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1. JOHDANTO

MOBILE -tutkimusohjelman hankkeessa 001T-5 �Suomen tieliikenneklusteri, laajuus,
merkitys ja hyödyntäminen� (1997) jäsennettiin tieliikenteen aineettomia ja aineellisia
edellytyksiä sekä hyötyjä ja haittoja. Siinä tarkastelu oli pääosin laadullista, mutta myös
taloudellisia arvoja sovellettiin. Kyseinen tutkimus rajoittui tarkastelemaan
tieliikennettä, mutta tarvetta tutkimuksen laajentamiseen myös muihin liikennemuo-
toihin havaittiin. Vuonna 1999..2000 työtä jatkettiin laatimalla rautatieliikenneklusterin
kuvaus ja syventämällä klustereiden sisältämää tietoa panos-tuotostarkastelujen avulla.
Näiden tarkastelujen kohteena olivat liikenteen voimavarojen tarve ja järjestelymah-
dollisuudet. Huomiota kiinnitettiin myös liikenteen merkitykseen eri toimialojen
panoksena.

2. TYÖN MÄÄRITTELY JA RAJAUS

Tieliikennesektorilla oli jo kartoitettu siihen liittyviä �yritysryppäitä�, niiden laajuutta
sekä  vaikutuksia erityisesti kotimaan liikenteen osalta. Vastaavanlaista tutkimusta
rautatieliikenteen puolella ei ollut vielä suoritettu, joten tämän tutkimuksen yhtenä
tarkoituksena oli määritellä myös rautatieliikenneklusteri  ja sen rakenne. Määrittelyn
runkona toimi sovelletusti tieliikenneklusterin määrittelyssä jo aiemmin käytetty
tarkastelukehikko, koska tällä tavoin voitiin paremmin kuvata kokonaisliikenne-
järjestelmää. Molemmilla klustereilla on kuitenkin omat erityispiirteensä, joten aivan
kaikkea niistä kerättyä informaatiota ei voitu täysin yhdenmukaistaa. Esimerkiksi
vastuualue on rautatieliikenteessä perinteisesti laajempi kuin yrityksillä yleensä. Aluksi
siis saatettiin klusterit mahdollisuuksien mukaan samalle tarkasteluviivalle.

Seuraavaksi hahmotettiin liikenteen voimavaroja sekä niiden järjestelymahdollisuuksia,
minkä jälkeen tarkasteltiin  liikenteen ja kuljetusten merkitystä.

Lopuksi suoritettiin yhteenveto ja päätelmät tutkimuksessa saatujen tulosten ja tietojen
perusteella.

Tutkimusalue ja �aihe on laaja. Tämän vuoksi jouduttiin tekemään rajauksia sekä
jättämään tarkastelu osin melko yleiselle tasolle. Tutkimuksen tarkoituksena oli
kuitenkin kartoittaa liikennemuodoista erityisesti tie- ja rautatieliikenne sekä saada
poikkileikkaus nykytilanteesta. �Tämän hetken tilanne� toimi taustalla käsiteltäessä
panoksia, niiden korvautuvuuksia sekä vaikutuksia muihin toimialoihin. Tutkimuksen
rakenne eteni siis siten, että käsiteltävää teemaa lähestyttiin ensin yleisellä tasolla ja
määriteltiin työn viitekehys. Sitten edettiin loogisesti kohti yksityiskohtaisempaa
tarkastelua. Tutkimuksessa kerätty ja saatu tieto voi palvella mm. nykytilanteen
hahmottamisessa sekä ennusteiden välineenä.
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3. RAUTATIELIIKENNEKLUSTERI

Rautatieliikenteen klusterin hahmottamisessa lähtökohtana on liikennepalvelujen
kysyntä, joka tarkoittaa matkustus- ja kuljetustarpeiden tyydyttämistä. Keskeinen
toiminta-ajatus on siis tuottaa henkilö- ja tavaraliikennepalveluja.

Rautatieliikenneklusterin runkona toimii tarkastelukehikko (kuva 1), jossa tutkitaan
rautatieliikenteen edellytyksiä (aineelliset ja aineettomat) sekä rautatieliikenteen
vaikutuksia (hyödyt ja kustannukset).

