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Esipuhe 
 
Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman 2001–2005 yh-
tenä pitkän aikavälin tavoitteena on hillitä liikenteen kasvua, jotta 
onnettomuuksille altistuminen vähenisi. Koko Suomessa tieliiken-
ne on kasvanut noin parin prosentin vuosivauhdilla 1990-luvun 
lamavuosia lukuun ottamatta. Liikenteen jatkuva kasvu tekee lii-
kenneturvallisuustavoitteiden toteuttamisesta entistä haasteellisem-
paa. 

Tässä liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehit-
tämisohjelman (LINTU) esiselvityksessä on käsitelty liikenteen 
kasvun ja liikenneturvallisuuden muodostamaa kokonaisuutta. 
Työssä on pohdittu liikenteen kasvun ja liikenneturvallisuuden vä-
listä yhteyttä, liikenteen kasvun hillitsemisen keinoja ja niiden lii-
kenneturvallisuusvaikutuksia sekä arvioitu vaihtoehtoisia liikenteen 
kasvun kehityssuuntia ja kasvun liikenneturvallisuusnäkökohtiin 
liittyviä tutkimustarpeita. 

Tutkimuksen ovat rahoittaneet liikenne- ja viestintäministeriö 
(LVM), Ajoneuvohallintokeskus (AKE) ja Tiehallinto. Tutkimuk-
sen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista vastasivat Jarkko 
Niittymäki, Janne Rautio, Anne Vehmas ja Riku Nevala Ramboll 
Finland Oy:stä. Työn ohjausryhmään kuuluivat Tiina Korte ja Juha 
Valtonen liikenne- ja viestintäministeriöstä, Ove Knekt Ajoneuvo-
hallintokeskuksesta, Hanna Strömmer YTV:stä sekä Seppo Sarja-
mo ja Saara Toivonen Tiehallinnosta. 
 
 
Helsingissä 21.11.2005 
 
 
Tiina Korte 
Yli-insinööri 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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1 Johdanto 
 
Tässä työssä selvitetään liikennemäärien ja liikenneturvallisuusti-
lanteen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Työssä on 
kuvattu liikenteen kasvun hillitsemismahdollisuuksia ja niiden tur-
vallisuusvaikutuksia. Tavoitteena on hillitä henkilöauto- ja tavara-
liikenteen suoritetta ja lisätä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen osuutta liikkumisessa. 

Käsittelystä on rajattu pois liikenteen vähenemisen muut – si-
nänsä merkittävät – vaikutukset, kuten ympäristön ja kansantervey-
den paraneminen. Samoin liikenneturvallisuutta tarkastellaan tässä 
yhteydessä lähinnä liikenteen kasvun hillinnän näkökulmasta.  

 
 

1.1 Liikenneturvallisuuden ja kasvun 
hillinnän tavoitteet 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoden 2010 enim-
mäistasoksi asetettiin 250 liikennekuolemaa vuodessa. Vuoden 
2001 periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamises-
ta valtioneuvosto hyväksyi Suomelle liikenneturvallisuusvision, 
jonka mukaan: 
 

"Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liiken-
neturvallisuussuunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset lii-
kennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 
2025 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enin-
tään 100." 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2001–2005 (LVM 

2000b) yhtenä liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin kehittämis-
alueena ja keskeisenä toimenpiteenä on liikenteen kasvun hillintä, 
jolla pyritään vähentämään onnettomuuksille altistumista. Liiken-
teen kasvun hillintäkeinoiksi suunnitelmassa mainitaan vaikuttami-
nen kulkumuodon valintaan ja investointipolitiikkaan. 

Liikenteessä EU:n pidemmän aikavälin tavoitteena on edistää 
siirtymää auto- ja lentoliikenteestä raide-, vesi- ja joukkoliikentee-
seen sekä katkaista liikenteen kasvun haitallisten ympäristövaiku-
tusten ja BKT:n kasvun välinen suhde (Sitra 2005). 
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1.2 Liikennesuorite, tuntiliikenne ja 
liikenneturvallisuus tutkimuskoh-
teena 

Liikenneonnettomuuksien ja liikennemäärien (esimerkiksi ajoneu-
voa tunnissa) sekä -suoritteen (esimerkiksi miljoonaa ajokilomet-
riä) välistä suhdetta on tutkittu paljon. Onnettomuuksien ja liiken-
nesuoritteen välistä suhdetta tarkastellaan usein onnettomuusriskil-
lä, jolla tarkoitetaan onnettomuuksien määrää tiettyä altistusta ja 
tarkasteltavaa aikayksikköä kohden (esimerkiksi onnettomuuk-
sia/ajoneuvokilometriä/vuosi) (Ivan 2003). Onnettomuusriski ku-
vaa onnettomuusmäärää suhteessa ajettuihin ajokilometreihin. Tätä 
mallia on kuitenkin kritisoitu sen yksinkertaistavan luonteen vuok-
si: tarkastelutapa olettaa liikennesuoritteen ja onnettomuusmäärän 
olevan suoraan toisistaan riippuvaisia.  

Onnettomuusriskiin vaikuttavat monet tekijät kuten liikenneym-
päristö, liikennekäyttäytyminen ja ajonopeus, mittausajanjakso se-
kä muuttuvat sää- ja keliolosuhteet. Useat näistä tekijöistä ovat pai-
kallisia ja vaihtelevat tarkasteluajan mukaan, mikä vaikeuttaa lii-
kennemäärien ja onnettomuuksien välisen suhteen tutkimista. Lord 
ym. (2003) toteavat, että vuosikymmenien tutkimuksesta huolimat-
ta liikennetilanteen ominaisuuksien kuten palvelutason, kuormi-
tusasteen tai ajoneuvotiheyden vaikutusta onnettomuuksiin eri ym-
päristöissä ei tiedetä riittävän hyvin. Myös eri ajanjaksoina mitattu-
jen onnettomuusriskien vertailussa on epävarmuustekijöitä. 

Tiehallinnon (2003) selvityksen mukaan liikenteen kasvu vai-
kuttaa ratkaisevasti kohtaamisonnettomuuksien kehitykseen. Kun 
otetaan huomioon muut onnettomuudet, on onnettomuusriskin (on-
nettomuuksia / 100 milj. ajoneuvokm) havaittu olevan alhaisilla 
liikennemäärillä korkeimmillaan. Toisaalta alhaiset liikennemäärät 
pitävät kuolemien määrän alhaisena korkeasta riskistä huolimatta. 
Pajusen ja Kulmalan (1995) selvityksessä palvelutason (eli käytän-
nössä liikennemäärän ja -tiheyden) vaikutuksesta onnettomuusris-
kiin todettiin, että liikennemäärien olleessa pienimmillään sekä 
kaikkien että henkilövahinko- onnettomuuksien riskit olivat suu-
rimmillaan kaikilla tietyypeillä.  

Tulos selittyy osittain suurista ajonopeuksista hiljaisilla tie-
osuuksilla. Onnettomuusriskiä käsittelevissä tutkimustuloksissa on 
huomioitava myös, että vaikka henkilövahinko-onnettomuuksien 
riski näyttää jopa pienenevän liikennemäärien kasvaessa, kuole-
mantapausten määrä kehittyy yleensä päinvastaisesti kasvavien 
liikennemäärien kumotessa pienentyneen riskin vaikutuksen. On 
myös viitteitä, että esimerkiksi yksiajorataisilla pääteillä kuoleman-
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riski ei pienenisi liikenteen kasvaessa. Tähän vaikuttaa seurauksil-
taan vakavien kohtaamisonnettomuuksien lisääntyminen (LVM 
2004). 

Myös tietyyppi ja alue vaikuttavat onnettomuusriskiin. Kaikkien 
onnettomuuksien riski on korkeampi kaupunkialueilla, mutta kau-
punkien ulkopuolella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien ris-
ki on suurempi (Litman 2003). 

Liikennemäärien vuorokausijakauman (tuntiliikennemäärän) on 
todettu vaikuttavan onnettomuusriskiin. Yhdysvalloissa yksittäis-
onnettomuuden riski illalla on todettu neljä kertaa suuremmaksi 
kuin päivällä, kun liikennemäärä on alle 100 ajoneuvoa/tunti. Riski 
kasvaa yli 20-kertaiseksi liikennemäärän ollessa yli 500 ajoneu-
voa/tunti (Ivan 2003). Näin ollen sillä, ajoittuuko keskivuorokausi-
liikenne tasaisesti (verrattain suuri osuus liikenteestä iltaliikentees-
sä) vai kohdistuuko se ruuhkahuippuihin, on vaikutusta tarkastelta-
van tiejakson onnettomuusriskiin. Keskivuorokausiliikenne (KVL) 
kuvaa vain välillisesti päivän eri aikoina vallitsevaa liikennetilan-
netta, erilaisten olosuhteiden esiintymistiheyttä ja niiden kestoa, 
joten sen käyttö onnettomuusriskin arvioinnissa voi jättää oleellista 
informaatiota huomioimatta. 

Kaiken kaikkiaan kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset lii-
kennemäärien ja -suoritteen ja onnettomuuksien välisestä yhteydes-
tä osoittavat, että yhteys ei ole suoraviivainen. Tutkimustuloksissa 
on myös jossakin määrin eroavaisuuksia, mikä viittaa tulosten riip-
puvan tarkastelukohteen olosuhteista, tarkastelun ajankohdasta ja 
tarkastelutavasta. Liikennemäärien kasvun turvallisuusvaikutuksis-
sa näyttäisi olevan eroavaisuuksia senkin mukaan, mihin liikenneti-
lanteeseen kasvu kohdistuu.  

Pääsääntöisesti liikennemäärien kasvaessa myös onnettomuus-
määrät kasvavat, vaikka onnettomuuksien määrän kasvu ei välttä-
mättä ole yhtä jyrkkää. Tarkempi kirjallisuuskatsaus tutkimusai-
heeseen on esitetty liitteessä 1. Tutkimusten perusteella on vaikea 
muodostaa selkeää kuvaa liikennekuolemien ja tuntiliikenteen vä-
lille — jo pelkästään siksi, että liikennekuolemat eivät useinkaan 
olleet tutkimuksen kohteena. Usein on tutkittu kaikkia onnetto-
muuksia tai henkilövahinko-onnettomuuksia.  
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2 Liikenteen kasvu 
 

2.1 Liikenteen kasvu yleisillä teillä 
Liikenteen kasvunäkymiä yleisillä teillä on kuvattu Tiehallinnon 
"Tieliikenne-ennuste 2002–2030" mukaan. Työn aikana valmistui 
"Tieliikenne-ennuste 2004–2040 – Vuoden 2003 ennusteen tarkis-
taminen" (Tiehallinto 2005a), jossa aiempaa ennustetta on päivitet-
ty uusien väestöennusteiden mukaisesti. Uusi koko maan vuoden 
2030 liikennemääräennuste on kuusi prosenttia tässä työssä käytet-
tyä ennustetta suurempi (Tiehallinto 2005a). Lyhyt kuvaus vuoden 
2005 ennusteesta ja eroista vuoden 2003 ennusteeseen on esitetty 
liitteessä 2. 
 

2.1.1 Liikenteen kokonaissuorite 

Vuosittain ajettujen kilometrien määrä on kasvanut jatkuvasti la-
mavuosia lukuun ottamatta (kuva 1). Liikenne on viimeisen kym-
menen vuoden aikana kasvanut noin viidenneksellä. Vuosittaisen 
liikennesuoritteen ennustetaan kasvavan vuoden 2004 tasosta vuo-
teen 2030 mennessä noin 18 prosenttia, mikä vastaa vuositasolla 
noin kuuden miljardin ajoneuvokilometrin lisäystä(Tiehallinto 
2003b, 2004). 

 
Ajoneuvosuorite 1970-2004 ja ennuste 2005-2030
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Kuva 1. Liikennesuorite yleisillä teillä (milj. ajoneuvokm) 1970–2004 ja ennuste 
2005–2030 (Tiehallinto 2003b, 2004). 
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Vuosina 2003 ja 2004 toteutuneet liikennesuoritteet olivat 1–2 pro-
senttia suuremmat kuin vuonna 2003 ennustettiin. Vuonna 2003 
voimaan tullut autoverolain muutos on kasvattanut autojen myyntiä 
ennakoitua enemmän vuosina 2003 ja 2004, ja lisäksi viime vuosi-
en talouskasvu on ylittänyt aikaisemmat ennusteet. Molemmat teki-
jät kasvattavat liikennesuoritetta. 

Raskaan liikenteen osuus suoritteesta on pysytellyt 9–10 prosen-
tissa viimeiset viisitoista vuotta Suomen taloudellisen tilanteen suu-
rista vaihteluista huolimatta, joten suuria muutoksia ei liene odotet-
tavissa lähitulevaisuudessakaan. Ennusteessa raskaan liikenteen 
osuuden on oletettu säilyvän ennallaan (9 % yleisten teiden koko-
naissuoritteesta). Tätä oletusta tukee myös ”Rautatiekuljetusten 
kilpailukyky” -selvitys (Iikkanen & Siren 2005). Selvityksen mu-
kaan tiekuljetusten osuus kaikista tavaraliikenteen kuljetuksista 
pysyy tuotannon rakenteesta huolimatta lähes muuttumattomana 
noin 70 prosentissa. 

Eri liikennemuotojen tavarankuljetussuoritteita on tilastoitu kat-
tavasti 1970-luvulta lähtien. Kuten kuvasta 2 nähdään, on tiekulje-
tusten kasvu tavaraliikenteessä ollut voimakkainta. Tiekuljetusten 
osuus on kasvanut 1970-luvun alun noin 55 prosentista 2000-luvun 
lähes 70 prosenttiin (Iikkanen & Siren 2005). 

 
Kotimaan liikenteen kuljetussuoritteiden kehitys 
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Kuva 2. Kotimaan liikenteen kuljetussuoritteiden kehitys kuljetustavoittain vuo-
sina 1970–2003 (Iikkanen & Siren 2005). 

 

2.1.2 Suorite tietyypeittäin ja alueittain 
Tieliikenteen osuus koko maan henkilöliikennesuoritteesta on noin 
93 prosenttia. Pääteiden, eli valta- ja kantateiden, osuus koko maan 
henkilöliikennesuoritteesta on noin 40 prosenttia. Päätieverkon 
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merkitys näkyy hyvin taulukon 1 luvuissa: vaikka päätieverkkoon 
kuuluvien teiden osuus yleisen tieverkon pituudesta on vain noin 
17 prosenttia, on niiden osuus yleisten teiden liikennesuoritteesta 
lähes kaksi kolmannesta.  
 
Taulukko 1. Yleinen tieverkko ja sen liikennesuorite (Tiehallinto). 

Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet
Pituus (km) 8 572 4 696 13 480 51 420
Liikennesuorite (milj. 
autokm) 16 766 4 415 6 401 6 271
Osuus yleisen tieverkon 
liikennesuoritteesta 50 % 13 % 19 % 19 %
Osuus yleisen tieverkon 
pituudesta 11 % 6 % 17 % 66 %  

 
Tulevaisuuden suoritekasvun ennustetaan kohdistuvan pääosin val-
ta- ja kantateille. Jaksolla 2002–2030 sen ennustetaan kasvavan 
noin 30 prosenttia. Pienempien seututeiden suoritteen kasvuksi sa-
malla ajanjaksolla arvellaan noin 20–25 prosenttia ja yhdysteiden 
10 prosenttia (Tiehallinto 2003b, 2004).  

Pääteiden osuus yleisten teiden kokonaissuoritteesta on tulevai-
suudessa nykyistä suurempi. Ennusteen mukaan suoritteen osuus 
kokonaissuoritteesta muilla kuin pääteillä tulee laskemaan kaksi 
prosenttiyksikköä 35 prosenttiin (Tiehallinto 2003b, 2004.).   

 
Ajoneuvosuorite 1980-2004 tietyypeittäin
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Kuva 3. Liikennesuorite yleisillä teillä tietyypeittäin (milj. ajoneuvokm) 1980-
2004 ja ennuste 2005-2030 (Tiehallinto 2003b, 2004). Tieluokittelu on muuttunut 
vuonna 1994. 
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Suoritteen kasvun odotetaan keskittyvän Etelä-Suomen maakuntiin 
sekä Turun, Tampereen, Lahden ja Oulun ympäristöön (taulukko 
2). 

 
Taulukko 2. Liikennesuoritteen kasvu maakunnittain yleisillä teillä (Tiehallinto 
2005). 

 
 
 

2.2 Liikenteen kasvun syyt 
Liikenteen kehitys liittyy kiinteästi muuhun yhteiskunnan kehityk-
seen. Autokannan kasvun ja yleisen talouskehityksen lisäksi liiken-
teen kasvuun vaikuttavat muuttoliike, yhdyskuntarakenteen muu-
tokset sekä liikkumistavoissa ja -tottumuksissa mahdollisesti tapah-
tuvat muutokset. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tarkemmin 
liikenteen kasvuun liittyvien tekijöiden kehitystä.  

 

2.2.1 Talouskehitys 

Liikennesuoritteen on todettu seuraavan karkealla tasolla pitkän 
aikavälin talouskasvua. Kasvava bruttokansantuote vaatii yhä 
enemmän ulkomaisten raaka-aineiden ja komponenttien hankintaa 
(LVM 2005a).  

Talouden vuotuinen kasvu oli viime vuosikymmenen jälkipuo-
liskolla keskimäärin noin viisi prosenttia (kuva 4). Suomen talous-
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kasvu on ollut pari prosenttia nopeampaa kuin EU-maissa keski-
määrin. 

 
BKT:n ja teollisuustuotannon kehitys v. 1980-2003
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Kuva 4. BKT:n ja teollisuustuotannon kehitys 1980-2003.  

 
ETLA on arvioinut bruttokansantuotteen (BKT) kasvavan vuonna 
2005 3,5 prosenttia ja vuonna 2006 2,9 prosenttia. Keskimääräisek-
si vuosittaiseksi kasvuksi vuosina 2003–2008 on arvioitu noin 3,1 
prosenttia. KTM:n kansallisessa ilmastostrategiaselvityksessä 
BKT:n arvioitiin kasvavan vuosina 2005–2010 keskimäärin 2,3 
prosenttia ja vuosina 2010–2020 keskimäärin 2,1 prosenttia. ET-
LAn (2004) mukaan Suomen BKT:n kasvu hidastuu vuoden 2010 
jälkeen noin prosenttiin vuodessa. 

Vuonna 2005 vienti kasvaa 6 prosenttia ja vuonna 2006 3,7 pro-
senttia. Keskimääräiseksi kasvuksi vuosina 2003–2008 ET-LA en-
nustaa 4,2 prosenttia.  

Yksityisen ihmisen valinnoissa talouden kasvu näkyy muun mu-
assa auton hankinnassa. Noususuhdanteen aikana autoja hankitaan 
enemmän ja laskusuhdanteen aikana vähemmän. Kulkuvälineiden 
hankinta kasvoi voimakkaasti 1980-luvulla muutamaa poikkeus-
vuotta lukuun ottamatta. 1990-luvun alun lamavuosina autojen 
hankinta väheni. Vuonna 1993 menot kulkuvälineisiin olivat reaali-
sesti samalla tasolla kuin 1970-luvun lopulla, mutta kääntyivät tä-
män jälkeen jälleen voimakkaaseen kasvuun. Muissa liikenneme-
noissa – kulkuvälineiden käyttömenoissa ja kuljetuspalveluissa – 
suhdannevaihtelut eivät ole näin merkittäviä. Käyttömenojen muu-
tokset ovat seuranneet loivemmin kulkuvälineiden hankintamenoja 
(Ahlqvist 2005). 

Tulevaisuudessa talouskasvun ja liikenteen kasvun kannalta 
haasteena on se, miten liikenteen kasvua voitaisiin hillitä ilman 
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talouskasvun hidastumista. Euroopassa käydään keskustelua erilais-
ten liikenteen kasvua hillitsevien toimenpiteiden soveltuvuudesta 
liikenteen kasvun ja talouskasvun välisen yhteyden murtamiseen 
(nk. decoupling). Tutkimusten (esimerkiksi SPRITE-projekti) mu-
kaan ”yhdistetyt toimenpiteet liikennekäyttäytymisen muuttamisek-
si” (erilaisten liikkumisen hallintakeinojen yhdistäminen) antavat 
lupaavimpia tuloksia liikennekysynnän vähentämisessä — mahdol-
listaen samalla talouskasvun jatkumisen ja ympäristön laadun para-
nemisen (Rommerts 2003). 

 

2.2.2 Väestönkasvu ja muuttoliike 

Väestön määrä ja sijoittuminen vaikuttavat merkittävästi koko 
maan liikennesuoritteeseen. Suomen väestökehityksessä selkeänä 
suuntauksena on väestön kasvu keskuksissa. Kasvua tapahtuu Uu-
dellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja vähän myös Poh-
jois-Pohjanmaalla (kuva 5). Muissa maakunnissa, erityisesti Poh-
jois-Suomessa, väki vähenee (Tiehallinto 2003). 
 

 
Kuva 5. Ennustettu väestönmuutos Suomessa 2003-2030 (Tilastokeskus). 
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Nopeutunut muuttoliike näkyy liikenteen alueellisessa kehitykses-
sä: ennusteisiin nähden liikenne on kasvanut Etelä-Suomessa nope-
ammin ja Pohjois-Suomessa hitaammin (Tiehallinto 2003). 

Koko maan väkiluku kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2028 
asti, jolloin väkiluku on 5,45 miljoonaa. Vuotuinen kuolleiden 
määrä ylittää ennusteen mukaan tällöin syntyneiden määrän, mutta 
nettomaahanmuuton (+6000 maahanmuuttajaa vuosittain) oletetaan 
pitävän väestönkasvua yllä jonkin aikaa vielä sen jälkeen.   

 

2.2.3 Yhdyskuntarakenteen muutokset 

Alueiden käyttö ja väestön jakaantuminen vaikuttavat merkittävästi 
siihen, miten ja kuinka paljon ihmiset liikkuvat. Ruotsissa tehdyssä 
tutkimuksessa havaittiin keskimääräisen liikenteen energiankulu-
tuksen kasvavan asukasta kohti lasketun taajamapinta-alan kasva-
essa (Tielaitos 1994). Yhdyskuntarakenteen muutokset Suomessa 
näkyvät muun muassa. työmatkojen sekä kauppa- ja asiointimatko-
jen pidentymisenä. Tiehallinnon (2003) ennusteissa on arvioitu, 
että yhdyskuntarakenne on hajaantumassa ennakoitua nopeammin, 
mikä lisää henkilöauton käyttöä. Ympäristöministeriön asukasba-
rometrin tulosten mukaan muutos näkyy jo nyt työmatkojen pite-
nemisenä ja myös auton käytön yleistymisenä kauppamatkoilla 
(Strandell 2005). 

Työmatkojen keskipituus ilmentää sitä, miten työpaikat ja 
asuinalueet suhteutuvat toisiinsa. Syitä pidentyneisiin työmatkoihin 
ovat autoistuminen, keskusten kalliit asumiskustannukset ja viihty-
vyyden puute (Kaskinen 2001). Teiden sujuvuuden parannuttua 
samassa ajassa pääsee pidemmälle kuin ennen ja kahdella autolla 
voivat molemmat työssäkäyvät liikkua eri aikaan. Työmatkat pite-
nivät 1985–1995 keskimäärin kuudesta kahdeksaan kilometriin. 
Elinkeinorakenteen muutos on lisännyt työssäkäyntiä kaupunkikes-
kuksiin. Matkojen pidentyminen on painottunut suurten työssä-
käyntialueiden reunoille ja suuria kaupunkeja yhdistävien liikenne-
väylien varsille. Tarkasteluvälillä 1985–1995 pitkien työmatkojen 
osuus kasvoi eniten neljää suurinta kasvukeskusta (Helsinki, Tam-
pere, Turku, Oulu) ympäröivillä alueilla (Helminen ym. 2003).  

