverkkotiedot  

Tutkimuksessa käytetty tieverkko  on  Suomen tiestö, Karttakeskuksen tuotta-
ma numeerinen kartta-aineisto. Aineisto sisältää sekä taajamien että  haja-asu-
tusalueiden tieverkon. Taajamien tieverkko  on digitoitu  kaupunkien virasto-, 
kaava-  tai opaskartoista  mittakaavassa  1:4 000 - 1:10 000.  Aineiston sijainti- 
tarkkuus  on  täten  taajamissa  5  - 10  metriä.  Haja-asutusalueiden  teiden kulku, 
geometria  on  saatu digitoimalla tien keskilinjan maastokoordinaatit GT -kar-
toilta  1:200 000  mittakaavassa. Aineisto  on digitoinrnn  jälkeen oikaista mitat-
tujen maastokoordinaatistopisteiden avulla riittävän sijaintitarkkuuden saa-
vuttamiseksi. Sijaintita.rkkuus aineistolla  on n. 50 - 100  metriä  haja-asutusalu-
eella. Tieverkkoaineisto  on luokiteltua  aineistoa. Luokitus  on  seuraavan-
lainen: 

- Moottoritiet 
- Kaksiaj orataiset  tiet (ei moottoritiet), esim. kehätiet 
- Moottoriliikennetiet 
- Kaksikaistaiset  yli  8 m  leveät tiet 
- Kaksikaistaiset  6,5  - 8 m  leveät tiet 
- Kaksikaistaiset  5  - 6 m  leveät tiet 
- Yksikaistaiset  4 -  5 m  leveät tiet, valtion hallinnassa olevat tiet, kau- 

punkien läpiaj otiet 
- Yksikaistaiset  4 -5 m  leveät tiet, yksityiset tiet 
- Lossitja lauttayhteydet 
- Autotiet,  yksityiset tiet  alle  4 m 
- Autotiet,  valtion hallinnassa olevat tiet  alle  4 m 
-  Rakenteilla olevat tiet 
- Moottoritierampit 
-  Muut rampit 
-  Kaupunginosia yhdistävät väylät 
- Kadut, asuntokadut, liikekadut 
- Kävelykadut, pihakadut, pikkukujat 
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2.3 E18-tien  kehittämishankkeet  

E18-tietä koskevat tiedot  on  saatu Eurooppatie  E18  Suomessa -kehittämissel-
vityksestä, Tielaitos,  LT-Konsultit, huhtikuu  1995. E18-tien tuleva linjaus  on 

 yhdistetty tutkimuksen pohjana olevaan Suomen tiestöön. Tuleva linjaus  hit-
tymineen on digitoitu kehittämisselvityksessä  olevilta kartoilta. Tutkimukses-
sa ei ole käytetty selvityksen lähtötietoja muilta osin (1iikennemärät, ruuh-
kautuminen ym.), joten niitä ei pidä verrata keskenään.  

2.4  Menetelmät 

Tutkimusmenetelmä perustuu nykyisen  ja  tulevan, tiehankkeen toteutuksen 
jälkeisen, tieverkon sekä työssäkäyntitietoj  en  tarkasteluun. Saavutettavuutta 
tutkittiin nykyisellä  ja  tulevalla tieverkolla. Saavutettavuuteen vaikuttavana 
tekijänä tutkimuksessa otettiin huomioon verkon muutokset (uusi  tie)  ja  no-
peuden muutokset. Muita tieverkossa mandollisesti tapahtuvia muutoksia, 
esim. uudesta tiehankkeesta johtavia muuttuvia yhteyksiä, ei tässä tutkimuk-
sessa otettu huomioon, koska tällaisia tietoja ei ollut saatavilla. Myöskään lii-
kenteen tulevaa kehitystä,  mm.  ruuhkautumista koskevia tietoja ei arviointi- 
menetelmän yksinkertaisuuteen pyrittäessä voitu ottaa huomioon. 

Henkilöliikennetutkimuksen  mukaan henkilöautomatkojen osuus oli noin  90 
% 30 - 100  km:n pituisilla matkoilla. Tutkimuksessa tarkasteltavat työmatkat 

 on  kaikki oletettu tehtäväksi henkilöautolla. 

Paikkatieto-ohjelmistona  työssä käytettiin Mapinfo  for Windows  -ohjelmis-
toa. Reitinoptimointiohjelmistona käytettiin  Graph Server  -ohjelmaa. Ohjel-
ma ratkaisi jokaisen tutkimuksessa käytetyn työmatkan reitin.  Graph Server 

 -ohjelma  on verkkolaskentaan  tarkoitettu ohjelma,  jota  käytettiin Mapinfo-
ohjelmasta käsin. 
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3 ARVIOINTIPERIAATTEET JA  -MENETELMÄT  

3.1  Vaikutusalueen  määrittely  

E18-tien vaikutusalue työmatkojen suhteen määriteltiin alueeksi, jossa asuvat 
ihmiset käyttävät työmatkallaan  E18-tietä. Lähtökohdaksi valittiin noin  30 id-
lometrin  etäisyydellä tielinjasta olevat asukkaat.  (Kuva  1) 

3.2  Asutuksen  ja  työpaikkojen sijoittuminen  ja  työmatkapituudet  

Asutuksen  ja  työpaikkojen sijoittuminen  ja matkapituudet  asunnoista työ-
paikkoihin  ja  työpaikoista asuntoihin saatiin VTT Yhdyskuntatekniikan  koko 

 Suomen kattavasta työmatka-aineistosta. Aineistosta haettiin  ensin  kaikki 
 El 8-tiehankkeen  vaikutusalueella asuvat työntekijät  (30 km  säteellä tielinjas

-ta). Sen  jälkeen vaikutusalueelle jäänyttä aineistoa karsittiin niin, että  vain 
 mandollisesti nykyistä  tai  tulevaa tielinjaa käyttävät työntekijät jäivät jäljelle 

laskentaa varten. Lisäksi aineistosta karsittiin ne työmatkat, jotka sijoittuvat 
sellaisille osuuksille  El 8-tien vaikutusalueella, joilla ei tapandu muutoksia 
saavutettavuudessa.  

3.3  Työmatkojen  sijoittaminen reitille 

Työmatkat  sijoitettiin tiestölle siten, että reitti valittiin lyhimmän matka-ajan 
perusteella.  Graph Server  -ohjelma laski jokaisen tarkasteluaineiston työmat-
kareitin asunnon  ja  työpaikan välillä sekä nykyisen että suunnitelman mukai-
sen tieverkon avulla. Jokaiselle työssäkäyvälle saatiin tuloksena työmatkan 
pituus  ja työmatkaan  käytettävä aika molemmissa tilanteissa. Reitin mään-
tyksen yhteydessä laskettiin myös työmatkojen määrä  El 8 -tiellä (tien kuor-
mitus).  

3.4  Työmatkapituuksien  muutosten laskenta 

Työmatkapituuksien  muutokset laskettiin matkakohtaisesti tulevan verkon 
matkapituuksien  ja nykyverkon matkapituuksien  erotuksena.  

3.5  Työmatka-aikojen muutosten laskenta 

Työmatka-aikojen muutokset laskettiin määrittelemällä tiestölle nopeudet no-
peusrajoitusten mukaan. Nopeuksien määrittelyssä käytettiin hyväksi Suomen 
Tiestö -aineiston luokittelua  ja Tielaitoksen tierekisteriä.  Jokaiselle Suomen 
Tiestö -aineiston tieluokalle määriteltiin mandollisimman hyvin tierekisterin 
tietoja vastaava nopeus. Talvi-  ja kesänopeuksien  erot otettiin yleispiirteisesti 
huomioon niin, että kesänopeus  120 km/h  vastasi talvella  100 km/h  ja ke-
sänopeus  100 kmlh  vastasi talvella  80 km/h.  Laskennassa käytetyt nopeudet 
Suomen Tiestön luokituksen mukaisesti ovat seuraavat: 
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Moottoritiet  120/100 kmlh 
Kaksiajorataiset  tiet  70 km/h 
Moottoriliikennetiet  100/80 km/h 
Kaksikaistaiset  yli  8 m  leveät tiet  100/80 kmlh 
Kaksikaistaiset  6,5  -  8 m  leveät tiet  70 km/h 
Kaksikaistaiset  5  -  6 m  leveät tiet  50 km/h 
Yksikaistaiset  4  -  5 m  leveät tiet, 
kaupunkien läpiajotiet  50 km/h  
Lossit  ja lauttayhteydet  20 km/h 
Autotiet  alle  4 m 40 km/h  
Rakenteilla olevat tiet  0 km/h 
Moottoritierampit  50 km/h  
Muut rampit  40 km/h  
Kaupunginosia yhdistävät väylät  50 km/h  
Kadut, asuntokadut, liikekadut  40 km/h 
Kävelykadut, pihakadut, pikkukujat  30 km/h 

3.6  Saavutettavuuden  muutosten kuvaus 

Saavutettavuutta  tarkasteltiin myös tieverkossa tapahtuvien muutosten avulla. 
 Graph Server  -ohjelmalla laskettiin merkittäviltä työssäkäyntialueilta isokro-

nikäyrät (samanarvokäyrät) työmatka-ajan suhteen. Laskenta tehtiin sekä ny-
ky- että suunnitelman mukaisella verkolla. Näin saaduilta vyöhykkeiltä las-
kettiin suunnitelman  ja  nykytilanteen erotus ajan suhteen. Tuloksena syntyi 
vyöhykkeitä, joilla kuvataan saavutettavuuden muutosta. 



A:,: I  
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4  ASUTUKSEN  JA  TYÖPAIKKOJEN SIJOITTUMINEN  JA 
TYÖMATKAPITUUDET  

Asutuksen  ja  työpaikkojen sijoittuminen sekä keskimääräinen työmatkan pi-
tuus kuvaa yhdyskuntarakennetta tien vaikutusalueella. Asutus  ja  työpaikat 

 on summattu 500 m * 500 m  ruutuihin. Ruutuun kuuluvista työmatkoista  on 
 laskettu keskimääräiset työmatkan pituudet. Yli  80 km  pitkät työmatkat  (lm-

nuntie-etäisyydellä) sekä  0  metriä pitkät työmatkat  on  karsittu pois. Ruutu  on 
 kuvattu,  jos  ruudussa asuvia  tai  työssäkäyviä työntekijöitä  on  vähintään  10 

kpl.  (Kuvat  2  ja  3) 

Vaikutusalueen  kuntien keskimääräinen työmatkapituus asurmosta työpaikal-
le linnuntietä  on 8 km. Kunnittain  keskimääräinen työmatkapituus vaihtelee 

 4,4 km:stä  (Kouvola)  17,6 km:iin  (Vihti). Asukkaita, joiden työmatka  on 
 enemmän kuin  0  mutta enintään  80 km, on  näissä kunnissa kaikkiaan  0,8  mil-

joonaa, mikä  on  vajaa  40 %  koko  Suomen työssäkäyvistä  (koko  Suomen kes-
kimääräinen työmatkapituus asunnosta työpaikalle linnuntietä  on 7 km).  Vai-
kutusalueen kunnissa tehdään työmatkoja vuosittain yhteensä noin  3  miljar-
dia  km (linnuntietä, 2  matkaa päivässä,  230  työpäivää vuodessa). 
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5  MUUTOKSET  TYÖMATKAPITUUKSISSA  

Jos työmatkareitti  valitaan lyhimmän ajan perusteella, työmatka saattaa yksit-
täisellä työmatkalla joko pidentyä  tai lyhentyä. Työmatkan  pituuden arvioi-
daan muuttuvan kaikkiaan  4 540  henkilön työmatkalla eli  0,6 %:lla  kaikista 
vaikutusalueen kuntien työmatkoista. Matka pitenee  2 482  henkilöllä  ja  lyhe-
nee  2 058  henkilöllä. 

Henkilöillä, joiden työmatkan pituus muuttuu,  on  keskimääräinen yhdensuun-
tainen työmatka nykytilanteessa  46,7 km  pitkä. Laskettuna muutokset yhteen 
yhdensuuntainen matka pitenee keskimäirin  287  metriä eli  0,6  %.  Vuosita-
solla kaikki muutokset laskettuna yhteen työmatkat pitenevät yhteensä  
599 400 km.  

Kartoissa  on  kuvattu työmatkan muutosta teemakarttana. Kartoissa kuvataan 
 250 * 250  metrin ruuduissa asuvien niiden työntekijöiden keskimääräistä työ- 

matkan  muutosta, joilla tapahtuu muutoksia työmatkoissa.  (Kuva  4) 

Työmatkojen kokonaispituus  lyhenee selvästi eniten Nummi-Pusulassa asu-
villa (349 100 km  vuodessa). Muita kuntia, joissa asuvilla työmatka lyhenee 
merkittävästi, ovat Halikko  (105 400 km  vuodessa), Lohjan kunta  (81 500 km  
vuodessa), Karjalohja  (74 000 km  vuodessa)  ja  Virolahti  (68 900 km  
vuodessa). 

Mikäli työmatkareitti valitaan lyhimmän ajan mukaan, työmatkojen  koko-
naispituus  kasvaa eniten Salossa asuvilla  (392 900 km  vuodessa). Muita kun-
tia, joissa asuvilla työmatka pitenee merkittävästi, ovat  Turku (179 700 km 

 vuodessa), Liljendal  (118 700 km  vuodessa), Hamina  (70 500 km  vuodessa), 
Perniö  (63 100 km  vuodessa), Pyhtää  (62 000 km  vuodessa), Sammatti  
(55 900 km  vuodessa), Paimio  (53 800 km  vuodessa)  ja Kotka  (47 300 km  
vuodessa). Loviisassa asuvilla matka-aika lyhenee huomattavasti matkapituu

-den  lisääntyessä  vain  hieman. 
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Kuva  4.1  

Suurin vaikutus  El 8-tiellä  on Halikossa  (253  henkilöä,  7,0 %  kaikista työ- 
matkoista), Turussa  (203  henkilöä,  0,3 %  kaikista)  ja Paimiossa  (132  henki-
löä,  3,3 %  kaikista). Halikossa keskimääräinen työmatka niillä, joilla tapah-
tuu muutoksia, lyhenee  0,9 km  eli  2,2  %.  Muissa kunnissa työmatka pitenee, 
Turussa  1,9 km  eli  3,5  %ja Paimiossa  0,9 km  eli  2,7  %.  

Muissa kunnissa muuttuvien  matkojen mäirä  on  niin pieni, ettei  sillä  ole mer-
kitystä. Näissä kunnissa työmatkat pitenevät samalla kun aika lyhenee.  

Kuva  4.2  

Suurin vaikutus  El 8-tiellä  on  Salossa  (513  henkilöä,  5,5  %  kaikista),  Samma-
tissa  (175  henkilöä,  41,6 %  kaikista), Nummi-Pusulassa  (153  henkilöä,  6,8 % 

 kaikista), Suomusjärvellä  (115  henkilöä,  25,2 %  kaikista), Perttelissä  (85  hen-
kilöä,  5,7  %  kaikista), Kiikalassa  (82  henkilöä,  11,3 %  kaikista), Somerolla 

 (67  henkilöä,  1,8 %  kaikista), Karjalohjalla  (66  henkilöä,  15,2 %  kaikista)  ja 
Perniössä  (52  henkilöä,  2,2 %  kaikista). 

Nummi-Pusulassa työmatka lyhenee  5,0 km  eli  12,2  %, Suomusjärvellä  0,5 
km  eli  0,8  %, Somerolla 0,7 km  eli  0,9 %  ja Karjalohjalla  2,4 km  eli  3,9  %.  
Muissa kunnissa matka pitenee, Salossa  1,7 km  eli  3,4  %, Sammatissa 0,7 km  
eli  1,7  %, Perttelissä 0,4 km  eli  1,0  %, Kiikalassa 0,6 km  eli  1,1  %ja Perniös-
sä2,6kmeli  3,4%.  

Kuva  4.3  

Suurin vaikutus  El 8-tiellä  on  Lohjan kunnassa, jossa työmatka lyhenee  306 
 henkilöllä  (3,7 %  kaikista) keshmäirin  0,6 km  eli  1,2  %.  Myös Lohjan kau-

pungissa työmatka lyhenee  46  henkilöllä  (0,7 %  kaikista)  1,8 km  eli  4,6  %.  
Muissa kunnissa muuttuvien  matkojen  määrä  on  pieni. Työmatkapituus lyhe-
nee näissä kunnissa (Vihti, Espoo, Vantaa,  Helsinki,  Kauniainen). 
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Kuva  4.4 

El 8-tien vaikutukset ovat tällä alueella pienet. Suurin vaikutus  El 8-tiellä  on 
 Porvoon maalaiskunnassa  (62  henkilöä,  0,6 %  kaikista työmatkoista)  ja  Por-

voon kaupungissa  (46  henkilöä,  0,5  %  kaikista). Porvoon maalaiskunnassa 
keskimääräinen työmatka niillä, joilla tapahtuu muutoksia, pitenee  0,04 km 

 eli  0,06  %,ja  Porvoon kaupungissa lyhenee  0,1 km  eli  0,2  %.  

Muissa kunnissa muuttuvien  matkojen  määrä  on  niin pieni, ettei  sillä  ole mer-
kitystä. Näissä kunnissa työmatkat lyhenevät.  

Kuva  4.5  

Suurin vaikutus  E18-tiellä  on Loviisassa (393  henkilöä,  11,3 %  kaikista), 
Pyhtäällä  (293  henkilöä,  15,2 %  kaikista), Ruotsinpyhtäällä  (229  henkilöä, 

 17,7%  kaikista), Pemajassa  (45  henkilöä,  3,2 %  kaikista)  ja Liljendalissa  (39 
 henkilöä,  6,7 %  kaikista). 

Loviisassa  työmatka pitenee  0,04 km  eli  0,07  %, Pyhtäi1lä 0,5 km  eli  1,6  %, 
Ruotsinpyhtäällä 0,4 km  eli  1,1  %, Pemajassa 0,6 km  eli  1,1  %ja Liljendalis-
sa  6,6 km  eli  26,5  %.  Muissa kunnissa, joissa muutokset ovat vähäisiä, matka 
pitenee,  vain  Askolassa  se  lyhenee.  

Kuva  4.6  

Suurin vaikutus  E18-tiellä  on Virolandella (297  henkilöä,  19,9 %  kaikista), 
 Kotkassa  (169  henkilöä,  0,8  %), Haminassa (165  henkilöä,  4,2  %), Vehkalah-

della (108  henkilöä,  2,3 %)  ja Miehikkälässä  (76  henkilöä,  8,0  %).  Keskimää-
räinen työmatka niillä, joilla tapahtuu muutoksia, lyhenee Virolandella  0,5 
km  eli  1,5 %  ja Miehikkälässä  1,3 km  eli  2,5  %.  Työmatka pitenee  Kotkassa 

 0,6 km  eli  1,1  %, Haminassa 0,9 km  eli  5,0  %ja Vehkalandella  0,4 km  eli  1,7 
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6  MUUTOKSET TYÖMATKA-AJASSA  

Työmatkaan  käytettävä aika lyhenee  4 540  henkilöllä. Keskimääräinen yh-
densuuntainen työmatka-aika  on  nykytilanteessa näillä henkilöillä  35,5  mi-
nuuttia. Yhdensuuntainen työmatka nopeutuu keskimäärin  3,7  minuuttia, jo-
ten muutos verrattuna nykytilanteeseen  on  noin  10,3  %.  