                Lähde: Jaatinen 1997 (vap.muk. TJ)

Kuva. 1.  Rautatieliikenteen tarkastelukehikko

Aineelliset edellytykset

Aineellisiin edellytyksiin voidaan katsoa kuuluvan seuraavat elementit: rautatieverkko,
vetokalusto ja vaunut, käyttövoima sekä toimijat. Rataverkon pituus vuonna 1998 oli
5867 kilometriä, josta yksiraiteista rataa oli 5360 kilometriä. Sähköistettyjen ratojen
yhteispituus oli 2197 kilometriä.
Vuonna 1998 VR:n vetokaluston määrä oli 761, josta suurin osa oli dieselvetureita.
Suuntauksena on kuitenkin lisätä sähkövetureiden määrää ja vastaavasti vähentää
dieselvetureita mm. energiankulutuksen ja päästöjen takia. Kaupallisen henkilö-
liikenteen vaunuja oli 1002 kappaletta. Tavaraliikenteessä VR:n käytössä oli 11 914
vaunua.
Junaliikenne kulutti vuonna 1998 dieselpolttonestettä 64,3 miljoonaa litraa sekä sähköä
470 kWh:ta.
Rautatieliikennepuolella klusteri- eli �rypäsrakenne� eroaa huomattavasti tieliikenteen
vastaavasta, koska rautatieliikenteessä klusterirakenteen ydin on keskittynyt pääasiassa
vain muutamaan yritykseen ja yhtiöön sekä niiden toimintaan. Toimijoiden puolella
jaottelu on tehty seuraavasti: Ratahallintokeskus, VR-Konserni , asiakkaat, rakenta-
miseen ja ylläpitoon liittyvät tahot, teollisuusklusterit sekä muut klusterit.

Tavara-
liikenne

Hyödyt

Kustan-
nukset

Aineelli-
set

Henkilö-
liikenne

Aineetto-
mat

RAUTATIE-
LIIKENNE

Rautatieliiken
teen
edellytykset

Aineelliset
edellytykset

Aineettomat
edellytykset

Valvonta
Ohjaus
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Aineettomat edellytykset

Fyysisten edellytysten, kuten ratojen ja kaluston, lisäksi tarvitaan aineettomia
edellytyksiä, jotta rautatieliikenteen on mahdollista toimia. Aineettomat edellytykset
ohjaavat rautatieklusterin toimintaa ja vaikuttavat taustalla myös muiden
�nelikenttätarkastelu-laatikoiden� toiminnassa ja ohjauksessa.
Aineettomat edellytykset voidaan jakaa vaikutuksensa mukaan kahteen ryhmään:
pakottavat ja vapaaehtoiset. Pakottaviin vaikutuksiin kuuluvat mm. lait ja määräykset.
Esimerkiksi Rataverkkolain toteutumista Suomessa valvoo pääosin Ratahallintokeskus.
Vapaaehtoisiin  voidaan katsoa kuuluvan mm. asenteiden ja median vaikutukset.

Rautatieliikenteen hyödyt

Rautatieliikenteen hyötyjen eli tuotosten voidaan katsoa muodostuvan pääasiassa
henkilömatkoista sekä tavarakuljetuksista. Hyöty liikenteessä toteutuu yhdessä
asiakkaiden kanssa, ja asiakkaille tuleva lisäarvo on hyödyn perusteena. Tässä
tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu tätä lisäarvoa lähemmin analysoida. Ei siis tarkasteltu
erityisesti liikenneyritykselle tulevia hyötyjä, jotka saadaan myös asiakkaan lisäarvon
perusteella.
Henkilömatkoja tehtiin 51,4 miljoonaa kappaletta. Vuonna 1998 tavaraa kuljetettiin
40,74 tuhatta tonnia ja tonnikilometrejä kertyi 9885 miljoonaa. Kuljetuksista tärkein
tuoteryhmä oli mekaaninen metsäteollisuus.

Rautatieliikenteen kustannukset

Rautatieliikenteessä syntyy hyötyjen lisäksi myös erilaisia haittoja ja kustannuksia.
Lähtökohtana haittojen määrittelemiselle ja kartoittamiselle ovat matkojen ja kuljetusten
tuottamisesta syntyvät haitat eli esimerkiksi kustannukset kalustosta, liikenteessä
liikkumisesta, liikenneverkosta ja matka-aikakustannuksista rautateillä liikkuville.