Ympäristöministeriön asukasbarometri 2004 -tutkimuksessa saa-
tiin samankaltaisia tuloksia: keskimääräiset työmatkat ovat piden-
tyneet viimeisten viiden vuoden aikana 0,7 km. Työmatkan pituu-
den lisäksi asuinalueiden välillä on eroja myös työmatkojen kulku-
tapajakaumassa. Autoa käyttää työmatkallaan yli 70 prosenttia 
omakotitalojen, keskustojen ja lähiöiden ulkopuolisten alueiden 
sekä 10 000–20 000 asukkaan taajamien asukkaista. Mitä uudempi 
asuinalue on, sitä useammin työmatka kuljetaan autolla. Uudet alu-
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eet rakennetaan yleensä olemassa olevan rakenteen ulkolaidoille, 
jolloin työmatkat ovat pitkiä kevyelle liikenteelle eivätkä bussit-
kaan välttämättä kulje läheltä. Eniten työmatkansa käveleviä asuu 
keskustoissa ja vanhimmilla asuinalueilla (Strandell 2005).  

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa myös joukkoliikenteen käyttöön: 
mitä pienempi taajama, sitä harvemmin omalla asuinalueella on 
joukkoliikennepalveluja. Ympäristöministeriön asukasbarometrin 
mukaan 10 000–20 000 asukkaan taajamissa vain 75 prosentilla 
vastaajista on joukkoliikennepalveluja asuinalueellaan, kun yli 100 
000 asukkaan taajamissa joukkoliikennepalvelut tavoittavat 98 pro-
senttia asukkaista (Strandell 2005). 

Liikenneinfrastruktuurin parantuminen on mahdollistanut pi-
demmät työmatkat ja tehnyt useista etäämmällä sijaitsevista alueis-
ta houkuttelevampia asuinpaikkoja. Hämeen tiepiiri teki vuonna 
1994 tutkimuksen Tampereen–Hämeenlinnan moottoritien vaiku-
tuksista. Kaikkiaan 31 prosenttia haastatelluista ilmoitti matkojen 
määrän lisääntyneen moottoritien avaamisen jälkeen. Aikaisempaa 
enemmän työhön tai opiskeluun liittyviä matkoja teki noin 18 pro-
senttia haastatelluista (Helminen ym. 2003).  

Helsinki–Lahti-moottoritien yhteiskunnallisista vaikutuksista 
tehdyn jälkiarvioinnin mukaan työssäkäynti tienvarren kunnista ja 
Lahden seudulta pääkaupunkiseudulle on lisääntynyt tien avaami-
sen jälkeen (Helminen ym. 2003). 

Osittain yhteiskuntarakenteeseen ja osittain ihmisten vapaa-
aikaan liittyvä mielenkiintoinen muutos on kesämökkiliikenteen 
kasvu: kakkosasuntona toimivan kesämökin yleistynyt käyttö ja 
pidentynyt käyttöaika on lisännyt työmatkaliikennettä kakkosasun-
non ja työpaikan välillä (Helminen ym. 2003).  

 

2.2.4 Liikkumistapojen muutokset 

Suomalaisten liikkumistavat ovat muuttuneet. Terveyden ja ympä-
ristön kannalta kestävämmät liikennemuodot, kuten pyöräily, käve-
ly ja joukkoliikenne, ovat menettäneet viime vuosikymmenien ai-
kana osuuttaan kokonaissuoritteesta henkilöautolle. Vuonna 1960 
henkilöautoliikenteen osuus oli noin 44 prosenttia koko henkilölii-
kenteen kuljetussuoritteesta. Nyt sen osuus on kasvanut jo noin 80 
prosenttiin kotimaan henkilöliikenteen kuljetussuoritteesta. Matko-
jen keskipituus ja liikenteeseen käytetty aika on jonkin verran kas-
vanut (STM 2002). 

Pääkaupunkiseudun henkilöautolla tehtävien matkojen määrä on 
1960-luvun puolivälistä nelinkertaistunut. Joukkoliikennematkojen 
määrä on kasvanut vain kolmanneksen eli asukasluvun kasvua hi-
taammin. Joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvoliikenteen mat-
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koista on pienentynyt kahdesta kolmasosasta noin 40 prosenttiin 
(YTV 2001).  

Liikkumistapojen muutokset näkyvät myös liikkumiseen käyte-
tyissä menoissa: kotitalouksien absoluuttiset liikennemenot ovat 
viime vuosikymmeninä kasvaneet lähinnä yksityisautoilun lisään-
tymisen takia. Autoilusta on tullut keskeinen osa liikkumista. Au-
toilun koetaan tuovan nykymaailman kiireiseen elämäntapaan riip-
pumattomuutta ja joustavuutta (Ahlqvist 2005).   

 

2.2.5 Moottoriajoneuvokannan kasvu 

Ajoneuvokannan kasvu vauhdittaa liikennesuoritteen kasvua. Suo-
men moottoriajoneuvokanta on ollut vakaassa kasvussa lukuun ot-
tamatta 1990-luvun lamavuosia (kuva 6). Henkilöautojen määrä on 
viime vuosina kasvanut 2–4 prosenttia vuodessa. Viime vuosina 
raskaiden moottoriajoneuvojen määrät ovat kasvaneet voimakkaas-
ti, 5–7 prosenttia vuosittain. Moottoriajoneuvojen määrä tuhatta 
asukasta kohden on myös ollut kasvussa: moottoriajoneuvojen 
määrä tuhatta asukasta kohden on kasvanut 1980-luvun lopun noin 
400 ajoneuvosta nykyiseen 521 ajoneuvoon (Tiehallinto). Suomen 
henkilöautotiheys on alle EU:n keskiarvon: vuonna 2002 EU-
maissa (EU 15) oli keskimäärin 495 henkilöautoa tuhatta asukasta 
kohti, kun Suomen vastaava luku oli 422. Ruotsissa henkilöautoti-
heys oli samana vuonna 453 ja Saksassa 541 ajoneuvoa/1000 as. 
(Eurostat). Vuoden 2003 autoveromuutosten jälkeen uusien autojen 
hankinta on lisääntynyt noin viidenneksellä. 
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Kuva 6. Ajoneuvojen määrät ja ajoneuvotiheys (ajon. / 1 000 as.) 1970–2004 ja 
trendi lähivuosille. 
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Ajoneuvotiheys ja ajoneuvojen määrä jatkanee kasvuaan lähivuosi-
na. Vuosina 2005–2009 autokannan on ennustettu kasvavan kol-
men prosentin vuosivauhdilla (LVM 2005b). Pidemmällä aikavälil-
lä kaupungistuminen, liikenteelliset ongelmat, ajoneuvon omistuk-
sen yleisyys (markkinoiden kyllästyminen) ja väestön kasvun ty-
rehtyminen hillinnevät kuitenkin ajoneuvomäärän kasvua.   

Liikenneympäristöön ja liikenneturvallisuuteen liittyvät ajoneu-
vokannan määrän lisäksi sen laadun muutokset eli ajoneuvoteknii-
kan kehittyminen ja erilaisten ajotoimintoja helpottavien ja automa-
tisoivien teknisten lisälaitteiden yleistyminen. Tekniikan yleisty-
mistä kuvaa välillisesti ajoneuvokannan ikä, joka Suomessa on pe-
rinteisesti korkea. Vuonna 2003 henkilöautojen keski-ikä oli 10,4 
vuotta.  

Ajoneuvokannan uusiutumisnopeuteen vaikuttaa ajoneuvon 
poistumisaika liikenteestä eli keskimääräinen käyttöikä, joka on 
ollut Suomessa noin 18 vuotta (kuva 7) (Autoalan keskusliitto 
2003). Pitkiin käyttöaikoihin on johtanut muun muassa ajoneuvo-
jen korkea hinta. Ajoneuvokannan keskimääräinen ikä kääntynee 
laskuun, kun määrältään pienempi 1980-luvun autokanta poistuu 
käytöstä ja uudempien autojen osuus autokannasta kasvaa.  

 

 
Kuva 7. Henkilöautokannan keski-ikä ja sen kehittyminen ajoneuvon keskimää-
räisen käyttöiän ollessa 18 tai 14 vuotta (Tieliikenteen tietokeskus).  
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3 Liikenneturvallisuus 
 

3.1 Onnettomuusmäärät 
Tieliikenteessä kuolee noin 400 ja loukkaantuu noin 8600 ihmistä 
vuosittain. Loukkaantumisista noin 700 arvioidaan vakaviksi. Hen-
kilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien sekä niissä kuollei-
den ja loukkaantuneiden määrä on saatu tehokkaiden liikennetur-
vallisuustoimien avulla vähenemään 1970-luvun huippuvuosista 
(kuva 8).  

Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä 1970-2003 
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Kuva 8. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehittyminen 1970–2003. 
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Kuva 9. Liikenteessä kuolleet ja liikennesuorite 1990-2003 

 
Turvallisuustilanne parani vielä 1990-luvulla vuoteen 1996 saakka 
liikennesuoritteiden kasvusta huolimatta (kuva 9). Sen jälkeen tie-
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liikenteessä kuolleiden määrän muutokselle ei ole ollut havaittavis-
sa selvää suuntausta. 

Pääteillä ja taajamissa onnettomuusriskit ovat erilaiset. Henkilö-
vahinko-onnettomuuksia tapahtuu kaduilla ja yksityisteillä lähes 
yhtä paljon kuin yleisillä teillä (kuva 10). Sen sijaan liikenne-
kuolemista kolme neljäsosaa tapahtuu yleisillä teillä, joilla ajetaan 
kaksi kolmasosaa maamme liikennesuoritteesta. Kuolemanriski 
ajettua kilometriä kohti on selvästi suurempi yleisillä teillä kuin 
kaduilla ja yksityisteillä (Peltola ja Rajamäki 2004). 

Henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien riski on puoles-
taan suurempi kaduilla ja teillä. Eroja selittää toisaalta katujen mo-
nimutkaisempi liikenneympäristö ja kulkutapajakauma ja toisaalta 
yleisten teiden suuremmat ajonopeudet. 
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Kuva 10. Onnettomuuksien, ajoneuvoliikenteen ja liikennekuolemien jakautumi-
nen yleisille teille sekä kaduille ja yksityisteille vuosina 1997–2001 (Peltola & 
Rajamäki 2004). 

 

3.1.1 Taajamissa jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia 

Kuntien teillä kuolee vuosittain noin 100 ihmistä. Yli puolet uhreis-
ta on jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai mopoilijoita. Taajamissa kuol-
leiden määrä on vähentynyt vuodesta 1980 lähes puoleen (kuva 
11). Pyöräilijöille sattuneet kuolonkolarit ovat vähentyneet vieläkin 
enemmän. Hyvää kehitystä selittää osaltaan yleinen liikenneturval-
lisuuden parantuminen ja erityisesti taajamissa 1990-luvulla yleis-
tyneet 30 km/h- ja 40 km/h-nopeusrajoitukset. 

Taajama-alueiden henkilövahingot ja jossain määrin myös kuo-
lemat painottuvat kaupunkimaisiin ja yli 35 000 asukkaan kuntiin 
asukaslukua voimakkaammin. 
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Taajamissa ja taajamien ulkopuolella tieliikenteessä kuolleet 
vuodesta 1980 lähtien
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Kuva 11. Kuolonkolarit taajamissa ja niiden ulkopuolella 

 

3.1.2 Pääteillä kohtaamisonnettomuuksia 

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu eniten tavallisilla 
yksiajorataisilla pääteillä (kuva 12). Yksiajorataisten pääteiden suu-
rin ongelma ovat vastakkaisista suunnista tulevien ajoneuvojen 
kohtaamisonnettomuudet. 

 
Kuva 12. Liikennekuolemat tie- ja onnettomuusluokittain. Keskiarvo vuosien 
1998–2002 liikennekuolemista (Peltola ym. 2005). 
 
Liikennemäärän kasvaessa kohtaamisten ja kohtaamisonnetto-
muuksien riskit kasvavat. 



LINTU 5/2005 · Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus 25 

Päätieverkon onnettomuudet keskittyvät vilkkaimmin liiken-
nöidyille tieosuuksille. Vilkkaimmalla kolmanneksella tapahtuu 
noin 60 prosenttia pääteiden kuolemista (kuva 13). 

 
 

 
Kuva 13. Päätieverkon tiejaksot, joissa tapahtui eniten kuolemia vuosina 1996–
2000 (Tiehallinto 2005b). 
 

Pääteiden kuolemanriski on suurimmillaan niillä taajamien ul-
kopuolisilla tieosuuksilla, joiden varrella on asutusta. Kohtaamis-
onnettomuuksien lisäksi näillä teillä sattuu paljon kävely-, pyöräi-
ly- ja liittymäonnettomuuksia. Asutuksen leviäminen haja-asutus-
alueille on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista.  

Raskas liikenne on ollut osallisena runsaassa 40 prosentissa pää-
teiden kuolonkolareista. Muilla maanteillä raskaan liikenteen osuus 
on noin viidennes (LVM 2004). 
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3.2 Päätieverkon kehittämisen tur-
vallisuusvaikutukset 

Tulevaisuudessa kaupunkiseutujen välin matkat korostuvat. Tiehal-
linnon pääteiden kehittämissuunnitelman väliraportissa (Tiehallinto 
2005b) päätieverkko onkin jaettu uudella tavalla kolmeen osaan: 

• Runkotiet  
• Muut tärkeät ja vilkkaat päätiet  
• Muut päätiet. 

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on esittänyt välirapor-
tissaan lähtökohdat runkoverkkojen vaikutusten arvioinnille ja nii-
den yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle (LVM 2005c). Kuvassa 
14 on esitetty raporttiin sisältyvä Tiehallinnon alustava näkemys 
vaikutustarkasteluissa käytettävän runkoverkon tavoitetilasta. 
 

 
Kuva 14. Runkotieverkon nykytila sekä Tiehallinnon alustava näkemys runkover-
kon tavoitetilasta noin vuonna 2030 (LVM 2005c).  

 
Päätieverkon tavoitetilan määrittelyssä turvallisuuden parantaminen 
on ollut merkittävä tekijä. Tiehallinnon tavoitteena on vähentää 
liikennekuolemia kehittämisinvestointien avulla runkotieverkolla ja 
muilla vilkkailla pääteillä lähes puolella ja muilla pääteillä 10–30 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Runkotieverkolla ja muilla 
vilkkailla pääteillä liikenneturvallisuustoimenpiteet kohdennetaan 
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erityisesti kohtaamis- ja liittymäonnettomuuksien sekä kevyen lii-
kenteen kuolemien määrän vähentämiseen sekä suistumisten seura-
uksien lieventämiseen. Vähäliikenteisemmillä pääteillä turvalli-
suutta edistetään erityisesti tienvarsiasutuksen kohdilla ja liittymis-
sä (Tiehallinto 2005b). 

Pääteiden kehittämissuunnitelmassa on arvioitu kehittämisvaih-
toehtojen liikenneturvallisuusvaikutuksia. Ilman suunniteltuja 
hankkeita runkoteillä sekä muilla tärkeillä ja vilkkailla pääteillä 
arvioidaan kuolevan vuosittain noin 30 ihmistä nykyistä enemmän. 
Tiehallinnon tavoitteiden mukaisessa tilanteessa liikennekuolemien 
arvioidaan vähenevän runkoteillä sekä muilla tärkeillä ja vilkkailla 
pääteillä noin kolmellakymmenellä liikenteen ennustetusta kasvus-
ta huolimatta, mutta se vaatii tieinvestointien merkittävää kasvat-
tamista (Tiehallinto 2005b). Vaikka pääteiden turvallisuustavoitteet 
voitaisiin saavuttaa esitetyillä kalliilla pääteiden kehittämisinves-
toinneilla, ne voivat lisätä liikenteen kasvua muulla tieverkolla ja 
heikentää siten näiden teiden turvallisuutta. 

Pääteiden kehittämisen haaste on parantaa liikenneturvallisuutta 
siten, ettei se lisäisi liikenteen kasvua. Pääsääntöisesti pääteiden 
parantaminen lisää tien sujuvuutta ja liikennemääriä. Siten liiken-
teen kasvu voi syödä osan parantamisella saavutetuista turvalli-
suusvaikutuksista. Päätieverkon kehittämissuunnitelmassa on kui-
tenkin myös sellaisia kehittämiskohteita, jotka kohdistuvat suoraan 
liikenneturvallisuuteen, mutta eivät nosta nopeusrajoitusta, kuten 
moottoritie yleensä tekee. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi kes-
kikaiteiden rakentaminen kohtaamisonnettomuuksien ehkäisemi-
seksi tai kiertoliittymä eritasoliittymän sijasta. Nämä parantavat 
turvallisuutta kustannustehokkaasti, ovat edullisia eivätkä suoraan 
houkuttele lisäämään auton käyttöä ja liikennettä.  
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4 Liikenneturvallisuuden 
kehitystarkasteluita 

 
Seuraavissa tarkasteluissa liikennesuoritteiden ja -onnettomuuksien 
osalta keskitytään yleiseen tieverkkoon. Katuverkon suoritteesta on 
saatavilla tutkimuksen kannalta riittävän tarkkaa tietoa vain suu-
rimmista kaupungeista. Kuntien liikenneturvallisuutta on tutkittu 
tarkemmin KULTI-työssä, jossa selvitettiin erityyppisten kuntien 
liikenneturvallisuustilanteeseen vaikuttavia perusriskejä sekä riski-
en taustalla olevia tekijöitä (Räty ym. 2005). 

Onnettomuuksien jakauman säilyessä nykyisellään yleisten tei-
den ja katujen kesken liikennekuolemien määrälle asetetut valta-
kunnalliset turvallisuustavoitteet tarkoittavat yleisten teiden osalta 
seuraavaa: 

• Liikennekuolemia vuonna 2005 korkeintaan 345 → liiken-
nekuolemia yleisillä teillä korkeintaan 255 

• Liikennekuolemia vuonna 2010 korkeintaan 250 → liiken-
nekuolemia yleisillä teillä korkeintaan 185 

• Liikennekuolemia vuonna 2025 korkeintaan 100 → liiken-
nekuolemia yleisillä teillä korkeintaan 75 

 
 

4.1 Kuolemanriskin ja liikenteessä 
kuolleiden määrän kehitys suh-
teessa turvallisuustavoitteisiin  

Yksinkertaistettuna liikenteessä kuolleiden määrää voidaan tarkas-
tella liikennesuoritteen (altistuksen määrä) ja kuolemanriskin (kuol-
leiden määrä ajettua kilometriä kohden) yhteisvaikutuksena eli: 
 
 Kuolleiden määrä = altistuminen  x  riski 
 
Siten esimerkiksi tilanteessa, jossa liikenneturvallisuuden kehitys 
pysähtyy ja kuolemanriski jää nykytasolle, voi kuolleiden määrä 
laskea vain, mikäli liikennesuorite vähenee. 

Viimeisten 30 vuoden aikana on toteutettu useita liikenneturval-
lisuutta tehokkaasti parantavia toimia, kuten nopeusrajoituksia, tur-
vavälineiden käyttöä koskevia lakeja ja liikenneympäristön paran-
tamistoimia (kuva 15).  
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Kuolleisuusriski yleisillä teillä 1970-2003 ja 
turvallisuustavoitteiden edellyttämä riskikehitys 2005-2030 
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Kuva 15. Liikennekuolemien riskin kehitys yleisillä teillä, yleisille teille asetettu-
jen liikenneturvallisuustavoitteiden edellyttämä kuolemanriski liikennemäärien 
kasvaessa ennusteen mukaisesti sekä joidenkin liikenneturvallisuustoimenpitei-
den ajoittuminen.  

 
Turvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat mahdollistaneet kuole-
manriskin alenemisen eli liikennekuolemien määrän laskun liiken-
nesuoritteiden kasvusta huolimatta. Kuolemanriski yleisten teiden 
liikenteessä on nykyisin noin 0,01 kuollutta miljoonaa ajettua ki-
lometriä kohden.  

 

Liikennekuolemien määrä yleisillä teillä 1970-2003 ja 
tavoite 2005-2025 
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Kuva 16. Yleisillä teillä kuolleiden määrät 1970–2003, kuolemien määrän kehi-
tys kuolemanriskin säilyessä nykytasolla ja liikenteen kasvaessa ennustetun mu-
kaisesti sekä turvallisuustavoitteiden mukainen kuolleiden määrä.  

 

Turvallisuustavoitteiden saavut-
taminen edellyttää liikenne-
turvallisuuden merkittävää 
paranemista nykytasolta 

1973 - Yleisten teiden 
nopeusrajoitukset

1974 - turvavyöt etupenkillä, 
moottoripyöräkypärät 

1983 - rikesakkojärjestelmä 

1987 - turvavyöt takapenkille, 
talvinopeusrajoitukset

Liikenneympäristön ja autojen kolariturvallisuuden parantaminen  

Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen  

1978 - talvirengaspakko 

Kameravalvonnan lisääminen  
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Kuolleisuusriskin alennuttua myös liikenteessä kuolleiden mää-
rät ovat laskeneet. Kuolleiden määrän lasku on tosin pysähtynyt 
1990-luvun puolivälin jälkeen (kuva 16). 

Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen 
on mahdollista liikennemäärien kasvusta huolimatta, mikäli liiken-
nekuolemien riskin laskua onnistutaan jatkamaan tulevaisuudessa 
yhtä voimakkaana kuin viimeisen 30–40 vuoden aikana. Liikenne-
turvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kuoleman-
riski laskee viidesosaan nykyisestä, mikäli liikennemäärät kasvavat 
Tiehallinnon ennusteiden mukaisesti. 

Onnettomuuksien seurausten voidaan olettaa lieventyvän muun 
muassa ajoneuvotekniikan kehittyessä ja turvalaitteiden yleistyessä, 
mikä osaltaan vähentäisi vakavien onnettomuuksien ja kuolleiden 
määrää. Kuolemanriskin riittävän voimakas aleneminen ei kuiten-
kaan vaikuta todennäköiseltä ilman merkittävää panostusta liiken-
neturvallisuuteen, sillä ajoneuvoliikenteen kuolemanriskin myön-
teinen kehitys on hidastunut viime vuosina verrattuna 1970- ja 
1980-luvun alun voimakkaaseen alenemiseen. Kuolemanriskin 
alentaminen vaatii toteutuakseen voimakkaita turvallisuustoimia, 
esimerkiksi ajonopeuksien dynaamista säätelyä, automaattista lii-
kennevalvontaa ja uudenlaisia tieinvestointeja vilkkaille pääteille. 

Vaihtoehtoisesti turvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyt-
täisi liikennesuoritteen merkittävää pienenemistä, mikäli kuoleman-
riski jää nykytasolle. Kuolemanriskin jäädessä nykytasolle ja lii-
kenteen kasvaessa ennustetulla nopeudella kuolisi yleisillä teillä 
vuonna 2025 noin 330–340 ihmistä vuodessa eli 40–50 enemmän 
kuin vuosina 2003 ja 2004. Liikenneturvallisuustavoitteiden saa-
vuttaminen ilman uusia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä edellyttäisi liikennemäärien vähenemistä neljäsosaan nykyi-
sestä.  