Vuositasolla muutos tarkoittaa keskimäärin  28  tuntia niitä kohden, joilla ta-
pahtuu muutoksia. Laskettuna kaikki muuttuneet matka-ajat yhteen saadaan 

 E18-tien kehittämisestä aikasäästöjä kaikkiaan  127 400  tuntia vuosittain. 

Kartoissa  on  kuvattu matka-ajan muutosta teemakarttana. Kartoissa kuvataan 
 250 * 250  metrin ruuduissa asuvien niiden työntekijöiden keskimääräistä 

matka-ajan muutosta, joilla tapahtuu muutoksia matka-ajassa.  (Kuva  5) 

Työmatkojen kokonaisaika  lyhenee eniten Salossa  (12 900  tuntia vuodessa) 
 ja Loviisassa  (12 800  tuntia vuodessa). Kuntia, joissa aika lyhenee merkittä-

västi, ovat lisäksi Halikko  (9 000  tuntia vuodessa), Virolahti  (7 400  tuntia 
vuodessa), Sammatti  (7 200  tuntia vuodessa),  Kotka  (6 700  tuntia vuodessa) 

 ja  Lohjan kunta  (6 400  tuntia vuodessa). Työmatka-ajan lyhetessä myös  mat-
kapituus  lyhenee näistä kunnista Halikossa, Virolandella  ja  Lohjan kunnassa. 
Loviisassa matka pitenee  vain  hiukan, kun  se  pitenee merkittävästi Salossa, 

 Kotkassa ja Sammatissa. 
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Kuva  5.1  

Keskimääräinen työmatka-aika niillä, joilla tapahtuu muutoksia, lyhenee  Ha-
likossa 4,6  minuuttia eli  15,0 %,  Turussa  3,1  minuuttia eli  7,8 %  ja Paimiossa 

 2,2  minuuttia eli  8,2 %.  

Muissa kunnissa muuttuvien  matkojen  määrä  on  niin pieni, ettei  sillä  ole 
merkitystä.  

Kuva  5.2  

Keskimääräinen työmatka-aika niillä, joilla tapahtuu muutoksia, lyhenee Sa-
lossa  3,3  minuuttia eli  9,4 %, Sammatissa  5,4  minuuttia eli  15,4 %,  Nummi- 
Pusulassa  3,5  minuuttia eli  11,9 %, Suomusjärvellä 4,6  minuuttia eli  11,3 %, 
Perttelissä 4,7  minuuttia eli  13,9 %, Kiikalassa 4,8  minuuttia eli  11,5 %, So-
merolla 6,8  minuuttia eli  10,5 %, Karjalohjalla  5,8  minuuttia eli  11,0 %  ja 
Perniössä  3,1  minuuttia eli  5,4 %.  

Kuva  5.3  

Keskimääräinen työmatka-aika niillä, joilla tapahtuu muutoksia, lyhenee 
Lohjan kunnassa  2,7  minuuttia eli  8,0 %  ja  Lohjan kaupungissa  5,5  minuuttia 
eli  16,4 %.  Muissa kunnissa muuttuvien  matkojen  määrä  on  pieni. 



Kuva  5.1  

Kuva  5.2  

Kuva  53  
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Kuva  5.4  

Porvoon maalaiskunnassa keskimääräinen työmatka-aika niillä, joilla tapah-
tuu muutoksia, lyhenee  6,8  minuuttia eli  13,1 %  ja  Porvoon kaupungissa  6,6 

 minuuttia eli  15,1  %.  

Muissa kunnissa muuttuvien  matkojen  määrä  on  niin pieni, ettei  sillä  ole 
merkitystä.  

Kuva  5.5  

Työmatka-aika lyhenee Loviisassa  4,2  minuuttia eli  10,2  %, Pyhtäällä 1,7  mi-
nuuttia eli  7,6  %, Ruotsinpyhtäällä 2,3  minuuttia eli  8,4  %, Pemajassa 4,1  mi-
nuuttia eli  9,3 %  ja Liljendalissa  2,8  minuuttia eli  10,6  %.  Muissa kunnissa 
muutokset ovat vähäisiä.  

Kuva  5.6  

Keskimääräinen työmatka-aika niillä, joilla tapahtuu muutoksia, lyhenee  Vi-
rolandella 3,3  minuuttia eli  12,3  %,  Kotkassa  5,2  minuuttia eli  12,2  %, Hami-
nassa 1,6  minuuttia eli  9,8  %, Vehkalandella 2,8  minuuttia eli  3,4 %  ja Mie-
hikkälässä  7,8  minuuttia eli  18,8  %. 
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7  SAAVUTETTAVUUDEN  MUUTOKSET 

Matka-ajan lyheneminen tärkeimpien työssäkäyntialueiden keskustaan kuvaa 
saavutettavuuden muutosta. Muutosta kuvataan  El 8 -tien kehittämisen jälkeen 
saavutettavana aikasäästönä nykytilanteeseen verrattuna. Muutokset  on  arvi-
oitu vapaassa liikennetilanteessa ottamatta huomioon nykyisen verkon mah-
dollista ruuhkautumista  ja  siitä aiheutuvaa ajankäyttöä. Kuvissa aikavyohyk-
keet kuvaavat matka-aikaa työssäkäyntialueiden keskustaan  El 8-tien kehittä-
misen jälkeen  ja teemakartta  matka-ajan lyhenemistä nykytilanteeseen verrat-
tuna.  (Kuvat  6.1 - 6.6)  

Matka-ajan muutosta Turkuun  on  kuvattu etäisyydelle, joka  on 60  minuutin 
päässä Turusta. Matka-aika lyhenee enimmillään  10 - 12  minuuttia Lohjan 
kunnan luoteisnurkkaan  ja  pienille alueille Sammattia  ja  Nummi-Pusulaa. 
Matka-aika lyhenee  8 - 10  minuuttia  El 8-tien varteen muodostuvalle vyöhyk-
keelle Kiikalan  ja Suomusjärven  rajalta Sammatin läpi Lohjan kunnan rajalle. 
Matka-aika lyhenee  6 - 8  minuuttia Perttelissä, Kiikalassa  ja  osassa  Saba 

 (kuva  6.1).  

Matka-ajan muutosta  Saloon on  kuvattu  60  minuutin matka-aikaan saakka. 
Matka-ajan muutos  on  suurimmillaan  4 - 6  minuuttia Lohjan kunnasta itään 
muodostuvalla vyöhykkeellä.  Salon  länsipuolella muutokset ovat  0 - 2  mi-
nuuttia Turun ympärille muodostuvalla vyöhykkeellä  (kuva  6.2).  

Matka-ajan muutosta Helsinkiin  on  kuvattu alueelle, joka  on  enimmillään  50 
 minuutin päässä Helsingistä. Enimmillään matka-aika lyhenee Suomusjärvel

-lä 2 - 4  minuuttia  (kuva  6.3).  

Matka-ajan muutosta Porvooseen  on  kuvattu  40  minuutin vyöhykkeelle saak-
ka. Matka-aika lyhenee enimmillään  6 - 8  minuuttia Ruotsinpyhtäältä  ja Pyh

-täältä  (kuva  6.4).  

Matka-aika Kotkaan lyhenee enimmillään  8 - 10  minuuttia  (40  minuutin vyö-
hyke) Pernajastaja  6 - 8  minuuttia Virolandeltaja Miehikkälästä  (kuva  6.5).  

Matka-aika Haminaan lyhenee enimmillään  4 - 6  minuuttia  (40  minuutin 
vyöhyke) pienellä alueella Pernajassa  (kuva  6.6).  

Merkittävimmät saavutettavuuden muutokset tapahtuvat  El 8-tien varteen 
muodostuvalla Kiikalasta Lohjan kuntaan  ja Pernajasta Pyhtäälle ubottuvalla 

 vyöhykkeellä sekä Virolandellaja Miehikkälässä. 
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8  MUUTOKSET  YHDYSKUNTARAKENTEESSA  

Tutkimuksen mukaan työmatkaan käytettävä aika lyhenee  El 8-tien kehittä-
mishankkeiden toteutuessa asukkailla, jotka käyvät kaukana työssä. Saavutet-
tavuuden paraneminen ajallisesti saattaa houkutella näille alueille uusia asuk-
kaita, jotka käyvät kaukana työssä. Alueilla, joilla matkapituus lyhenee sa-
malla  tai  pysyy ennallaan, muutos voi olla myönteinen, edellyttäen, että nämä 
asukkaat asuisivat joka tapauksessa kaukana tyopaikalta.  Sen  sijaan useilla 
alueilla matka-ajan lyheneminen merkitsee samalla matkapituuden lisäänty-
mistä. 

Niiden asukkaiden, joilla työmatka muuttuu, keskimääräinen työmatka-aika 
lyhenee suhteellisesti eniten (ajan muutos suhteessa nykyiseen työmatka-ai-
kaan yli  10 %) Miehikkälässä,  Lohjan kaupungissa, Sammatissa, Porvoossa, 
Halikossa, Perttelissä., Vehkalandella, Porvoon maalaiskunnassa, Virolandel

-la,  Kotkassa,  Nummi-Pusulassa, Kiikalassa, Suomusjärvellä, Karjalohjalla, 
Liljendalissa, Somerolla, Loviisassaja Haminassa. 

Merkittävimmät saavutettavuuden muutokset tapahtuvat  El 8-tien varteen 
muodostuvalla Kiikalasta Lohjan kuntaan  ja Pernajasta Pyhtäälle  ulottuvalla 
vyöhykkeellä sekä Virolandella  ja Miehikkälässä.  

Näillä alueilla  on  suurin todennäköisyys yhdyskuntarakenteen muuttumiseen 
siten, että pitkämatkaisia työssäkävijöitä sijoittuu alueille asumaan nykyistä 
enemmän. Tämä voi toisaalta vahvistaa alueiden kehitystä, kun asukasmäärä 
lisääntyy, toisaalta pitkien työmatkojen lisääntyminen  haj oittaa  yhdyskunta- 
rakennetta  ja  laajentaa työssäkäyntialueita entisestään. Työssäkäyntialueiden 
rajat voivat muuttua nykyisestä  ja päällekkäisyys  lisääntyä, kun kanden työs-
säkäyntialueen reuna-alueilla asuvat tulevat myös toisen työssäkäyntialueen 
piiriin. 
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9  EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Tutkimuksessa käytetty työmatkoja koskeva aineisto  on  vuodelta  1990.  Ti-
lanne voi olla erilainen  El 8-tien kehittämishankkeiden toteutuessa. Työmat

-kojen  määrä ei todennäköisesti kasva tulevaisuudessa, koska työssäkäyvien 
suhteellinen osuus vähenee. Mikäli yhdyskuntarakenne hajautuu entisestään, 

 on  kuitenkin mandollista, että pitkien työmatkojen osuus kaikista työmatkois
-ta  kasvaa. Aineisto kuvannee riittävän luotettavasti arvioituja muutoksia ny-

kyisiin työmatkoihin.  

E18-tien kehittäminen koostuu useasta erillisestä hankkeesta, joiden suunni-
telmat ovat osittain kesken  ja  toteutuminen epävarmaa. Lähtökohtana käytet-
tiin saatavilla olleita suunnitelmia, joista käydään keskustelua monilta osin  ja 

 suunnitelmat saattavat muuttua merkittävästikin. Tutkimusmenetelmästä py-
rittiin kuitenkin saamaan mandollisimman vaivattomasti toteutettava. 

Yhdyskuntarakenteen muutokset eivät aiheudu välittömästi  El 8-tien kehittä-
misestä, vaan tien kehittäminen luo edellytyksiä tietynlaisille muutoksille. 

Tieverkon nopeusoletukset ovat osittain yksinkertaistetut eivätkä vastaa kai-
kilta osin todellisia nopeuksia. Todellisia nopeuksia  ja  niiden muutoksia ei 
ole ollut mandollista arvioida. Yksinkertaistettu arviointioletusten laatiminen 

 on  kuitenkin perusteltua ajatellen menetelmän käyttöä kohteissa, joista yksi-
tyiskohtaisen tiedon saanti olisi vaikeaa  tai  vaatisi laajoja tutkimuksia. 

Tutkimuksessa  on  pyritty kehittämään nopea, kattavaan työmatka-aineistoon 
perustuva, mutta yksityiskohtaisista lähtötiedoista riippumaton arviointime-
netelmä, eikä  E18-tien kehittämishankkeiden yksityiskohtaisia lähtötietoja 
ole  sen  vuoksi otettu huomioon. Näistä merkittävimmät lienevät arviot liiken-
teen kasvusta  ja  ruuhkautumisesta tulevaisuudessa.  On  myös huomattava, että 
tutkimuksessa  on  tarkasteltu  vain  nykyisiä työmatkoja eli  matkoja  asunnon  ja 

 työpaikan välillä, eikä tutkimuksessa ole mukana muita henkilöliikenteen ei-
kä tavaraliikenteen  matkoja.  Tutkimus ei siten ole ensi sijassa  El 8-tien kehit-
tämishankkeiden vaikutusten arviointi, vaan paikkatietopohjaisen menetel-
män kehittämiskokeilu, jossa kohteena  on  ollut  E18-tie.  

Tutkimuksessa  on  oletettu kaikkien työmatkojen, joilla tapahtuu muutoksia, 
olevan henkilöautomatkoja. Arvio lienee riittävän luotettava, koska henkilö-
liikennetutkimuksen mukaan pitkillä matkoilla henkilöautomatkojen osuus  on 
90 %.  Mikäli joukkoliikennematkat olisi otettu huomioon, matka-ajan säästö 
olisi nyt arvioitua pienempi. 

Ruuhkautumisen vaikutusta ei tutkimuksessa ole otettu huomioon.  El 8-ke-
hittämisselvityksessä  arvioidaan kauttakulkuliikenteen kasvavan nelinkertai-
seksi vuoteen  2005  mennessä  ja  putoavan tämän jälkeen puoleen. Kotimaan 
sisäisen  ja  länteen suuntautuvan ulkomaanliikenteen kasvuksi oletetaan selvi-
tyksessä vuoteen  2005  mennessä  34 %  ja  vuoteen  2020  mennessä  51 %. 
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Koska ruuhkautuminen ei vaikuta työmatkojen märäin vaan niiden nopeu
-teen,  arvioinnin  tulos  ei muutu oleellisesti vaikka ruuhkautuminen otettaisiin 

huomioon. 

Sitä, miten reitti valitaan todellisuudessa,  on  vaikeaa arvioida.  Jos  valitaan 
nykyinen reitti, ei tapandu matkamuutoksia (aikamuutoksia kylläkin).  Jos  va-
litaan uusi reitti, aika lyhenee  ja  matka voi lyhetä  tai pidentyä  (sekä  matkan 

 että ajan suhteen pidempää reittiä ei kai valita). 

Koska  El 8-kehittämishankkeiden  arvioidaan vaikuttavan  vain  pitkiin työmat-
koihin, voidaan olettaa, että vaikutus  ostos- ja asiointimatkoihin  on  vastaava. 
Suurimpien vaikutusten voidaan olettaa kohdistuvan pitkämatkaiseen liiken-
teeseen (pitkät työmatkat,  ostos- ja asiointimatkat, työasiamatkat,  vapaa-ajan 
matkat sekä tavaraliikenne).  El 8-tien kehittämishankkeiden toteuttaminen ei 
siten todennäköisesti juurikaan hyödytä yhdyskuntien sisäistä liikennettä, 
vaan hyodyt kohdistuvat pitkämatkaiseen yhdyskuntien väliseen  ja  kautta-
kulkuliikenteeseen.  

E18-tien kehittämisselvityksessä arvioitiin aikakustannussäästöjä aiheutuvan 
vuonna  2005  noin  500  miljoonaa mk vuosittain  ja  vuonna  2020  noin miljardi 
mk vuosittain. Tässä arvioidut säästöt olisivat noin  2-3  milj.  mk vuosittain eli 

 v. 2005 0,5  %ja  v. 2020 vain 0,2 % kehittämisselvityksessä arvioiduista. 

Jos  oletetaan, että pitkien työmatkojen määrä kasvaa  51 %  vuoteen  2020 
 mennessä  ja  samalla, että tutkimuksessa arvioitu kehittämishankkeiden nope-

uksia nostava vaikutus olisi kaksinkertainen, matka-aikasäästö tien vaikutus-
alueella olisi kaikkiaan  390 000  tuntia vuodessa eli kolminkertainen tässä  ar-
vioituun  nähden. Kehittämisselvitystä vastaavilla kustannuksilla tämä merkit-
see  7 - 8  miljoonan  markan  säästöjä vuodessa eli  vain  noin  1 % kehittämissel-
vityksessä arvioiduista aikasäästöistä.  Näin suuri pitkien työmatkojen määrän 

 ja nopeuksien kasvuoletus  on  kuitenkin epärealistinen. Tämä viittaa siihen, 
että  El 8-tien kehittämishankkeiden toteuttamisesta saatavat hyödyt kohdistu-
vat  vain  hyvin pieneltä osin työmatkaliikenteeseen. 
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lo  JOHTOPÄÄTÖKSET  

El 8-tien kehittämisellä ei tutkimuksen mukaan ole vaikutusta suurimpaan 
osaan  (99,4 %:iin)  sen  vaikutusalueella nykyisin tehtävistä työmatkoista. Ly-
hyillä työmatkoilla tien kehittämisellä ei ole lainkaan merkitystä. Vaikutus 
kohdistuu määrällisesti harvoihin  (4 500  henkilöä,  0,6 % vaikutusalueen  kun-
tien työmatkoista), erityisen pitkiin työmatkoihin, joiden keskipituus  on  lähes 

 50 km.  Matka-ajan lyheneminen  on  myönteistä, mikäli myös matkapituus ly-
henee  tai  pysyy ennallaan. Mikäli saavutettavuuden paraneminen houkuttelee 
asukkaita entistä pidempien työmatkojen tekemiseen, vaikutus  on  kielteinen. 
Pidemmät työmatkat merkitsevät (ruuhkautumisesta riippuen) lisääntyviä ajo-
neuvokustannuksia, energiankulutusta  ja  päästöjä. Tämä merkitsee samalla 
edellytysten luomista yhdyskuntarakenteen edelleen hajautumiselle. 

Keskimäiräinen aikasäästö muuttuvilla työmatkoilla  on 10 %  eli  4  minuuttia 
 (36  minuutista  32  minuuttiin). Tämä merkitsee niiden henkilöiden osalta, joi-

den työmatka-aika muuttuu, vuosittain  28  tunnin aikasäästöä.  Vuosittain saa-
tava aikasäästö  on  yhteensä laskien noin  127 400  tuntia. 