Kustannukset on jaoteltu seuraavalla tavalla:

AINEELLISET KUSTANNUKSET
Liikennöintikustannukset
Rataverkkokustannus (RHK)
Aikakustannukset
Onnettomuuksien taloudelliset kustannukset

AINEETTOMAT KUSTANNUKSET
Aikakustannukset (ajan arvotuserät)
Onnettomuuskustannukset (onnettomuuksien arvotuserät)
Päästökustannukset

                                  Melukustannukset

Rautatieliikenteen haittoja arvioitiin syntyvän kaiken kaikkiaan 6,9 mrd markkaa
vuodessa. Aineellisista haitoista kertyi 6,0 miljardia ja aineettomista haitoista 0,9
miljardia markkaa. On huomattava, että rautatieliikenteen kustannuksiin sisältyvät  myös
liikennöintikustannukset. Tämän vuoksi kustannukset muodostuvat hieman  eri tavalla
kuin tieliikennepuolella tehdyissä tarkasteluissa, joten kustannuksia ei voida suoraan ver-
rata keskenään.
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4. LIIKENTEEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JÄRJESTELY-
MAHDOLLISUUDET

Liikenne käyttää huomattavan määrän sekä yksityisiä että julkisia resursseja. Panoksina
liikenteessä ovat mm. työvoima, luonnonvarat ja pääoma sekä niiden käyttö. Liikenteen
tuotosten mahdollistamiseksi syntyy myös ulkoisia panoksia, kuten melua ja päästöjä.
Myös nämä on huomioitava tarkasteluissa.

Liikenteen suoritteet ja tuotokset

Tässä tarkastelussa liikennesuoritteet ja tuotokset syntyvät henkilö- ja tavarakuljetuk-
sista, vaikka tuotos voidaan ymmärtää laajempanakin käsitteenä.
Kuljetettu tavaramäärä tieliikenteessä vuonna 1998 oli 400 miljoonaa tonnia, josta
ammattimaisen liikenteen osuus oli 69 % eli 276 miljoonaa tonnia. Rautatieliikenteessä
kuljetettu tavaramäärä oli 41 miljoonaa tonnia. Henkilöliikennepuolella matkustus-
suoritteita syntyi tieliikenteessä 62 mrd henkilökilometriä, joka on 93 %  kokonais-
suoritteesta. Vastaavasti rautatieliikennepuolella matkustussuoritteet olivat 3,4 mrd hen-
kilökilometriä eli 5,1 %.
Suomessa teitä oli vuonna 1998 yhteensä n. 378 000 kilometriä, josta yleisten teiden
osuus oli 78 000 kilometriä. Ratapituus maassamme oli kyseisenä vuonna 5867 kilo-
metriä.

Liikenteen panosten määrittäminen ja arvottaminen

Tieliikenteessä peruspanosten arvo vuonna 1998 oli noin 99,6 mrd markkaa.
Ajoneuvokustannukset olivat 55,7 mrd markkaa, aikakustannukset 37,0 mrd markkaa ja
onnettomuuskustannukset 7,9 mrd markkaa. Suurin osa panoksista kohdistui henkilö-
autoille.

Taulukko 1.  Tieliikenteen ajoneuvokustannukset vuonna 1998  milj.mk
Kaikki autot Yhteensä Resurssikustann. Erityisverot Yleiset verot Arvostuserät
Aikakustannukset 35971 22124 13847
Muuttuvat ajon.k. 37956 22035 11603 4318
Kiinteät ajon.k. 17750 9788 7258 704
Muuttuv.onn.k. 3307 896 2412
Kiint.onn.kust. 4578 3559 193 825
Kustannukset 99561 58402 19054 5847 16258

(TTKK, Tieliikenteen tietokeskus 1999)

Lisäksi tieliikenteen melukustannusten arvo oli 4,58 mrd markkaa ja päästökustan-
nuksien 3,05 mrd markkaa.
Rautatieliikenteessä liikennöintikustannusten on arvioitu olevan 3,5 mrd markkaa, josta
tavaraliikenteen osuus on 2,0 mrd markkaa. Tavaraliikennepuolella muuttuvien
kustannusten osuus on arvioitu olevan 42 prosenttia ja henkilöliikennepuolella 31 pro-
senttia.