Liikennekuolemien määrän vähenemistavoitteiden saavuttami-
nen yksin liikennemääriin vaikuttamalla näyttää siis vaikealta. 
Kasvavat liikennemäärät vaikeuttavat kuitenkin liikenneturvalli-
suustavoitteiden saavuttamista, koska suoritteen eli altistuksen kas-
vu kumoaa osan liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
vaikutuksista. Lisäksi on otettava huomioon, että tieliikenteen tur-
vallisuuden parantamisen lisäksi liikennesuoritetta vähentävät toi-
menpiteet tukevat myös muita tavoitteita, esimerkiksi kasvihuone-
kaasujen vähentämistä. 
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4.2 Turvallisuustoimenpiteiden 
vaikutuksia liikennekuolemien 
kehitykseen 

Tutkimuksessa ”Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi 
ja kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta” on arvioitu 
koti- ja ulkomaisen kirjallisuuden perusteella 108 liikenneturvalli-
suutta parantavan toimenpiteen toteuttamisen turvallisuusvaikutuk-
sia sekä kustannustehokkuutta (Peltola ym. 2005). Selvityksen pe-
rustella turvallisuustavoitteiden saavuttaminen ei näytä mahdotto-
malta. 

Ilman turvallisuustoimenpiteitä on vuoden 2010 kuolonuhrien 
määräksi arvioitu 430 ja tavanomaisen liikenneturvallisuustyön 
toimenpiteiden kanssa 300. Laskelmassa ”tavanomaisen” liikenne-
turvallisuustyön vaikutukseksi ennustetulla liikenteen kasvulla on 
arvioitu kuolemanriskin pieneneminen 5 prosentilla vuosittain. 
(Peltola ym. 2005.)  
 
Taulukko 3. Liikenneturvallisuuden parantamistoimenpideryhmien arvioidut 
vaikutukset ja kustannustehokkuus (Peltola ym. 2005). 

 
 
Taulukossa 3 on esitetty eri toimenpideryhmien keskeisiä tunnus-
lukuja skenaariosta, jolla vuodelle 2010 asetetut turvallisuustavoit-
teet voitaisiin saavuttaa. Poliisin valvonnan ja seuraamusten sekä 
ajoneuvojen muotoilun ja turvavarusteiden kehittäminen vähentäi-
sivät kuolleita eniten, mutta niiden kustannustehokkuutta ei ole 
voitu tarkastella kustannustietojen puutteiden vuoksi. Kustannuste-
hokkaimpia turvallisuustoimia ovat liikenteen ohjaus, julkinen ope-
tus ja tiedotus sekä katsastuksen kehittäminen. Sen sijaan teiden 
suunnittelu ja varustelu on erittäin kallista turvallisuuden paranta-
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mista – ainakin raportissa esitetyn kaltaisessa keskiarvoisessa tar-
kastelussa. Raportissa on kuitenkin esitetty myös herkkyystarkaste-
lu, jonka mukaan yhden kuoleman poistaminen tienpitotoimin 
maksaisi huomattavasti esitettyä vähemmän, jos tienpitotoimet voi-
taisiin kohdistaa vilkasliikenteisille pääkaduille ja pääteille. Toi-
saalta tiedetään myös, että pääteiden keskeisimpien yhteyksien ke-
hittämissuunnitelmiin sisältyvillä toimilla yhden liikennekuoleman 
poistaminen maksaa keskimäärin 3,7 miljoonaa euroa (Peltola ym. 
2004). Pääteilläkin on kuitenkin huomattavan suuria eroja erilaisten 
toimien kustannustehokkuudessa.  

Vuoden 2010 turvallisuustavoitteen saavuttaminen on mahdol-
lista, mikäli toteutetaan laaja toimenpidevalikoima – tavanomainen 
liikenneturvallisuustyö ei tavoitteiden saavuttamiseen riitä.. Lii-
kenneturvallisuuden huomattava ja kustannustehokas parantaminen 
vaatii nykyistä selvästi suurempaa panostusta tehokkaasti turvalli-
suutta parantaviin toimenpiteisiin (Peltola ym. 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Esimerkkejä taulukon 3 toimenpideryhmiin sisätyneistä toimenpiteistä: 

• Tien suunnittelu ja varusteet: kevyen liikenteen väylä, moottoritie, 
ohtuskaistatie + kaide, tasoliittymien erilaiset parantamiset, 
eritasoliittymät, reunaympäristön turvallisuus, tien suuntauksen 
prantaminen, valaistus  

• Kunnossapito: talvikunnossapito, liikennemrkkien korjaaminen 
• Liikenteen ohjaus: alueellinen liikenteen rauhoittaminen, pihakadut, 

liittymien säätely, liikennevalot, nopeusrajoitukset, tiemerkinnät, 
pysäköinnin säätely 

• Ajoneuvojen muotoilu ja turvavarusteet: renkaat, heijastimet ja kypärät, 
turvavyöt ja -istuimet, ajoneuvojen varusteet 

• Ajoneuvojen ja korjaamojen katsastus: tekninen tarkastus tien varressa  
• Kuljettajaopetus ja ammattiautoilijoita koskevat säännöt: ajokortin 

ikärajan nosto, ongelmakuljettajien käsittely, ammattikuljettajien opetus 
ja testaus 

• Julkinen opetus ja tiedotus: opetus päiväkodeissa ja kouluissa, tiedotus 
ja kampanjat 

• Poliisin valvonta ja seuraamukset: paikallaan pysyvä nopeusvalvonta 
(ratsiat), rattijuopumusvalvonta, promillerajan alentaminen, 
valvontakamerat, varoituskirjeet, virhepisteet ja ajo-oikeuden peruutus 
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5 Liikenteen kasvun 
hillintäkeinot 

 
Liikenteen määrään vaikuttavat muun muassa yhdyskuntarakenne, 
käytettävissä olevat kulku- ja kuljetusmuodot, liikkumistottumuk-
set sekä liikkumiseen liittyvät taloudelliset hyödyt ja kustannukset. 
Liikenteen kasvua voidaan yrittää hillitä näihin vaikuttamalla. 

Tässä luvussa esitellään erilaisia liikenteen kasvun hillintäkeino-
ja ja niistä saatuja kokemuksia. Lisäksi tarkastellaan, millaisin kei-
noin liikenteen kasvua voitaisiin yrittää hillitä. Luvussa 5.1. esite-
tään, miten liikkumisen tarvetta voitaisiin vähentää. Luvuissa 5.2 
käsitellään erilaisia liikkumisen ohjauskeinoja ja luvussa 5.3 eri-
laisten taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä. 
 
 

5.1 Liikkumisen tarpeen 
vähentäminen 

Henkilöauto- ja tavaraliikenteen kasvun hillinnässä on oleellista 
pyrkiä vähentämään liikkumisen ja kuljettamisen tarvetta, matkojen 
pituuksia ja määriä sekä henkilöauton käyttötarvetta.  
 

5.1.1 Yhdyskuntarakenne 

Tiivis yhdyskuntarakenne hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuke-
mana lisää sekä joukkoliikenteen että kevyen liikenteen kilpailuky-
kyä, vähentää tarvetta henkilöauton hankintaan ja lisää autottoman 
väestönosan liikkumismahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2002) yhteydessä tehdyissä malli-
tarkasteluissa todettiin ruuhkatunnin joukkoliikennematkojen lu-
kumäärän kasvavan noin kahdella prosentilla näin toimien (YTV 
2002). 

Maankäytön suunnittelu on keskeinen yhdyskuntarakenteeseen, 
liikenteen kysyntään, tarjontaan ja liikenneturvallisuuteen vaikutta-
va keino. "Liikenteen oravanpyörä" kuvaa, miten yhdyskuntaraken-
teen hajaantuminen johtaa liikennemäärien kasvuun (kuva 18). 
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Kuva 18. "Liikenteen oravanpyörä" (GTZ 2004). 
 

Hollannin ABC-alueluokittelu 

Haagissa Hollannissa henkilöautoliikennettä on pyritty hillitsemään 
ns. ABC-alueluokittelulla, jossa yritykset luokitellaan liikenteellis-
ten tarpeiden sekä kulkumuodonvaihtopotentiaalin mukaan (mobi-
lity profile), ja alueet niiden saavutettavuuden mukaan (sekä julki-
nen että henkilöautoliikenne, accessibility profile). Saavutettavuus-
profiilit jaetaan A-, B- ja C-luokkiin (kuva 19). Yritysten liikenne-
profiilien määrityksessä kriteereinä käytetään työntekijöiden mää-
rää, yrityksessä vierailevien asiakkaiden määrää, työntekijöiden 
liikkuvuutta (tarve käyttää autoa työpäivän aikana) sekä tavaran-
toimitusten tarvetta.  
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Kuva 19. Hollannissa käytettävä ABC-alueluokittelu (Land use planning and 
urban transport). 

 
ABC-luokittelun tarkoituksena on sekä yritysten että alueiden pro-
fiilien yhteensovittaminen. Vaikutusten maksimoimiseksi ABC-
luokittelussa rajataan pysäköintipaikkojen määrää aluetyypin mu-
kaan: esimerkiksi A-alueilla pysäköintipaikkoja on vain yksi 10 
työntekijää kohden, kun C-alueilla on pysäköintipaikka joka toisel-
le työntekijälle.  

ABC-mallin vaikutusten arvioiminen ei ole helppoa ainakaan 
lyhyellä aikavälillä. Joissakin yrityksissä on seurattu työntekijöiden 
matkustuskäyttäytymistä: nopeasti kasvavissa Almeren ja Nieuwe-
geinin kaupungeissa tehdyssä tutkimuksessa 55 prosenttia A-
alueiden työntekijöistä tuli töihin autolla, kun vastaavat osuudet B- 
ja C-alueille olivat 76  ja 80 prosenttia. Joukkoliikenteen osuudet 
olivat vastaavasti 15  (A), 11  (B) ja 5  prosenttia (C). Tutkimuk-
sessa havaittiin myös, ettei käytännön todellisuus vastaa mallin 
tavoitteita: vain yhdeksän alueen kahdestakymmenestä yrityksestä 
sijoittui liikenneprofiilinsa kannalta "oikealle" alueelle (Urban 
Transport Benchmarking Initiative 2004). 

 

A – pikaraitiotieasema 

B – raitiovaunu/metroasema 

C - moottoritieyhteys 
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Autoton asuinalue 

Isossa-Britanniassa auton käyttöä asuinalueilla on pyritty rajoitta-
maan suunnittelemalla "autottomia asuinalueita" (car free residen-
tial/housing areas). Ensimmäinen tällainen alue – Slateford Green – 
valmistui Edinburghiin (City of Edinburgh). Autottoman asuinalu-
een rakentamisen edellytyksenä on palveluiden läheisyys, toimiva 
joukkoliikenne sekä mahdollisuus auton yhteiskäyttöön matkoilla, 
joilla joukkoliikenne ei ole realistinen vaihtoehto (Hazel 1998).  

Tuloksia autottomista alueista on vähän. Saksassa, Freiburgissa 
aloitettiin vuonna 1998 entisen Vaubanin sotilastukikohdan raken-
taminen asuinalueeksi. Alueen keskustassa ei ole autopaikkoja, 
mutta kävelyetäisyydellä (500 m) on autotalleja. Alueelta on hyvät 
joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteydet Freiburgin keskus-
taan. Alueen asukkaista noin 40 prosenttia on "autottomia" (Urban 
Transport Benchmarking Initiative 2004). 

 

Yhteiskuntarakenteen muutoksen vaikutus liikenteeseen 

Lyyli-tutkimusohjelmassa on selvitetty kaupunkiseutujen yhdys-
kuntarakenteen muutosten liikenteellisiä vaikutuksia (Heinonen 
ym. 2000). Kohdekaupunkiseuduille (Helsinki, Tampere, Oulu, 
Lahti, Pori, Kuopio, Seinäjoki ja Kajaani) laadittiin kolme erilaista 
yhteiskuntaskenaariota:  

1) Virtuaaliyhteiskunta: väestön ikärakenne ja alueellinen ja-
kauma sama kuin nykyisin, teknomyönteisyys, kaupunki-
seudut kasvavat ja laajenevat, muuttoliike voimakasta, au-
toistumisaste hidastuu, joukkoliikenteen käyttö laskee hie-
man tai pysyy ennallaan, tavaraliikenne kasvaa vähän, ko-
konaisliikennesuorite kasvaa hieman, 

2) Ekoyhteiskunta: väestö vanhenee, teknokriittisyys, ympäris-
tönäkökohdat korostuvat, talouskasvu hidasta, liikenteen 
haittoihin puututaan, etätyö yleistä, joukkoliikenteeseen pa-
nostetaan ja sen suoritteet kasvavat, työ- ja työasiamatkat 
lyhenevät, liikenneturvallisuuteen panostetaan, 

3) Elämysyhteiskunta: väestö nuortuu kaupungeissa ja vanhe-
nee maaseudulla, varallisuus kasvaa, kakkos- ja kol-
mosautojen määrä kasvaa, eläkeikä laskee ja eläkeläisten 
määrä kasvaa, kulutusmyönteisyys, talous kasvaa muita 
skenaarioita voimakkaammin, joukko- ja kevyt liikenne vä-
henevät, tavara- ja henkilöautoliikenne kasvavat. 

Tutkimuksen tulosten mukaan liikennesuorite kasvaa eniten elä-
mysyhteiskunnassa. Esimerkiksi Helsingin seudulla sisäinen lii-
kennesuorite kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna vuoteen 2020 
mennessä "elämysyhteiskunnassa" peräti 80 prosenttia. Ekoyhteis-
kunnassa kaupunkiseutujen liikennesuoritteet puolestaan vähenisi-
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vät nykyisestä. Virtuaaliyhteiskunnassa kasvu olisi maltillisempaa 
kuin elämysyhteiskunnassa. 

 

5.1.2 Etätoiminnot 

Nykyisin ihmiset pystyvät hoitamaan osan päivittäisistä toimin-
noistaan tietoverkon välityksellä lähestulkoon missä tahansa pai-
kassa. "Etätoiminnoille" on luonteenomaista, että asiat voidaan hoi-
taa ilman paikkasidonnaisuutta, joten matkustamistarve vähenee 
ainakin periaatteessa. Tieto- ja viestintätekniikka voi joko korvata 
matkan kokonaan tai säästää jonkin matkan, mutta aiheuttaa jonkin 
toisen matkan tilalle.  

Yksi tutkituimmista etätoiminnoista on etätyö. Tulosten mukaan 
Suomessa tällä hetkellä tehtävä etätyö on luonteeltaan sellaista, 
ettei se vähennä työmatkaliikennettä kovin merkittävästi. Etätyötä 
tehdään satunnaisesti – ei viikoittain tai säännöllisesti. Etätyönä 
tehtyjen kokonaisten päivien määrä viikossa on vähäinen. Koko-
naisia päiviä etätyötä viikon aikana teki tutkimuksessa haastatel-
luista 0,8 prosenttia (taulukko 4). Vain 0,3 prosenttia työllisistä 
tekee etätyötä pelkästään kotoaan käsin. Vaikka etätyö vähentäisi-
kin työmatkoja, voi kasvanut kotona vietetty aika lisätä liikkumista 
vapaa-ajalla. 

 
Taulukko 4. Erilaisia etätyötapoja (Helminen ym. 2003). 

Kriteeri Osuus 

Työskennellyt 4 viikon aikana kotona 17,8 % 

Tehnyt omasta mielestään etätyötä nykyisessä työssään 4,7 % 

Tehnyt tutkimusviikon aikana kokonaisia päiviä töitä kotona 0,8 % 

 
Vaikka etätyöntekijöiden osuus kasvaa työmatkojen pidentyessä, 
suurin osa etätyöntekijöistä tekee kuitenkin varsin lyhyttä työmat-
kaa. Vasta yli 50 km työmatkoja tekevillä työmatkasta muodostuu 
tärkein syy etätyölle.  

Kaupunkien keskustat tarjoavat suurimman osan etätyön teke-
miselle soveltuvista työpaikoista, joten kaupunkeja ympäröivät alu-
eet ovat tästä näkökulmasta erityisen mielenkiinnon kohteita. Tu-
losten perusteella kehysalueilta pääkaupunkiseudulle pendelöivien 
keskuudessa tehdään kuitenkin varsin harvoin etätyötä (Helminen 
ym. 2003).  

Myös Lyyli-tutkimusohjelmassa on selvitetty "etäläsnäolon" lii-
kenteellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Heinonen (2000) on sel-
vittänyt etätyöstä tehtyjä kokeiluja muista maista. Hollannissa suo-
ritetun kokeilun mukaan 20 prosentin etätyöosuus vähentää työ-
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matkojen tarvetta keskimäärin 15 prosenttia. Belgiassa puolestaan 
arvioitiin nykyisen noin 4 prosentin etätyöntekijäosuuden vähentä-
vän liikennettä 1,2 prosenttia. Suomessa Kuorevedellä vuonna 
1990 tehdyssä kokeilussa kodinhoitajat käyttivät kännykkää ja säh-
köpostia työssään. Kolmen vuoden aikana matkasuorite laski 36 
prosenttia. Paikallisten kokeilujen tulokset eivät välttämättä kuvaa 
muutoksia pitkällä aikavälillä eivätkä anna riittävää selvyyttä etä-
työn liikenteellisistä vaikutuksista esimerkiksi ruuhkien vähenemi-
sen suhteen. 

 

5.1.3 Liikkumistarpeeseen vaikuttaminen 

Esimerkiksi kaavoituksen keinoin voidaan optimoida asumisen, 
työpaikkojen ja palveluiden sijoittelua ja siten vähentää kansalais-
ten liikkumisen tarvetta sekä matkojen määrää ja pituutta. Muita 
keinoja ovat matkojen ja kuljetusten yhdistelyn sekä sähköisen tie-
donvälityksen ja etätoimintojen lisääminen.  

Yleensä ihmiset eivät halua viettää aikaansa liikenteessä, vaan 
tavoitteena on päästä nopeasti määränpäähän. Tämä pätee ainakin 
työ-, koulu-, ostos- ja asiointimatkoilla. Lähinnä huviajeluilla, lo-
mamatkoilla ja kevyessä liikenteessä voidaan nauttia itse matkan-
teostakin. Yhdyskuntarakenne, jossa asuminen, työ, harrastukset ja 
palvelut sijaitsevat lähietäisyydellä toisistaan, saisi todennäköisesti 
yleisen hyväksynnän, kunhan alueet muuten ovat riittävän tasokkai-
ta. Lyhyemmät matkat vähentävät liikennesuoritetta. Lisäksi tiivis 
yhdyskuntarakenne helpottaa siirtymistä autoilusta pyöräilyyn ja 
kävelyyn. Lähipalveluja suosiva yhdyskuntarakenne tukee myös 
asioiden ja ostosten hoitamista työmatkalla. 

Pääosa suomalaisista haluaa asua omakotitalossa, mikä tulisi ot-
taa huomioon myös kaavoituksessa suosimalla tiiviin ja matalan 
rakentamisen alueita, joilla on myös riittävät joukkoliikenneyhtey-
det. Haja-asutusalueen rakennusluvat puolestaan edellyttäisivät 
tiukkaa harkintaa – ja poikkeusluvat vielä tiukempaa. Samoin os-
toskeskuksia tulisi sijoittaa vain asutuksen ja joukkoliikennereittien 
yhteyteen. Pääteiden varrelle rakennetut suuret automarketit lisää-
vät henkilöautoliikennettä ja hajauttavat yhdyskuntarakennetta. 
Päättäjien ja kaavoittajien tueksi tulisi koota tietopaketti hajaraken-
tamisen vaikutuksista. Erityisesti kuntien luottamushenkilöille tuli-
si tiedottaa kaavoituksen merkityksestä ja tiiviin alue- ja yhdyskun-
tarakenteen eduista. 

Automatkojen määrän vähentämiseksi tulisi lisätä tietoa ja toi-
mintamalleja matkojen yhdistelystä. Työkavereiden, naapurusten 
tai oudompienkin välisten kimppakyytien helpottamiseksi voisi 
kehittää internet- ja intranet-sovelluksia, joissa ihmiset voisivat 
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kertoa matkasuunnitelmistaan ja sopia yhteisistä työ-, harrastus- tai 
ostosmatkoista. Myös kimppakyytien lainsäädännölliset esteet tuli-
si poistaa. Tiedotusvälineissä voitaisiin välittää tietoa matkasuun-
nittelusta, esimerkiksi perheiden kannattaa suunnitella matkojaan, 
jotta samalla reissuilla voisi hoitaa monta eri asiaa.  

Kunnissa on jo kehitelty erilaisten kunnallisten tai ylikunnallis-
ten kuljetusten yhdistelyä. Samalla kertaa voi kuljettaa koululaisia, 
vanhuksia, ruoka-annoksia ja kotihoidon ostoksia. Matkojen yhdis-
telyn hyväksi koettuja käytäntöjä tulisi ottaa kunnissa laajemmin 
käyttöön. Myös yritysten ja kaupan kuljetusten yhdistelymahdolli-
suuksia tulisi selvittää. 

Etätyömahdollisuuksien ja sähköisen tiedonvälityksen lisäämi-
nen vähentää liikkumistarvetta. Etätyöstarttiraha voisi kannustaa 
alkuun. Kokousmatkojen sijasta voidaan järjestää puhelin- tai vi-
deoneuvotteluja ja lähettää asiakirjoja sähköpostilla. Esimerkiksi 
kirjastoissa, kouluilla, harrastustiloissa, kahviloissa ja kaupoissa 
voitaisiin lisätä mahdollisuuksia Internetin ja sähköpostin käyttöön. 

Joissain kaupungeissa on iltaisin ja öisin kielletty turha huviaje-
lu (kortteliralli) lähinnä meluhäiriöiden vuoksi. Huviajelu lisää lii-
kennettä, kuormittaa turhaan ympäristöä ja heikentää liikennetur-
vallisuutta. Huviajeluun on kuitenkin vaikea virallisemmin puuttua, 
sillä matkan tarpeellisuus tai tarpeettomuus on kovin yksilöllinen 
kokemus. Silti yleinen asennoituminen tarpeetonta autoilua kohtaan 
voisi olla tiukempi. Yhteisön paheksunta voisi saada ainakin aikui-
set ajattelemaan huviajelulle kestävämpiä vaihtoehtoja. 

 
 

5.2 Kestävien kulkumuotojen käyttö 
5.2.1 Liikkumisen ohjaus 

Liikkumisen ohjauksella (Mobility Management) tarkoitetaan toi-
mia ja keinoja, joilla henkilö- ja tavaraliikennettä ohjataan kohti 
ympäristön kannalta kestävämpien kulkutapojen käyttöä. Liikkumi-
sen ohjaukseen liittyvä terminologia ei vielä ole täysin vakiintunut, 
myös termiä ”liikkumisen hallinta” käytetään yleisesti.  