Työmatkojen kokonaisaika  lyhenee eniten Salossa  ja Loviisassa.  Kuntia, jois-
sa aika lyhenee merkittävästi, ovat lisäksi Halikko, Virolahti, Sammatti,  Kot-
kaja  Lohjan kunta. Työmatka-ajan lyhetessä myös matkapituus lyhenee näis-
tä kunnista Halikossa, Virolandella  ja  Lohjan kunnassa. Loviisassa matka pi-
tenee  vain  hiukan, kun  se  pitenee merkittävästi Salossa,  Kotkassa ja Samma-
tissa.  

Kun työmatkareitit optimoidaan lyhiminän ajan mukaan, muuttuvien  matko-
jen  keskimääräinen pituus kasvaa  0,3 km  eli  0,6 %  nykyisestä. Tämä merkit-
see vuosittain niiden henkilöiden osalta, joilla työmatka muuttuu, noin  132 

 km:n lisäystä työmatkapituuteen  ja  kaikkien muuttuvien  matkojen  osalta yh-
teensä noin  600 000 henkilökilometrin  lisäystä työmatkoissa. Työmatka-ajas-
sa säästettyä tuntia kohden työmatkapituus kasvaa noin  4,7 km,  mistä voi-
daan arvioida aiheutuvan siten noin  5,5  mk:n lisäajoneuvokustannukset (hen-
kilöauton kuormitus  1,13 henkilöälajoneuvo, ajoneuvokustannus 1,32 mk1 

 ajoneuvo-km). Muuttuvilla työmatkoilla  laskennallinen keskinopeus kasvaa 
nykyisestä  78,9 km/h:sta 88,6 kmlh:iin  eli  9,7 km/h. 

Työmatkojen kokonaispituus  lyhenee selvästi eniten Nummi-Pusulassa. 
Muita kuntia, joissa työmatka lyhenee merkittävästi, ovat Halikko, Lohjan 
kunta, Karjalohja  ja  Virolahti. Mikäli työmatkareitti valitaan lyhimmän ajan 
mukaan, työmatkojen kokonaispituus kasvaa eniten Salossa. Muita kuntia, 
joissa työmatka pitenee merkittävästi, ovat  Turku, Liljendal,  Hamina, Perniö, 
Pyhtää, Sammatti, Paimio  ja Kotka. Loviisassa  matka-aika lyhenee huomatta-
vasti matkapituuden lisääntyessä  vain  hieman. 

Niiden nykyisten asukkaiden, joilla työmatka muuttuu, keskimääräinen työ- 
matka-aika lyhenee suhteellisesti eniten (ajan muutos suhteessa nykyiseen 
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työmatka-aikaan yli  10 %) Miehikkälässä,  Lohjan kaupungissa, Sammatissa, 
Porvoossa, Halikossa, Perttelissä, Vehkalandella, Porvoon maalaiskunnassa, 
Virolandella,  Kotkassa,  Nummi-Pusulassa, Kiikalassa, Suomusjärvellä,  Kar- 
j alohj  alla, Lilj endalissa, Somerolla, Loviisassa ja Haminassa.  

Merkittävimmät saavutettavuuden muutokset työssäkäyntialueiden keskuk
-sun  tapahtuvat  E18-tien varteen muodostuvalla Kiikalasta Lohjan kuntaan  ja 

Pernajasta Pyhtäälle  ulottuvalla vyöhykkeellä sekä Virolandella  ja Miehikkä
-'ässä. 

Näillä alueilla  on  suurin todennäköisyys yhdyskuntarakenteen muuttumiseen 
siten, että pitkämatkaisia työssäkävijöitä sijoittuu alueille asumaan nykyistä 
enemmän. Tämä voi toisaalta vahvistaa alueiden kehitystä, kun asukasmäärä 
lisääntyy, toisaalta pitkien työmatkojen lisääntyminen hajoittaa yhdyskunta- 
rakennetta. Näillä alueilla myös työssäkäyntialueiden rajat voivat muuttua 
nykyisestä, kun kanden työssäkäyntialueen reuna-alueilla asuvat tulevat myös 
toisen työssäkäyntialueen piiriin. 

Tutkimukseen liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Tutkimuskohteen toteutu-
minen kuvatulla tavalla ei ole  varma  asia.  El 8-tien kehittäminen koostuu use-
asta erillisestä hankkeesta, joiden suunnitelmat ovat osittain kesken  ja  toteu-
tuminen epävarmaa. Yhdyskuntarakenteen muutokset eivät aiheudu välittö-
mästi  E18-tien kehittämisestä, vaan tien kehittäminen luo edellytyksiä tietyn-
laisille muutoksille. 

Tutkimuksessa  on  pyritty kehittämään nopea, kattavaan työmatka-aineistoon 
perustuva, mutta hankkeiden yksityiskohtaisista lähtötiedoista riippumaton 
arviointimenetelmä, eikä  El 8-tien kehittämishankkeiden yksityiskohtaisia 
lähtötietoja ole  sen  vuoksi otettu huomioon. Näistä merkittävimmät lienevät 
arviot liikenteen kasvusta  ja  siitä aiheutuvasta ruuhkautumisesta tulevaisuu-
dessa.  On  myös huomattava, että tutkimuksessa  on  tarkasteltu  vain  nykyisiä 
työmatkoja eli  matkoja  asunnon  ja  työpaikan välillä, eikä tutkimuksessa ole 
mukana muita henkilöliikenteen eikä tavaraliikenteen  matkoja.  Tutkimus ei 
siten ole ensi sijassa  El 8-tien kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi, 
vaan paikkatietopohjaisen menetelmän kehittämiskokeilu, jossa kohteena  on 
E18-tie.  

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, ettei  El 8-tien kehittämishankkeiden 
toteuttaminen juurikaan hyödytä yhdyskuntien sisäistä liikennettä, vaan hyö-
dyt kohdistuvat pitkämatkaiseen yhdyskuntien väliseen  ja kauttakulku

-liikenteeseen. 

Tutkimusta  on  tarkoitus jatkaa täydentämällä käytettyjä lähtötietoja  E18-tien 
kehittämisselvityksen mukaisesti. Tällöin voidaan tarkastella paikkatietopoh

-jaisen  menetelmän  ja  laajan työmatka-aineiston tuomia uusia mandollisuuksia 
käytössä oleviin menetelmiin nähden tiehankkeiden  ja laajojenkin hankejouk-
kojen  vaikutusten arvioinnissa. 
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Vaikutusten arviointimenetelmiä voitaisiin kehittää edelleen myös esimerkik-
si laatimalla vaihtoehtoisia maankäytön muutoksia kuvaavia "yhdyskuntara-
kennemalleja", jotka perustuvat siihen, että eri toiminnot (asuminen, teolli-
suus, palvelut jne.) hakeutuvat niiden kannalta edullisille alueille.  Mallien 

 vaikutukset työ-  ja asiointimatkojen liikennesuoritteisiin arvioitaisiin  tässä 
kokeillulla  ja  sitä täydentävillä menetelmillä. Vaikutusten arviointia voidaan 
laajentaa etäisyys-, suorite-, aika-  ja nopeustietojen  lisäksi kustannus-, pääs

-tö- ja meluarvioihin. 
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E18  kuntakohtaiset  muutokset 

KUNTA KAIKKI MATKAT MUUTTIJVAT  MATKAT ________________ _______  I  MUUTOKSET YHTEENSÄ 
MÄÄRÄ KESKEr  MÄÄRÄ OSUUS MATKA-AJAN PITUUS ______ MA1XAPIrUUS 

_______ 
 ______ VUODESSA ______ -  

(linnunt) __________  KAIKISTA nykytilanne muutos  suht.muuto  nykytilanne muutos suht.muuto  AIKA  mus  - 	- _________ 
kpl  km  kpl ________  min min  %  km km  %  1000 h 1000 km  -- 

SALO  9270 5 513 6 35 -3 -9 49 2 3 -12.9 392,9  
LOVIISA  3469 8 393 11 41 -4 -10 57 0 0 -12,8 7,6  
LOHJANKUNTA  8169 13 306 4 34 -3 -8 47 -1 -1 -6,4 -81,5  
VIROLAHTI  1491 8 297 20 27 -3 -12 33 -1 -2 -7,4 -68,9  
PYHTÄÄ  1927 10 293 15 23 -2 -8 30 0 2 -3,9 62,0  
HALIKKO  3606 6 253 7 31 -5 -15 40 -1 -2 -9,0 -105,4  
RUOTSINPYHTAA  1291 9 229 18 27 -2 -8 34 0 1 -4,0 40,5  
TtJRKU  65480 5 203 0 40 -3 -8 56 2 3 -4,8 179,7  
SAMMATT1  421 14 175 42 35 -5 -15 40 1 2 -7,2 55,9  
KOTKA  21469 5 169 1 42 -5 -12 56 1 1 -6,7 47,3  
HAMINA  3906 5 165 4 16 -2 -10 19 1 5 -2,0 70,5  
NUMMI-PUSULA  2238 17 153 7 30 -4 -12 41 -5 -12 -4,2 -349,1  
PAIMIO  4027 9 132 3 27 -2 -8 33 1 3 -2,2 53,8  
SUOMUSRVI  457 17 115 25 41 -5 -11 59 0 -1 -4,0 -25,7  
VEHKAIAHTI  4787 7 108 2 21 -3 -13 23 0 2 -2,3 19,6  
PERT9J  1494 8 85 6 34 -5 -14 43 0 1 -3,0 16,0  
KIIKALA  726 10 82 11 42 -5 -11 57 1 1 -3,0 22,4  
MIEHIKKÄLA  953 8 76 8 42 -8 -19 50 -1 -2 -4,6 -43,9  
SvO  3804 8 67 2 64 -7 -10 83 -1 -1 -3,5 -21,8  
KARJALOHJA  435 13 66 15 53 -6 -11 63 -2 -4 -2,9 -74,0  
PORVOONMLK  9919 12 62 1 52 -7 -13 67 0 0 -3,3 1,1  
P84'.IIO  2353 8 52 2 57 -3 -5 78 3 3 -1,2 63,1  
PORVOO  9425 10 46 0 44 -7 -15 58 0 0 -2,3 -2,5  
LOHJA  6634 11 46 1 34 -6 -16 39 -2 -5 -1,9 -38,1  
PERNAJA  1418 13 45 3 44 -4 -9 58 1 1 -1,4 12,8  
KAARINA  8126 6 41 1 34 -2 -5 49 2 5 -0,6 41,6  
UUENDAL  595 8 39 7 26 -3 -11 25 7 27 -0,8 118,7  
HELSINKi  244492 6 38 0 55 -5 -9 81 -2 -2 -1,5 -34,0  
KISKO  705 13 29 4 61 -3 -5 81 1 1 -0,7 6,9  
MUURLA  530 7 27 5 34 -4 -11 45 1 3 -0,8 15,0  
KUUSJOKI  751 8 24 3 45 -5 -10 52 2 5 -0,9 25,9  
PARAINEN  4610 7 18 0 80 -1 -1 113 3 3 -0,1 27,7  
RAiSIO  9440 5 16 0 46 -2 -5 64 3 4 -0,3 21.0  
PIIKKIÖ  2448 8 11 0 27 -2 -7 39 1 2 -0,2 4,6  
ANJALANKOSKI  7641 6 11 0 61 -4 -7 81 8 10 -0,3 41,2  
MYRSKYLA  761 13 11 1 50 -4 -9 46 0 0 -0,4 0,9  
SAUVO  1033 9 10 1 36 -2 -6 43 2 4 -0,2 7,9  
EUMÄKI  3549 6 10 0 44 -2 -3 45 1 3 -0,1 6,6  
KEMIÖ  972 7 9 1 56 -2 -3 66 2 3 -0,1 8,5  



NAANTALI  4847 7 9 0 - 	49 
- 	54 

-2 -4 66 4 6 -0,1 16,7  
VANTAA  82125 10 9 0 -5 -9 80 -1 -1 -0,3 -3,7  
VIHTI  9758 18 6 0 51 -9 -17 69 -2 -3 -0,4 -5,1 
TENHOLA  954 10 6 1 74 -3 -5 102 2 2 -0,2 4,3 
UEO  5367 8 6 0 39 -1 -3 55 1 2 -0,1 2,7  
ORIMATTILA  5414 9 5 0 83 -7 -8 90 -1 -1 -0,3 -2,9 
SARKISALO  247 7 5 2 67 -3 -4 92 2 2 -0,1 4,1  
TAMMISAARI  4799 5 5 0 75 -1 -1 105 2 2 0,0 5,6  
YLÄMAA  608 7 5 1 68 -7 -10 91 -1 -1 -0,3 -2,6  
KOUVOLA  13305 4 5 0 72 -6 -8 101 0 0 -0,2 0,8 
TARVASJOKI  694 11 4 1 35 -2 -6 38 1 2 -0,1 1,7 
PUKKILA  689 12 4 1 54 -5 -9 63 -1 -1 -0,2 -1,3  
KARKKILA  3661 15 3 0 55 -6 -12 60 3 6 -0,1 4,8  
VAHTO  710 12 3 0 51 -2 -3 68 1 2 0,0 2,0  
ESPOO  88312 8 3 0 40 -4 -9 57 -2 -3 -0,1 -2,3 
RYMATTYLÄ  665 7 3 0 73 -3 -4 96 4 5 -0,1 6,0  
JÄRVENPÄÄ  15411 16 2 0 79 -6 -7 100 -1 -1 -0,1 -0,8  
KERAVA  13896 14 2 0 60 -3 -5 82 0 0 0,0 -0,2 
KOSKITL  1057 8 2 0 39 -1 -3 49 2 5 0,0 2,2 
LAPINJARVI  1227 6 2 0 51 -3 -5 58 0 1 0,0 0,4 
MASKU  2061 10 2 0 55 -2 -3 78 3 4 0,0 3,2  
MIETOINEN  625 13 2 0 54 -3 -5 72 5 6 0.0 4,2  
POHJA  1962 9 2 0 74 -3 -4 79 12 15 0,0 10,7  
RIIHIMÄKI  11088 15 2 0 72 -4 -6 101 -1 -1 -0,1 -0,5  
SIPOO  6531 13 2 0 40 -4 -10 59 -1 -1 -0,1 -0,6  
ASKOLA  1779 13 2 0 71 -10 -14 100 -1 -1 -0,2 -0,6  
HYVINKÄÄ  18581 15 1 0 70 -5 -7 99 -1 -1 0,0 -0,3  
KARJAA  3614 11 1 0 78 -1 -1 109 2 2 0,0 0,8  
KAUNIAINEN  3620 8 1 0 51 -4 -8 78 -1 -1 0,0 -0,3  
MARTTILA  856 10 1 0 45 -3 -7 53 2 4 0,0 1,0 
MANTSÄLÄ  6391 17 1 0 74 -5 -7 91 -1 -1 0,0 -0,3  
NAUVO  470 8 1 0 87 -1 -1 97 3 3 0,0 1,5  
NOUSIAINEN  1685 11 1 0 60 -4 -7 84 6 7 0,0 2,8  
PÖYTYÄ  1443 9 1 0 48 -5 -10 58 -4 -6 0,0 -1,7  
RUSKO  1261 8 1 0 43 -2 -5 60 1 1 0,0 0,3  
TUUSULA  13148 14 1 0 57 -4 -7 75 -1 -1 0,0 -0,3  
VALKEALA  4472 7 1 0 85 -10 -12 121 -1 -1 -0,1 -0,3 
YPAJA  1027 8 1 0 88 -1 -1 100 29 29 0,0 13,5 
AURA 1163 12 1 0 50 -1 -2 55 10 18 0,0 4,4  
MERIMASKU  486 11 1 0 56 -2 -4 75 3 5 0,0 1,6 

Summa 790831 8 4540 1 36 -4 -10 47 0 1 -127,4 598,4 
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Liikennehankkeiden aluetaloudellisten  
vaikutusten arviointi kuntien elinvoima- 

indikaattorij ärj estelmällä 



TIIVISTELMÄ  

Tämän työn lähtökohtana voidaan pitää Suomen Kaupunkiliiton laajaa pro-
jektia vuosina  1987-1990:  "Tutkimus kaupunkien elinkeinorakenteen muu-
toksesta  ja sen  hallinnasta". Saatujen kokemusten  ja  tulosten perusteella 
käynnistettiin rakennemuutosta ennakoivien  ja  kuvaavien indikaattoreiden 
tutkimus-  ja kehittämistyö,  koska haluttiin kehittää välineistöä eri alueiden 
rakennemuutospaineiden seuraamiseksi. Työn tulokset julkaistiin raportissa 
"Rakennemuutosta ennakoivat indikaattorit" (Hietala  1994).  

Alueittaista  tilastotietoa  on  nykyisin saatavilla  varsin  runsaasti  ja  monipuoli-
sesti. Sopivasti valittuna  ja muokattuna  nämä kuvastavat alueiden hyvinvoin-
tia  ja sen  ulottuvuuksia (alueiden vahvuuksia  ja  heikkouksia). Tarkasteltavan 
kunnan yksittäisen tilastomuuttujan arvoa voidaan verrata muiden kuntien 
vastaaviin arvoihin. 

Tavoitettavuus  mittaa eri toimintojen saavuttamisen heippoutta  ja  alueen si-
jainnin edullisuutta. Siten tavoitettavuus liittyy maankäyttöön (toimintojen 
sijoitteluun)  ja liikennejärjestelmiin.  Tieverkon tarjoama tavoitettavuus, joka 
mittaa tieverkon palvelutasoa,  on  tienpidon  tosiasiallinen "tuote".  

Jos  alueen tavoitettavuuden  ja  erilaisten alueen hyvinvointia kuvaavien muut-
tujien välillä voidaan osoittaa olevan yhteys, voidaan tiehankkeiden vaikutuk-
sia arvioida alueittain  ja  mandollisesti myös alueiden hyvinvoinnin eri ulottu-
vuuksien suhteen. 

Kuntien elinvoimaindikaattorijäijestelmällä  on  mandollista analysoida vaih-
toehtoisten tiehankkeiden aluetaloudellisia vaikutuksia. Voidaan ensinnäkin 
kuvata  ja  analysoida kuntien tilannetta: niiden suhteellisia vahvuuksia  ja 

 heikkouksia. Toiseksi voidaan tutkia tavoitettavuuden muutosta  ja  sitä vastaa-
vaa elinvoiman muutosta. 

Tämän työn tavoitteena  on  ollut menetelmäkehitys eikä kyseessä ole siten 
valmis vaikutusarviomalli. 



ABSTRACT 

The extensive project "Study on the change and management of the occupa-
tional structure of cities" by the Finnish Association of Cities during 
1987-1990 has been the starting point for this work. Based on these results 
and experience, the research and development of the indicators estimating 
and describing the structural change was started, as there was a need to deve-
lop tools for monitoring the structural change in different areas. The results of 
this work were published in a report "Indicators estimating the structural 
change"  (Hietala,  1994). 

There is plenty of diversified regional statistical data currently available. 
When appropriately selected and applied, they describe the prosperity and di-
mensions of an area (strengths and weaknesses of areas). The value of a parti-
cular statistical variable of a municipality can be compared to the correspon-
ding values of other municipalities. 