Rautatieliikenteen �Ajokustannusten� on arvioitu olevan noin 4,9 mrd markkaa
(taulukko 2). Lisäksi rautatieliikenteessä melukustannusten arvo oli122 miljoonaa mark-
kaa vuodessa sekä päästökustannusten 84 miljoonaa markkaa
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Taulukko 2.  Arvio rautatieliikenteen ajoneuvokustannuksista vuonna 1998  (milj. mk)
Rautatieliikenteen
kokonaiskustannuk
set

Yhteensä Resurssikustann.
sekä verot ja
maksut (RHK)

Arvostuserät

Aikakustannukset 1179 659 520
Muuttuvat ajon.k. 2196 2196
Kiinteät ajon.k. 1305 1305
Onn.kust. 263 89 174
Kustannukset 4943 4249 694

Seuraavaksi on koottu tie- ja rautatieliikenteessä syntyvät ajoneuvokustannukset
huomioiden ulkoiset kustannukset päästöjen ja melun osalta (taulukot 3 ja 4) . On
huomattava, että tie- ja rautatieliikenteen ajoneuvokustannuksia ei voida suoraan verrata
keskenään. Tällöin tieliikenteen kokonaiskustannuksiksi saadaan 107 mrd markkaa ja
rautatieliikenteen kustannuksiksi 5,1 mrd markkaa. Lisäksi kaikki liikennemuodot
huomioiden infrastruktuuriin käytettiin kokonaisuudessaan hieman yli 7 mrd markkaa.

Taulukko 3.  Kooste tieliikenteen ajoneuvokustannuksista vuonna 1998
TIELIIKENNE Kustannukset (milj.mk) Kustannukset/ajokm
Kokonaiskustannukset 107 181 2,39 mk
Henkilöautot 70 825 1,93 mk
Pakettiautot 12 271 3,04 mk
Kuorma-autot 17 431 5,64 mk
Linja-autot  7 309 8,16 mk

Taulukko 4.  Kooste rautatieliikenteen ajoneuvokustannuksista (sisältäen liikennöintikustannukset)
vuonna 1998
RAUTATIELIIKENNE Kustannukset (milj.mk) Kustannukset/junakm
Kokonaiskustannukset 5149 115,76
Henkilöliikenne 2927 107,99
Tavaraliikenne 2222 127,88

Voimavarojen järjestelymahdollisuudet Suomessa

Rahaa ei voida pitää varsinaisena voimavarana, koska se ei sellaisenaan tyydytä
tarpeita. Rahalla, jolla on vastike, voidaan kuitenkin hankkia useita erilaisia vastik-
keellisia voimavaroja. Voimavaroja taas käytetään tarpeiden tyydyttämiseen ja uusien
voimavarojen tuottamiseen. Liikennejärjestelmässä voimavarojen jako eri tehtäville
jakautuu Suomessa kahdella tavalla: 1) poliittisella prosessilla, jossa kansan valitsemat
ja valtuuttamat edustajat tekevät päätöksiä, 2) markkinaprosessia käyttäen, jolloin
elinkeinoelämä ja kansalaiset vaikuttavat voimavarojen jakoon ostopäätöksillään.

Panosten järjestelymahdollisuuksia on tarkoituksenmukaista lähteä tarkastelemaan
kokonaisliikennejärjestelmän näkökulmasta (taulukko 5).
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Taulukko 5.  Lähtökohta panosten järjestelymahdollisuuksien analysoinnille
KOKONAISLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
- huomioon erityisesti talous, tasa-arvo, ympäristö ja turvallisuus

Liikenneverkko Liikenne

Tiestö, raideverkko
- tiepito, radanpito

Tie- ja rautatieliikenne
- henkilö- ja tavaraliikenne

Liikennejärjestelmän toimintalinjat vuoteen 2020-julkaisun mukaan keskeiset pitkän
tähtäyksen yleistavoitteet liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: talous, alueellinen ja
sosiaalinen tasa-arvo sekä ympäristö ja turvallisuus.

Taulukkoon 6. on kerätty mahdollisia toimenpiteitä vähentämis- ja korvaamistoimen-
piteiden käynnistämiseksi.