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vaikuttaa matkamääriin, 
niiden suuntautumiseen ja kulkutapoihin. Kiiskilän ym. (2002) mu-
kaan liikkumisen ohjauksen työkalut eivät ole "kovia toimenpitei-
tä", kuten lisäinfrastruktuurin rakentamista, vaan "pehmeitä toi-
menpiteitä", jotka perustuvat informaatioon, kommunikaatioon, 
organisointiin ja koordinaatioon. Toimenpiteitä on olemassa paljon 
ja niitä voidaan ryhmitellä eri tavoin esimerkiksi asiakkaiden, pal-
veluiden, hallinnointivälineiden tai kohteiden mukaan. Liikkumisen 
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ohjaus voidaan ryhmitellä myös eri tasojen mukaan (Kiiskilä ym. 
2002): 

1) Hallinnointitaso: mm. liikkumisen ohjaus -keskus (Mobility 
center), -suunnitelma (Mobility plan), -päällikkö (Mobility 
manager), -konsultti (Mobility consultant) tai -koordinaat-
tori 

2) Henkilöliikenne: yleiset toimenpiteet (mm. ohjekirjat, op-
paat jne.), kevyen liikenteen toimenpiteet (mm. työsuhde-
pyörät, kevyen liikenteen tiedotus ym.), julkisen liikenteen 
toimenpiteet (mm. informaatiokampanjat, joukkoliikenteen 
priorisointi suunnittelussa), autoiluun vaikuttavat toimenpi-
teet (kimppakyydit, liityntäpysäköinti jne.)  

3) Tavaraliikenne: kuljetusten yhdistely henkilöliikenteen 
kanssa  

Suomessa liikkumisen ohjaus on konseptina uusi. Kiiskilän ym. 
(2002) selvityksen lisäksi aiheesta on valmistunut YTV:n teettämä 
katsaus "Liikkumisen ohjaus -konsepti; Kansainväliset kokemukset 
ja soveltaminen Suomeen" (2002). LVM:n selvityksessä "Uutta 
liikkumiskulttuuria työpaikoille – työmatkaliikenteen ohjausta 
Suomeen" (2002) tarkastellaan yritysten liikkumisen ohjausta. 
Liikkumisen ohjausta Pohjoismaissa on käsitelty pohjoismaisen 
ministeriöneuvoston julkaisussa ”Mobility Management in the 
Nordic Countries” (TemaNord 2005:539). Myös EPOMMin (Euro-
pean Platform On Mobility Management) internet-sivuilla 
(www.epommweb.org) on useita esimerkkejä liikkumisen ohjauk-
sesta.  

Tietoa liikkumisen ohjauksen liikenteellisistä vaikutuksista käy-
tännössä on melko vähän. Esimerkiksi Münsterin liikkumisenoh-
jauskeskuksesta ainoa vaikutustieto koskee asiakasmääriä. Seuraa-
vassa on kuitenkin lueteltu muutamia liikkumisen ohjauksen esi-
merkkejä ja niiden liikenteellisiä vaikutuksia. 

 
Liityntäpysäköinnin tarkoituksena on helpottaa liikennemuodon 
vaihtoa yksityisautosta joukkoliikenteeseen tai päinvastoin. Liityn-
täpysäköinti siirtää liikennettä jonkin verran henkilöautoista jouk-
koliikenteeseen, mikä tehostaa infrastruktuurin käyttöä ja kysynnän 
tehokasta hoitamista (Kalliokoski 2003). Esimerkiksi YTV:n alu-
eella liityntäpysäköinti on suosittua. Vuoden 2001 laskentojen mu-
kaan liityntäpysäköintipaikkojen keskimääräinen käyttöaste bussi- 
ja raideliikenteen asemilla oli 72 prosenttia, pyöräpysäköinnin lii-
tyntäpaikkojen käyttöaste oli 73 prosenttia. YTV:n strategian mu-
kaan liityntäpysäköintipaikkoja on suunniteltu lisättäväksi merkit-
tävästi nykyisestä. Autopaikkojen määrä on tarkoitus nostaa nykyi-
sestä noin 5300 paikasta 8700 paikkaan vuoteen 2010 mennessä. 
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Pyöräpysäköintipaikkojen tavoitteeksi vuodelle 2010 on 10300 
paikkaa, mikä tarkoittaa lähes viidentuhannen pyöräpaikan lisäystä 
nykyiseen (YTV 2003). 
 
Autojen yhteiskäytön (car sharing) vaikutuksia on tutkittu San 
Franciscossa Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa havaittiin, että auton 
yhteiskäyttöryhmiin kuuluvista talouksista 24 prosenttia luopui 
omasta autosta kahden vuoden aikana, kun vertailuryhmässä neljä 
prosenttia hankki samana aikana yhden ajoneuvon lisää. "City Car 
Share" autojen (74 kpl) arvioitiin kahden vuoden aikana poistaneen 
kaduilta noin 500 ajoneuvoa. Auton omistuksen ohella myös to-
dennäköisyys käyttää henkilöautoa kulkumuotona väheni. Ajoneu-
vosuoritteen todettiin myös vähentyneen (Cervero & Tsai 2003). 
Yhteiskäyttöautojen vaikutuksia on tutkittu myös Sveitsissä, jossa 
niiden historia on verrattain pitkä (kuva 20).  
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Kuva 20. Yhteiskäyttöauton käytön vaikutukset liikennesuoritteeseen (Mulheim & 
Partner 1998). 

 
Tulosten mukaan yhteiskäyttöauton käyttäjät vähentävät henkilöau-
tosuoritettaan jopa 72 prosenttia. Vastaavasti kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen käyttö lisääntyy: yhteiskäyttöauton käyttäjien lii-
kennesuoritteesta yli 70 prosenttia kertyy kevyestä ja joukkoliiken-
teestä (Mulheim & Partner 1998). Yksi merkittävimmistä autojen 
yhteiskäytön hyödyistä liittyy auton omistukseen. Yhteiskäyttöau-
toon siirtyvät myyvät usein oman autonsa pois, mikä vähentää ajo-
suoritteita. Saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin yhteiskäyttöau-
toilijoiden ajosuoritteen vähentyneen peräti 58 prosenttia, hollanti-
laisessa tutkimuksessa ajosuorite väheni myös merkittävästi, 37 
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prosenttia. Ajosuoritteen vähenemisen lisäksi toinen liikenteen 
kasvun hillinnän kannalta tärkeä seikka on kulkumuotojakauman 
muutos. Yhteiskäyttöautoilijoiden keskuudessa kevyen- ja joukko-
liikenteen osuudet ovat huomattavasti auton omistavia suurempia: 
Saksassa tehdyssä tutkimuksessa joukkoliikenteen osuus auton 
omistavien keskuudessa oli 36 prosenttia ja yhteiskäyttöautoilijoi-
den keskuudessa 57 prosenttia(Sperling & Shaheen 2000). 

Suomessa autojen yhteiskäyttöliiketoimintaa harjoittaa pääkau-
punkiseudulla toimiva City Car Club. Kuukausimaksua maksavia 
asiakkaita on tällä hetkellä noin 1100. Asiakasmäärä kasvaa vuosit-
tain noin 15–20 prosenttia. Tulevien vuosien kasvutavoite on 30–
40 prosenttia vuodessa. City Car Clubin omien arvioiden mukaan 
autojen yhteiskäyttö on vähentänyt henkilöautosuoritetta 40–60 
prosenttia (Laine 2005). 

 
Muita liikkumisenohjauskeinoja ja niiden vaikutuksia (YTV 
2002) on esitetty tiivistetysti taulukossa 5. 
Taulukko 5. Esimerkkejä liikkumisen hallinnan toimista ja niiden vaikutuksista 
(Lähde: YTV 2002). 
Paikka Liikkumisenhallintakeino Vaikutukset 
Wuppertal, Saksa liikkumisenohjauskeskus pientä mutta havaittavaa 

siirtymää yksilöllisistä 
julkisiin liikennemuo-
toihin 

Zug, Sveitsi keskustan rauhoittaminen, 
seutulipun (ZPP) käyt-
töönotto 

ZPP-lipun myynti nousi 
19,5 % (tavallisesti vuo-
tuinen kasvu 10 %) 

Itävallan maa-ja metsä-
talous-, ympäristö- ja 
vesitalousministeriö ja 
ympäristövirasto, 

yritystason liikkumisen 
ohjaus –yhteishankke 

autoilun osuus yritysten 
työmatkaliikenteessä on 
laskenut 2 %-15 % yri-
tyksestä riippuen, jouk-
koliikenteen osuudet 
kasvaneet muutamal-
la % -yksiköllä 

Julius Blum GmbH pyöräilyn edistäminen työpaikkapyöräilijöiden 
määrä kasvoi 50 %. 180 
autopysäköintipaikan 
säästöä 

Alankomaiden liiken-
neministeriö 

joustavat työajat, kimppa-
kyydin suosiminen, yksi 
ministeriön kustantama 
kuukausikortti vuodessa, 
veroetuja joukkoliikenteen 
käyttäjille jne. 

autolla tehdyt työmatkat 
vähentyneet 20 %  

Tres Cantos, Espanja liikenteen ohjaus- ja tie-
dotuskeskus 

27 % matkasiirtymä 
autosta junaan  

Karlstadt, Ruotsi liikkumisen ohjaus  
-toimisto 

20 % alkoi käyttää bus-
sia useammin 
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Litman (2004b) on kuvannut liikkumisen hallinnan esimerkkejä 
ja niiden vaikutuksia Mobility Management -käsikirjassa. Perthissä, 
Australiassa, kokeiltiin "matkakimaraa" (travel blending), jossa 
tietyn alueen asukkaille tiedotetaan joukko- ja kevyen liikenteen 
palveluista sekä muista mahdollisista liikkumisen hallinnan kei-
noista. Menetelmä on todettu suhteellisen halvaksi kestävän liik-
kumisen markkinointikeinoksi, kunhan kohderyhmä valitaan oi-
kein. Perthin kokeiluun osallistui 380 taloutta, joista seitsemän pro-
senttia vähensi auton käyttöä. Joukko- ja kevyen liikenteen osuudet 
nousivat myös hieman (1–2 prosenttiyksikköä). Santiago de Chi-
lessä on myös kokeiltu vastaavaa mallia hyvin tuloksin: henkilöau-
tokilometrit vähenivät 23 prosentilla. 

 

5.2.2 Kulkumuodon valintaan vaikuttaminen 

Ihmisten tavat ja tottumukset muotoutuvat vähitellen jo lapsuudesta 
alkaen. Niiden muuttaminen on työlästä, vaikka muutokseen olisi 
motivaatiotakin. Liikkumistottumusten muuttamiseksi useimmat 
suomalaiset tarvitsisivat vahvaa motivointia. Yleinen tiedotus ja 
valistus kestävämpien kulkutapojen käytöstä on tarpeen, mutta se ei 
yksin riitä. Asian pitäisi nousta yleiseksi keskustelunaiheeksi medi-
assa sekä työkavereiden ja ystävien kesken. Autoilun haitat sekä 
hyötyliikunnan ja joukkoliikenteen edut tulisi tuoda havainnollises-
ti esille.  

Motivaatiota liikkumistapojen muutokseen synnyttäisivät konk-
reettiset ja helposti toteutettavat ”porkkanat”, esimerkiksi työnanta-
jan tarjoama työmatkalippu tai kävely- tai pyöräilyetu. Nykyiset 
työsuhdeautot ja työpaikan järjestämät parkkipaikat suosivat autoi-
lua joukko- ja kevyeen liikenteeseen nähden, mutta työnantajakin 
hyötyisi enemmän kestävämpien kulkutapojen tukemisesta. Jo työ-
sopimukseen voitaisiin kirjata, että työmatkan voisi kävellä tai pyö-
räillä työajalla tai että autopaikkamaksun suuruinen summa annet-
taisiin niille, jotka eivät tule yksityisautolla töihin. Työpaikalla voi-
si olla yhteiskäytössä autoja ja polkupyöriä työpäivänä tehtäviä 
matkoja varten. Autottomat voisivat vuokrata edullisesti yhteis-
käyttöautoa myös viikonlopun vapaa-ajan matkoille. Kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseksi työpaikalla tulisi olla myös peseytymis- ja 
vaatteidenvaihtomahdollisuus sekä pyöräpysäköinti. 

Kestävämmän kulkutavan valinnassa tärkeää on kulkutavan 
käyttömahdollisuuden lisäksi sitä suosivat olosuhteet. Käyttäjälle 
oleellista on tieto olemassa olevista reiteistä ja niiden eroista. Myös 
kulkutapaan liittyvät liikennesäännöt ja mahdolliset vaaranpaikat 
ovat turvallisuuden ja kulkutavan käytettävyyden kannalta erittäin 
tärkeitä tiedostettavia ja tiedotettavia asioita.  
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Kulkumuodon vaihtoa voivat vaikeuttaa vanhaan kulkutapaan 
liittyvät tottumukset ja uuden kulkutavan outous. Tämä olisi myös 
hyvä tuoda esiin kestävämpien kulkumuotojen edistämisessä. En-
simmäiset bussinkäyttökerrat tai kävely- ja pyörämatkat voivat tun-
tua hankalilta auton käyttöön tottuneelle, mutta omien kokemusten 
karttuessa myös uuteen kulkutapaan muodostuu helpottavia rutiine-
ja. Lisäksi siitä löytyy etuja, joita henkilöauton käyttäjä ei aikai-
semmin ole kokenut. Esimerkiksi joukkoliikenteessä työmatkan voi 
käyttää tiettyjen työtehtävien hoitoon tai niiden valmisteluun – tai 
vaikkapa rentoutumiseen kirjan tai lehden parissa.  

Liikkumistavan muutosta voisi helpottaa antamalla käytännön 
tason toimintamalleja: Millainen vaatetus, kengät, heijastimet ja 
muu varustus on milläkin kelillä paras? Mistä saa joukkoliikenteen 
hinta-, reitti- ja aikataulutiedot? Millaista maksutapaa kannattaa 
käyttää? Miten matkakorttia käytetään? Eri kulkumuotojen käyt-
töön liittyviä toimintamalleja voisi havainnollistaa yksittäisten ih-
misten tapaustarinoilla: "miten kuljen työmatkani". Työpaikoille 
voisi järjestää haastekampanjan ”Kestävästi töihin”. Yhteinen yri-
tys antaisi porukan tukea muutoksen alkuhankaluuksien voittami-
seen. 
 

Joukkoliikenteen tukeminen 

Jotta ihmiset valitsisivat joukkoliikenteen oman auton sijasta, tulee 
joukkoliikenteen olla eri osa-alueiltaan kilpailukykyinen henkilöau-
toliikenteen kanssa.  

Joukkoliikenteen hintatasoon suhteessa henkilöautoon voidaan 
vaikuttaa joko suoraan tukemalla joukkoliikennettä tai välillisesti 
tekemällä henkilöauton käytöstä kalliimpaa. Kilpailukykyisen hin-
nan ohella muita joukkoliikenteen käytön kannalta tärkeitä tekijöitä 
ovat matkan mukavuus sekä nopeus ja täsmällisyys. Mukavuutta 
voidaan edistää kehittämällä joukkoliikennepalveluita (vuorotarjon-
ta, tiedotus, vaihtojen sujuvuus ym.) ja matkaketjuja. Joukkoliiken-
teen nopeuteen ja täsmällisyyteen voidaan vaikuttaa kehittämällä 
vaihtojen sujuvuutta ja aikataulujen yhteensopivuutta sekä raken-
tamalla joukkoliikennekaistoja ja liikennevaloetuuksia. 

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu henkilöautoliiken-
teen kustannuksella parantaa liikenneturvallisuutta kahdella tavalla. 
Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen alentaa liikennesuoritetta. 
Lisäksi joukkoliikenne on matkustajakilometreihin suhteutettuna 
huomattavasti turvallisempi kulkumuoto kuin henkilöautoliikenne, 
joten myös onnettomuusriski pienenee. 
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Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Liikenteen kasvun hillinnän ja liikenneturvallisuuden kannalta ke-
vyen liikenteen edistäminen on haasteellinen kokonaisuus. Kevyen 
liikenteen lisääminen vähentää moottoriliikenteen määrää, mutta 
pyöräilyyn ja kävelyyn liittyy selkeitä turvallisuusriskejä. Kevyellä 
liikenteellä ei ole suojaavaa kuorta pyöräilykypärää lukuun otta-
matta. Se on heikoin osapuoli konfliktissa muun liikenteen kanssa. 
Siksi erityisesti kevyen liikenteen edistämisessä painottuvat turval-
lisuusnäkökohdat. 

Kevyen liikenteen käyttämien reittien turvallisuutta tulisi paran-
taa niin taajamissa kuin maanteilläkin. Erityisesti pitää kiinnittää 
huomiota kevyen liikenteen väylien olemassa oloon, laatutasoon, 
kuntoon, alku- ja päättymiskohtiin sekä liittymiin ja alikulkuihin. 
Erillisten kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakentaminen 
ovat hyviä käytännön esimerkkejä turvallisuutta parantavista toi-
menpiteistä. Kevyen liikenteen väylistä pitää muodostua yhtenäi-
nen verkosto, jotta niitä pitkin pääsee turvallisesti kohteesta toi-
seen. Osa nykyisistä väylistä on rakennettu lähinnä ulkoilua ajatel-
len, eivätkä ne siten palvele matkaliikkumista. Väylillä saattaa li-
säksi olla vaarallisen jyrkkiä mutkia tai mäkiä esimerkiksi alikulku-
jen yhteydessä. 

Pyöräilijöitä, kävelijöitä ja rullaluistelijoita tulisi valistaa henki-
lökohtaisten turvavarustuksen käytön tärkeydestä (pyöräilykypärä, 
pyörän ja luistimien kunto, kenkien liukuesteet, rullaluistelijan suo-
javarusteet jne.).  

 

5.2.3 Tavaraliikenteen kuljetusten kehittäminen 

Kestävämpien kuljetusmuotojen käytön lisäämiseksi Suomessa 
maantiekuljetusten sijasta voitaisiin raskaalle liikenteelle asettaa 
tiemaksuja ja tukea juna- tai laivakuljetuksia. Lisäksi voitaisiin ke-
hittää tavarakuljetusten turvallisuutta, toimivuutta ja ekologisuutta. 
Tavaroiden koko kuljetusketju voitaisiin tuoda julkiseksi, jotta 
suomalaiset kuluttajat voisivat vaatia kestävästi kuljetettuja tuottei-
ta. 

 

Raskaan liikenteen tiemaksut 

Saksassa raskaan liikenteen tievero on otettu käyttöön 1.1.2005. 
Elektroninen tiemaksujärjestelmä perii ajetun reitin pituudesta riip-
puvaa tiemaksua ilman erillisiä tiemaksukojuja. Saksan tiemaksu 
koskee ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä, joiden sallittu koko-
naispaino on vähintään 12 tonnia ja jotka on tarkoitettu yksinomaan 
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tavaraliikenteeseen. Tiemaksuvelvollisuus on voimassa kaikilla 
Saksan moottoritiellä (myös kaupunkien sisäiset moottoritiet) mu-
kaan lukien huoltoasemat ja taukopaikat. Tiemaksu perustuu mak-
sullisella tieosuudella ajetun matkan pituuteen, ajoneuvon tai ajo-
neuvoyhdistelmän akselien lukumäärään sekä haitta-
aineluokitukseen. Maksun suuruus vaihtelee 9 snt/km ja 14 snt/km 
välillä (SKAL).  

Kiel ym. (2004) ovat tutkineet raskaan liikenteen hinnoittelun 
vaikutuksia EUn alueella. Tulosten mukaan hinnoittelulla voi olla 
seuraavia vaikutuksia: 

• Liikennettä siirtyy pois kaupunkialueilta, joiden kilometri-
pohjaiset maksut ovat korkeampia, kaupunkialueiden asuk-
kaiden altistus raskaalle liikenteelle pienenee. 

• Raskaan liikenteen ajoneuvojen keskikoko kasvaa. Vaikka 
kilometripohjaiseen maksuun vaikuttaa myös ajoneuvon 
koko, arvellaan kuljetusyritysten suosivan suurempia ajo-
neuvoja, jotta kuljetuskustannus kuljetettua tavaratonnia 
kohden  pysyisi mahdollisimman pienenä. 

• Pitkissä ja keskipitkissä kuljetuksissa noin kaksi prosenttia 
tiekuljetuksista (tonneista) siirtyy kuljetettavaksi vesi- tai 
rautateitse. Tuotanto- ja palvelualan toimintojen sijoittumi-
nen muuttuu, millä kompensoidaan nousevia kuljetuskus-
tannuksia.  

Suomessa raskaan liikenteen tiemaksuja ei ole toistaiseksi kokeiltu. 
Tiemaksuilla voitaisiin vaikuttaa eri kuljetusmuotojen osuuksiin. 
Mahdolliset tiemaksut voitaisiin esimerkiksi kohdentaa tiekuljetuk-
siin siten, että kestävämpi kuljetusmuoto tulisi nykyistä realisti-
semmaksi vaihtoehdoksi.  

Keväällä 2005 EU:ssa otettiin askel kohti raskaan liikenteen 
tiemaksuja EU-jäsenmaiden liikenneministerien hyväksyttyä ras-
kaan liikenteen tietullien suuntaviivat. Direktiiviluonnoksessa ku-
vattu tiemaksu kattaa myös liikenteen ulkoiset kustannukset, kuten. 
onnettomuudet. Maksujen tarkoituksena on vähentää ruuhkia ja 
edistää vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja (raide- ja vesitieliikenne). 
Tiemaksu koskee kaikkia yli 3,5 tonnin ajoneuvoja. Maksun suu-
ruus voi vaihdella liikenneolosuhteiden, vuorokaudenajan tai ajo-
neuvon päästöluokituksen mukaan. Maksun piiriin kuuluvat kaikki 
TEN-T -verkon tiet, joita on yhteensä noin  60 000 km. Raskaan 
liikenteen tiemaksujen tuottoja voidaan ehdotuksen mukaan koh-
distaa myös muihin kuin tieliikenteen investointeihin (EurActiv). 
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Rautatiekuljetusten edistäminen 

Liikenneturvallisuuden ja myös liikenteen kasvun kannalta tavara-
liikenteen tiekuljetusten osuudella on merkitystä. Erityisesti pitkät 
kuljetukset olisi kestävämpää ja turvallisempaa hoitaa rautateitse 
tai vesiteitse.  

Rautatiekuljetusten kilpailukyky on paras vahvoissa ja pitkissä 
tavaravirroissa, jotka mahdollistavat jatkuvan edestakaisen pendeli-
liikenteen. Sen sijaan ohuissa tavaravirroissa, joissa käytetään pal-
jon vaihtotyötä vaativia vaunuryhmäkuljetuksia, rautatiekuljetus on 
hinnaltaan kilpailukykyinen vasta hyvin pitkillä kuljetusetäisyyksil-
lä.  

Tulevaisuudessa rautatiekuljetusten kehitykseen vaikuttavia 
keskeisiä kehitystrendejä ovat toimitusaika- ja täsmällisyysvaati-
musten kiristyminen, tuotekuljetusten toimituserien ja lähetysfrek-
venssien kasvu, raaka-ainekuljetusten toimituserien osittainen kas-
vu ja kuljetuskustannusvaatimusten kiristyminen. Nämä kehitys-
trendit tulevat parantamaan rautatiekuljetusten kilpailukykyä vah-
voissa tavaravirroissa. Sen sijaan ohuissa tavaravirroissa kehitys 
tulee suosimaan tiekuljetuksia. 

Rautatiekuljetusten kilpailun avautumisen kotimaan sisäisessä 
liikenteessä vuonna 2007 odotetaan vaikuttavan erityisesti vahvoja 
tavaravirtoja koskeviin kuljetuksiin. Kilpailun kiristyessä ja hinto-
jen laskiessa vahvoissa tavaravirroissa saattaa pieniä tavaraeriä 
koskeva kehitys muodostua päinvastaiseksi. Rautatiekuljetuksia voi 
tällöin siirtyä maanteille. Rautatieliikenteen pieniä kuljetuseriä var-
ten tarvitaankin nykyistä kustannustehokkaampia ja palvelutasol-
taan laadukkaampia ratkaisuja.  