Accessibility describes the ease of reaching different activities as well as the 
advantageous location of an area. Thus, accessibility is connected to land use 
(location of activities) and transport systems. The accessibility provided by 
the road network, which measures the level of service of the road network, is 
the actual "product" of road maintenance. 

If there is correlation between the accessibility of an area and the different va-
riables  desribing  the prosperity of an area, the impacts of transport invest-
ments can be examined by the area and possibly by the different dimensions 
of the prosperity of areas. 

It is possible to analyse the impacts of alternative road investments on regio-
nal economy using the municipal vitality indicator system. First, the conditi-
on of municipalities: their relative strengths and weaknesses can be described 
and analysed. Second, the change in accessibility and the corresponding 
change in vitality can be studied. 

Methodological development has been the objective of this study and thus 
this study does not introduce a ready-made impact assessment model.  
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I  LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET 

 1.1  Yleistä 

Euroopan unionin kantavia ideoita  on  markkinoiden laajentamisen  ja  kilpai-
lun lisäämisen ohella heikompien alueiden tukeminen  ja  yhdentymisen edis-
täminen. Yhteisön perussopimukseen sisältyy taloudellisen  ja  sosiaalisen  ko-
heesion  eli yhteenkuuluvuuden periaate, jonka mukaan alueiden välisiä kehit-
tyneisyyseroja pyritään vähentämään. 

Kehityksessä jälkeenjääneitä  ja taantuvia  alueita tuetaan EU:n rakenne-
rahastoista. Euroopan unioni rakennerahaston tehtäviä  ja  koordinointia sään-
televässä asetuksessa määrätään, että rakennerahastojen rahoitustuella toteu-
tettavat toimenpiteet tulee arvioida niiden vaikuttavuuden selvittämiseksi. Ar-
viointi sisältää ohjelma-asiakirjojen laadintavaiheessa toteutettavan etukä-
teisarvioinnin, toteuttamisen seurannan  ja  jälkikäteen tehtävän arvioinnin, 
jonka tarkoituksena  on  kriittisesti arvioida ohjelmaa,  sen  toimeenpanoa sekä 
erityisesti  sen  vaikuttavuutta  ja  tehokkuutta suhteessa sille asetettuihin tavoit-
teisiin. Arviointia tarvitaan lisäksi uusien, tulevien suunnittelukauden ohje!

-ma-asiakiijojen laadinnassa.  Täten  voidaan pitää todennäköisenä, että erilais-
ten alueiden tilaa  ja  kehitystä kuvaavilla indikaattoreilla  on  jatkossa erittäin 
tärkeä merkitys. Koska infrastruktuurihankkeilla  on  merkittävä  osa  alueelli-
sissa kehittämistyössä, tarvitaan työkaluja näiden hankkeiden vaikuttavuuden 
arvioimiseksi aluekehityksen kannalta. 

Ihmiset  ja  yhteiskunnan toiminnot sijoittuvat tiettyjen sijaintitarpeiden mu-
kaisesti. Ihmisten sijoittumisessa  on  kyse työpaikkojen, asuntojen, kauppa-, 
hallinto-, virkistys- ym. palvelujen, omaisten, harrastusmandollisuuksien 
yms. läheisyydestä. Teollisuudelle  on  tärkeää työvoiman,  energian,  raaka-ai-
neiden, alihankkijoiden, markkinoiden, vientisatamien yms. tavoitettavuus. 
Kaupan kohdalla  on  kyse asiakkaiden läheisyydestä, kun taas esimerkiksi 
matkailuhotellin sijoittumiseen vaikuttaa matkailuattraktioiden, työvoiman  ja 

 hyvien kulkuyhteyksien läheisyys (Salovaara, Räty  1992).  

Kun pyritään arvioimaan jonkin alueen sijainnin edullisuutta ei riitä, että ku-
vataan alueen etäisyys lähimpään suureen keskukseen, koska tämä ei vielä 
kuvaa alueen mandollisuuksia käyttää useiden eri tasoisten keskusten palve-
luja. Alueen sijainnin edullisuutta arvioitaessa onkin laskettava etäisyydet 
myös muihin seudun keskuksiin. Alueiden vuorovaikutuksen mandollisuutta 
voidaan laskennallisesti kuvata tavoitettavuuden avulla. 

Tarkasteltavan alueen suhteellinen tavoitettavuus kuvaa  osa-alueen painoar-
voa  ja  potentiaalista kilpailukykyä. Tavoitettavuus ilmaisee,  millä  alueella  on 

 paras liikenteellinen  asema toisiin alueisiin nähden. Liikennejärjestelmän tar-
joama tavoitettavuus suuntaa liikennevirtoja  ja  vaikuttaa asukkaiden  ja  työ-
paikkojen sijoittumiseen muuttaen näin maankäyttöä. Tässä työssä tavoitetta-
vuutta  on  tarkasteltu tieverkon näkökulmasta. Alueiden välistä vuoro- 
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vaikutuksen mandollisuutta  on  siis kuvattu tieverkon tarjoaman tavoitettavuu
-den  avulla. Tieverkon tarjoama tavoitettavuus, joka mittaa tieverkon palvelu- 

tasoa,  on tienpidon  tosiasiallinen "tuote". Toisaalta tässä työssä  on  kuvattu 
alueiden hyvinvointia  ja sen  ulottuvuuksia erilaisten tilastomuuttujien avulla. 
Työn eräänä tavoitteena  on  ollut tutkia alueiden tavoitettavuuden  ja  hyvin-
voinnin välistä riippuvaisuussuhdetta.  

Jos  alueen tavoitettavuudenja erilaisten alueen hyvinvointia kuvaavien muut-
tujien välillä voidaan osoittaa olevan yhteys, voidaan tiehankkeiden vaikutuk-
sia arvioida alueittainja mandollisesti myös alueiden hyvinvoinnin eri ulottu-
vuuksien suhteen. Tämän työn tavoitteena  on  ollut menetelmäkehitys eikä 
kyseessä ole siten valmis vaikutusarviomalli.  

1.2  Aikaisemmat työt 

Tämän työn lähtökohtana voidaan pitää Suomen Kaupunkiliiton laajaa pro-
jektia vuosina  1987-1990:  "Tutkimus kaupunkien elinkeinorakenteen muu-
toksesta  ja sen  hallinnasta". Saatujen kokemusten  ja  tulosten perusteella 
käynnistettiin rakennemuutosta ennakoivien  ja  kuvaavien indikaattoreiden 
tutkimus-  ja kehittämistyö,  koska haluttiin kehittää välineistöä eri alueiden 
rakennemuutospaineiden seuraamiseksi. Työn tulokset julkaistiin raportissa 
"Rakennemuutosta ennakoivat indikaattorit" (Hietala  1994).  

"Rakennemuutosta ennakoivat indikaattorit" -työssä arvioitiin indikaattorijär-
jestelmän suurimmaksi puutteeksi tavoitettavuusmuuttujan puuttuminen mdi-
kaattorijärjestelmästä. Toisaalta tätä muuttujaa käytetään jatkuvasti liikenne-
tutkimuksissa. Merkittävin laajennus tämän työn indikaattorijäijestelmässä  on 
tavoitettavuuden  mukaanotto, mihin alkuperäisessä järjestelmässä ei ollut 
resursseja. 

Indikaattorien kehittämistyön  eräänä tavoitteena oli, että  kunnat ja  työssä-
käyntialueet olisivat itse soveltaneet menetelmää omille alueilleen. Näin ei 
ole kuitenkaan suuremmassa maan n  tapahtunut. Eräänä syynä voidaan pitää 
sitä, että alkuperäisen indikaattorijärjestelmän muuttujat pitää etsiä monista 
eri lähteistä  (osa saatavina  sähköisessä muodossa,  osa  on poimittava  manuaa-
lisesti eri tilastoista). Tässä työssä oli käyttävissä Tilastokeskuksen tuottama 
CDROM-muotoinen tuote SuomiCD-tietokanta, johon  on  koottu monipuoli-
sesti tilastotietoa  koko  Suomesta sekä kunnittain että postinumeroalueittain. 
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Alueittaista  tilastotietoa  on  nykyisin saatavilla  varsin  runsaasti  ja  monipuoli-
sesti. Sopivasti valittuna  ja muokattuna  nämä kuvastavat alueiden hyvinvoin-
tia  ja sen  ulottuvuuksia (alueiden vahvuuksia  ja  heikkouksia). Tarkasteltavan 
kunnan yksittäisen tilastomuuttujan arvoa voidaan verrata muiden kuntien 
vastaaviin arvoihin. Tätä  on havainnollistettu  kuvassa  1,  jossa  on  esitetty 
kuntien asukkaiden valtionveronalaiset keskitulot Suomessa vuonna  1990.  
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Kuva  1.  Suomen kuntien asukkaiden valtionveronalaiset keskitulot vuonna  1990. 

Isokyrön  kunnan asukkaiden valtionveronalaiset keskitulot olivat vuonna 
 1990 67 000  mk. Kun verrataan Isokyrön kuntaa tässä suhteessa muihin kun- 

tim,  oli kyseisenä vuonna Suomessa  227  sellaista kuntaa, joissa vastaavat 
keskitulot olivat Isokyröä pienemmät. Toisaalta Suomessa oli  227  kuntaa, 
jossa asukkaiden veronlaiset keskitulot olivat Isokyröä suuremmat (keskitulo-
jen vaihteluväli oli  53 200-139 500  mk). Isokyrö oli siten vuonna  1990 medi-
aanikunta  asukkaiden keskitulojen suhteen. Kuvan  1  toinen esimerkkikunta 
Tuusula kunta edustaa kuntien kärkijoukkoa asukkaiden valtionveronalaisten 
keskitulojen  (95 900  mk  v. 1990)  suhteen: Suomessa oli vertailuvuonna  vain 
9  kuntaa  (2 %),  joissa asukkaiden keskitulot olivat suuremmat kuin Tuusulas- 
sa. 
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Indikaattoriryhmä  8  eli rakennuskannan uudisrakennukset mittaa  haj  a-asutus-
alueen elinvoimaa verrattain suoraan, mutta toisaalta vanhaa rakennuskantaa 
suojelevissa kunnissa uudisrakennusten osuutta rakennuskannasta ei voida 
suoraan rinnastaa kunnan elinvoimaan. Tämän vuoksi kuntien elinvoimain-
deksiä laskettaessa indikaattoriryhmän  8 painoarvoksi on  arvioitu  0.5.  

Tämän työn tavoitteena  on  ollut kuvata kuntien oloja monipuolisesti käytettä-
vissä olevien resurssien perusteella. Työssä  on  käytetty Tilastokeskuksen 
tuottamaa SuomiCD-tietokantaa, joka  on CDROM-muotoinen tuote. Levylle 

 on  koottu monipuolisesti tietoa  koko  Suomesta sekä kunnittain että postinu-
meroalueittain, joten jonkin alueen yksittäistä tilastotietoa voidaan verrata 
muiden alueiden tietoihin kyseisenä ajankohtana. Levyn tilastoaineistot ovat 
peräisin vuosilta  1990-1993  siten, että tiedon yleisin ajankohta  on 
31.12.1990.  Levyllä käytetty kuntajako  on  vuoden  1993  alun  mukainen, jol-
loin kuntia oli maassamme  455.  Kaikki kuntien elinvoimaa kuvaavat mdi-
kaattorit lukuunottamatta tavoitettavuutta, joka  on  laskettu EMME/2-liiken-
nesuunnitteluohjelmistolla, saadaan SuomiCD :ltä. 

Tässä työssä  on soveltuvin  osin käytetty samoja indikaattoreita, kuin Suomen 
Kuntaliiton tutkimuksessa: "Rakennemuutosta ennakoivat indikaattorit" (Hie-
tala  1994),  jonka indikaattoreita testattiin tilastollisesti laajasti. Lisäksi mdi-
kaattoreiden  ja indikaattoriryhmien  valintaan  on  vaikuttanut käytettävissä ol-
leet tietolähteet (SuomiCD,  pää-  ja seututieverkko EMME/2 -muodossa), teh-
dyt tilastolliset tarkastelut sekä suunnittelijoiden näkemys. 

Kun kunnan elinvoima pelkistetäin yhteen lukuun, ei tämä sinänsä tarjoa  ko-
vin  monipuolisia analysointimandollisuuksia kuntien kesken. Tarkoituksen-
mukaisinta onkin verrata eri kuntien indikaattoriryhmien  tai  yksittäisten mdi-
kaattoreiden arvoja eli kuntien suhteellisia vahvuuksia  ja  heikkouksia. Koska 
kuntien hyvinvointia verrataan tiettyna poikkileikkausajanjaksona, ei mdi-
kaattorien perusteella voida suoraan ennustaa kuntien tulevaa kehitystä. 
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3  TAVOITETTAVUUS  

3.1  Yleistä  

Tavoitettavuus  voidaan määritellä monella tavalla. Tavoitettavuutena voidaan 
pitää synonyyminä esimerkiksi asuinpaikan sijainnin edullisuudelle. Sijainnin 
edullisuus taasen riippuu siitä, miten helposti erilaisia toimintoja voidaan 
käyttää. Toiminnot voivat olla vaikkapa työnteko  tai  palvelut, kuten  ostosten 

 tekeminen tms. Myös vapaa-ajan virkistyksen heippoutta saattaa joku arvos-
taa enemmän kuin työmatkan pituutta. 

Tavoitettavuus  mittaa eri toimintojen saavuttamisen helppoutta  ja  alueen si-
jainnin edullisuutta. Siten tavoitettavuus liittyy maankäyttöön (toimintojen 
sijoitteluun)  ja liikennejärjestelmiin. Tavoitettavuus  on  myös määritelty toi-
mintojen käytön  valinnan vapautena  sekä näiden toimintojen saavuttamiseksi 
käytettävien yhteyksien laatuna.  Täten  parempi tavoitettavuus lisää potentiaa-
lisia mandollisuuksia ihmisten vuorovaikutukselle. 

Alueiden tavoitettavuus voitaisiin laskea  linnuntie-etäisyyksien perusteella 
aikaetäisyytenä sovittua nopeutta noudattaen. Tämä laskentatapa ei kuiten-
kaan ota huomioon käytännön liikkumisedellytyksiä. Liikennejäijestelmän 
tehtävänä  on  huolehtia ihmisten  ja  tavaroiden liikkumisedellytyksistä eri alu-
eiden välillä. Liikennej ärjestelmän palvelutasoa laskennallisessa muodossa 
voidaan kuvata tavoitettavuuden käsitteellä. Tässä työssä alueen tavoitetta-
vuus  on  laskettu  pää-  ja seututieverkon  avulla. 
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Taulukko  1.  Kunnan elinvoimaa kuvaava indikaattorien järjestelmä.  

2 L  .? °'  E  
Indikaattoriryhmät - .  

Q) -c  
-  

2 o  
Yksittäinen indikaattori °.  

E  .-  o  
Cl)  

'- _.  

1.  Väestörakenteen edullisuus 
	 77 

Asukkaiden keski-ikä 
	 ev 	 95 

Huoltosuhde  (100  -  aktiivi-ikäiset (%)) 
	 ev 

	
98 

Alle  kouluikäiset  (0-6 v)% 
	

72 
Nuoret aikuiset  (20-29 v)  % 
	

73 
Eläkeikäiset (%) 
	 ev 

	
98 

Muuttaneiden %-osuus väestöstä 
	

88 
Lähteneiden vähäisyys  (100-  lähteneiden %-osuus väestöstä) 

	
3 

Liikkuvuus (%) 
	

92 

2. Koulutus  ja  sosioekonominen  asema 
Akateemisen tutk. suorittaneet (%) 
Koulutettuja (%) 
Johtaja-  ja  keskiluokkatalouksia (%)  

3. Tulot  ja  varallisuus 
Asukkaiden keskitulot 
Talouksien keskivelat 
Talouksien varallisuus  

4. Työpaikat  ja  työttömyys 
Työttömyysaste 
Työpaikkaomavaraisuus  
Jalostus (%) (työpaikkarakenne) 
Perustyöpaikkojen  osuus (Alkutuotanto % + Jalostus %)  

5. Yrittäjyys  
Yrityksiä  1 000  asukasta kohden 
Yrittäjät % 
Teollisuuden toimip.  1 000  asukasta kohden  

6. Palveluvarustus  
Kaupan  ja  majoituksen  työpaikat 
Tavaratalojen lukumäärä 
Päivittäistavarakauppojen  lukumäärä 
Rahoitus  ja  vakuutus + liike-elämän palvelujen työpaikat 
Opetustilat yhteensä 
Opetustilat yhteensä/toimitilat  yhteensä 
Hoitotilat  yhteensä  

7. Elinkeinojen tehokkuus  (*) 

Maanviljelijätalouksien keskitulot  
Henkilökuntaa toimipaikkaa kohden teollisuudessa 
Henkilökuntaa toimipaikkaa kohden palveluksissa  

8. Rakennuskannan uudisrakennukset 
Asuntokannasta rakennettu  v. 1979  jälkeen 
Muusta rakennuskannasta rakennettu  v. 1979  jälkeen  

9. Tavoitettavuus 
Tavoitettavuus  pää-  ja  seututieverkolla  

Kunnan elinvoimaisuus  83  
*),  Ryhmän yksittäisten indikaattoreiden painot lasketaan kunkin kunnan kyseisen toimialan toimipaikkaosuuksien perusteella. Tämän 

jälkeen toimipaikkoja teollisuudessa painotetaan vielä kandella.  
ev,  Niiden yksittäisten indikaattoreiden kohdalle  on  merkitty  'ev',  joissa toivottava eli positiivinen ominaisuus ilmenee kyseisen tilasto- 

luvun pienuutena. 
lndikaattoriryhmien pistemäärät  lasketaan kunkin ryhmän  (1-9)  yksittäisten indikaattoreiden pistemäärien keskiarvona. Taulukkoon 1 

 on  merkitty niiden yksittäisten indikaattoreiden painot, jotka keskiarvoa laskettaessa ovat erisuuruisia kuin yksi. 
Kunnan elinvoimaindeksi saadaan indikaattoriryhmien keskiarvona. Taulukkoon  on  merkitty niiden indikaattoriryhmien painot, jotka 
kunnan elinvoimaindeksiä laskettaessa ovat erisuuruisia kuin yksi. 
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3.2  Laskentaesimerkki 

Tavoitettavuuden  käsitettä  on havairinollistettu  kuvassa  2  kuvitteellisen esi-
merkin avulla. 

Xunrasta  Kuntaan Matka-aika  Etäisyystekijä Asukkaidec 
1km 

iasiotettavuus1ukfirI* 
patkin:  paksuus  

Elimaki Artjärvi  25 0.0842 1697 143  
Elimaki litti  18 0.2045 7730 1581  
Elimäki  Kotka  43 0.0195 56267 1096  
Elimäki  Kouvola  18 0.2045 32210 6588  
Elimäki  Kuusankoski  25 0.0842 21695 1828  
Elimäki Lapinjärvi  14 0.4031 3244 1308  
Elimäki  Pyhtää  45 0.0172 5489 95  
Elimäki  Ruotsinpyhtää  24 0.0941 3306 311  
Elimäki  Anjalankoski  46 0.0162 18583 302  
Elimäki  Valkeala  33 0.0398 11563 460  
_________ Elimäen tavoitettavuusluku  13711  

Kuva  2. Tavoitettavuuden laskentaesimerkki  kuvitteelliseen  tieverkkoon  perustuen.  
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Kun Elimäen tavoitettavuutta lasketaan, mitataan muiden kuntien etäisyys 
matka-aikana kuvan  2  mukaista tieverkkoa pitkin kuhunkin kuntakeskukseen. 
Matka-ajan perusteella saadaan kuntien etäisyystekijä kuvan  3  perusteella 
(eksponentti  -2.7).  Koska etäisyystekijän arvo kasvaa hyvin suureksi pienillä 
matka-ajan arvoilla,  on etäisyystekijän  arvo leikattu määrittämällä kuntien 

 välisen  matka-ajan minimiarvoksi  10 min  kuvan  3  esityksessä.  

1.2 

0.8 
:C5 

a) .1  
Ci)  
>i  0.6 
>1 
C,) 

w 
0.4 

0.2 

0  
0 	10 	20 	30 	40 	50 	60  

Matka-aika  (min)  

Eksponentin  arvo 	- - Vakio 	-2.7 —-«-2  -------1.5  

Kuva  3. EtäisyystekUä tavoitettavuuden laskentaesimerkissä.  

Alueiden sijainnin edullisuuden eli tavoitettavuuden laskenta voidaan rinnas-
taa fysikaaliseen vetovoimamalliin. Kullekin alueelle lasketaan tavoitetta-
vuusarvo eli -potentiaali yhteenlaskemalla muiden alueiden vetovoima tar-
kasteltavan alueen suhteen. Alueiden suuruutta eli massaa kuvaavina tekijöi-
nä voidaan käyttää esimerkiksi työpaikkojen  tai  rakennetun kerrosalan mää-
rää. Alueen tavoitettavuus  on  sitä suurempi mitä lähempänä keskuksia alue 
sijaitsee  ja  mitä suurempia lähimmät keskukset ovat. 

Laskentaesimerkissä vetovoimamallin  massana  on  käytetty kunkin kunnan 
asukaslukua. Tavoitettavuuslukema saadaan asukasmäärän  ja etäisyystekijän 
tulona.  Kun Elimäen tavoitettavuuslukemat muiden kuntien suhteen lasketaan 
yhteen, saadaan Elimäen tavoitettavuus. Muille kunnille tavoitettavuusluvut 
lasketaan vastaavasti, jonka jälkeen eri alueiden tavoitettavuuslukuja voidaan 
vertailla. Laskettu tavoitettavuus  on suureeton  luku,  jota  voidaan verrata esi-
merkiksi keskiarvoon  tai  luokitella  kunnat tavoitettavuusluokkiin. 



90 	Liikennehankkeiden aluetaloudellisten  vaikutusten arviointi kuntien elinvoimaindikaattori- 
järjestelmällä 

TAVOITEUAVUUS  

Kuvassa  2  kuntien tavoitettavuuslukuja kuvaa palkin paksuus: Kouvolalla  on 
 selvästi parhain tavoitettavuus. litin tavoitettavuus  on Elimäen  kannalta pa-

rempi kuin  Kotkan,  vaikka  linnuntie-etäisyys Kotkaan ei ole  kovin  paljon pi-
dempi kuin littiin  ja Kotkan  asukasluku  on seitsemänkertainen littiin  verrattu-
na.  Kotkan  huonoa tavoitettavuutta selittää semaattisen tieverkon huono pal-
velutaso  Kotkan  suuntaan, jonka vuoksi matka-aika kasvaa  ja  siten etäisyys- 
tekijä vaikuttaa ratkaisevasti  Kotkan  huonoon tavoitettavuuteen. 

Kuvassa  2 on  myös esitetty kuntien tavoitettavuusindeksit (pylväät kunkin 
kunnan kohdalla) semaattisen tieverkon aikaetäisyyksien  ja linnuntie-etäi-
syyksien (nopeus  95  km!h)  perusteella laskettuna. Esimerkkitapauksessa huo-
nojen tieyhteyksien päässä olevien  ja asukasmäärältään pienien  kuntien tavoi-
tettavuutta voitaisiin huomattavasti parantaa tieverkon palvelutasoa nostamal-
la.  Sen  sijaan suurien kuntien (Kouvola, Kuusankoski) tavoitettavuutta ei  tie-
verkon tasoa parantamalla voida juurikaan kohottaa tässä esimerkki- 
tapauksessa.  

3.3  Tavoitettavu uden  laskenta yleisesti  

Tavoitettavuutta  voidaan laskennallisesti kuvata tavoitettavuusindekseillä. 
Edellä kuvatulla tavalla laskettu tavoitettavuusluku  on ns. Hansen-indeksi, jo-
ka  on  yleisin tavoitettavuusluku.  1-lansen-indeksi lasketaan  osa-alueiden toi-
mintojen määrän  ja ns. etäisyysfimktion  avulla:  

Osa-alueella  j  sijaitsevien toimintojen  X tavoitettavuus  osa-alueelta  i  on 
= X3f(k),  jossa  f on etäisyysfunktio  ja  k  matkan yleistetty  kustannus 

 osa-alueelta  i osa-alueelle  j.  

Osa-alueen  i tavoitettavuus  voidaan laskea summaamalla tavoitettavuusin-
deksi muille  osa-alueille  H = 

Koko tarkastelualueelle  voidaan laskea vielä kokonaistavoitettavuus  osa- 
alueiden tavoitettavuuksien summana:  H = EH1 .  

Osa-alueille voidaan laskea myös suhteellinen tavoitettavuusindeksi  pro-
senttiosuutena tarkastelualueen kokonaistavoitettavuudesta A1  = 100 * 
H1TH.  

Suhteellinen tavoitettavuus kuvaa  osa-alueen painoarvoa  tai  potentiaalista kil-
pailukykyä tarkasteltujen toimintojen suhteen. Indeksi  on  suhteellisen herkkä 
liikenneverkon muutoksille, joten  se  soveltuu hyvin tiehankevaihtoehtojen 
tarkasteluun. 
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3.4  Tavoitettavuus indikaattorijärjestelmässä  

Suomen kuntien tavoitettavuutta  on  tutkittu laskemalla niille muiden kuntien 
aiheuttama vetovoima. Vetovoima  on  laskettu perinteisellä gravitaatiomallil

-la,  joka  on  muodostettu kuntien välisten liikennevirtahavaintojen perusteella. 
Tavoitettavuuden laskentavälineenä  on  ollut EMME/2-ohj elmisto, jonka  tie-
verkkokuvaus  ottaa huomioon myös ruuhkautumisen vaikutukset matka- 
aikoihin. 

Mallissa massaa selittää kunnan asukasmäärä  ja  etäisyyden vaikutusta etäi-
syystekijä, joka käytetyssä mallissa  on  muotoa (MATKA-AIKA) 27 . Etäi-
syystekijä (eksponentin arvo  -2.7) on  valittu kuvastamaan keskimääräistä 
matkatyyppiä. Koska etäisyystekijän arvo kasvaa hyvin suureksi pienillä mat-
ka-ajan arvoilla,  on etäisyystekijän  arvo leikattu määrittämällä kuntien  väli-
sen  matka-ajan minimiarvoksi  20 min  tässä  koko  maan kattavassa tarkaste-
lussa. Kuntien välinen matka-aika  on  laskettu ennustetilanteen  (v. 2005)  lii-
kennekuormituksen  mukaisesta tilanteesta, jossa nykyisen tieverkon matka- 
aikoja kasvattaa liikenteen ruuhkautuminen.  

E18-tien vaikutusta  on  tutkittu laskemalla vuoden  2005  liikenteen kysynnällä 
matka-ajat nykyverkoltaja verkolta, johon  on  lisätty  E18-hankkeet. Matka-ai-
kojen muutokseen sisältyy näin  ollen  ruuhkien purkautumisesta johtuva vai-
kutus. Tavoitettavuus  on  laskettu molemmilla matka-ajoilla, joten tavoitetta-
vuusmuutos kuvaa  El 8-hankkeiden vaikutusta. 

Pietarin alueen vaikutus  on  tukittu kytkemällä  6.5  miljoonaa asukasta vajaan 
neljän  tunnin matkan  päähän Vaalimaalta  ja Nuijamaalta.  Rajasta johtuvan 
viivytyksen  ja  muun vastuksen  on  arvioitu vastaavan noin  tunnin  matka-ai-
kaa. Seuraavassa asetelmassa  on  esitetty tilanteet, joiden mukaiset tavoitetta-
vuudet  on  laskettu. 

Skenaario  
Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne 
Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne, Pietari kytkettynä 
Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne 
Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne, Pietari kytkettynä 

 E18-hanke,  v. 2005  liikenne  
El 8-hanke,  v. 2005  liikenne, Pietari kytkettynä 

Nykytilanteen mukainen Suomen kuntien tavoitettavuus  on  esitetty kuvassa 
 4.  Kuvan tavoitettavuuslukemat  on skaalattu  siten, että  paras tavoitettavuus 

 on  saanut arvon  100 (Helsinki).  Kun  E18-hankkeen vaikutuksia tavoitetta-
vuuteen  on  tutkitaan, lasketaan siis jokaisen Suomen kunnan tavoitetavuus 
suhteessa kaikkiin muihin kuntiin tarkasteluskenaarion mukaisessa tilan-
teessa. 
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_______________________________ 	____ 	 TAVOITETTAVUUS  

Kuva  4.  Suomen kuntien tavoitettavuus nykytilanteessa, kun tavoitettavuus  on  laskettu aika-
etäisyy/csinä päätieverkkoa pitkin kuntien asukasluvuilla painotettuna. 
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4  INDIKAATTORIJÄRJESTELMÄN  SOVELTAMINEN 

 4.1  Esimerkkitulkinta  pääkaupunkiseudulta  

Taulukkoon  2 on  koottu elinvoimaindikaattorien pistemärät Espoosta, Hel-
singistä, Vantaalla  ja  Kauniaisista. Pääkaupunkiseudun kuntia  on  tarkasteltu 
indikaattorijärj estelmän havainnollistamiseksi. 

Taulukko  1. Elinvoimaindikaattorin pistemärät  Espoossa, Helsingissä,  Van-
taallaja  Kauniaisissa. 

......................... .  

1.  Väestörakenteen edullisuus  82 62 82 76 

2.  Koulutus  ja  sosioekonominen  asema  100 98 96 100 

3.  Tulot  ja  varallisuus  86 96 86 83 

4.  Työpaikat  ja  työttömyys  58 72 59 44  

5.Yrittäjyys  13 43 4 26 

6.  Palveluvarustus  99 100 99 57 

7.  Elinkeinojen tehokkuus  97 91 98 53 

8.  Rakennuskannan uudisrakennukset  57 44 77 48  

Kuntien elinvoimaindeksi ilman tavoitettavuutta  75 78 75 62  

9.Tavoitettavuus  100 100 100 100  

Kuntien elinvoimaindeksi tavoitettavuus  ml. 85 83 75  

Helsingin elinvoimaindeksi  on  parhain, kun taas Kauniaisten elinvoimaindek
-si  on  huonoin näiden kuntien joukossa. Muita huonommin Kauniainen sijoit-

tuu erojen mukaisessa järjestyksessä elinkeinojen tehokkuuden, palveluvarus-
tuksen, työpaikkojen  ja  työttömyyden sekä tulojen  ja  varallisuuden osalta. 
Tulojen  ja  varallisuuden yllättävä  tulos  selittyy Kauniaisten asukkaiden vei-
kautuneisuudella. Kauniaislaisten suuria tuloja  ja  varallisuutta ei ole ansaittu 
omassa kunnassa, koska elinkeinojen tehokkuudessa Kauniainen  on  maan 
keskitasoa  (53  pistettä). 

Espoolla  ja  Vantaalla  on  odotetusti samanlaiset proflulit. Suurimmat erot liit-
tyvät siihen (sulkeissa pistemäärien ero), että uudisrakennuskannan osuus  on 

 Vantaalla suurempi  (20), yrittäjyys on  Espoossa suurempaa  (9)  sekä koulutus 
 ja sosioekonominen  asema  on  Espoossa korkeampi  (4). Yrittäjyyden  osalta 

 on  kuitenkin kysymys nimenomaan suhteellisesta erosta, koska yrittäjyydessä 
 87 % (indikaattoriryhmän yrittäjyys  pistemäärä Espoossa  13)  Suomen kun-

nista  on  parempia kuin Espoo. 

Kunnan yksittäisten indikaattoreiden  ja indikaattoriryhmien pistemääriä  voi- 
daan analysoida myös sellaisenaan, koska pistemäärät kertovat suoraan kun- 
nan suhteellisen aseman tarkasteltavan ominaisuuden suhteen. Taulukon  2 
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perusteella Helsingin parhaita ominaisuuksia ovat palveluvarustus  ja tavoitet-
tavuus,  joiden osalta  se on  maan huipputasoa  (100  pistettä). Erittäin hyviä 
ominaisuuksia Helsingissä ovat myös järjestyksessä: koulutus  ja sosioekono-
minen  asema, tulot  ja  varallisuus sekä elinkeinojen tehokkuus. Maan keskita-
son huonommalla puolella  Helsinki on yrittäjyydessä (43  pistettä eli  57  %:ssa 

 Suomen kunnissa yrittäjyys  on  parempaa kuin Helsingissä). 

Muihin pääkaupunkiseudun kuntiin nähden (suluissa ero toiseksi parhaa-
seen!huonoimpaan) Helsingin ikärakenne  on epäedullisempi (20), yrittäjyys 
on  Helsingissä suurempaa  (17),  työpaikat  ja  työttömyys ovat edullisempia 

 (13)  ja  tulot  ja  varallisuus ovat suurempia  (9).  Tulojen  ja  varallisuuden osalta 
tulosta selittää helsinkiläisten pienempi velkautuneisuus erityisesti kauniais-
laisiinja espoolaisiin verrattuna. Työpaikkojen  ja  työttömyyden osalta tulosta 
selittää erityisesti Helsingin työpaikkaomavaraisuus. 

Koska tulokset ovat pääkaupunkiseudulla järkeviä  ja  johdonmukaisia, voi-
daan menetelmän odottaa toimivan myös alueilla, jossa tuloksia ei voida sa-
malla tapaa arvioida paikallistuntemuksen avulla. Toinen johtopäätös  on,  että 
tarkemmassa analyysissä  on analysoitava  myös yksittäisiä indikaattoreita.  In-
dikaattoreiden  sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa karsimalla sieltä tilasto- 
muuttujia, jotka käytetyn tulkinnan mukaan eivät tarkastelutilanteessa ole 
käyttökelpoisia. Vastaavasti indikaattoriryhmiin voidaan lisätä yksittäisiä 
muuttujia. Tällöin edellytyksenä  on,  että kunnan tilastomuuttujan arvo voi-
daan suhteuttaa Suomen muiden kuntien vastaaviin arvoihin.  

4.2 E18-hankkeen  vaikutuskäytävä 

Taulukkoon  3 on  koottu väylän varrella olevia suurimpien keskusten mdi-
kaattorijäijestelmän tunnuslukuja. Tarkastelluista kaupungeista elinvoima  on 

 ilman tavoitettavuutta suurin Salossa  ja  Porvoossa, jotka kumpikin saavat  73 
 pistettä.  Salo on  Porvoota parempi työllisyyden  ja yrittäjyyden  osalta sekä 

uudemman rakennuskantansa osalta (mikä viimeksimainittu asia ei ole yksi-
selitteinenja sitä painotetaankin muita indikaattoreita vähemmän). 

Tavoitettavuus  huomioonottaen elinvoima  on  suurin Porvoossa. Huomatta-
valta osin tämä  on  Porvoon moottoritien ansiota. Tavoitettavuus  on  selvästi 

 paras  ominaisuus Porvoossa:  se  saa indikaattoreista korkeimman pistemäärän. 
Porvoo  on  lisäksi Turkua parempi työpaikkojen  ja  työttömyyden, yrittäjyyden 
sekä uudemman rakennuskannan osalta.  Turku on  Porvoota parempi tulojen 

 ja  varallisuuden, palveluvarustuksen sekä elinkeinojen tehokkuuden osalta.  

Kotka  on Haminaa  parempi yllättäen  vain palveluvarustuksen  osalta. Porvoo- 
kin on  Kotkaa parempi seitsemällä indikaattorilla yhdeksästä. "Savupiippu- 
paikkakunnan" rakennemuutosongelma heijastuu siten Kotkaan  varsin  tasai-
sesti eri indikaattorille - vaikka lähtökohtana onkin ollut suurteollisuuden  sa-
neerauksista  alkanut rakennemuutos  ja  vähäinen yrittäjyys "savupiippujen 
varjossa". Tarkastelluista kaupungeista elinvoima  on  Kotkassa  alhaisin - mitä 
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on  pyritty korjaamaan aluepoliittisin tukitoimenpitein (erityisaluekuntanimi
-tys).  Moottoritie näyttää parantavan  Salon  suhteellista asemaa kaikkein eniten 

tarkasteltavina olevista kaupungeista. Haminalle taas Pietarin alueen ottami-
nen huomioon  on  suhteellisesti tärkein asia. 

Taulukko  3.  Elinvoimaindikaattorien pistemäärät  eräissä  E18-hankkeen vai-
kutusalueen suurissa keskuksissa.  

1.  Väestörakenteen edullisuus  54 58 66 43 53 

2.  Koulutus  ja  sosjoekonominen  asema  90 73 90 76 82 

3.  Tulot  ja  varallisuus  85 71 79 72 72 

4.  Työpaikat  ja  työttömyys  61 83 78 57 61 

5.  Yrittäjyys  37 54 44 20 34 

6.  Palveluvarustus  99 91 92 96 82 

7.  Elinkeinojen tehokkuus  92 85 85 89 90 

8.  Rakennuskannan uudisrakennukset  14 72 33 32 53  

Kuntien elinvoimaindeksi ilman tavoitettavuutta  70 73 73 62 67 

9.  Tavoitettavuus  

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne  96 78 91 70 67  

Nyk.  tie, v. 1995  lilk. + Pietan  kytketty  103 89 100 82 85  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne  98 85 95 75 77 

E18-hanke,v.2005  liikenne  102 92 98 78 80  

Nyk.  tie, v. 2005  uk. +  Pietari kytketty  100 86 97 79 80 

E18-hanke,  v. 2005  liik. +  Pietari kytketty  104 94 101 82 84  

K1nt1et emau1deJst  

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne  79 75 80 65 67  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. + Pietan  kytketty  81 79 83 69 73  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne  80 77 81 67 70 

E18-hanke,  v. 2005  liikenne  81 80 82 68 71  

Nyk.  tie, v. 2005  liik. +  Pietari kytketty  81 78 82 68 71 

E18-hanke,  v. 2005  liik. +  Pietari kytketty  82 81 83 69 73  

Kuntien elinvoimaindeksejä laskettaessa  on  otettu huomioon kokonaistavoi-
tettavuudessa aiheutuvat muutokset. Tavoitettavuusindikaattoreiden pistelu-
kujen korjauskertoimina  on  käytetty seuraavan asetelman mukaisia lukuja. 
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Tarkastelutilaime (skenaario)  
Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne 
Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne, Pietari kytkettynä 
Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne 
Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne, Pietari kytkettynä 

 E18-hanke,  v. 2005  liikenne  
E18-hanke,  v. 2005  liikenne, Pietari kytkettynä 

Kerroin  
1.00 
1.06 
1.01 
104 
1.05 
1.07  

Taulukkoon  4 on  kirjattu  25  kuntaa, joiden elinvoima laskennallisesti lisään-
tyy eniten  E18-hankkeen vaikutuksesta. Asiaa  on  havainnollistettu  kuvassa  5,  
jossa  on  esitetty luokiteltuna potentiaalisen elinvoiman lisäyksen kohdentu

-minen.  Hankkeen suurimmat suhteelliset vaikutukset kohdistuvat pieniin 
kuntiin, joihin muiden kuntien vetovoimalla  on  suhteellisen suuri merkitys. 