Rautatiekuljetusten markkinaosuuden säilyttämisen kannalta 
tärkein kilpailukyvyn kehittämisen painopistealue on perusteolli-
suuden, erityisesti metsä- ja metalliteollisuuden suurissa tavaravi-
roissa. Näissä on huolehdittava, että rautatiekuljetus kykenee vas-
taaman logististen kehitystrendien asettamiin vaatimuksiin ja kulje-
tusketjujen kustannusten alentamistavoitteisiin. Toinen tärkeä ke-
hittämisalue koskee pieniä vaunukuormalähetyksiä sekä pieniä, 
nopeita ja täsmällisiä toimituksia palvelevia yhdistettyjä kuljetuksia 
(Iikkanen & Siren 2005). 

 

Kestävät kuljetukset 

Tavaraliikenteessä kuljetustavan valintaan vaikuttavat ennen kaik-
kea palvelutasovaatimusten (aikataulu, luotettavuus) täyttyminen. 
Riittävän palvelutason täyttävistä kuljetusvaihtoehdoista valitaan 
yleensä halvin. Tavaraliikenteen imagon kehittäminen kestävään 
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suuntaan voisi tuoda kuljetustavan valintaan taloudellisten näkö-
kulmien rinnalle uuden ulottuvuuden. Kuljetuksille voitaisiin esi-
merkiksi määrittää ympäristöeettinen normi, jota noudattaen kulje-
tetut tuotteet saisivat ”kestävästi kuljetettu” -merkin. Kestävästi 
kuljetetun tuotteen matka valmistuspaikasta kuluttajalle olisi mah-
dollisimman lyhyt. Kuljetuksessa olisi noudatettu liikennesääntöjä, 
säädöksiä kuljettajan työ- ja lepoajasta sekä kuorman sitomisesta ja 
paino- ym. rajoituksista. Kuljetusmuoto olisi mahdollisimman vä-
hän ympäristöä rasittava, liikenneturvallisuuden kannalta paras 
käytettävissä oleva vaihtoehto; pitkillä matkoilla juna tai laiva, ja-
kelussa sähkö- tai maakaasukäyttöinen ajoneuvo. Merkki toimisi 
vastaavasti kuin avainlippu- tai joutsenmerkki.  

Kuljetuksen tilaajan tulisi vastata siitä, että ”kestävästi kuljetet-
tu” tuote hoidetaan perille nopeusrajoituksia ja muita liikennesään-
töjä ja kuljetussäädöksiä noudattaen. Rikkomuksista tulisi rangaista 
kuljettajan lisäksi erityisesti kuljetuksen maksajaa. Kokonaisvas-
tuullisen turvallisuus- ja laatuajattelun yleistymisestä on maailmalla 
jo nähtävissä merkkejä erityisesti tavaraliikenteen tiekuljetuksissa. 

 
 

5.3 Taloudelliset ohjauskeinot 
Liikenteen hinnoittelua ja tienkäyttömaksuja on tutkittu paljon 
EU:n puiteohjelmissa. Muun muassa pääkaupunkiseutu on ollut 
Suomesta mukana mallitarkasteluissa. VTT (Karessuo ym. 2004) 
on tehnyt kattavan yhteenvedon liikenteen hinnoittelun kokemuk-
sista, tutkimustarpeista sekä eri keinojen soveltuvuudesta Suomeen. 

Liikenteen hinnoittelukeinot voidaan jakaa talousnäkökulmasta 
neljään pääryhmään: verotukseen, infrastruktuurin käytöstä perittä-
viin maksuihin, alueelliseen hinnoitteluun ja ruuhkahinnoitteluun. 
Lisäksi liikennesuoritteeseen vaikuttavat muun muassa pysäköin-
timaksut ja työmatkavähennys verotuksessa. 

 

5.3.1 Auto-, ajoneuvo ja polttoaineverotus 

Auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverotus kattavat valtaosan liikenteen 
verotuksesta ja maksuista. Koska auto- ja ajoneuvoverot eivät koh-
dennu käytön määrään, ajoittumiseen tai alueeseen, eivät ne juuri-
kaan vaikuta liikkumis- ja kuljetuskäyttäytymiseen (Karessuo 
2004). Ajettua kilometriä kohti lasketut autonkäyttökustannukset 
ovat siis kiinteiden maksujen osalta sitä pienempiä mitä enemmän 
kilometrejä kertyy. Tämä ei motivoi autonomistajia vähentämään 
ajamista. Sen sijaan polttoaineveron suuruus määräytyy suoraan 
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kulutuksen mukaan, joten ainakin suuremmat polttoaineen hinta-
muutokset vaikuttavat liikkumis- ja kuljetusmääriin.  

PLJ 2002 -työn yhteydessä tehdyssä mallitarkastelussa, jossa ar-
vioitiin polttoaineen hinnan noston liikenteellisiä vaikutuksia Hel-
singin työssäkäyntialueella. Polttoaineen hinnan nosto neljännek-
sellä vähentää henkilöautomatkoja noin kolmella prosentilla, mutta 
lyhentää niitä selvästi – noin kymmenen prosenttia. Ajosuorite vä-
henee noin 16 prosenttia, pääkaupunkiseudulla hieman vähemmän 
noin kymmenen prosenttia asukasmäärän nousun takia. Ruuhkau-
tuvuus pienenee ja keskinopeudet pääkaupunkiseudulla ruuhka-
aikana kasvavat viisi prosenttia. Liikennemäärät vähenevät koko 
verkolla noin kymmenen prosenttia. Ajoneuvoliikenteen vähenty-
minen alentaa liikenteen päästöjen ja liikenneonnettomuuksien 
määrää saman verran. (YTV 2002) 

Polttoaineiden hintamuutosten ja työmatkojen verovähennysoi-
keuden poistamisen vaikutuksia käsitelleessä selvityksessä (Räsä-
nen ym. 2000) tutkittiin neljän eri skenaarion vaikutusta liikkumi-
seen: 

1) Polttoaineen hintaa lasketaan 30 prosenttia 
2) Polttoaineen hintaa nostetaan 50 prosenttia 
3) Polttoaineen hinta kaksinkertaistetaan 
4) Työmatkakulujen verovähennysoikeus poistetaan. 

Polttoaineen hinnan lasku vähentäisi joukkoliikenteen käyttöä ja 
lisäisi yksityisautoilua ja onnettomuuksia (taulukko 6). Hinnan 50 
prosentin nostolla olisi lähes käänteinen vaikutus kuin 30 prosentin 
hinnan laskulla. Polttoaineen tuplahinta lisäisi selvästi joukkolii-
kenteen osuutta ja vähentäisi yksityisautoilua ja onnettomuuksia. 

Selvityksessä todettiin, että polttoaineen hinnan muutoksilla on 
suurin vaikutus vapaa-ajan matkoihin. Työmatkojen verovähennys-
oikeuden vuoksi polttoaineen hinnan muuttaminen ei vaikuta mer-
kittävästi työ- tai työasiamatkoihin. 

 
Talukko 6. Verotuksellisten toimenpiteiden vaikutukset suoritteisiin ja liikenne-
turvallisuustilanteeseen (Räsänen ym. 2000). 

ha, kuljettajat 35800 -2 % 2 % -2 % -4 %
ha, matkustajat 21500 -2 % -1 % 0 % 0 %
linja-auto 4460 -2 % -4 % 10 % 20 %
juna 3396 0 % -9 % 9 % 19 %

kuolleet 368 -2 % 2 % -2 % -4 %
loukkaantuneet 8600 -2 % 2 % -2 % -4 %

Matka-
suorite 
milj. 
hlökm/v

Onnetto-
muudet

Perus-
ennuste

Verovähen-
nys pois

Polttoaine 
-30%

Polttoaine 
+ 50 %

Polttoaine 
+100 %
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5.3.2 Rajakustannushinnoittelu 

Yhteiskuntataloudellisella rajakustannushinnoittelulla tarkoitetaan 
järjestelmää, jossa kukin liikennepalvelujen käyttäjä maksaa aihe-
uttamansa kustannukset (Karessuo 2004). Kustannuksia ovat muun 
muassa melu-, päästö-, onnettomuus- ja ruuhkakustannukset sekä 
väylien kulumisesta aiheutuvat kustannukset. Rajakustannushin-
noittelun tavoitteena on yhteiskunnallinen tehokkuus. Rajakustan-
nushinnoittelu on keskeisenä tavoitteena EU:n liikenteen hinnoitte-
lupolitiikassa (Karessuo 2004).  

Karessuon (2004) mukaan polttoaineverotuksen alueellinen tai 
käytettyyn liikenneverkon osaan perustuva erottelu olisi vaikea 
toteuttaa käytännössä. Polttoaineverotus soveltuu siis huonosti ra-
jakustannushinnoittelun toteuttamiseen. 

Liikenteeltä perittävät verot ja maksut muodostavat noin kym-
menen prosenttia Suomen valtion budjetin loppusummasta. Vero-
jen tuottoa ei ole "korvamerkitty" liikennesektorin menojen ja hait-
tojen hoitamiseen, vaan liikenteen verotuksen tavoitteena on rahoit-
taa valtion menoja yleensä. Ohjaavampien verojen kautta olisi 
mahdollista paitsi tehostaa olemassa olevan infrastruktuurin käyt-
töä, myös ohjata väyläpalvelujen käyttäjien toimintaa ympäristöys-
tävällisemmän ja turvallisemman kaluston käyttöönottoon.  

Karessuon (2004) mukaan liikenteen verotulot ylittävät valtion 
vuotuiset tienpidon kulut, mutta rajakustannusvastaavuus ei toteu-
du. Liikenneministeriön (1995) selvityksessä todettiin, että vuonna 
1993 liikenteen verot ja maksut riittivät kattamaan väyläkustannuk-
set, mutta ulkoiset haitat, kuten melu-, päästö-, onnettomuus- ja 
ruuhkakustannukset, jäivät yhteiskunnan maksettaviksi. 

Tervonen (2004) on tutkinut rajakustannushinnoittelun soveltu-
vuutta Suomeen. Tulosten mukaan nykyisten liikenteen verojen ja 
maksujen (sekä joukkoliikenteen tukien) poistaminen ja rajakus-
tannushinnoitteluun siirtyminen nostaisi liikkumisen hintaa Helsin-
gissä, mikä toisi ruuhkan tasoittumisen kautta merkittäviä aikakus-
tannussäästöjä ja vähentäisi muita ulkoisvaikutuksia. Helsinkiä vä-
hemmän ruuhkaisilla alueilla ja erityisesti harvempaan asutuilla 
seuduilla liikkumisen hinta puolestaan alenisi nykyisestä. Moilasen 
(2000) mukaan rajakustannushinnoittelu lisäisi liikennejärjestelmän 
tehokkuutta Helsingin seudulla ja estäisi kaupunkirakennetta hajau-
tumasta.  

 

5.3.3 Liikenneinvestointien käyttömaksut  

Käyttömaksuja (Facility charge) peritään lainapääomalla rahoitet-
tujen pitkäaikaisten liikenneinvestointien rahoittamisen, esimerkik-
si tunnelin, sillan, tien tai pysäköintialueen käytöstä. Maksut ovat 
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yleensä kiinteitä ja yksinomaan ylläpito- ja pääomakustannusten 
kattamiseen tarkoitettuja (Karessuo 2004). Käyttömaksuja käyte-
tään esimerkiksi joulukuussa 2004 Ranskassa avatun maailman 
suurimman sillan, Millau Viaductin, rahoittamisessa. Sillan ylitys 
autolla maksaa kesällä 6,50 euroa ja muuna aikana 4,90 euroa 
(www.tollroadsnews.com).  

Oslossa on käytössä lähes koko kaupunkiseudun kattava elekt-
roninen tienkäyttömaksujärjestelmä. Oslon tiemaksujärjestelmä 
otettiin käyttöön tieinvestointeja sisältävän paketin rahoittamiseksi 
vuonna 1990. Tulleja kerätään 19 maksuasemaa käsittävällä tulli-
kehällä nykyisin noin 850 milj. NOK vuodessa. Nykyinen järjes-
telmä ei tasamaksuisena ja kuukausikortit sisältävänä ole vaikutta-
nut kysyntään (Karessuo 2004). 

Kaliforniassa Yhdysvalloissa otettiin moottoritie SR91:llä vuon-
na 1995 käyttöön järjestelmä, jossa maksu kerättiin tuulilasiin kiin-
nitettävän lähettimen avulla. Maksun suuruus säädettiin niin, että 
maksullisella kaistalla nopeustaso pysyi 105 km/h:ssa (65 mai-
lia/h). Maksun keräämisestä vastaa tieyhtiö, tosin maksujärjestel-
män voitot tilitetään valtiolle (Eliasson & Lundberg 2002). Kysees-
sä oli ns. HOT-tulli (high occupance toll), jolla tarkoitetaan HOV 
-kaistan (high occupancy vehicle) käytöstä perittävää maksua. 
HOV-kaista on varattu ajoneuvoille, joissa on kuljettajan lisäksi 
vähintään yksi tai useampia matkustajia. SR91-tiellä oli oltava vä-
hintään kolme matkustajaa (Bronsall ym. 2004). SR91-tien tien-
käyttäjämaksujen vaikutuksista ei ole raportoitu, sen sijaan HOV-
kaistojen vaikutuksia on tutkittu muun muassa Leedsissä tehdyssä 
kokeilussa, jossa HOV-kaistat (yhteispituus 1,5 km) avattiin liiken-
teelle vuonna 1998. Vuonna 1997, ennen kokeilua, ajo-neuvossa oli 
keskimäärin 1,35 matkustajaa, vuonna 2002 määrä oli noussut 1,51 
matkustajaan. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät kolmen 
vuoden aikana 30 prosenttia (Bus Priority Resource Pack).  

Ongelmana tieinvestointien lainarahoituksessa on se, että myö-
hemmät sukupolvet joutuvat maksamaan aiempien sukupolvien 
päättämät liikenneinvestoinnit, silloinkin kun niitä ei välttämättä 
enää edes tarvita. Korkojen kera nämä investoinnit tulevat myös 
kalliiksi. Lisäksi tieinvestoinnit yleensä enemmänkin lisäävät kuin 
vähentävät liikennettä. 

 

5.3.4 Tie- ja ruuhkamaksut 

Tullikehäjärjestelmä (toll-ring) on Euroopassa käytetty alueellisten 
tienkäyttömaksujen (Area Pricing) perintätapa. Maksu peritään 
alueen rajan ylittämisestä joko kiinteänä päivä-, kuukausi- tai vuo-
simaksuna tai ylityskohtaisesti (Karessuo 2004). Norjassa kehätullit 
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ovat olleet käytössä jo pitkään: järjestelmä otettiin käyttöön Ber-
genissä vuonna 1986, Oslossa neljä vuotta myöhemmin ja Trond-
heimissä vuonna 1991. Norjassa maksujen taustalla ei ole ollut lii-
kenteen kasvun hillintä vaan investointien rahoittaminen. Kehätullit 
ovat vähentäneet liikennettä arviolta 5–10 prosenttia. Tosin esimer-
kiksi Trondheimissä iltapäiväruuhkat eivät ole helpottuneet, sillä 
ihmiset ovat viivästyttäneet töistä lähtöään kello 17 jälkeen, jolloin 
tulli-maksua ei enää tarvitse maksaa (Small 1997).  

Tunnetuin ja tuorein esimerkki alueellisesta hinnoittelusta on 
Lontoossa helmikuussa 2003 käyttöön otettu hinnoittelujärjestelmä 
(Shaffer & Santos 2003). Matkan voi maksaa joko etukäteen tai 
matkan jälkeen, kuitenkin saman vuorokauden aikana. Maksun 
suuruus on 5£ ennen matkapäivän aamukymmentä ja 10 £ sen jäl-
keen. Maksu vaaditaan maanantaista perjantaihin klo 7–18.30 lii-
kennemerkein merkityllä maksuvyöhykkeellä. Maksun suorittamis-
ta valvotaan kameroin, jotka tallentavat maksuvyöhykkeelle ajavi-
en autojen rekisteritunnukset. Keskiyöllä rekisteritietoja verrataan 
tietojärjestelmässä oleviin maksutietoihin. Niille, jotka eivät ole 
maksaneet maksua kello 24 mennessä, lähetetään 100 £ suuruinen 
rangaistusmaksu, joka putoaa puoleen, mikäli maksu suoritetaan 14 
vrk kuluessa. Mikäli maksua ei suoriteta 28 vrk kuluessa, on ran-
gaistusmaksu 150 £. Tietyille ajoneuvoille tai käyttäjäryhmille on 
myönnetty joko alennuksia tai vapautus maksusta. Tällaisia ovat 
muun muassa maksuvyöhykkeellä asuvat, liikuntaesteiset, vaihto-
ehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot, yhdeksälle tai useammal-
le henkilölle rekisteröidyt ajoneuvot, hinausautot, huoltoyhtiöt sekä 
sähköautot. Transport for London seuraa järjestelmän vaikutuksia 
viisivuotisella seurantaohjelmalla (Transport for London). Ensim-
mäisten tulosten mukaan alueellinen hinnoittelu on nostanut mat-
kanopeutta alueella noin 21 prosenttia. Alueelle tulevien yksityis-
autojen määrän on arvioitu pienentyneen yli 30 prosenttia. Taksien 
ja moottoripyörien määrä alueella on lisääntynyt 19 prosenttia ja 
bussien määrä on kasvanut 16  prosenttia. Kokonaisuudessaan lii-
kennemäärä hinnoitteluvyöhykkeellä on pienentynyt noin 15 pro-
senttia (Shaffer & Santos 2003). Ruuhkista aiheutuneet viivytykset 
ovat vähentyneet 30 prosenttia, busseilla viivytykset ovat vähenty-
neet 50 prosenttia. Bussin käyttö on lisääntynyt noin 14 prosenttia. 
Hinnoittelu on vaikuttanut viivytysten pienentymisen kautta myös 
taksimatkojen hintoihin, jotka ovat alentuneet 20–40 prosenttia 
(Litman 2004a). 

Ruuhkahinnoittelussa (Congestion Charging) maksun tarkoituk-
sena on rajoittaa liikennettä tietyllä alueella. Maksun suuruus voi 
myös vaihdella esimerkiksi matkan ajoittumisen mukaan. Singapo-
ressa alueellinen ruuhkamaksu (Area License Scheme) otettiin käyt-
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töön jo vuonna 1975. Maksun tarkoituksena oli alun perin rajoittaa 
auton omistamista. Maksun suuruus ja rakenne on vaihdellut eri 
aikoina. Alkuvaiheessa ruuhkamaksua kerättiin vain keskusta-
alueelle ajavilta ajoneuvoilta aamuruuhkan aikaan (7.30–9.30). 
Myöhemmin maksu laajeni iltapäivälle (16.30–18.30). Myös mak-
susta vapautetut poikkeustapaukset poistettiin joukkoliikennettä 
lukuun ottamatta. Vuonna 1994 maksujärjestelmä laajeni aamun ja 
iltapäivän väliseen aikaan. Järjestelmän liikenteelliset vaikutukset 
ovat olleet suuria: työmatka-autoilijoiden osuus putosi järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen 48 prosentista 27 prosenttiin. Vastaavasti bus-
sien ja kimppakyytien käyttäjämäärät kasvoivat yli 60 prosenttiin 
kun niiden osuus ennen maksun käyttöönottoa oli noin 40 prosent-
tia. Ajoneuvojen määrä maksullisella alueella väheni 44 prosenttia, 
mutta kasvoi 13 prosenttia puolen tunnin jaksoilla ennen maksulli-
sen ajan alkua. Tästä johtuen alkuperäistä maksullista aikaa piden-
nettiin 45 minuutilla (Small 1997). 

Myös Tukholmassa ollaan kokeilemassa ruuhkahinnoittelua. 
Kokeilun tarkoituksena on testata järjestelmää, jolla voidaan vähen-
tää ruuhkia ja samalla parantaa ympäristöä. Kokeilun ensimmäinen 
vaihe, joukkoliikennetarjonnan lisääminen, on aloitettu elokuussa 
2005. Hinnoittelu otetaan käyttöön 3.1.2006 ja kokeilua jatketaan 
heinäkuun 2006 loppuun. Syyskuussa 2006 järjestetään kansanää-
nestys ruuhkamaksujen pysyvyydestä. Kokeiluvyöhyke kattaa 
Tukholman keskusta-alueet. Maksu peritään sekä alueelle tultaessa 
että sieltä lähdettäessä kello 6.30–18.29 välisenä aikana. Maksun 
suuruus on enimmillään noin 6,30 euroa (60 SEK). Lauantaisin ja 
pyhäpäivinä maksua ei peritä. Maksu tulee suorittaa Vägverketin 
tilille viiden päivän sisällä vyöhykerajan ylittämisestä. Maksuväli-
neinä ovat automaatit, internet-pankkiyhteydet sekä kioskit (Press-
byrån, 7-Eleven). Vyöhykkeiden rajalla maksumahdollisuutta ei ole 
(Stockholmsforsoket). 

Roomassa ruuhkamaksu otettiin käyttöön vuonna 1989. Maksun 
tarkoituksena oli vähentää autoliikennettä keskustan "sinisellä vyö-
hykkeellä". Maksu kerätään manuaalisesti 26 portilla. Maksullinen 
aika Roomassa on arkisin 6.30–18.00 ja lauantaisin 14.00–18.00 
välillä. Järjestelmän heikkoutena on puutteellinen valvonta: arviolta 
36 prosenttia autoilijoista jättää maksun maksamatta (Eliasson & 
Lundberg 2002). 

Maanteillä ruuhkamaksua on kokeiltu maksullisella A1-
tullitiellä Ranskassa. Tie ruuhkautuu helposti sunnuntai-iltapäivisin 
ja illoin Pariisin lähellä. Vuonna 1992 tiellä otettiin käyttöön vaih-
tuva ruuhkamaksu, joka on voimassa vain sunnuntaisin. Ruuhka-
maksu on 25–56 prosenttia korkeampi kuin normaali tiemaksu. 
Maksulla pyritään muuttamaan ajoneuvojen ajallista jakaumaa, 
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missä onnistuttiinkin: noin viidennes tullitien käyttäjistä siirsi läh-
töänsä myöhemmäksi (Small 1997). 

Osana Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa teh-
tiin mallitarkasteluja ruuhkamaksujärjestelmän vaikutuksista Kehä 
I:n sisällä. Lähtökohtana oli vyöhykekohtainen henkilöautoja kos-
keva hinnoittelu, jossa hinta kasvaa kohti Helsingin keskustaa. 
Malliajossa käytetyt ruuhkamaksut olivat kantakaupungissa 0,10 
euroa/km, Kehä I:n sisällä 0,07 euroa/km ja muualla seudulla 0,03 
euroa/km. Lisäksi tehtiin herkkyystarkasteluna malli, jossa maksut 
olivat 1,5-kertaiset. Tulosten mukaan liikenteen hallintatoimet li-
säävät joukkoliikenteen kysyntää ja vähentävät tieliikennettä erityi-
sesti Kehä I:n sisäpuolisella alueella. Hinnoittelutuottojen laskettiin 
olevan malliajoissa kuvatulla järjestelmällä noin 40–50 miljoonaa 
euroa vuodessa. 1,5-kertaisella hintatasolla bruttotuotot olivat noin 
60 miljoonaa euroa vuodessa. Liikenneonnettomuudet vähenevät 
ajoneuvoliikenteen vähentyessä. Suurimmillaan vähenemä on Kehä 
I:llä ja säteittäisillä väylillä pääkaupunkiseudun sisäosissa. Helsin-
gin seudulla onnettomuudet ja päästöt vähenevät muutaman pro-
sentin. (YTV 2002). 