 Mallin  perusteella  El 8-hankkeen suurin positiivinen vaikutus kohdistuu  Sam- 
matin  kuntaan, jonka elinvoima lisääntyy  11  %  hankkeen vaikutuksesta. 
Sammatin jälkeen potentiaalisen elinvoiman lisäys  on  suurinta (noin  8  %) 
Karjalohjallaja Suomusjärvellä. Liitteeseen  1 on  koottu  El 8-hankkeen vaiku-
tusalueen kuntien indikaattorijärjestelmän mukaiset tilastotiedot  ja  vastaavat 
indikaaattoripistemäärät. 

Taulukko  4. El 8-hankkeen vaikutus kuntien elinvoimaan. 

(pistettä eli %-yksikköä) 

Nykyinen  tie E18-hanke Elinvoiman lisäys ________________  

Sammatti  50,7 61,5 10,9  
Karjalohja  48,8 57,0 8,2  
Suomusjärvi  45,9 53,6 7,7  
Ruotsinpyhtää  46,2 52,6 6,4  
Pertteli  59,0 65,1 6,1  
Paimio  74,3 80,2 5,9  
Klikala  39,6 45,0 5,4  
Loviisa  65,4 70,6 5,2  
Sauvo  52,7 57,5 4,8  
Virolahti  36,8 41,5 4,7  
Lohjan kunta  71,2 75,8 4,6  
Kuusjoki  44,1 48,6 4,5  
Halikko  64,4 68,9 4,4  
Pyhtää  54,0 58,0 4,0 
Salo 76,9 80,7 3,8  
Lohja  78,4 82,1 3,7  
Muurla  55,3 59,0 3,7  
Kisko  42,9 46,5 3,6  
Liljendal  52,9 56,4 3,5  
Pernaja  55,1 58,4 3,3  
Miehikkälä  27,9 31,0 3,1  
Parainen  72,2 75,2 2,9  
Vihti  76,9 79,7 2,8  
Kaarina  80,8 83,5 2,7  
Perniö  55,0 57,7 2,7  
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5  KUNTIEN  TAVOITETTAVUUS  JA  ELINVOIMA 

 5.1  Tavoitettavuuden  ja  elinvoiman korrelaatio 

Kuvassa  6 on  esitetty tarkastelualueen kuntien tavoitettavuuden  ja elinvoi-
maindeksin  välinen yhteys, kun tavoitettavuus  on  laskettu luvussa  2  ja  elin-
voimaindeksi luvussa  3  esitetyllä  tavalla. Kuvan jokainen  piste  vastaa yhtä 
kuntaa. Tarkasteluun  on  valittu ne  80  kuntaa, joiden tavoitettavuutta  E18- 
hanke lisää eniten. Poikkeuksena  on  Kauniainen,  jota  ei ole otettu huomioon, 
kun elinvoiman  ja tavoitettavuuden  välinen malli  on  muodostettu.  
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Kunnan tavoitettavuus 

• Kohdekunta  —Malli 	•  Kauniainen 

Kuva  6.  Kunnan tavoitettavuudenja elinvoiman välinen yhteys. 

Tarkasteltujen  kuntien perusteella näyttää siltä, että kunnan tavoitettavuudella 
 ja elinvoimaindeksillä  on  selvä ei lineaarinen riippuvaisuussuhde.  Jos  kunnan 

tavoitettavuuslukema  on  alle  100, on  todennäköistä, että tavoitettavuusluke
-man  nousu luo edellytyksiä alueen kehittymiselle. Matemaattisesti yhteys 

voidaan ilmaista seuraavasti:  

y  = 	 y  =  kunnan elinvoimaindeksi,  x  =  kunnan tavoitettavuus 
b+ xU  

a=22.9, b=90.1, c=78.9, d=1.26 	R2 =0.78 
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Koska tavoitettavuudella  ja  kunnan elinvoimalla näyttää olevan riippuvai-
suussuhde, voidaan tavoitettavuusmuutosten perusteella arvioida myös alu-
eellisia kehitysvaikutuksia. Edellä  on  tarkasteltu  El 8-hankkeen vaikutusalu-
een kuntien tavoitettavuuden  ja  elinvoiman välistä riippuvaisuutta  ja  siten tu-
loksia ei voida suoraan yleistää koskemaan muuta maata  ja lähialueita.  Tässä 
tarkastelussa todetun vahvan riippuvaisuussuhteen perusteella voidaan kui-
tenkin olettaa, että tavoitettavuuden avulla voidaan tehdä nopeita  ja karkeita 

 arvioita kuntien kehityspotentiaalista.  

5.2  Lähialuetarkastelu  

Kun oletetaan, että tavoitettavuuden  ja  alueiden elinvoiman välillä  on  yhteys, 
voidaan tavoitettavuuden avulla tehdä karkeita arvioita alueiden kehityspo-
tentiaalista. Edellä  on  tarkasteltu  El 8-hankkeen vaikutusalueen kuntien elin-
voiman  ja tavoitettavuuden  välistä yhteyttä. Esityksessä  on  käytetty Suomen 
kuntien tilastotietoja sekä kotimaista  pää-  ja seututieverkkoa.  Tarkastelu voi-
taisiin tehdä myös ottaen huomioon lähialueilta tuleva vuorovaikutuspotenti-
aali. Tämä edellyttäisi, että lähialueiden (lähinnä Venäjältä)  ja  kyseeseen tule-
vien Suomen kuntien vuorovaikutuksesta koituva hyöty näkyisi kuntien  jo 

 saatavissa olevissa tilastoluvuissa. 

Koska tämän työn puitteissa ei ole ollut käytettävissä sellaisia tilastolukuja, 
joista voitaisiin tehdä johtopäätöksiä lähialueiden  ja  Suomen kuntien  välisen 

 vuorovaikutuksen tuloksista,  on  seuraavana esimerkinomaisesti  on  tutkittu 
Pietarin alueen vaikutusta Suomen kuntien tavoitettavuusarvioihin nykytilan-
teessa. Kohdan  5.1  perusteella voidaan olettaa, että tavoitettavuutta tarkaste-
lemalla voidaan tehdä karkeita arvioita alueiden kehityspotentiaalista. 

Pietarin vaikutusta  ja sen kohdentumista  on  tutkittu vertailemalla Suomen 
kuntien tavoitettavuusarvoja vuoden  1995  liikenteen kysynnällä kotimaan  ny-
kyverkolta ja verkolta,  johon  on  liitetty Pietarin alue. Pietari  on  otettu huomi-
oon kytkemällä  6.5  miljoonaa asukasta vajaan neljän  tunnin matkan  päähän 
Vaalimaalta  ja Nuijamaalta.  Rajasta johtuvan viivytyksen  ja  muun vastuksen 

 on  arvioitu vastaavan noin  tunnin  matka-aikaa. Koska tässäkin tarkastelussa 
etäisyysfunktion eksponentin arvona  on  käytetty  -2.7,  voidaan tässä esitettyä 
Pietarin vaikutusta kuntien tavoitettavuuteen pitää minimiarviona. Taulukos-
sa  5 on  esitetty ne  kunnat,  joiden suhteellista tavoitettavuusasemaa (Suomen 
kuntien välisessä vertailussa) Pietarin ottaminen huomioon parantaa yli  2  pro-
senttiyksikköä. Asiaa  on havainnollistettu  kuvassa  7.  

Kun vertaillaan tarkastelualueen  (Suomi) kokonaistavoitettavuusarvoja  laske-
malla yhteen kuntien tavoitettavuuksien summat kotimaan nykyverkolta  ja 
verkolta,  johon  on  liitetty Pietarin alue,  on kokonaistavoitettavuusarvo 6 % 

 suurempi Pietarin ollessa kytkettynä kuin ilman Pietaria. 
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Taulukko  5.  Pietarin vaikutus Suomen kuntien  tavoitettavuuteen  nyky-
tilanteessa.  

_________________ Nykyverkko Nykyverkko,  Pietari  kytk. ________________  
Kunta Tavoitetta- Suhteellinen Tavoitetta-  SuhteeThnen Suhteel  isen 

vuusarvo tavoitettavuus- vuusarvo tavoitettavu  us-  tavoitettavuus 
______________ ___________  asema  ____________  asema aseman muutos  
_______________________  1) 2) 1) 2)  _____________________  
Virolahti  10.5 16.5 18.8 42.2 25.7  
Kiikala  14.2 27.9 22.2 49.7 21.8  
Suomusjärvi  21.6 50.6 36.5 70.2 19.6  
Miehikkälä  8.9 10.9 15.5 30.0 19.1  
Pernaja  29.9 64.5 44.7 81.1 16.6  
Loviisa  26.8 60.6 40.7 76.1 15.5  
Ruotsiripyhtää  21.5 50.2 33.9 65.4 15.2  
Ylämaa  14.9 30.6 19.5 44.5 13.9  
Paimio  36.3 74.0 55.0 87.7 13.7  
Hamina  32.5 67.2 44.3 80.4 13.2  
Pyhtää  33.0 68.1 43.6 80.0 11.9  
Liljendal  30.1 64.7 40.3 75.6 10.9  
Nummi-Pusula  34.6 71.3 44.1 80.2 8.9  
Sammatti  25.3 57.5 34.6 66.1 8.6  
Savitaipale  15.2 31.5 17.8 40.0 8.5  
Halikko  37.1 75.6 47.8 83.4 7.8  
Kotka  33.8 69.7 41.4 77.5 7.8  
Pertteli  32.4 66.8 39.9 74.5 7.7  
Vehkalahti  22.7 53.6 28.4 60.2 6.6  
Lapinjärvi  35.1 72.2 42.3 78.1 5.9 
Salo 38.1 77.9 48.3 83.6 5.7  
Lemi  13.2 25.9 15.7 31.1 5.2  
Porvoon mlk  41.5 80.9 51.0 85.9 5.0  
Pornainen  38.8 78.6 46.9 82.9 4.3  
Askola  43.3 82.2 52.4 86.3 4.1  
Mäntyharju  15.9 34.5 17.4 38.4 3.9  
Parikkala  11.7 19.7 13.3 23.6 3.9  
Luumäki  21.6 50.9 24.5 54.7 3.8  
Kuusjoki  25.9 58.8 30.2 62.2 3.4  
Piikkiö  74.0 93.6 96.0 97.0 3.4  
Porvoo  63.6 91.1 84.6 94.5 3.4  
Rautjärvi  10.2 15.4 12.0 18.6 3.2  
Anjalankoski  35.3 72.9 40.4 75.9 3.0  
Suomenniemi  13.2 26.3 15.3 29.3 3.0  
Lohjan kunta  39.0 79.3 45.7 82.2 2.9  
Ruokolahti  20.5 48.4 22.8 51.1 2.7  
Somero  33.1 68.6 37.2 71.3 2.7  
Imatra  24.9 57.0 27.5 59.3 2.3 
K  sko  32.5 67.2 36.1 69.5 2.3  
Lappeenranta  32.4 66.5 35.7 68.8 2.3  
Parainen  52.0 87.2 61.1 89.5 2.3  
Puumala  8.2 9.5 9.8 11 .8 2.3 
Saari 10.0 14.7 11.4 17.0 2.3  
Taipalsaari  22.8 53.8 25.4 55.9 2.1  
Marttila  49.7 86.5 56.9 88.6 2.1  
Lohja  56.1 89.3 68.0 91.3 2.0 

1) Suureeton  luku, jonka  laskentaperiaate  esitetty kohdassa  3.2 
2) Kunnan  tavoitettavuus  suhteessa Suomen muihin kuntiin;  esim. Virolanden 

nykyverkon  mukainen  tavoitettavuusasema  on 16.5  eli Suomessa  on 83.5  %  
(1 00-1 6.5)  kuntia, joiden  tavoitettavuusasema  on  Virolahtea  parempi.  



c. 	 ____________ 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET  INDIKAATTORIMENETELMÄN 
 KÄYTÖSTÄ  TIENPIDON  SUUNNITTELUSSA  

Elinvoimaindikaattoreiden  avulla  on  mandollista analysoida vaihtoehtoisten 
tiehankkeiden aluetaloudellisia vaikutuksia. Voidaan ensinnäkin kuvata  ja 

 analysoida kuntien tilannetta: niiden suhteellisia vahvuuksia  ja  heikkouksia. 
Toiseksi voidaan tutkia tavoitettavuuden muutosta  ja  sitä vastaavaa elinvoi-
man muutosta. 

Koska tässä työssä  on  tarkasteltu  E18-hankkeen vaikutusalueen kuntien  ta-
voitettavuuden ja  elinvoiman välistä riippuvuutta, ei tuloksia voida suoraan 
yleistää koskemaan muuta maata. Jatkossa  on  syytä tarkastella elinvoiman  ja 
tavoitettavuuden  riippuvuutta myös muualla Suomessa sekä ottaa huomioon 
myös Suomen lähialueiden vaikutus. 

Jatkokehitystyötä  tarvitaan erityisesti siinä suhteessa, että tavoitettavuus voi-
taisiin jakaa useanimiksi komponentiksi. Tässä työssä tavoitettavuuden las-
kennassa  on  käytetty  pää-  ja seututieverkkoa.  Tarkasteltavan alueen tavoitet-
tavuuteen vaikuttavat myös muut liikennejärjestelmän komponentit, kuten 
joukkoliikenneyhteydet. Jatkossa syytä myös tutkia analyysin laaj entamista 
edelleen tuottavuuden kasvulaskelmiin  ja  sitä kautta myös pysyvien työlli-
syysvaikutuksiin analyysiin. Aihepiiriä  on  käsitelty  "El 8 - aluetaloudelliset 

 vaikutukset raportissa" (Hietala  1995).  

Jatkossa alueiden kehitystä  ja  tilaa kuvaavien indikaattoreiden merkitys ko-
rostuu, koska EU:n ohjelmissa alueiden kehitystä  on  mitattava. Indikaattorei

-den  avulla voidaan kuvata alueen hyvinvoinnin nykytilannetta, mutta tavoite-
tavuuden muutosten avulla voidaan arvioida alueiden kehityspotentiaalia 
suurten tiehankkeiden vaikutuksesta. 
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El 8 -hankkeen vaikutusalueen kuntien tilastotiedot  ja  vastaavat indikaattoripisteet 

Kunnan  KELA  numero  40 73 75 149 202 223 243 252 257 259 285 308 407 424 427 428 434 480  
Kunnan nimi  DRAGSFJARD  HALIKKO HAMINA INKOO KAARINA  KARJALOHJA KEMIO )QIKALA K1RKKONUMMI  KISKO  KOTKA E1JUSJOKI LAPIPAJARVI ULJEICAL  LOHJA LOHJAN KUNTA LOVIISA MARTTILA  

1,  Väestörakenteen edullisuus  13 57 53 56 74 36 29 17 82 28 43 24 39 33 67 77 46 36  

Asukkaiden kaski  ika  44 38 40 38 34 42 42 43 32 44 89 40 42 39 37 84 39 41  

Pisteet  2 61 30 52 92 9 7 6 99 3 34 24 13 34 70 90 46 16  

Huoltosuhde  (100 	aktitvi ikãiset('))  42 39 86 40 34 45 45 43 34 42 36 42 42 44 36 35 37 42  

Pisteet  36 73 92 61 99 7 7 21 99 36 92 36 36 13 92 98 86 36  

Alle  kouluikSiset  (0-6 v) lo 6 9 7 10 10 9 9 8 11 8 7 8 8 II 8 10 7 7  

Pisteet  0 47 3 72 72 47 47 15 86 15 3 15 15 86 15 72 3 3  

Nuorelaikuiset(2029v)%  10 12 14 10 13 9 11 10 14 9 13 10 10 11 14 13 12 11  

Pisteet  7 46 87 7 73 2 24 7 87 2 73 7 7 24 87 73 46 24  

Elàkeikäiset(65)  lo 25 15 17 15 9 22 24 23 6 23 16 19 21 20 13 10 16 21  

Pisteet  2 67 47 67 96 11 4 7 100 7 56 30 17 22 81 95 56 17  

Muuttariejderi  /e  0UU5 vaestotä  2 5 5 6 5 9 4 3 6 5 2 3 7 3 6 6 4 6  

Pisteet  1 75 75 89 75 100 53 20 89 75 1 20 97 20 89 89 53 89  

Lahteneidervhäisyys  (100 	l6hteneiden  97 95 95 96 95 96 97 96 95 96 98 96 97 97 93 94 95 98  

Pisteet  46 3 3 16 3 15 46 15 3 15 85 15 46 46 0 0 3 15  

Liikkuvuus(A.) &  10 10 10 10 13 7 7 11 9 4 7 10 6 13 12 9 10  

Pisteet  10 85 85 85 85 99 43 43 92 74 1 43 85 23 99 97 74 85 

2.  Koulutus  ja  sosioekonomineri  asema  22 74 82 89 97 33 41 2 98 4 76 8 22 23 83 83 72 10  

Akateemisen  tutk  suorittaneet  (%)  3 4 5 8 9 3 3 1 10 2 4 2 3 2 6 5 5 2  

Pisteet  39 70 84 96 98 39 39 0 99 5 70 5 39 5 91 84 84 5  

Koulutettuja  l 35 50 53 52 59 41 46 36 59 34 55 40 42 44 50 52 47 41  

Pisteet  2 72 83 80 95 18 51 3 95 2 88 13 25 38 72 80 54 18  

Johtaja  ja  keskiluokkatalouksia (°/)  22 32 32 39 46 24 23 17 52 19 29 19 18 22 36 35 32 19  

Pisteet  25 79 79 90 98 42 33 2 100 7 70 7 4 25 87 86 79 7 

3.  Tulot  ja  varallisuus  48 59 72 78 78 57 39 40 82 39 72 37 59 41 82 82 71 51  

Asukkaiden  keskitulot  67873 74511 78752 86126 89985 69340 65836 66255 102923 62935 77941 65112 69108 66742 86666 89596 77804 67905  

Pisteet  53 74 85 96 97 59 47 48 100 31 82 43 58 50 96 97 81 54  

Talouksien keskivelat  168 210 146 264 206 203 266 271 228 249 136 288 203 259 166 189 138 265  

Pisteet  74 28 93 5 32 36 7 4 16 9 98 2 36 6 85 51 98 5  

Talouksienyarllisuus  130. 160 134 207 175 .188 165 169 196 283. .181 175  . 	220 167  . 	154 178 136 22.1:  

Pisteet  2 31 3 83 51 68 38 43 77 100 2 51 89 40 22 54 4 90 

4.  Työpaikat  ja  työttömyys  78 53 61 62 58 45 70 59 54 41 57 67 61 71 67 58 53 66  

Työttömyysaste  9 12... 15 i0 13:: 14 .10 14 12: 16 17 12  i 	.  fl :  15 15 l9 10 	.  