 

5.3.5 Ajosuoritteeseen perustuvat auto- ja liikenneva-
kuutusmaksut 

Yksi tapa vaikuttaa liikennesuoritteeseen ja -turvallisuuteen on 
“pay as you drive” -tyylinen vakuutus, jossa vakuutusmaksun suu-
ruuteen vaikuttavat esimerkiksi ajettavien kilometrien määrä tai 
ajotapa. LINTU-ohjelmassa on tekeillä esiselvitys todennettavaan 
ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuis-
ta (ATOLI).  

Englannissa esimerkiksi Norwich Union -vakuutusyhtiö tarjoaa 
nuorille suunnattua vakuutusta, jossa vakuutusmaksun suuruuteen 
vaikuttavat suoritteen ohella se milloin ja missä autolla ajetaan. 
”Pay as you drive” –vakuutuksen ottajan tulee olla 18–23-vuotias 
ja vakuutetun ajoneuvon rekisteröity vuonna 1986 tai sen jälkeen. 
Tarvittavat ajoneuvon käyttötiedot kerätään ”mustan laatikon” 
avulla. Ajoneuvon paikannus tapahtuu GPS-paikantimella ja tiedot 
lähetään ajoneuvosta vakuutusyhtiöön automaattisesti matkapuhe-
limella. Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain. Järjestelmä 
mahdollistaa ajoneuvoon sijoitetun laitteiston käyttämisen myös 
muihin tarkoituksiin kuten reaaliaikaiseen reittiopastukseen (Nor-
wich Union).  

Irlantilaisen AXA-vakuutusyhtiön Traksure -vakuutus perustuu 
myös ”mustan laatikon” tallentamiin tietoihin. Erona Norwich 
Unionin vakuutukseen on se, että vakuutusmaksu perustuu ajota-
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paan. Nuorille (17–25-vuotiaat) suunnatun vakuutuksen tarkoituk-
sena on tarjota perinteistä vakuutusta edullisempi vakuutusvaih-
toehto kuljettajille, jotka ovat sitoutuneet turvalliseen ajotapaan. 
Nopeusrajoitusten noudattaminen, tai niiden ylittäminen, näkyvät 
suoraan vakuutusmaksussa joko alennuksena tai sanktiona (AXA 
Insurance). 

 

5.3.6 Pysäköintipolitiikka 

Kaupunkiseuduilla yksi yleisimpiä kysynnän hallintakeinoja on 
pysäköintimaksujen kerääminen. Liikenteen kysyntään vaikutetaan 
paikallisesti asettamalla erisuuruisia maksuja eri alueille, eri vuoro-
kaudenajoille ja viikonpäiville (Kalliokoski 2003). Kurri ja Laakso 
(2002) selvittivät pääkaupunkiseudulla pysäköintikustannusten vai-
kutuksia auton käyttöön. Tulosten mukaan pysäköintikustannusten 
nousu 30  prosentilla vähentäisi henkilöauton käyttöä 8–14 prosent-
tia. Muutos olisi voimakkain kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. 
Pysäköintimaksun kaksinkertaistaminen vähentäisi kulkutavan va-
lintamallin mukaan henkilöautomatkoja noin 21–38 prosenttia. Mi-
käli pysäköintimaksu olisi aina vähintään seutulipun suuruinen, 
pienenisi henkilöauton kulkutapaosuus 8–14 prosenttia. Joukkolii-
kennelipun hinnan laskeminen 30 prosentilla pienentäisi arvioiden 
mukaan henkilöauton osuutta vain 1–3 prosenttia.  

Pieniä pysäköintikustannuksen hinnan muutoksia tehokkaammin 
henkilöauton käyttöön voitaisiin Kurrin ja Laakson (2003) mukaan 
vaikuttaa esimerkiksi pysäköintipaikkojen sijainnilla. Yksityisten 
tonttipaikkojen tapauksessa tämä voi kuitenkin olla vaikeaa. Myös 
kävelymatkan pituudella todettiin olevan vaikutusta. Mikäli käve-
lymatka pysäköintipaikalta määräpaikkaan olisi 400 metriä, vä-
henisi henkilöauton kulkutapaosuus 8–11 prosenttia. Jos kävely-
matka pysäköintipaikalta määräpaikkaan olisi sama kuin joukkolii-
kennevaihtoehdossa, vähentyisi henkilöauton käyttö 13–15 prosent-
tia.  

Sveitsin Bernissä liikenteen kasvua on pyritty hillitsemään ra-
joittamalla yksityisten ja julkisten pysäköintipaikkojen määrää, 
muuttamalla ilmaispysäköintipaikkoja maksulliseksi ja nostamalla 
pysäköintimaksuja. Lisäksi kaupungissa otettiin vuonna 1997 käyt-
töön pysäköinninopastusjärjestelmä. Tiukennetun pysäköintipoli-
tiikan käyttöönoton jälkeen liikennemäärät vähenivät keskimäärin 
15 prosenttia. Myös pysäköintipaikkojen kysyntä on vähentynyt: 
pysäköintipaikkojen käyttöaste on laskenut 13 prosenttia (Urban 
Transport Benchmarking Initiative 2004). 
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5.3.7 Henkilöautoilun verot ja maksut 

Suomen nykyiset verotuskäytännöt eivät juuri palvele liikenteen 
kasvun hillintää. Liikenteeltä kerättävät verot ja maksut tarjoaisivat 
kuitenkin useita keinoja henkilöautoliikenteen vähentämiseen.  

Ajosuoritteen vähentämiseksi verotusta ja muita autoiluun liitty-
viä maksuja pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän auton käyttöön. 
Yksi verotuksellinen keino liikenteen kasvun hillinnässä on poltto-
aineveron nosto. Polttoaineveron "riittävän suuri" korotus vähentää 
matkoja jonkin verran ja lyhentää niiden pituutta. Äskettäisen polt-
toaineen äkillisen hinnankorotuksen uutisoitiin vähentäneen selväs-
ti polttoaineen myyntiä. Uutisissa haastatellut kertoivat vähentä-
vänsä huviajelua ja valitsevansa joukkoliikenteen työmatkalle. 
Polttoaineen hinnan säätelyssä on kuitenkin otettava huomion 
Suomen naapurimaiden polttoaineen hintataso. 

Telematiikka tarjoaa mahdollisuuden kilometriperustaisen auton 
käyttömaksu- ja liikennevakuutusjärjestelmän rakentamiseen. Jär-
jestelmään voitaisiin lisätä myös ruuhka- ja aluemaksut. Liikenteen 
ja logistiikan telematiikan tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa edistävä ITS-Finland -yhteistyöfoorumi julkaisi 
verkkosivuillaan keväällä 2005 aloitteen paikannukseen perustu-
vasta tiemaksujärjestelmästä (ITS-Finland 2005). Aloitteessa tode-
taan: 

"Mikäli autot varustettaisiin sopivalla telematiikkalaitteella, ny-
kymuotoiset verot ja maksut voitaisiin korvata tiemaksulla, jota 
perittäisiin etenkin ruuhkautuvilla tie- ja katuverkon osilla 
ruuhka-aikoina. Saman laitteen avulla voitaisiin kaikkiin autoi-
hin tuoda keli- ja onnettomuusvaroitukset sekä automaattinen 
hätäsoitto kolarin sattuessa ja näin parantaa liikenteen suju-
vuuden lisäksi myös liikenneturvallisuutta. --- Tiemaksujen pe-
rimisen periaatteet ovat lähtökohtaisesti johdettavissa liikenne-
poliittisista tavoitteista. ”Käyttäjä maksaa” -periaatteen toteut-
tamisen ohella kilometriperusteinen tiemaksu voisi ohjata vält-
tämään ruuhkia ja samalla ajoneuvolaitteella voitaisiin tarjota 
monia liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tukevia palveluja." 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi voi-

taisiin kunnallisverot tasata asuin- ja työpaikkakunnan kesken. 
Työmatkavähennys voitaisiin poistaa tai muuttaa joukkoliikennettä 
suosivaksi. Työmatkavähennyksen muuttaminen vain joukkoliiken-
teen käyttäjiä koskevaksi tai sen poistaminen kokonaan voisi vä-
hentää henkilöautoilla tehtävää työmatkaliikennettä erityisesti ke-
hyskuntien ja suurten kaupunkiseutujen välillä. Myös haja-
asutusalueille, missä ei ole työmatkaan soveltuvaa joukkoliikennet-
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tä, voitaisiin kehittää esimerkiksi kimppakyytejä tai joukkoliiken-
nettä sisältäviä matkaketjuja suosivia ratkaisuja.  

Yksityisautoilun vähentämiseksi keskustoissa pysäköintimaksut 
voisivat olla aina vähintään bussilipun suuruisia. Nykyisellään työ-
suhdeautot ja erityisesti vapaa autoetu suosivat auton suurkäyttöä ja 
suuntaavat sitä ennen kaikkea työmatkaliikenteeseen. Nykyinen 
kiinteä työsuhdeauton verotusarvo tekee ajokilometreistä työnteki-
jälle sitä edullisempia mitä enemmän ajaa. Henkilöautoilun vähen-
tämiseksi työsuhdeauton ja vapaan autoedun verotusta pitäisi nos-
taa tuntuvasti ja kytkeä työntekijän kustannukset oman ajon mää-
rään. Työsuhdeautoedun ja parkkipaikkamaksun sijasta työnantajat 
voisivat antaa palkanlisäksi joukkoliikenteen työmatkalipun tai tu-
kea kävellen tai pyörällä tehtävää työmatkaa.  
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6 Yhteenveto ja 
johtopäätökset 

 

6.1 Suomeen soveltuvat liikenteen 
kasvun hillintäkeinot 

Liikenteen kasvun hillintä tulisi nähdä kokonaisuutena, jossa eri 
keinot tukevat toisiaan. Vaikka yksittäisen keinon vaikutus olisi 
vähäinen, voi useamman samaan aikaan toteutettavan keinon yh-
teisvaikutus kasvaa merkittäväksi. Keinojen yhdistäminen mahdol-
listaa myös liikennekysynnän vähentämisen siten, että talouskasvun 
edellytykset säilyvät (ks. kappale 2.2.1). 

Taulukkoon 7 on koottu yhteenveto luvussa 5 kerrotuista Suo-
meen soveltuvista hillintäkeinoista. Lista on kerätty tämän työn 
yhteydessä järjestetyn tulevaisuusverstaan (liite 2) ja ohjausryhmä-
työskentelyn pohjalta. 

Yleisten teiden liikenteen kasvun ennustetaan painottuvan pää-
tieverkolle. Hillintäkeinoista pitkämatkaisen tieliikenteen vähentä-
miseen kohdistuvat verot ja maksut sekä rautatie- ja vesistökulje-
tusten osuuden kasvu.  

Liikennesuoritteen arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti myös 
kasvavilla kaupunkiseuduilla. Näillä alueilla liikenteen kasvua hil-
litsevät erityisesti työmatkaliikenteessä keinot, jotka tähtäävät kes-
tävien kulkumuotojen käytön lisäämiseen ja liikkumisen tarpeen 
vähentämiseen. Liikennemäärien väheneminen kaupunkiseuduilla 
parantaisi kevyen liikenteen turvallisuutta ja miellyttävyyttä sekä 
antaisi siten lisätukea kestävien kulkumuotojen käytölle ja tiiviille 
yhdyskuntarakenteelle.   
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Taulukko 7. Suomeen soveltuvia liikenteen hillintäkeinoja 

Liikkumistarpeen vähentäminen 
• Tiivis yhdyskuntarakenne 

o Kaavoituksellisen ohjauksen lisääminen (eri kaavatasot) 
o Asuminen, työ, harrastukset ja palvelut lähietäisyydellä 
o Tiivis-matala rakentaminen, uudenlaiset kerrostaloalueet 
o Joukkoliikenneyhteydet 
o Asutuksen ja ostoskeskusten sijoittaminen  
o Rakennuskäytäntöjen tiukentaminen hajarakentamisessa 
o Hajarakentamisen vaikutusten selvittäminen ja niistä tiedottaminen mm. 

päätöksentekiijöille 
• Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen  

o puhelinneuvottelut, videoneuvottelut, sähköposti 
• Etätyö 

o Etätyöstarttiraha 
• Matkojen yhdistely 

o Kimppakyydit (useita henkilöitä autossa) 
o Matkaketjut (useita kohteita samalla matkalla) 

• Kuljetusten yhdistely 
o Koululaisten, vanhusten, ruokapalvelun, kotihoidon yms. kunnan 

järjestämien kuljetusten yhdistely 
o Taksikuljetusten yhdistely (sairaalat, lentokentät, kurssikeskukset ym.) 
o Matkojenyhdistämiskeskukset 
o Yritysten ja kaupan kuljetusten logistiikka 

• Huviajelun yleinen paheksuminen 

Kestävien kulkumuotojen käytön lisääminen 
• Yksityisautoilusta kestäviin kulkumuotoihin –tiedotuskampanja 

o Aihe yleiseksi keskustelunaiheeksi 
o Tiedon lisääminen vaihtoehdoista ja valintojen seurauksista 

(hyötyliikunnan edut esille) 
o Tietoa ja tapaustarinoita työmatkakävelystä sekä bussin, junan ja pyörän 

käytöstä 
o Kestävästi töihin -haastekampanjoita työpaikoille, porukan tuki 

• Työmatkalippu 
• Pyöräilyetu (palkkio/varusteet/työmatka työaikaa) 

ο Peseytymistilat 
ο Pyöräpysäköinti 

• Kävelyetu (palkkio/työmatka työaikaa) 
• Työpaikalle yhteiskäyttöautoja ja -polkupyöriä työmatkoille 

o Autottomille myös viikonloppumatkoille  
• Joukkoliikenteen tukeminen 

ο Matkan hinta edulliseksi (halvempi kuin alin pysäköintimaksu) 
ο Palvelutason parantaminen; vuorotarjonta, täsmällisyys, mukavuus 
ο Kutsuohjattu joukkoliikenne 

• Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen 

Verot ja maksut 
• Auton käytön verotus 

o Polttoaineveron nosto 
o Kilometriperusteinen käyttömaksu- ja liikennevakuutusjärjestelmä 
o Ruuhka- ja aluemaksut 

• Kunnallisverot tasataan asuin- ja työpaikkakunnan kesken 
• Työmatkavähennys poistetaan tai annetaan vain joukkoliikenteen käyttäjille; 

täsmäratkaisut haja-asutusalueelle 
• Pysäköintimaksut vähintään bussilipun suuruisiksi 
• Työsuhdeauton veron nosto ja käyttöperusteiset maksut 

Tavaraliikenteen kuljetusten kehittäminen 
• Rautatieliikenteen kilpailukyvyn varmistaminen, joustavat kuljetusketjut 
• Raskaan liikenteen tiemaksut 
• ”Kestävästi kuljetettu” –ajattelun edistäminen 
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6.2 Liikenteen kasvun hillintäkeinojen 
liikenneturvallisuusvaikutukset 

Liikenteen hillintäkeinojen liikenneturvallisuusvaikutuksia on tut-
kittu vähän. Liikennesuoritteen ja onnettomuuksien välinen yhteys 
voi vaihdella esimerkiksi erilaisten liikenneympäristöjen, alueiden 
ja käyttäjäryhmien mukaan. Oletus suorasta yhteydestä onnetto-
muuksien ja liikennesuoritteen välillä voi johtaa liikenteen hillintä-
keinojen liikenneturvallisuusvaikutusten yli- tai aliarviointiin. 

Eri tutkimuksissa ja selvityksissä tehdyt arviot eri keinojen lii-
kenneturvallisuusvaikutuksista ovat perustuneet lähinnä liikenne-
suoritteen vähenemiseen sekä suoritteen ja onnettomuuksien väli-
seen yhteyteen. Mikäli tietyn keinon soveltaminen vähentää liiken-
nesuoritetta, pienentää se myös altistusta liikenneonnettomuuksille. 
Esimerkiksi PLJ 2002 -työn yhteydessä on arvioitu, että polttoai-
neen hinnan nosto prosentilla vähentää suoritetta 10 prosenttia. Yh-
teys onnettomuuksien määrän ja ajosuoritteen välillä on arvioitu 
suoraksi, jolloin liikenneonnettomuuksien määrän vähenemä on 
myös noin 10 prosenttia.  

Liikenteen hillintäkeinoilla voidaan vaikuttaa myös ajoneuvojen 
kuormitusasteeseen esimerkiksi HOV-kaistojen (High Occupancy 
Vehicle) käytöllä. Kohonnut kuormitusaste puolestaan vähentää 
ajosuoritetta, mikä pienentää altistusta liikenneonnettomuuksille. 
Kokemusten mukaan HOV-kaistat voivat tietyllä välillä vähentää 
onnettomuuksia jopa 30 prosenttia. 

Erilaisten hinnoittelukeinojen, alueidenkäytön suunnittelun ja 
pysäköintijärjestelyjen avulla voidaan vaikuttaa kaupunkien kes-
kusta-alueiden autoliikenteen määriin. Alhaisilla nopeusrajoitus-
alueilla liikenneturvallisuusvaikutukset voivat näkyä parantuneena 
kevyen liikenteen turvallisuutena. 

Litman (2003) on arvioinut erilaisten liikkumisen hallinta  
-toimien liikenneturvallisuusvaikutuksia tietyin taustaoletuksin.  

• Kilometriperusteinen vakuutus- ja rekisteröintimaksu vä-
hentää autoliikennettä arviolta 10 prosenttia ja onnetto-
muuksia arviolta 12 prosenttia  

• Pysäköintimaksut vähentävät autoliikennettä arviolta 20 
prosenttia ja onnettomuuksia 10 prosenttia, mikäli pysä-
köintimaksut (tai niiden korotukset) kattavat puolet tietyn 
alueen pysäköintipaikoista. 

• Tiedotuskampanjat: paikallisesti tiedotuksella on päästy 7–
14 prosentin matkavähenemiin henkilöautoliikenteessä. 
Keskimääräisellä 10 prosentin matkavähenemällä kampan-
jat voisivat vähentää onnettomuuksia paikallisesti 5-10 pro-
senttia. 
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• Ruuhkamaksut: esimerkiksi Lontoossa ruuhkamaksut ovat 
vähentäneet ajoneuvomatkoja hinnoittelun piiriin kuuluvalla 
alueella 20 prosenttia. Onnettomuuksien vähenemäksi voi-
nee arvioida 15–25 prosenttia.. 

• Maankäytön suunnittelu: uusien, mahdollisesti autottomien 
asukkaiden ajosuorite voi olla jopa 15–25 prosenttia alhai-
sempi kuin "perinteisten autoriippuvaisten" asuinalueiden. 

Litmanin (2003) mukaan kokonaisvaltainen liikkumisen hallintaoh-
jelma voisi vähentää ajoneuvoliikennettä henkilöä kohden noin 20–
30 prosenttia, jopa enemmän, mikäli valtakunnan tason päätöksen-
teko saadaan ohjelman tueksi. Litman (2003) on myös verrannut 
liikkumisen hallintakeinojen onnettomuuksien vähentämispotenti-
aalia "perinteisiin" liikenneturvallisuustyön menetelmiin: 

• Turvavyön käyttöasteen nosto: Yhdysvalloissa turvavyön 
nykyisen 75 prosentin käyttöasteen nosto 90 prosenttiin vä-
hentäisi liikennekuolemien määrää arviolta 10 prosenttia. 

• Rattijuopumukset: Yhdysvalloissa 35 prosenttia onnetto-
muuksista on rattijuopumusonnettomuuksia. Näiden määrän 
puolittaminen vähentäisi liikennekuolemien määrää arviolta 
18 prosenttia. 

• Turvatyynyt: auton turvatyynyjen on arvioitu pienentävän 
kuolemanriskiä 7–10 prosenttia, jolloin turvatyynyllä varus-
tettujen ajoneuvojen osuuden kaksinkertaistaminen vähen-
täisi liikennekuolemia 3–5 prosenttia. 

Litmanin mukaan kustannustehokkaat liikkumisen hallintaratkaisut 
voivat olla yhtä tehokkaita tai jopa tehokkaampia liikenneturvalli-
suustoimenpiteitä kun "perinteiset" keinot. Lisäksi liikkumisen hal-
lintaan liittyy lukuisia muita etuja, kuten ruuhkien väheneminen, 
päästöjen väheneminen sekä kansanterveyden paraneminen jalan-
kulun ja pyöräilyn lisääntyessä. 

Tässä työssä liikenteen kasvun hillintäkeinojen vaikutuksia on 
arvioitu suuntaa-antavasti ja yleisellä tasolla keinojen vaikutusme-
kanismien kautta. Eri hillintäkeinojen määrällisten vaikutusten – 
sekä liikenteen kasvun että liikenneturvallisuuden kannalta – tar-
kempaan arviointiin tarvitaan täsmällisempää tietoa ja uusia tutki-
muksia, joihin ei tässä työssä ole ollut mahdollisuuksia. 
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6.3 Liikenteen kasvun ja liikennetur-
vallisuuden skenaariot 

Liikenteen kasvun hillintää ja liikenneturvallisuutta käsitelleen tu-
levaisuusverstaan (liite 3) ja kehitystarkastelujen pohjalta laadittiin 
kolme yleisen tason skenaariota: 
 

1. ”Kasvu jatkuu” 
2. ”Pieniä toimenpiteitä” 
3. ”Aktiivinen hillintä” 

 
Skenaarioiden laadinnassa lähtökohtana on ollut taulukon 8 neli-
kenttä. Tulevaisuuskuvien pääpaino on liikenteen hillintäkeinoissa 
ja niiden turvallisuusvaikutuksissa – muut skenaarioihin liittyvät 
yhteiskunnalliset muutokset on tässä työssä jätetty vähemmälle 
huomiolle.  

 
Taulukko 8. Skenaarioiden laatimisen lähtökohdat. 

 Liikenneturvallisuus  
nykyisellään 

Liikenneturvallisuus pa-
ranee 

Liikenteen kasvu jatkuu ei liikenteen kasvun hil-
lintää eikä merkittäviä uu-
sia turvallisuustoimia  

ei liikenteen kasvun hil-
lintää, liikenneturvalli-
suuteen panostetaan  

Liikenteen kasvu laan-
tuu 

liikenteen kasvua hilli-
tään, mutta liikennetur-
vallisuustoimet jäävät vä-
häisiksi 

hillintäkeinot ja turvalli-
suustoimet käyttöön  

 

6.3.1 "Kasvu jatkuu" 

Skenaariota leimaa "toimitaan kuten tähänkin saakka" -ajattelu. 
Suuriin muutoksiin esimerkiksi lainsäädännön tai liikenteen vero-
tuksen osalta ei olla valmiita. Yhdyskuntarakenteessa suurten kau-
punkiseutujen kehyskunnat jatkavat kasvuaan, mikä lisää henkilö-
autolla tehtävien matkojen määriä. Tulevaisuuskuvan tunnusomai-
sia piirteitä ovat 

• asenneilmapiiri liikenteen kasvua hillitsevien toimenpitei-
den toteuttamiseksi ei ole kypsä  

• ei systemaattista liikenteen kasvun hillintää, satunnaisia 
kampanjoita kevyen ja joukkoliikenteen puolesta  

• ei muutoksia nykyisiin liikenteen verotus- ja hinnoittelukäy-
täntöihin 

• yhdyskuntarakenne jatkaa hajautumistaan 
• työmatkojen kulkutapajakauma säilyy nykyisellään 
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• henkilöautoistuminen jatkuu 
• liikennemäärät kasvavat 
• liikenteessä kuolleiden määrä pysyy nykytasolla tai kasvaa 

hieman, kun merkittäviä uusia turvallisuustoimia ei toteute-
ta ja liikenteen kasvu kumoaa osittain liikenneturvallisuus-
toimenpiteiden vaikutusta 

”Kasvu jatkuu” -skenaarion voidaan olettaa pitävän liikenneturval-
lisuuden lähellä nykytasoa. Liikennemäärien kasvu kumoaa osittain 
liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksen eikä lähellekään 
valtakunnallisia liikenneturvallisuustavoitteita päästä. 