Pisteet  98 90 66 97 84 75 97 75 90 55 44 90 66 94 66 66 22 97 -1  
Työpaikkaomavaratsuus  90 67 135 74 75 80 94 79 71 67 103 72 90 82 117 68 120 83  

Pisteet  52 10 99 19 22 30 67 28 14 10 88 16 52 33 95 9 96 35 m  
Jalostuksen työpaikat  (%)  46 26 20 32 .  .42 15 21 22 32 18 	.  36 30 23 28 .  35 59 43 	.  .17 	. 



El 8 -hankkeen  vaikutusalueen  kuntien  tilastotiedot  ja  vastaavat  indikaattoripisteet  

Kunnan  KELA  numero  40 73 75 1 49 202 223 243 252 257 259 285 308 407 424 427 428 434 480  
Kunnan nimi  DRAGsFJAo HALiKO HAHINA iKoo KAARiNA XAflJALOHJA KEMIÔ K1ILA KIRKKO*JLJMMI  KISKO  KOTKA  OJOSJOKI LAPlNiiflV 1ILJEtAL LOWAN  KUNTA LOVIISA  MRTTJtA  

Pisteet  94 53 33 70 88 16 36 40 70 27 78 65 45 60 76 100 88 23  
Perustyopaikkojen  osuus  (Alkutuotanto / ̂   55 46 21 50 44 40 47 66 35 59 38 72 62 64 35 64 45 60  

Pisteet  55 28 1 38 24 15 31 93 o 74 13 99 83 89 9 89 26 79 
5.  Yrittäjyys  64 34 34 46 64 55 69 83 21 57 20 59 60 87 42 25 46 81  

'{rityksia l000asukasta  kohden  36 24 33 28 37 32 36 30 25 24 27 21 28 34 33 25 35 33  
Pisteet  90 21 78 52 92 73 94 63 32 25 45 9 47 86 81 26 88 80  

Ytittjät%  15 19 7 21 9 28 29 40 8 32 7 37 35 36 7 9 8 42  
Pisteet  22 30 3 36 10 60 64 94 8 72 3 86 80 83 3 10 8 96  

Teollisuuden  toimip  1 000  asukasta kohden  9 6 5 6 1 0 5 6 1 0 5 8 4 9 6 1 0 6 6 6 7  
Pisteet  80 51 20 50 90 33 49 92 23 75 12 83 53 93 42 39 42 66 

6.  Palveluvarustus  39 44 82 41 64 15 45 17 83 13 96 11 28 8 84 66 69 21  
Kaupanja majoituksen  työpaikat  155 257 986 190 1241 106 156 45 1714 59 3896 49 130 49 1588 712 582 58  

Pisteet  43 60 89 51 91 31 43 9 92 15 97 10 38 10 92 85 80 14  
Tavaralalojen tukumaara  0 0 4 1 1 0 1 0 3 0 4 0 0 0 4 0 1 0  

Pisteet  0 0 94 51 51 0 51 0 91 0 94 0 0 0 94 0 51 0  
Päivittaistavarakauppojenlukumaara  10 8 ii 6 12 4 7 7 18 6 41 7 6 4 13 12 10 8  

Pisteet  57 41 61 27 66 11 34 34 85 27 98 34 27 11 73 66 57 41  
Rahoitus  ja  vakuutus  + luke-elaman palvefuj  75 119 537 130 792 15 6.> 55 1226 25 2182 31 40 23 852 303 404 40  

Pisteet  47 61 88 63 91 5 51 37 94 13 96 18 27 11 92 82 86 27  
Opetustilatyhteensa  9746 13475 46184 8544 16720 2930 8414 1170 65279 1550 158295 1356 10710 1698 53592 31755 31860 1445  

Pisteet  48 58 89 45 67 17 43 5 93 8 97 7 53 9 91 81 81 8  
Opetustilat yhteensa/toirrutilat yhteensa  2 2 4 2 1 1 3 2 3 2 8 1 2 0 4 3 3 2  

Pisteet  21 32 70 34 11 14 54 21 43 23 91 4 24 3 63 53 48 32  
Hoit0trIatyhtensa  5971 5130 16065 1560 9256 2611 3088 720 19350 276 88704 284 2352 1068 71244 40436 15645 1910  

Pisteet  56 53 80 18 70 31 36 10 83 4 97 4 28 14 84 93 80 23 

7.  Elinkeinojen tehokkuus  57 74 90 42 73 42 35 35 87 22 89 44 63 39 90 81 80 38  
Maanviljelijatalouksienkeskitulot  142914 198835 148781 204398 213207 195399 184938 181070 268894 166527 195531 181394 227529 187203 211146 221333 220008 212325  

Pisteet  4 74 9 78 85 70 57 53 100 31 71 53 92 60 85 90 89 85  
Paino  8.7 20.8 1.2 18.5 1.7 26.3 26.8 45.8 2.9 42.8 1.6 438 39.9 36.3 0.5 4.7 2.5 44.4  

Henkilokuritas  toimipaikkaa kohden  t6otl;SUL  18 11 16 4 14 5 8 6 19 4 31 9 12 9 26 29 24 4  
Pisteet  82 59 78 17 72 22 40 30 83 11 94 51 65 45 91 93 90 15  
Paino  46.8 26.9 20.6 33.1 43.3 16.1 21.8 23.3 33.4 18.4 36.3 30.6 23.7 28.7 35.8 60.2 44.1 17.4  

Henkitäkuntaa tormipaikkaa  kohden palvelul  6 11 13 8 9 7 6 6 11 6 10 6 7 5 11 7 8 5  
Pisteet  15 88 98 62 73 41 19 17 91 23 83 13 28 6 88 40 64 5  
Paino  44.5 52.3 78.2 48.4 55.0 57.7 51.5 31.0 63.6 38.8 62,1 25.6 36.4 35.0 63.7 35.1 53.5 38.1 

8.  Rakennuskannan ikä  18 32 53 20 75 46 6 14 55 25 32 19 3 16 55 58 37 7  
Asutitokannastarakennettuv  1979  lålkeen  13 21 27 22 31 21 13 15 35 12 19 16 14 15 29 32 23 16  



El 8 -hankkeen vaikutusalueen kuntien tilastotiedot  ja  vastaavat indikaattoripisteet 

Kunnan  KELA  numero  40 73 75 149 202 223 243 252 257 259 285 308 407 424 427 428 434 480  
Kunnan nimi  DRAGSFJARD  HALIKKO HAMINA INKOO KAARINA KARJALOHJA KEMIO IQIKALA IIRKKONUMN  KISKO  KOTKA K1JOSJOIS LAPINJARVI ULJEPUAL  LOHJA LOHJAN KUNTA LOV1ISA  MARTTILA 

Pisteet  2 29 65 38 83 29 2 5 91 0 17 6 3 4 75 84 42 7  

Muusta  rakennuskannasta  rakennettu  v 19 46 46 47 27 54 52 36 43 42 49 49 45 32 44 46 45 45 36  

Pisteet  35 35 42 1 68 62 9 23 20 50 48 32 4 28 36 32 32 7  

Kuntien  elinvoimaindeksi  ilman  tavoitettavuu  44 55 67 56 73 41 44 34 71 29 62 35 45 41 72 67 61 41 

9.  Tavoitettavuus 

Tavöitettavuuslukema:  
Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne,  mo25  12 37 32 62 88 29 21 14 169 32 34 26 35 30 56 39 27 50  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty,  mo26  14 48 44 66 94 32 23 22 181 36 41 30 42 40 68 46 41 57  

Nykyinen  tie, v.2005  liikenne,  mo2l  13 45 38 61 91 31 21 21 156 34 37 29 39 37 60 41 37 52 

El 8-hanke,  v. 2005  liikenne,  mo23  14 59 41 65 97 46 23 28 171 39 40 36 42 43 82 53 48 56  

Nyk.  tie, v. 2005  uk. +  Pietari kytketty,  mo22  13 45 41 62 92 31 22 21 156 35 39 29 41 39 61 42 39 53 

El 8 -hanke,  v.2005  liik. +  Pietari  kylk., mo2'  14 60 44 66 97 47 24 28 172 40 42 37 44 44 83 53 50 57  

Pisteet.. 	 . 	. 	.  

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne,  mo25  23 76 67 91 96 63 49 28 99 67 70 59 72 65 89 79 61 87  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty,  mo26  27 88 85 96 102 68 55 53 105 74 82 66 83 80 97 87 81 94  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne,  mo2l  26 84 77 92 97 65 51 50 100 70 75 63 78 76 91 81 75 89 

E18-hanke,  v. 2005  liikenne,  mo23  29 93 80 94 101 85 56 63 103 77 78 73 82 83 98 91 87 92  

Nyk.  tie, v. 2005  liik. +  Pietari kytketty,  mo22  25 85 80 94 99 66 52 51 102 72 79 64 81 77 93 82 77 90 

El 8 -hanke,  v.2005  liik. +  Pietari  kytk., mo2  28 95 84 96 103 87 57 64 106 79 82 74 84 85 100 93 90 94  

Kuntien  elinvoimaindeksi  

Nykyinen  tie, V. 1995  liikenne,  mo25  37 62 67 68 81 49 46 32 81 42 65 43 54 49 78 71 61 57  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty,  mo26  38 66 73 70 83 50 48 41 83 45 69 46 58 55 81 74 68 59  

Nykyinen  tie, V. 2005  liikenne,  mo2l  38 65 70 69 81 49 46 40 81 43 67 44 56 53 79 72 66 57  

E18.hanke,  V. 2005  liikenne,  mo23  39 68 71 70 83 56 48 44 82 46 68 48 57 56 81 75 70 59  

Nyk,  tie, v. 2005  liik, +  Pietari kytketty,  mo22  38 65 71 69 82 50 47 40 82 44 68 45 57 54 79 72 67 58 

E18-hanke,  v. 2005  liik. +  Pietari  kytk., mo2'  38 69 73 70 83 57 49 45 83 46 69 48 58 56 82 76 71 59  



E18 -hankkeen  vaikutusalueen  kuntien  tilastotiedot  ja  vastaavat  indikaattoripisteet  

Kunnan  KELA  numero  489 501 504 540 573 577 585 586 587 602 612 624 701 734 737 738 755 76  Kunnan nimi MIEHIKXAIA HUORLA 	MYRSKYLA MJMMIAPUSULA PARAIPEN PAIMIO  PERNAJA PEAMO PERTTEU PUK,UO  PORVOO  PThTAA RUOYSUA'VHTAA  SALO SAMMATTI SAUVO SIUNTIO SOMERO  

1.  Väestörakenteen edullisuus  16 34 31 45 41 60 53 32 61 64 66 36 29 58 45 33 67 23  
Asukkaiden keski Ika  43 40 40 40 38 35 41 40 37 36 38 38 40 39 39 40 36 41  

Pisteet  4 30 30 28 50 82 19 30 64 73 61 48 31 43 41 28 79 18  
Huoltosuhde  (100 	aktnvi ikàiset (%)) 43 41 42 40 39 39 40 42 39 38 36 39 40 36 41 43 36 40  

Pisteet  21 47 36 61 73 73 61 36 73 79 92 73 61 92 47 21 92 61  
Afle kouluikeiset  (08 v  /  7 8  $  9 8 9 8 8 9 10 9 8 8 8 9 9 9 y  

Pisteet  3 15 47 47 15 47 47 15 47 72 47 15 15 15 47 47 47 3  
Nuoret aikuiset  (20-29 v)  %  10 8 11 11 12 12 13 10 13 12 15 10 10 15 11 10 11 11  

Pisteet  7 1 24 24 46 46 73 7 73 46 94 7 7 94 24 7 24 24  
Etkeikäiset(65-)%  23 18 18 18 16 12 18 19 15 13 15 16 18 16 18 20 10 20  

Pisteet  7 39 39 39 56 87 39 30 67 81 67 56 39 56 39 22 95 22  
Muuttarie,den %  osuus Väestostä  2 4 3 5 3 4 6 4 5 5 5 3 3 5 5 4 9 2  

Pisteet  1 53 20 75 20 53 89 53 75 75 75 20 20 75 75 53 100 1  
Lähteneidén  vähäisyys  (100-  lähteneiden  ^  .98 	 . 97 96 96 97 97 96 97 96 96 94 97 96 96 96 97 95 97  

Pisteet  85 46 15 15 46 46 15 46 15 15 0 46 15 15 15 46 3 46  
Liikkuvuus  (%)  4 	 . 7 7 9 6 7 10 7 9 9 11 6 7 9 9 7 14 5  

Pisteet  1 43 43 74 23 43 85 43 74 74 92 23 43 74 74 43 100 10 
2.  Koulutus  ja  sosiookonominen  asema  1 61 24 56 88 87 31 31 29 76 90 67 15 73 50 39 84 16  

Akateemisen tutk suorittaneet  (%)  1 5 2 4 8 5 3 3 2 5 8 4 1 4 3 3 7 2  
Pisteet  0 84 5 70 96 84 39 39 5 84 96 70 0 70 39 39 94 5  

Kou!utettuja % 	. .  33::  .  43 42 45 52 56 37 40 43 48 52 49 40 49 48 45.  ••  41  
Pisteet  0 29 25 45 80 90 4 13 29 60 80 66 13 66 60 45 66 18  

Johtaja  ja  keskiluokkatalouksia  (lo) 17 29 24 25 37 37 25 24 26 34 42 28 23 33 25 23 39 22  
Pisteet  2 70 42 55 89 89 50 42 55 84 95 64 33 82 50 33 90 25 

3.  Tulot  ja  varallisuus  33 65 55 63 74 73 51 56 50 68 79 69 59 71 76 48 82 53  
Asukkaiden keskitutot  58508 74917 66359 73474  8Öi6  80797 69850 71147 70880 78271 89500 73008 72023 77830 75673 69947 91655 68674  

Pisteet  10 75 55 72 89 90 61 66 65 83 96 70 68 82 77 61 98 57  
Tatouksienkeskivelat  172 247 212 242 185 212 219 248 243 193 172 175 203 166 180 294 238 233  

Pisteet  69 9 26 11 55 26 21 9 10 46 69 66 36 75 61 1 12 14  
Talouksienvarallisuus  224 203 201 205 161 174 171 185 162 180 152 165 168 154 214 169 222 198  

Pisteet  91 81 80 82 32 50 45 65 34 31 20 65 42 22 87 43 90 78 
4.  Työpaikat  ja  työttömyys  61 71 61 57 64 68 51 60 71 53 78 33 49 83 44 57 45 59 

12......... j 13:  
. 	15•: 12 . ........... 14 14 13 14 .11  . 	 • 	 .  17 	 . 13 	 .. 14 8 12  . 	IS  

Pisteet  90 94 84 66 90 97 75 75 84 75 94 55 44 84 75 99 90 66  
Typaikkaomavaraisuus  83 80 75 76 85 88 64 83 78 73 118 52 67 122 61 71 61 88  

Pisteet  35 30 22 24 39 46 7 35 26 17 95 2 10 97 5 14 5 46  
JälQstuksetyöpSikat(%) 	. 	 ................ 

. 	6 41 	..... ....... 25 32 36 33 26 33. 53 	 . 39 3 21 45 	 . 48 22 	 . 13 .18 27  



El 8-hankkeen vaikutusalueen kuntien tilastotiedot  ja  vastaavat indikaattoripisteet 

Kunnan  KELA  numero  489 501 504 540 573 577 585 586 587 602 612 624 701 734 737 738 755 761  
Kunnan nimi  MIEHIXXALA  MUURLA  MYRSKYLA IJJMMIAPUSULA PAPAJN PAIMIO PERMAJA PERMã PERTTEU PSKK!O  PORVOO  PYHTAA RUOTSIhPMATAA  SALO SAMMATTI SAUVO SIUNTIO  5OCT50  

Pisteet  1 86 50 70 78 72 53 72 98 84 65 36 92 95 40 10 27 57  

Peruatyapaikkojen  osuus (Alkutuotanto % +  61 59 63 62 43 43 57 55 74 46 32 45 67 50 48 57 33 57  

Pisteet  81 74 86 83 20 20 66 55 100 28 6 26 95 38 33 66 7 66 

5.  Yrittäjyys  56 73 90 47 50 46 37 65 69 65 44 15 36 54 31 69 45 60  

Yrityksiä  1000  asukasta kohden  26 32 38 24 38 31 27 31 33 37 35 23 23 38 22 29 32 31  

Pisteet  38 75 94 25 94 70 40 70 77 92 87 15 17 93 10 58 72 65  

Yrlttajat  0/ 44 24 35 27 12 15 22 23 24 14 7 17 20 10 22 39 16 34  

Pisteet  98 44 80 56 15 22 39 41 44 20 3 27 33 13 39 92 24 77  

Teollisuuden totmlp  1000  asukasta kohden  5 15 11 7 6  &  5 9 9 9 6 3 7 7 6 7 5 7  

Pisteet  31 99 95 59 39 47 32 85 86 82 43 4 60 57 44 58 37 63 

6.  Palveluvarustus  43 9 15 53 73 69 37 45 17 46 92 29 19 91 9 22 30 62  

KaupanjaniajoituksentyOpaikat  65 59 67 175 555 420 125 26 81 256 2314 142 62 2332 35 72 415 57  

Pisteet  18 15 19 48 78 71 37 57 23 60 94 41 17 95 6 20 70 77  

Tavaratalojen lukumaara  1 0 0 1 1 I 0 0  ci  1 6 0 0 6  ci  I  ci ci  
Pisteet  51 0 0 51 51 51 0 0 0 51 97 0 0 96 0 51 0 0  

Päivittäistavarakauppojen  lukumäärä  .14 1 4 12 16 11 9  . 	10 6 4.. 19: 7  : 	5  •. 	29 3. 3 4 :17  

Pisteet  76 0 11 66 80 61 48 57 27 11 87 34 18 95 4 4 11 83  

Rahoitus  ja  vakuutus  +  liike-elämän palveluj  17 35 28 78 299 251 35 111 34 233 1246 59 34 923 15 48 76 214.  

Pisteet  7 23 15 48 81 78 23 60 20 76 95 40 20 93 5 32 47 74  

Opetustilatyhteensä  5022 3610 2116 11068 19346 34124 4095 12610 2820 23148 62688  .  3128 3110 59218 4104 0 3705 9940  

Pisteet  28 20 12 54 70 83 23 56 16 74 92 18 17 92 23 0 22 49  

Opetustilat yhteensa/toimitilat  yhteensä  5 0 1 4 4  .  3 5 2 0 1 6 2 3 5 1 0. 1 5  

Pisteet  76 1 16 60 68 50 72 38 3 19 84 20 42 73 5 0 10 78  

Holtötilatyhteensa  4190 136 2784 4050 17300 37620 5712 5019 2700 2600 51755 4949 1552 45150 1653 4215 4557 10335  

Pisteet  46 1 32 44 82 92 55 51 31 33 95 50 18 94 20 47 49 73 

7,  Elinkeinojen tehokkuus  23 45 37 59 64 79 52 57 69 61 85 49 65 85 38 48 64 54  

MaanviljelijätaloUksien keskitulot  167704 207408 217716 208867 180782 211131 191523 238022 205937 199153  135171 192706 21b492 188667 202513 213568 257703 203806  

Pisteet  33 80 88 82 52 84 65 96 80 74 3 67 84 62 76 85 99 77  

Paino  56.9 19.3 39.7 31.1 6.9 10.6 32.4 23.2 21.7 7.6 1.8 24.9 23.1 2.4 27.7 47.0 15.6 31.9  

Henkilókuntaatoimipaikkaa  kohdin teollisuL  2  . 	9 5 11 10 :13  . 	13 	.  10 18  . 	.  23•  . 	8  . 	i7 35 7  . 	4 5 	.  ii:  

Pisteet  3 45 20 61 83 69 69 58 81 64 89 44 80 96 36 12 22 61  

Paino  5.9 42.8 25.7 33.5 37.6 33.9 27.1 35.3 54.3 40.2 31.0 21.6 46.9 48.2 23.1 13.9 18.7 28.6  

Henlolökuntaa  toimipaikkaa kohden palvelut  6 6 5 7 7 11 6 7 6 8 10 7 5 8 6 7 9 6  

Pisteet  14 25 5 35 39 90 20 34 8 56 83 45 5 65 18 29 80 24  

Paino  37.2 37.9 34.6 35.3 55.4 55.6 40.5 41.5 24.1 52.2 67.2 53.5 30.0 49.4 49.2 39.1 65.7 39.5 

8.  Rakennuskannan ikä  17 23 28 13 47 67 8 4 19 59 33 19 11 72 55 3 91 10  

Asuntokannastarakennetluv.l979jälkeen  20 .1. .17 18. .18 .29 15 14 19. 25 .23. .19: 	:.. ...:.: 	.................. 28:. .16:  . 	31 	.. 



E18-hankkeen  vaikutusalueen  kuntien  tilastotiedot  ja  vastaavat  indikaattoripisteet  

Kunnan  KELA  numero  489 501 504 540 573 577 585 586 587 602 612 624 701 734 737 738 755 761  
Kunnan nimi  UIEHIKXALA MUURL.A MYRSAYLA IJJMMIAPUSULA PARAIIN PAIMIO  PERNAJA  PERMÖ PERTTEU PIIKKIo  PORVOO  PYHTAA RUOTSItl'YHTÄA  SALO SAMMATTI SAUVO SIUNTIO SOMERO 

Pisteet  22 22 11 15 13 73 4 3 20 53 41 21 13 70 57 6 83 8  

:M5kennUskanflaStarakenn0ttuV. 19 ..  38... ....... .43 .48 	 .:. . 	37. 58. .52 .38. 34 41 53 44  .  40 36 55  . 	50  .  24  ..  70 38  
Pisteet  13 24 45 11 82 62 12 5 18 65 26 17 9 74 54 0 98 13  

Kuntien  elinvoimaindeksi  ilman  tavoitettavuu  32 49 44 52 64 69 42 47 50 62 73 41 37 73 43 42 62 45 

9.  Tavoitettavuus 

.Tavoitettavuuslukema  
Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne,  mo25  9 31 39 35 52 36 30 33 32 74 64 33 22 38 25 29 65 33  
Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty,  mo26  16 35 42 44 61 55 45 36 40 96 85 44 34 48 35 41 69 37  

Nykyinen  tie, V. 2005  liikenne,  mo2l  12 33 40 42 55 47 41 35 38 93 80 41 30 45 33 36 63 36 
El 8 -hanke,  v. 2005  liikenne,  mo23  14 37 42 45 65 86 47 38 53 99 84 48 41 56 66 44 68 38  

Nyk.  tie, v. 2005  liik. +  Pietari kytketty,  mo22  15 34 41 42 55 48 43 35 38 94 82 43 32 46 33 36 63 36 
El 8-hanke,  v. 2005  liik. +  Pietari  kylk., mo2'  17 38 43 46 66 87 49 39 53 99 86 51 43 57 67 45 69 39  
Pisteet . ................................... . ........ S 	. ....  

Nykyinen  tie, V. 1995  liikenne,  mo25  11 65 79 71 87 74 65 69 67 94 91 68 50 78 58 63 91 69  
Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty,  mo26  32 71 83 85 95 93 86 74 79 103 100 85 69 89 70 81 97 76  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne,  mo2l  21 68 79 81 90 86 80 72 77 98 95 80 65 85 67 73 92 73 
E18-hanke,  V. 2005  liikenne,  mo23  28 76 80 85 95 99 87 76 91 102 98 88 80 92 95 84 96 77  

Nyk.  tie, v. 2005  liik. +  Pietari kytketty,  nio22  31 69 81 82 91 88 83 73 76 100 97 84 67 86 68 74 94 74 

El 8-hanke,  V. 2005  liik. +  Pietari  kytk., mo2'  39 77 83 86 97 101 89 77 92 104 101 90 84 94 97 86 98 78  

Kuntien  elinvoimaindeksi  

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne,  mo25  25 55 56 58 72 71 50 54 56 73 80 50 42 75 48 50 72 53  
Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty,  mo26  32 57 57 63 74 77 57 56 60 76 83 56 48 79 52 56 74 56  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne,  mo2l  28 56 56 62 73 75 56 55 59 74 81 54 47 77 51 53 72 55 
El 8-hanke,  v. 2005  liikenne,  mo23  31 58 56 63 74 79 58 57 64 76 82 57 52 80 61 57 74 56  

Nyk.  tie, v, 2005  lilk. +  Pietari kytketty,  mo22  32 56 57 62 73 75 56 56 59 75 82 56 47 78 51 53 73 55 
E18-hanke,  V. 2005  liik. +  Pietari  kytk., mo2'  34 59 57 64 75 80 59 57 65 76 83 58 53 81 61 57 74 57  



El 8 -hankkeen  vaikutusalueen  kuntien  tilastotiedot  ja  vastaavat  indikaattoripisteet  

Kunnan  KELA  numero 
	 776 	784 	838 	853 	917 	923 	927 	935 	978  

Kunnan nimi 
	

SUOMUSJARVI SARKISA1.O TASVASJOIQ 	11JRK1J 	VEHKALAHI1 VASTAWJÄRD 	SHTI 	VIROi.AHII 	YLAMAA  

1.  Väestörakenteeri  edullisuus  25 18 37 54 43 24 75 21 19  

Asukkaiden keski-ika  43 46 39 39 38 43 34 42 42  

Pisteet  6 0 36 34 56 6 94 8 13  

Huoltosuhde  (100-  aktiivi-ikäiset  (%))  43 47 44 35 37 46 37 41 41  

Pisteet  21 3 13 98 86 4 86 47 47  

Alle  kouluikäiset  (0-6 v) 0/ 7 5 8 8 8 8 11 7 8  

Pisteet  3 0 15 15 15 15 86 3 15  

Nuoret aikuiset  (20-29 v)  %  10 9 11 16 11 12 13 10 10  

Pisteet  7 2 24 97 24 46 73 7 7  

Eläkeikâiset  (65  ) %  24 29 19 16 14 24 9 22 21  

Pisteet  4 0 30 56 75 4 96 11 17  

Muuttaneiden %-osuus  väestost  5 4 5 4 3 3 5 3 2  

Pisteet  75 53 75 53 20 20 75 20 1  

Lähterielderivähäisyys  (100-  lähteneiden  0/( 96 97 97 96 97 99 95 97 97  

Pisteet  15 46 46 15 46 100 3 46 46  

Liikkuvuus  (%)  9 7 8 13 6 4 10 6 5  

Pisteet  74 43 62 62 23 1 85 23 10 

2.  Koulutus  ja  sosioekonominen  asema  4 34 29 90 55 45 92 16 1  

Akateemisen  88k  suorittaneet  (  4) 1 4 3 9 3 4 6 2 1  

Pisteet  0 70 39 98 39 70 91 5 0  

Koulutettuja  /  37 40 43 54 49 44 55 43 35  

Pisteet  4 13 29 85 66 38 88 29 2  

Johtaja  ja  keskiluokkatalouksia (%)  19 21 21 36 2/ 22 44 20 16  

Pisteet  7 19 19 87 61 25 96 13 1 

3.  Tulot  ja  varallisuus  42 59 59 85 71 55 77 51 45  

Asukkaidenkeskitulot  64745 72162 72211 83599 75244 669133 90969 63973 62275  

Pisteet  42 69 69 94 75 51 97 38 28  

Talouksien keskivelat  198 242 270 139 170 206 226 156 181  

Pisteet  40 11 4 98 71 32 16 85 60  

Talouksien  varallisuus  170 186 191 164 177 244 179 186 274  

Pisteet  44 68 72 36 54 97 56 67 99 

4.  Työpaikat  ja  työttömyys  51 73 68 61 55 56 56 58 69  

Tyättornyysasts  13 13 10 16 15 6 12 10 11  

Pisteet  84 84 97 55 66 100 90 97 94  

Työpaikkeomavarisuus  74 88 73 124 55 76 66 86 90  

Pisteet  19 46 17 98 2 24 9 41 52  

Jalostuksen työpaikat  (%)  18 34 30 30 43 17 36 7 10  



El 8 -hankkeen vaikutusalueen kuntien tilastotiedot  ja  vastaavat indikaattoripisteet 

Kunnan  KELA  numero 	 776 	784 	838 	853 	917 	923 	927 	935 	978  
Kunnan nimi 
	

SUOMUSJRVI SRKISALO TARVASJOICI 	11JRKU 	VEHKALAHT1 VASTMFJARO 	VIHTI 	VIROLAHTI YLAMAA 

Pisteet  27 74 65 66 88 23 78 2 5  

Perus  WOpakkojen  osuus  Alkutuotanto % +  50 65 63 31 67 43 45 49 66  

Pisteet  38 92 86 5 95 20 26 35 93 

5.  Yrittäjyys  57 70 84 37 17 25 40 49 63  

Yrityksiä  1000  asukast8  kohden  23 35 34 34 20 23 31 27 23  

Pisteet  20 88 82 83 4 19 69 42 18  

Ynttäjat%  28 25 32 6 16 27 12 35 45  

Pisteet  60 49 72 1 24 56 15 80 99  
Teollisuuden  toimlp  1000  asukasta kohden  10 8 13 5 5 2 5 5 8  

Pisteet  92 74 97 28 23 1 35 26 71 

6.  Palveluvarustus  12 8 8 99 41 5 75 40 19  

Kaupan  a  majoituksen tyopaikat  75 17 56 14590 305 24 1046 170 35  

Pisteet  21 1 13 99 65 2 90 47 6  

Tavaratalojen  lukumaarä  0 0 0 10 0 0 0 0 0  

Pisteet  0 0 0 100 0 0 0 0 0  
Pivittåistavarakaupojeñ Iukumäårä . 	4 2 4 142 13 3 18 7 6  

Pisteet  11 1 11 100 73 4 85 34 18  
Ra1oitus  ja  vakuutus  + liiks-elàmán palveluj  18 1& 26 13024 52 12 582 47 34  

Pisteet  8 5 13 99 36 2 89 33 20  
iia.1  yhteensä  i:ti:..834 .  :I1716 420000 1.2483 660 55530 13761 1686  

Pisteet  3 4 10 99 56 3 91 60 9  
Opetustilat yhteensaltoimititat yhteensa  1 1 1 24 1 1 5 3 4  

Pisteet  3 7 6 99 14 4 79 54 68  
H0,tlätyhtensa  3060 3544 308 305320 3918 1890 36505 4564 791  

Pisteet  35 41 5 100 44 23 91 49 11 

7.  Elinkeinojen tehokkuus  45 56 40 92 61 43 62 50 36  

Maanviljelijatalouksien keskitulot  193629 217319 220712 244802 171929 197484 215214 186701 169000  

Pisteet  68 87 89 97 40 72 86 59 35  

Paino  32.9 31.8 34.7 1.0 24.6 26.6 9.2 43.0 57.4  
Henkikskuntaa  toimipaikkaa kohden  teoHiu  4 12 6 26 17 7 18 3 2  

Pisteet  16 67 28 91 79 34 77 8 3  

Paino  18.5 35.3 31.7 30.5 44.1 17.3 37.1 7.6 10.7  

Henkilökuntaa toimipaikkaa kohden palvelut  8 4 6 11 5 7 7 8 8  

Pisteet  52 0 13 93 25 35 38 54 59  

Paino  48.6 32,9 33.6 68.5 31.2 56.1 53.8 49.4 31.9 

8.  Rakennuskannan ikä  35 1 42 14 37 27 53 41 47  

Asuntokannasta rakennettu  v 1979  jälkeen  15 13 25 19 22 16 31 20 28  



El 8-hankkeen vaikutusalueen kuntien tilastotiedot  ja  vastaavat indikaattoripisteet 

Kunnan  KELA  numero  776 784 838 853 917 923 927 935 978  
Kunnan nimi  SUOMUSJARVI SJU(ISA1O TAS1VASJOIQ  TURKU  VEHKALAHI1 VASTAI'FJARD V1HTI  VIROLAHTI VLMM  

Pisteet  4 1 50 21 35 6 80 26 39 
5 : 26: 4::::•:..35:::±47 50  

Pisteet  67 1 34 7 40 49 25 56 54  

Kuntien elinvoimaindeksi ilman tavoitettavuu  34 42 46 70 48 36 67 40 37 

9.  Tavoitettavuus 

TävoitOttävuuslukemäH. 	:  

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne, mo25  22 17 37 92 23 9 74 11 15  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty, mo26  37 18 40 96 28 11 93 19 19  

Nykyinen  tie, v.2005  liikenne, mo2l  34 17 38 94 25 10 88 15 16 

E18-hanke,  v. 2005  liikenne, mo23  50 19 41 99 26 10 94 17 17  

Nyk.  tie, v, 2005 Ilk.  +  Pietari kytketty, mo22  35 18 39 94 27 10 89 18 19 

E18-hanke,  v.2005  Ilik. +  Pietari kytk., mo2'  51 19 41 100 29 11 95 21 20  

Pisteet. 	: 	: :. 	 : 	: 	: ............. :• 

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne, mo25  51 41 76 96 54 13 94 17 31  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty, mo26  74 44 79 103 64 15 101 45 47  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne, mo2l  70 42 77 98 57 15 97 30 37 

E18-hanke,  V. 2005  liikenne, mo23  89 47 79 102 62 17 101 42 42  

Nyk.  tie, v. 2005  liik. +  Pietari kytketty, mo22  71 42 78 100 62 14 99 43 46 

El 8-hanke,  V. 2005  liik. +  Pietari kytk., mo2  90 48 80 104 65 16 103 51 50  

Kuntien elinvoimaindeksi 

Nykyinen  tie, v. 1995  liikenne, mo25  40 42 56 79 50 28 76 32 35  

Nyk.  tie, v. 1995  liik. +  Pietari kytketty, mo26  48 43 57 81 54 29 79 42 40  

Nykyinen  tie, v. 2005  liikenne, mo2l  46 42 57 80 51 28 77 37 37 

E18-hanke,  v. 2005  liikenne, mo23  53 44 58 81 53 29 79 41 39  

Nyk.  tie, v. 2005  liik. +  Pietari kytketty, mo22  47 42 57 81 53 28 78 41 40 

E18-hanke,  v. 2005  liik. +  Pietari kytk., mo2i  53 44 58 82 54 29 80 44 41  



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

7/1996 	Terminaaliviivoituksen perlaatteet. hEL  3200376 

8/1 996 	Yleisten teiden ympäristön tila  -  taajamat.  TIEL  3200377 

9/1 996 	Salaojan  ympärysaineiden  toiminta  koerakenteessa;  Loppuraportti  
hEL  3200378 

10/1996  Tielaitoksen  toiminnan  ympäristövaikutusten indikaattorit; Viitekehys 
TIEL  3200379 

11/1996  Asfalttipäällysteen tyhjätilan mittausmenetelmien  vertailu.  TIEL  3200380 

12/1996  Pärjälsimmekö  vuoden  1970  tieverkolla?  Tieverkon kehittymisen vaikutus 
kuljetus-  ja  tuotantotalouteen  sekä  kaupunkirakenteeseen. TIEL  3200381 

13/1996  Masuunihiekkastabilointi. TIEL  3200382 

14/1996  Tiellikenteen  energiankulutus  ja  kaupunkirakertne;  Yhteyksiä eri  kokoluokan 
 taajamissa.  TIEL  3200383 

15/1996  Turve- ja  puutuhkan  käyttö  SMA-päällysteen  kuidun  korjaajana, esiselvitys. 
TIEL  3200384 

16/1 996  Tavoitekriteerit (TPPT). TIEL  3200385 

17/1996  Moreenin hyötykäytön  edistäminen  murskausteknisin  keinoin  (TPPT). 
TIEL  3200386 

18/1996  Liikennevirta  alemman  nopeustason kaksikaistaisilla  väylillä.  TIEL  3200387 

19/1996  Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  selvitys.  TIEL  3200388 

20/1 996  Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä.  Uudenmaan 
 tiepiiri  

21/1996  Tieympäristön  kasvillisuus.  TIEL  3200389 

22/1996  Liikennejärjestelmän  suunnittelu  kehittyvässä maaseututaajamassa; 
Esimerkkikohteena litin  kunnan  Kausalan  taajama.  TIEL  3200390 

23/1996  Täydentävä uudistaminen; Mandollisuuksia maankäytön  ja  liikenteen 
kestävään vuorovaikutukseen  kaupunkiseuduilla. TIEL  3200391 

24/1996  Bitumiemulsion  käyttö  soratien pölynsidonnassa. TIEL  3200392 

25/1996  Ruuhkaisuuden  kokeminen  ja  liikennetilannetiedottaminen - tienkäyttäjä
-tutkimus  kaksikaistaisilla  teillä.  TIEL  3200393 

26/1996  Tieverkon laajuus  kustannusvastaavuudon  näkökulmasta.  TIEL  3200394 

27/1996  Liikenteen  vertailutietoja  eri maista.  TIEL  3200395 

28/1996 Tien  uudelleenrakentamisen  vaikutukset kylien  elinvoimaan;  Esimerkkinä 
 Lahti-Orimattila-tieyhteys. TIEL  3200396 

29/1996 Tien  rakennekerrosmateriaalin stabilointi masuunikuonatuotteilla. 
TIEL  3200397 

ISSN 0788-3722 
ISBN 951-726-229-9 

 TIEL  3200398  
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