 

6.3.2 "Pieniä toimenpiteitä" 

Ääripäiden väliin sijoittuvassa skenaariossa asenneilmapiiri on 
valmiimpi pienimuotoisiin kokeiluihin sekä liikenteen hillinnän että 
turvallisuustoimien suhteen, mutta laajamittaisiin ja suuriin muu-
toksiin ei edelleenkään olla valmiita. Autonkäyttäjät ja yritysmaa-
ilma tuomitsevat pääasiassa autoliikenteen rajoittamiseen kohdistu-
vat kokeilut. Pyöräilyn suosio kasvaa hieman, mutta vaikutus lii-
kenteen kasvun hillinnän kannalta on marginaalinen. Yhdyskunta-
rakenteen hajaantuminen hidastuu ulkoisten tekijöiden (hidastuva 
muuttoliike ym.) vaikutuksesta. Tulevaisuuskuvan tunnusomaisia 
piirteitä ovat 

• liikenteen hillintäkeinoja tutkitaan ja pienimuotoisia pilotte-
ja toteutetaan suurimmilla kaupunkiseuduilla, pääasiassa 
autoliikenteen hinnoitteluun liittyvät kokeilut tuomitaan 
yleisesti mediassa, eikä poliittista tahtoa laajamittaiseen hil-
lintäkeinojen käyttöönottoon ole 

• työsuhdejoukkoliikennelippu toteutetaan, mutta työsuhde-
auto säilyttää edelleen asemansa 

• joukkoliikenteen tukea nostetaan, mutta matkustajaosuudet 
eivät juuri nouse nykytasolta 

• henkilöauton kilpailuetu muihin kulkumuotoihin säilyy en-
nallaan, joukkoliikenteen osuus pysyy nykytasolla 

• yhdyskuntarakenteen hajautuminen hidastuu ulkoisten teki-
jöiden vaikutuksesta 

• liikennemäärien kasvu hidastuu vain vähän 
• liikenteessä kuolleiden määrä laskee nykyisestä liikennetur-

vallisuustoimenpiteiden ansiosta (mm. keskikaiteelliset tiet, 
kiertoliittymät, kameravalvonta), mutta jää selkeästi valtio-
neuvoston turvallisuustavoitteista 

”Pieniä toimenpiteitä” -skenaariossa jäädään selvästi jälkeen asete-
tuista liikenneturvallisuustavoitteista, mutta liikenneturvallisuus 
paranee kuitenkin huomattavasti nykyisestä liikenneturvallisuutta 
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parantavien toimenpiteiden ansiosta. Vaikka liikenteen kasvu hi-
dastuukin hieman, kasvavat liikennemäärät edelleen.  
 

6.3.3 "Aktiivinen hillintä" 

Skenaario perustuu ajattelutavan muutokselle, jonka taustalla on 
toisaalta EU-tason periaatteet ("käyttäjä maksaa", ympäristönäkö-
kohdat, uuden tekniikan hyödyntäminen) ja toisaalta pahenevat 
kaupunkiseutujen ruuhkaongelmat. Joidenkin tahojen vastustukses-
ta huolimatta laajamittainen liikenteen kasvun hillinnän keinovali-
koima otetaan käyttöön. Tavoitteena on liikenteen päästöjen pie-
nentäminen joukko- ja kevyttä liikennettä lisäämällä. Liikenteen 
verotuksen muutos muuttaa liikennekäyttäytymistä. Kuntien ja 
maakuntien kaavoituskäytäntöihin puututaan nykyistä voimak-
kaammin keinoin, mistä johtuen yhdyskuntarakenteen hajautumi-
nen pysähtyy. 

Ajattelutavan muutos näkyy liikennepolitiikassa laajasti. Enää ei 
keskitytä vain yksittäisiin liikenneongelmiin ja niiden lyhytaikai-
siin vaikutuksiin, vaan tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja ja nii-
den välillisiäkin yhteiskunnallisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. 
Autoilu ei enää hallitse ajattelua, vaan tärkeimpänä pidetään turval-
lisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kestävän kehityksen hengessä. 

• liikenteen kasvun hillintä hyväksytään poliittisella tasolla 
tärkeäksi tavoitteeksi koko EU:n tasolla, Suomi seuraa suo-
ritepohjaisten maksujärjestelmien kehittymistä ja ottaa ne 
käyttöön ensimmäisten maiden joukossa 

• hillintäkeinot otetaan käyttöön laajalla rintamalla; ympäris-
töohjaavan verotuksen painopiste siirretään auton käyttöön, 
GPS-pohjainen järjestelmä mahdollistaa ajoajan, -paikan ja 
-määrän huomioimisen auton käytön hinnoittelussa 

• autoverolla hillitään perheen kakkos- ja kolmosautojen os-
toa, jotta joukkoliikenteen toimintaolosuhteet eivät heik-
kenisi ja jotta autoissa matkustaisi muitakin kuin kuljettaja 

• työmatkakulujen verovähennysoikeus myönnetään vain 
joukkoliikenteen käyttäjille, mikä etenkin suurten kaupun-
kikeskusten työssäkäyntialueilla lisää joukkoliikenteen 
matkustajamääriä huomattavasti 

• joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan ohjaamalla lii-
kenteen verotuloja nykyistä enemmän joukkoliikenteeseen, 
matkaketjujen sujuvuuteen ja uusiin joukkoliikennepalve-
luihin panostetaan voimakkaasti 

• etätyöhön kannustetaan tarjoamalla verohelpotuksia sekä 
työntekijälle että työnantajalle, myös osittain etätyötä teke-
vien osuutta kasvatetaan 
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• autokanta uusiutuu ja keskimääräinen suorite ajoneuvoa 
kohden pienenee suoriteperusteisen käyttömaksun myötä, 
lisäksi turvattomien ja suuripäästöisten vanhojen autojen 
poistumista liikenteestä nopeutetaan sekä tiukentamalla 
lainsäädäntöä päästöjen osalta että maksamalla kannustin-
rahaa 

• kevyen liikenteen turvallisuutta edistetään kampanjoilla se-
kä investoimalla kevyen liikenteen väyliin ja tiukentamalla 
autoliikenteen nopeussäätelyä, pyöräilykypärän puuttumi-
sesta sakotetaan, kasvaneista suoritteista huolimatta kevyen 
liikenteen kuolonuhrien määrä vähenee 

• muita merkittäviä liikenneturvallisuutta parantavia toimen-
piteitä tehdään laajalla rintamalla: virhepistejärjestelmä, al-
kolukko ja älykäs nopeudensäätelyjärjestelmä (ISA) otetaan 
käyttöön, kameravalvontaan liittyvää lainsäädäntöä muute-
taan siten, että haltijavastuu toteutuu 

• otetaan käyttöön sellaisia turvallisuustoimia, jotka eivät li-
sää liikennettä  

• liikenteen kasvu hidastuu ja lopulta pysähtyy, liikenteessä 
kuolleiden määrä kääntyy selkeään laskuun liikenneolosuh-
teiden muuttuessa yhä turvallisemmiksi 

”Aktiivinen hillintä” -skenaarion mukainen toiminta mahdollistaa 
valtioneuvoston asettamien turvallisuustavoitteiden saavuttamisen 
vuoteen 2025 mennessä. Liikenteen kasvu pysähtyy ja kuolleisuus-
riski jatkaa voimakasta laskuaan. Skenaarion toteutuminen vaatii 
sekä liikenteen kasvun hillintäkeinojen käyttöönottoa laajalla rin-
tamalla että merkittäviä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä. 

 
 

6.4 Tutkimustarpeet  
Liikenteen kasvua ja sen hillintää, liikenneturvallisuutta sekä lii-
kennesuoritteen ja onnettomuuksien välistä yhteyttä on tutkittu pal-
jon sekä ulkomailla että Suomessa. Liikenteen kasvun hillinnän ja 
liikenneturvallisuuden väliseen yhteyteen liittyy kuitenkin yhä 
edelleen tutkimus- ja kehittämistarpeita, joista alla mainitut ovat 
tulleet työn aikana esille. 

• Verot ja maksut liikenteen kasvun hillinnässä 
o suoriteperusteinen vero ja vakuutus 
o työmatkaverovähennykseen tehtävät muutokset  
o sujuvuusmaksut, tietullit 
o verojen ja maksujen taloudelliset vaikutukset (mm. 

elinkeinoelämä) 
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• Talouskasvun ja liikennemäärien välisen kehityksen 
eriyttäminen. 

o olisiko historiallinen yhteys talouden ja liikennesuo-
ritteen kasvun välillä murrettavissa 

o mitä edellyttäisi (soveltuvat hillintäkeino), että kan-
santalous voisi kasvaa vaikka liikennesuorite pie-
nenisi 

• Yhteiskäyttöautojen (liikenteelliset) vaikutukset Suo-
messa 

o paljonko autojen yhteiskäyttö vähentää liikennesuo-
ritetta 

• Liikenteen kasvua hillitsevä yhdyskuntarakenne 
o kaavoituskäytäntöjen kehittäminen 

• Liikenteen kasvun hillintäkeinojen turvallisuusvaiku-
tukset 

o vaikutusten aikajänne ja nopeus 
o vaikutusten alueellinen (kasvukeskukset/koko maa) 

ja käyttäjäryhmittäinen kohdentuminen 
o millä tieverkon osalla vaikutukset näkyvät: tietyt 

toimenpiteet voivat kohdistua pääasiassa taajamiin 
(mm. kevyen liikenteen edistäminen) 

• Liikennemäärien vaikutus koettuun turvallisuuteen 
o miten tienkäyttäjäryhmät kokevat liikenteen turvalli-

suuden eri olosuhteissa (tietyypit, alueet, liikenne-
määrät) 

• Liikennemäärien vaikutus kuljettajien ajokäyttäytymi-
seen 

o Ajokäyttäytymishavainnointia (esim. suojateihin 
suhtautumien, liikennevalojen noudattaminen, 
ajoetäisyydet, vilkun käyttö, ohituskäyttäytyminen), 
LAM-pistetietoja (liikennemäärät, nopeustiedot) ja 
kuljettajahaastatteluja samalla alueella eri liikenne-
määrillä ja/tai eri koealueilla, jotka eroavat lähinnä 
liikennemäärien suhteen 

o Onko ihmisten ajokäyttäytymisessä alueellisia ero-
ja? Tuottaako esimerkiksi vilkas liikenne huonoja 
käyttäytymismalleja liikenteeseen?  

• Kuolemanriskin ja liikennemäärän yhteydet 
o liikennesuoritteen, turvallisuustoimien ja liikenne-

kuolemien välinen yhteys 
o palvelutasoluokan (tuntiliikenteen) ja liikenne-

kuolemien välinen yhteys 
• Taajamien liikennesuorite 

o Taajamien liikennesuoritetta ja jakautumista eri-
tyyppisille kaduille tulisi selvittää erikokoisissa taa-
jamissaja kehittää menettely taajamien liikennesuo-
ritteen tuottamiselle.  
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• Raskas liikenne 
o Miten tiemaksujen kerääminen voitaisiin toteuttaa 

siten, että ne kohdistuvat lähinnä niihin tiekuljetuk-
siin, joille on olemassa kestävämpi vaihtoehto junal-
la tai laivalla? 

o Mahdollisten tiemaksujen vaikutukset. 
 
 

6.5 Hillintäkeinojen hyväksyttävyys 
Hillintäkeinojen hyväksyttävyys riippuu siitä, mitä arvostetaan, 
mikä on yhteiskunnalle ja yksilöille tärkeää. Liikenneturvallisuutta 
pidetään lähes poikkeuksetta erittäin tärkeänä, mutta kuinka paljon 
siitä ollaan valmiita maksamaan?  

Yhteiskunnassamme vallitsevia arvoja ja asenteita kuvastaa äkil-
lisestä polttoaineen hinnannoususta kertova uutisointi: hinnan nou-
sun seurauksia uutisoitiin yksinomaan kielteisinä. Polttoaineen 
myynnin kerrottiin vähentyneen, mitä media piti huoltamoyrittäjien 
ansionmenetyksenä ja riskinä kansantalouden kasvulle. Tiedotusvä-
lineissä ei mainittu liikenteen kasvun taittumisen myönteisistä seu-
rauksista. 

Kulkumuotoihin liittyviä arvoja ja asenteita kuvastavat myös lii-
kenteeseen liittyvät sanat. Liikenne-sanalla tarkoitetaan yleensä 
lähinnä tie- tai moottoriliikennettä. Muista liikennemuodoista ker-
rottaessa joudutaan käyttämään lisämääreitä liikenne sanan yhtey-
dessä; kevyt liikenne, juna-, lento- tai laivaliikenne. Lehdessä on 
esimerkiksi kerrottu, että ”suojatien vihreän valon palamisaikaa ei 
voi pidentää, koska se häiritsisi liikennettä”. 

Myönteinen kehitys tarkoittaa yleensä kasvua, lisääntymistä, 
kun taas vähenemistä pidetään kielteisenä. Liikenteen kasvua pide-
tään siis oletusarvoisesti herkästi myönteisenä ilmiönä. Toisaalta 
siihen voidaan suhtautua kuin luonnonlakiin, johon ei voi vaikuttaa. 
Myös päätieverkon kehittäminen tai tien parantaminen kuulostavat 
myönteisiltä asioilta, mutta yleensä tien parantaminen lisää liiken-
nettä. Pidemmällä aikavälillä tien parantamisen seuraukset voivat 
jopa pahentaa niitä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi parantaminen 
aikoinaan tehtiin. 

Kiireeseen liitetään usein myönteisiä mielikuvia; kiireinen on 
arvostettu, ahkera, menevä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti tai yh-
teiskunnallisesti hyvässä asemassa. Kiireestä on tullut lähes hyväk-
sytty selitys ylinopeudelle ja muulle riskinottamiselle liikenteessä. 
Se voidaan mainita myös liikenneonnettomuuden yhdeksi syyksi. 
Onko todellakin minun kiireeni tärkeämpi kuin sinun terveytesi? 
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Nykyisin tiehankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään ennen 
vaihtoehtovalintoja ja rakentamispäätöksiä. Vaikutustarkasteluissa 
on kuitenkin monenlaisia ongelmia. Kovin erityyppisiä ja eri taval-
la arvioituja vaikutuksia on vaikea yhteismitallistaa. Niin turvalli-
suuteen, aikaan, viihtyvyyteen, maisemaan, pohjavesiin kuin luon-
non monimuotoisuuteenkin liittyviä vaikutusarvioita yritetään 
muuttaa numeeriseen muotoon, jotta erityyppiset vaikutukset saa-
taisiin helpommin vertailtaviksi. Arvioiden taustalla vaikuttavat 
lähtöarvot ja painokertoimet jäävät kuitenkin yleensä selvittämättä. 
Esimerkiksi hyötykustannussuhde saadaan näyttämään mitatulta 
faktatiedolta, vaikka sitä voidaan lähtöarvoja muuntelemalla muo-
kata haluttuun suuntaan. Hyötykustannussuhteen perusteella valittu 
vaihtoehto ei välttämättä ole turvallisin, koska summautuvat mat-
kakohtaiset muutamien sekuntien aikasäästöt ja ajoneuvokustan-
nukset painottuvat laskelmassa enemmän kuin turvallisuusvaiku-
tukset. Esimerkiksi tienpidon toimien kustannustehokkuutta liiken-
nekuolemien poistamisessa ei tarkastella vielä kovinkaan yleisesti. 
Käytetyt vaikutustarkastelumenetelmät siis vaikuttavat siihen, mikä 
vaihtoehto toteutetaan. 

Elinkeinoelämä ja kansalaiset haluavat lisää hyviä ja nopeita tei-
tä. Talouskasvua ja markkinoita ei saa mikään häiritä. Kukaan ei 
kuitenkaan halua itse kärsiä moottoriliikenteen kielteisistä vaiku-
tuksista. Tarvitaan yleistä arvokeskustelua, jossa otetaan samanai-
kaisesti esille nämä ristiriitaiset tavoitteet. Miten voisimme kulkea 
ja kuljettaa turvallisesti ja kestävästi? Ovatko lyhytnäköiset liiken-
netaloudelliset hyödyt tai nykymuotoinen talouskasvu sittenkin 
tärkeimpiä arvoja? 
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6.6 Johtopäätökset 
Vaikka liikennesuoritteen ja onnettomuuksien välinen yhteys ei 
näytäkään suoraviivaiselta, jakautuvat liikennekuolemat ja louk-
kaantumiset suurelta osin liikennesuoritteen mukaisesti. Liikenne-
määrien väheneminen vähentää vakavien onnettomuuksien riskiä. 
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan sekä liikenteen kasvun hillintäkeinoja että merkittäviä 
turvallisuustoimia. Hillintä- ja turvallisuustoimien hyväksyttävyy-
den lisäämiseksi tulisi herättää yleistä arvokeskustelua, jonka yh-
teydessä tiedotetaan näiden toimien vaikutuksista. 

Liikenteen kasvun hillintä- ja turvallisuuspyrkimykset tukevat 
toisiaan. Jatkossa olisikin keskityttävä niiden yhteisvaikutukseen ja 
varmistettava, etteivät toisaalta liikenteen kasvun hillintäkeinot, 
kuten pyöräilyn lisääminen ilman turvatoimia, heikennä turvalli-
suutta ja etteivät toisaalta turvallisuutta parantavat ratkaisut lisää 
autoliikennettä pidemmälläkään aikavälillä.  

Tavoitteena tulisi olla kokonaisvaltainen liikennepolitiikka (”ak-
tiivinen hillintä” -skenaario), vaikka todennäköisintä onkin ”pieniä 
toimenpiteitä” -skenaarion toteutuminen. Yksittäisten liikenneon-
gelmien ”parantamistoimista” pitäisi päästä kokonaisvaltaiseen 
liikennejärjestelmätarkasteluun, jossa turvallisuus- ja ympäristö-
vaikutukset olisivat ratkaisevampia kuin autoliikenteen sujuvuus ja 
nykytavalla arvioitu liikennetaloudellinen hyöty.  
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Liite 1: Suorite ja lii-
kenneturvallisuus 
 
Liikenneonnettomuuksien ja liikennemäärien välistä suhdetta on 
tutkittu paljon. Yleisesti pidetään selvänä, että onnettomuudet li-
sääntyvät liikennemäärien kasvaessa: ilman liikennettähän onnet-
tomuuksia ei olisi lainkaan. Onnettomuusriski ei kuitenkaan riipu 
pelkästään altistumisesta (suorite), vaan siihen vaikuttavat myös 
monet muut tekijät kuten liikenneympäristö, liikennekäyttäytymi-
nen ja ajonopeus. 

 
 

Onnettomuusriski tutkimuskohteena 
Perinteisesti liikenneonnettomuuksien ja -määrien välistä suhdetta 
on tarkasteltu onnettomuusriskillä (myös termiä onnettomuusaste 
käytetään), jolla tarkoitetaan onnettomuuksien määrää tiettyä altis-
tusta ja tarkasteltavaa aikayksikköä kohden (esim. onnettomuuk-
sia/ajoneuvokilometriä/vuosi) (Ivan 2003). Tätä mallia on kuiten-
kin kritisoitu sen yksinkertaistavan luonteen vuoksi: tarkastelutapa 
olettaa liikennesuoritteen ja onnettomuusmäärän olevan suoraan 
toisistaan riippuvaisia. Lordin ym. (2003) mukaan onnettomuusris-
ki ei noudata normaalijakaumaa, eikä riippuvuussuhde liikenne-
määrän ja onnettomuuksien välillä ole lineaarinen.  

Ivanin ym. (2003) mukaan on lisäksi otettava huomioon, etteivät 
tapahtumat liikenteessä tapahdu toisistaan riippumatta. Onnetto-
muusriski (odotettujen onnettomuuksien määrä/ajoneuvokilomet-
riä/vuosi) on täysin erilainen liikuttaessa tiellä yksin kuin muun 
liikenteen seassa ajettaessa, jolloin ajoneuvoilla on yksittäisonnet-
tomuuksien lisäksi mahdollisuus törmätä toisiinsa.  

Lisäksi on otettava huomioon, etteivät liikenneolosuhteet tietyllä 
tarkastelujaksolla (esim. vuosi, päivä) pysy vakiona vaan vaihtele-
vat kellonaikojen ja viikonpäivien mukaan. Aineistojen yhdistely 
samankaltaistenkin liikennevirtojen osalta voi hävittää vallinneiden 
olosuhteiden todelliset vaikutukset. Lord ym. (2003) toteavat, että 
vuosikymmenien tutkimuksesta huolimatta liikennetilanteen omi-
naisuuksien (mm. palvelutaso, kuormitusaste, ajoneuvotiheys) vai-
kutusta onnettomuuksiin eri ympäristöissä ei tiedetä riittävän hyvin. 

Ardekani ym. (ei vuotta) kyseenalaistavat onnettomuusriskin 
käytön kokonaisuudessaan. Vertailua onnettomuusriskien välillä 
pidetään mahdollisena vain tapauksissa, joissa kokonaisuuksien 
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(esim. tiejakso) tai aikajaksojen liikennemäärät pysyvät muuttumat-
tomina tai muuten vertailukelpoisina. Mahdollista vertailua varten 
tulisi tuntea turvallisuusfunktion (safety performance function) eli 
onnettomuusriskin ja liikennevirran suhde. Vain erityistapauksissa, 
joissa funktio on muodoltaan suora (kuva 1), voidaan onnetto-
muusmäärät jakaa liikennemäärillä ja siten vertailla onnettomuus-
riskiä eri tarkastelujaksoina. Turvallisuusfunktion muodostamiseksi 
tarvitaan kattavasti onnettomuusaineistoa eri liikennemäärillä. Ai-
neistoa voidaan kerätä joko paikallisesti (esim. risteys, linjaosuus) 
tai tietyltä aikajaksolta. Myös turvallisuufunktion käytössä on ha-
vaittu ongelmia: tulokset ovat eronneet toisistaan. Syiksi on arveltu 
mm. tarkastelupaikan tai aikajakson ominaisuuksien moninaisuutta 
sekä keskimääräisen vuorokausiliikenteen tai muun pitkän aikavä-
lin keskiarvon käyttöä. 

 

 
Kuva 1. Esimerkkejä turvallisuusfunktioista (Ardekani ym.). 
 

Suoritteeseen suhteutetun onnettomuusriskin lisäksi voidaan 
käyttää myös muita tunnuslukuja. Lordin ym. (2003) mukaan 
kuormitusasteen (todellinen liikennemäärä suhteessa maksimiväli-
tyskykyyn) käyttö on onnettomuusriskiä monipuolisempi ja tar-
kempi liikennemäärien ja onnettomuuksien välisen suhteen arvi-
oinnissa. Liikennemäärän ja onnettomuuksien välisen yhteyden 
arvioinnissa tulisi lisäksi ottaa erikseen huomioon yksittäis- ja kah-
den tai useamman ajoneuvon väliset onnettomuudet – yhtä yleistä 
mallia ei pidetä riittävänä. 

Onnettomuusriskin ja siinä tapahtuneiden muutosten arvioinnis-
sa voidaan käyttää myös muuhun kuin itse liikenteen ominaisuuk-
siin perustuvaa lähestymistapaa. Liikenne rinnastetaan usein mui-
hin terveysriskeihin, joille ihminen elämänsä aikana altistuu. Muita 
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terveysriskejä arvioidaan yleensä suhteessa väestöön. Litmanin 
(2003) mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa liikenneturvallisuusti-
lanne on parantunut huomattavasti, mikäli arviointiperusteena käy-
tetään liikennekuolemien määrää ajosuoritetta kohden. Mikäli lii-
kenteessä kuolleiden määrää verrataan väestöön, on kehitys ollut 
yllättävän vähäistä (kuva 2).  
 

 
Kuva 2. Liikennekuolemat Yhdysvalloissa suhteutettuna ajosuoritteeseen ja väes-
töön (Litman 2003). 
 
 
Onnettomuusriskiin vaikuttavia 
tekijöitä 
Seuraavissa luvuissa on esitelty onnettomuusriskiin vaikuttavia 
tekijöitä, jotka liittyvät liikennemäärien kasvuun. Eri tekijät ovat 
usein riippuvaisia toisistaan ja korreloivat keskenään: liikennemää-
rä on ratkaiseva tekijä esimerkiksi kuormitusasteen, palvelutason ja 
toteutuvan ajonopeuden suhteen. Kukin esitelty onnettomuusriskiin 
vaikuttava tekijä selittää omalta osaltaan riskin muodostumista 
hieman eri näkökulmasta. 

 

Riski kuljettajan ja muun liikenteen kannalta 

Litmanin (2003) mukaan ajosuoritteen ja onnettomuusriskin väli-
sestä yhteydestä on olemassa runsaasti todisteita: Yhdysvalloissa 
tehdyissä tutkimuksissa on havaittu ajosuoritteen olevan merkittävä 
tekijä sekä onnettomuusasteen että vakuutuskorvausten määrän 
suhteen. Myös työllisyyden ja onnettomuusriskin väliltä on löydet-
ty yhteys: onnettomuusriski alenee työttömyyden myötä, koska 
myös ajosuorite pienenee. Katsastusten yhteydessä kerättyjen ajo-
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suoritetietojen ja vakuutuksista korvattujen onnettomuuksien välis-
tä yhteyttä on kuvattu kuvassa 3.  
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Kuva 3. Onnettomuudet lisääntyvät ajosuoritteen kasvaessa (Litman 2003). 
 
Ajosuoritteen ja onnettomuuksien välisessä yhteydessä on kui-

tenkin huomattavia eroja eri ajoneuvo- ja kuljettajaryhmien välillä: 
• Uusien ja turvallisempien autojen vuotuinen ajosuorite on 

vanhempia ajoneuvoja suurempi. 
• "Taajamakuljettajien" onnettomuusaste on "maaseutukuljet-

tajia" korkeampi, vaikka heidän vuotuinen ajosuoritteensa 
on "maaseutukuljettajia" pienempi. 

• Paljon ajavien ajosuoritteesta keskimääräistä suurempi osa 
tulee tietyypeiltä, joiden onnettomuusaste on alhaisempi 
(esim. moottori- tai muut kaksiajorataiset tiet). 

 
Litmanin (2003) mukaan suurin osa yllämainituista tekijöistä ei 

merkittävästi muutu yksittäisen kuljettajan kohdalla, mikäli ajosuo-
rite laskee vain vähän. Hän korostaakin, että suhde ajosuoritteen ja 
onnettomuusasteen välillä yksittäisen kuljettajan osalta voi olla 
lineaarinen, kuten kuvan 4 esimerkit osoittavat.  
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Kuva 4. Ajosuoritteen ja onnettomuuksien suhde voi olla erilainen eri 
kuljettajilla (Litman 2003). 

 
Litmanin (2003) mukaan ajosuoritteen vähentäminen vähentää 

riskiä altistua muiden kuljettajien virheille: esimerkiksi Yhdysval-
loissa noin 70 % onnettomuuksista on useamman ajoneuvon onnet-
tomuuksia. Jopa "täydellinen kuljettaja" voi siis lisätä omaa turval-
lisuuttaan vähentämällä altistustaan. Litman (2003) jakaa onnetto-
muudet neljään eri kategoriaan osallisten määrän ja onnettomuuden 
aiheuttajan mukaan (taulukko 1).  

 
Taulukko 1. Matkavoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat erityyppisiin onnet-
tomuuksiin eri tavoin (Litman 2003). 

A B C D 
 Usean ajoneu-

von onnetto-
muus 

Usean ajoneu-
von onnetto-
muus 

Yksittäis-
onnettomuus 

Oma vika Toisen kuljettajan vika 
 
Suoritemuutokset vaikuttavat onnettomuusriskiin eri tavalla eri 

luokissa: jos kuljettaja vähentää 10 % omaa riskiään aiheuttaa on-
nettomuus esimerkiksi ajotapoja muuttamalla tai turvallisemmalla 
ajoneuvolla, vaikuttaa tämä onnettomuustyyppeihin A ja B, jolloin 
kuljettajan kokonaisriski pienenee noin 7 %. Ajotavan muutta-
minen turvallisemmaksi ei vaikuta riskiin joutua muiden aiheutta-
miin onnettomuuksiin. Jos kuljettaja puolestaan vähentää ajosuori-
tettaan 10 %, vähenee kuljettajan aiheuttaman onnettomuuden riski 
10 % (luokat A ja B). Lisäksi riski joutua jonkun toisen kuljettajan 
aiheuttamaan onnettomuuteen (luokka C) pienenee 30 %. Jos muut 
kuljettajat puolestaan vähentävät ajosuoritettaan 10 %, voi kuljetta-
ja, joka ei vähennä omaa suoritettaan olettaa onnettomuusriskinsä 
pienenevän 7 %. Kaikkien kuljettajien ajosuoritteen väheneminen 
10 % toisi vastaavasti 17 % vähennyksen onnettomuusriskiin 
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yleensä. Yhteiskunnan kannalta suurin hyöty saavutetaan, mikäli 
luokkien B ja C onnettomuusriskiä pystytään vähentämään. 

 

Liikennemäärä ja sen vuorokausikausivaihtelu 

Tiehallinnon (2003) selvityksen mukaan liikenteen kasvu on ratkai-
sevassa asemassa kohtaamisonnettomuuksien kehitystä ajatellen, 
erityisesti muiden tekijöiden (mm. uusien keskikaiteellisten tie-
tyyppien rakentaminen) pysyessä ennallaan. Onnettomuusana-
lyyseissä on havaittu, että kohtaamisaltistus on keskeinen kohtaa-
misonnettomuuksia ja onnettomuuskehitystä selittävä tekijä (kuva 
5).  

 

 
Kuva 5. Kohtaamisaltistuksen ja kuolemaan johtaneiden kohtaamisonnettomuuk-
sien kehitys (3 vuoden liukuluku) vuodesta 1979 (1979=100) (Tiehallinto 2003). 
 

Kohtaamisaltistus koskee lähinnä kaksikaistaisia teitä. Altistus 
kohtaamisonnettomuuksille määräytyy kaksikaistaisilla teillä 
erisuuntaisten liikennevirtojen liikennemäärien tulona ja kasvaa 
koko tien liikennemäärää nopeammin (kuva 6). 
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Kuva 6. Kohtaamistilanteiden määrä ja kohtaamisonnettomuuksien riski lisään-
tyvät kohtaavien liikennevirtojen liikennemäärien tulona epälineaarisesti (Tie-
hallinto 2003). 

 
Ivan (2003) on koonnut liikennemääriä ja onnettomuuksia käsit-

televän työnsä taustaksi tutkimustuloksia muista maista. Ranskassa 
on tutkittu tulliteillä sattuneita onnettomuuksia. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, että alhaisilla liikennemäärillä onnettomuusriski (onnetto-
muuksia / 100 milj. ajonevo-km) oli korkeimmillaan. Onnetto-
muusriski putosi liikennemäärien kasvaessa ja kääntyi uudelleen 
nousuun liikennemäärien kasvaessa lisää. Onnettomuusriski oli 
korkeampi viikonloppuina. Yksittäisonnettomuuksien onnetto-
muusriski väheni liikennemäärien kasvaessa – kahden ajoneuvon 
väliset törmäykset puolestaan lisääntyivät liikennemäärien kasvaes-
sa. 

Yhdysvalloissa Connecticutissa tehdyssä tutkimuksessa havait-
tiin vastaava trendi kuin Rankassa: liikennemäärien kasvaessa kah-
den tai useamman auton välisten onnettomuuksien onnettomuusris-
ki kasvoi yksittäisonnettomuuksien onnettomuusriskin vähentyessä.  

Tutkimuksessa havaittiin myös selkeä ero vuorokaudenaikojen 
välillä: yksittäisonnettomuuden onnettomuusriski on neljä kertaa 
suurempi illalla kuin päivällä alle 100 ajoneuvoa/tunti liikennemää-
rillä ja yli 20-kertainen yli 500 ajoneuvoa/tunti liikennemäärillä. 
Useamman ajoneuvon onnettomuuksissa trendi oli sama, mutta erot 
onnettomuusasriskeissä pienemmät (Ivan 2003). 
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Alue ja tietyyppi 

Tietyyppi ja alue vaikuttavat onnettomuusriskiin. Taulukon 2 esi-
merkistä Yhdysvalloista, Iowan osavaltiosta, nähdään, että onnet-
tomuusriski on korkeampi kaupunkialueilla. Kaupunkien ulkopuo-
lella puolestaan kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien riski on 
korkeampi (Litman 2003). 

 
Taulukko 2. Onnettomuus- ja kuolleisuusriskit (kpl/100 milj. mailia) tietyypin ja 
alueen mukaan. Tiedot Iowasta, Yhdysvalloista vuodelta 1995 (Litman 2003). 

 
 

Pajunen ja Kulmala (1995) tekivät LAM-asemien tietojen (vuo-
det 1991-1993) pohjalta selvityksen tuntiliikenteen vaikutuksista 
liikenneturvallisuuteen. Selvityksessä käytiin läpi eri tietyyppien 
lisäksi eri palvelutasoluokat.  

Tutkimuksessa todettiin, että liikennemäärien ja onnettomuus-
riskin välinen yhteys ei todennäköisesti ole suoraviivainen. Lisäksi 
tutkimuksessa todettiin, että aiemmin (1990) VTT:n Suomessa te-
kemissä mallintamistutkimuksissa käytetyt KVL-tason liikenne-
määrätiedot ovat ongelmallisia: KVL korreloi useimpien tärkeim-
pien tieoloja kuvaavien muuttujien (mm. tien leveys, valaistus, no-
peusrajoitus) kanssa, minkä vuoksi osa onnettomuuksien ja liiken-
nemäärän riippuvuudesta saattaa selittyä tieoloihin liittyvien teki-
jöiden vaikutuksella. 

Tietyyppejä koskevien tulosten mukaan: 
• Kaksikaistaisilla teillä: 

o henkilövahinkojen ja kaikkien onnettomuuksien on-
nettomuusriskit pienenivät tuntiliikennemäärän kas-
vaessa, 

o keskinopeudet pienenivät liikennemäärän kasvaessa, 



LINTU 5/2005 · Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus 85 

o onnettomuusriskit olivat pimeällä suurempia kuin 
valoisana aikana (eläinonnettomuuksia paljon), 

o onnettomuusriskit olivat suurempia kuin moottori-
teillä vastaavilla liikennemäärillä. 

• Nelikaistaisilla teillä: 
o henkilövahinkojen onnettomuusriskit valoisana ai-

kana pienenivät ensin tuntiliikennemäärän kasvaes-
sa, mutta kasvoivat sitten ollen suurimmillaan luo-
kassa 3600-4800 ajon/h, 

o henkilövahinkojen onnettomuusriskit pimeällä pie-
nenivät tuntiliikennemäärän kasvaessa, 

o kaikkien onnettomuuksien onnettomuusriskit pysyi-
vät valoisana aikana suunnilleen samana tuntiliiken-
nemäärän kasvaessa, mutta olivat suurimmillaan 
luokassa 3600-4800 ajon/h, 

o pimeällä kaikkien onnettomuuksien onnettomuus-
riskit pienenivät alussa tuntiliikennemäärän kasvaes-
sa, mutta kasvoivat jälleen siirryttäessä kohti tunti-
liikennemääräluokkaa 3600-4800 ajon/h. 

• Moottoriliikenneteillä: 
o henkilövahinkojen onnettomuusriskit valoisana ai-

kana pienenivät tuntiliikennemäärän kasvaessa,  
o henkilövahinkojen onnettomuusriskit pimeällä pie-

nenivät alussa tuntiliikennemäärän kasvaessa, mutta 
kasvoivat siirryttäessä suurempiin tuntiliikennemää-
räluokkiin. 

• Moottoriteillä: 
o tuntiliikennemäärän kasvaessa sekä henkilövahinko- 

että kaikkien onnettomuuksien onnettomuusriskit 
pysyivät suunnilleen samoina aina tuntiliikennemää-
räluokkaan 3600-4800 ajon/h asti, jossa onnetto-
muusriskit kasvoivat hieman, 

o suurimmassa tuntiliikennemääräluokassa (yli 4800 
ajon./h) henkilövahinko-onnettomuuksia ei ollut 
lainkaan, mutta kaikkien onnettomuuksien onnetto-
muusriski oli suuri (kaikki peräänajoja). 

 
Myös useissa muissa tutkimuksissa on todettu, että liikennemäärien 
sekä onnettomuusriskien ja -tyyppien välisessä suhteessa on tie-
tyyppien ja alueiden välisiä eroja (esimerkiksi Dickerson ym. 
1998). 
 

Palvelutaso ja kuormitus  

Pajusen ja Kulmalan (1995) selvityksessä palvelutason vaikutuk-
sesta onnettomuusriskiin todettiin seuraavaa. 

• Palvelutasoluokassa A: 
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o sekä henkilövahinko- että kaikkien onnettomuuksien 
onnettomuusriskit olivat suurimmillaan kaikilla tie-
tyypeillä, 

o liikennemäärä oli pienin ja keskinopeudet yleensä 
suurimmat, 

• Palvelutasoluokassa B: 
o sekä henkilövahinko- että kaikkien onnettomuuksien 

onnettomuusriskit olivat 1/3-½ pienemmät kuin pal-
velutasoluokassa A. 

• Palvelutasoluokat C–D: 
o Onnettomuusriskit pysyvät suurin piirtein samalla 

tasolla kuin luokassa B. 
• Tuntiliikennemäärän ollessa hyvin pieni: 

o olivat onnettomuusriskit suurimmillaan, mikä johtu-
nee suurista keskinopeuksista sekä ilta- ja yötuntien 
kuulumisesta tähän luokkaan. 

 
Palvelutason määritys erityisesti tieosuuksilla liittyy liikenneti-

heyteen, mikä on puolestaan riippuvainen kapasiteetista ja kuormi-
tuksesta. Lord ym. (2003) käyttivät Kanadassa tekemässään tutki-
muksessa kuormitusastetta selvittäessään liikennemäärien ja onnet-
tomuuksien välistä yhteyttä.  

Tulosten mukaan onnettomuuksien lukumäärä kasvaa pienene-
vällä vauhdilla liikennemäärien kasvaessa sekä kaupunkialueilla 
että niiden ulkopuolella. Onnettomuuksien määrä suhteessa ajo-
neuvojen määrään tietyllä tieosalla siis vähenee. Lordin ym. (2003) 
mukaan todennäköisyys joutua useamman ajoneuvon väliseen on-
nettomuuteen kasvaa kuormitusasteen kasvaessa. Yksittäisonnet-
tomuuksien osalta tilanne on päinvastainen. 

Kanadalaistutkimuksessa onnettomuustiheyden todettiin kasva-
van kuormituksen kasvaessa, tosin selvästi kuormitusta hitaammin. 
Suomalaisessa palvelutasotutkimuksessa puolestaan todettiin, että 
hyvillä palvelutasoilla onnettomuustiheys (onnettomuutta/tie-km) 
on suurimmillaan ja se vakiintuu kuormituksen kasvaessa. Tulokset 
vastaavat melko hyvin toisiaan. 
 

Ajonopeus 

Joissakin tutkimuksissa on havaittu korkeampia onnettomuusriske-
jä liikennemäärien ollessa alhaisempia, kun taas toisissa tutkimuk-
sissa tulokset ovat olleet päinvastaisia: Yhdysvalloissa pääteillä 
havaittiin positiivinen korrelaatio kaikkien onnettomuuksien riskin 
ja liikennemäärien välillä, mutta kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien riskin ja liikennemäärien välillä puolestaan korrelaatio 
oli negatiivinen. Syyksi arveltiin liikennemäärien ja ajonopeuden 
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sekä ajonopeuksien vaihtelun välistä yhteyttä (Garber & Ehrhart 
2000).  

Virginiassa Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, 
että ajoneuvojen keskinopeudet, keskinopeuksien hajonta sekä lii-
kennemäärä muodostavat osatekijöiden verkon, jonka yhteysvaiku-
tus näkyy onnettomuusriskin muutoksena. Esimerkki yhteisvaiku-
tuksesta on esitetty kuvassa 8, joka kuvaa tilannetta nelikaistaisella 
tiellä, jossa nopeusrajoitus on 55 mph (89 km/h). Onnettomuusriski 
kasvaa liikennemäärän ja ajonopeuksien hajonnan kasvaessa (Gar-
ber & Ehrhart 2000). 

 

 
Kuva 8. Onnettomuusriski (crashrate) suhteessa liikennemäärään (FPL) ja ajo-
nopeuksien keskihajontaan (SD km/h) nelikaistaisella tiellä 89 km/h nopeusrajoi-
tuksella (Garber & Ehrhart 2000). 

 
Garber ja Ehrhart (2000) käsittelivät tutkimuksessaan myös eri-

laisia tietyyppejä, joiden onnettomuusriski reagoi eri tavalla nope-
usmuuttujiin ja muihin taustamuuttujiin:  

• Moottoritie, 105 Km/h (65 mph) 
o ajonopeuksien keskihajonnan kasvaessa onnetto-

muusriski kasvoi 9 km/h keskihajontaan asti 
o onnettomuusriski kasvoi liikennemäärän/kaista kas-

vaessa  
• Moottoritie, 89 km/h (55 mph) 

o onnettomuusriski kasvoi liikennemäärän/kaista kas-
vaessa aina 1000 ajon./tunti saakka, 1100 ajon./tunti 
jälkeen onnettomuusriski laski 

• Nelikaistainen tie, 89 km/h (55 mph) 
o ajonopeuksien keskihajonnan kasvaessa onnetto-

muusriski kasvoi11 km/h keskihajontaan asti 
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o onnettomuusriski kasvoi liikennemäärän/kaista kas-
vaessa  

• Kaiksikaistainen tie, 89 km/h (55 mph) 
o ajonopeuksien keskihajonnan kasvaessa onnetto-

muusriski kasvoi  
o onnettomuusriski pieneni hieman liikennemää-

rän/kaista kasvaessa 
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Liite 2: Tulevaisuus-
verstaaseen osallistu-
neet 
 
Tulevaisuusverstas  

 
keskiviikkona 8.6.2005 klo 8.45 – 13.00 
Hotel Arthur, Helsinki 

 
Liikenteen kasvun hillintää ja liikenneturvallisuutta käsittelevään 
tulevaisuusverstaaseen kutsuttiin eri viranomaisten, tutkimuslaitos-
ten ja järjestöjen aiheeseen liittyviä edustajia. Tavoitteena oli saada 
monien eri näkökulmien edustajia paikalle. 
 
Osallistuneiden ryhmäjako: 
 
RYHMÄ 1 
 

RYHMÄ 2 

Tiina Korte, LVM 
Sami Mynttinen, AKE 
Irmeli Mikkonen, Motiva  
Annu Korhonen, Lineakonsultit 
 

Juha Valtonen, LVM  
Hanna Strömmer, YTV 
Kirsi Järvenpää, Espoo  
Valde Mikkonen, Valmixa 
Janne Rautio, Ramboll  
 

 
 
RYHMÄ 3 

 
 
RYHMÄ 4 
 

Timo Saarinen, YM 
Saara Toivonen, TH  
Jorma Kailanen, Hki  
Anna-Kaisa Lehtinen, Rahtarit 
Jarkko Niittymäki, Ramboll 
 

Carita Strandell, YM  
Seppo Sarjamo, TH 
Jukka Kyrölä, Tre 
Kati Kiiskilä, Liidea 
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Liite 3: Tieliikenne-
ennuste 2004-2040 
 
Edellistä tieliikenne-ennustetta tarkistettiin Tilastokeskuksen syk-
syllä 2004 valmistuneen uuden väestöennusteen vuoksi. Vuoden 
2004 väestöennuste tasaa eri alueiden väestökehitystä, joten myös 
liikenteen voidaan odottaa kehittyvän alueilla tasaisemmin verrat-
tuna vuoden 2003 liikenne-ennusteeseen. Uuden ennusteen mukaan 
on kaikissa maakunnissa Uuttamaata lukuun ottamatta vuonna 
2030 enemmän väkeä kuin edellisessä väestöennusteessa arvioitiin 
(Tiehallinto 2005a). 

Viimeisen parin vuoden aikana on liikenteen alueellisessa kehi-
tyksessä tapahtunut selvä muutos: kasvu on hidastunut selvästi Ete-
lä-Suomessa ja vastaavasti nopeutunut Pohjois-Suomessa. Koko 
maan liikennemääräennuste on 6 % edellistä ennustetta suurempi 
vuonna 2030 (ks. kuva alla). Liikenteen kasvuvauhti hidastuu en-
nustekauden loppua kohden, mikä johtuu autotiheyden kasvun hi-
dastumisesta ja väestön vanhenemisesta. Ennustejakson lopussa 
liikenteen kasvua hidastaa myös alkava väestön väheneminen (Tie-
hallinto 2005a). 

 

 
Yleisten teiden liikenteen kehitys vuosina 1975–2004 sekä vuosien 2003 ja 2005 
ennusteiden mukainen kehitys (Tiehallinto 2005a).  

 
Liikenteen kehitys on viime vuosina erkaantunut talouskehityk-

sestä, jota se ennen seurasi. Myös tuotantorakenne on muuttunut 
nopeasti, eikä tuotannon kasvu synnytä yhtä paljon liikennettä kuin 

Vuoden 2003 ennuste 

2005 päivitetty ennuste 
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aiemmin. Yhdyskuntarakenne on edelleen hajaantumassa ja työ-
matkat pitenemässä. Alueellisiin liikenne-ennusteisiin sisältyy usei-
ta epävarmuustekijöitä, kuten väestökehityksen ja maahanmuuton 
aliarvioiminen, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi liikenne-
ennusteiden paikkansapitävyyteen (Tiehallinto 2005a). 

 