Taulukko 6.  Mahdollisia toimenpiteitä vähentämis- ja korvaamistoimenpiteiden käynnistämi-
seksi.
TOIMENPIDE -EHDOTUS KÄYTÄNNÖN TOIMENPIDE

JA SEN TOTEUTTAMINEN
TOIMENPITEEN VAIKUTUS

Radan jatkosähköistys Oulu- Kontionmäki- Varjus sekä
Iisalmi - Kontionmäki väleille
radat jatkosähköistetään.
Toteuttaminen vaatii eduskunnan
aloitusluvan sekä myönnettävän
määrärahan.

-sähköistyksen myötä päästöt vä-
henevät
-palvelutaso paranee
-kansainvälisten yhteyksien pa-
rantuminen

Alemman tieverkon kunnon
parantaminen

Suunnataan varoja enemmän
alemman tieverkon kunnon
parantamiseen. Valitaan erityisen
tärkeät parantamiskohteet.
Rahoitukseen voidaan ajatella
osin käytettävän polttoaineen
verotuksen nostamisen myötä
tulleet lisämarkat.

-parantaa palvelutasoa maaseu-
dun haja-asutusalueella
-kansallinen turvallisuus mahdol-
lisimman kattavan liikennever-
kon myötä
-tehostaa mm. teollisuuden puu-
kuljetuksia

Yksityisrahoituksen käytön
lisääminen hankkeissa

Kilpailutetaan suuria ja merkit-
täviä hankkeita.

-kilpailuttamisen myötä hinnat
ovat edullisia
-riskit jaetaan yksityisen kanssa
(esim. lisäkorvausta ei makseta
tietyn määrän ylittävästä liiken-
teestä ts. �liikennekatto�)
-valtion budjetista ei tarvitse
kerralla lohkaista suurta osuutta
suuria yksittäisiä hankkeita
varten sovellettaessa jälkirahoi-
tusmenetelmää

Informaatioteknologian
kehittäminen

Suunnataan panoksia mahdolli-
suuksiin lisätä etätöitä sekä
muuta työhön liittyvää telekom-
munikaatiota. Kehitetään edel-
leen multimediaa, sähköistä
kaupankäyntiä ja liikennetele-
matiikkaa.

-liikenne ja matkustustarve ja
päästöt vähenevät
-tavoitettavuus ja sen nopeus  li-
sääntyy
-IT-teknologian avulla voidaan
parantaa liikenneturvallisuutta
-pidemmällä aikavälillä syntyy
kustannussäästöjä
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5. LIIKENTEEN JA KULJETUSTEN MERKITYS

Liikenne vaikuttaa merkittävästi muihin toimialoihin ja niiden toimintaan. Vaikutukset
ilmenevät suorina, epäsuorina sekä ympäristö yms. vastaavilla vaikutuksilla. Eräs keino
tarkastella liikenteen ja kuljetusten merkitystä on käyttää panos-tuotosanalyysiä, jonka
avulla voidaan kuvata liikenteen kansantaloudellisia kytkentöjä. Lisäksi omana
kohtanaan on tarkasteltu liikenteen ja kuljetuksen merkitystä kulutukseen sekä
kuljetusten merkitystä valituista toimialoista.

Liikenne on osa kansantalouden tuotantoverkkoa. Panos-tuotosanalyysien avulla voi-
daan tarkastella taloutta samanaikaisesti sekä kysynnän että tarjonnan kannalta. Panos-
tuotostaulukoissa kuvataan hyödykkeiden kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muo-
dostuvaa tarjontaa sekä hyödykkeiden valmistamiseen ja lopputuotteina kulutukseen,
pääoman muodostukseen ja vientiin liittyviä vaikutuksia.
Vuonna 1992 liikenteen 46,5 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat
käyttivät välituotteina 43,7 % eli noin 20 mrd markan arvoisesti. Esimerkiksi
talonrakennusalan 51 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat käyttivät
välituotteina vain 17,5 %. Liikennesektori on siis merkittävä muiden toimialojen
välituotteiden tuottaja.
Liikennemuodoittain jaoteltuina panosten käyttö oli seuraavanlainen: rautatie-
liikenteessä vuonna 1992 käytetyistä panoksista maa- ja vesirakentamisen tuotantoa
käytettiin 0,3 mrd markan arvoisesti ja muun teollisen valmistuksen 0,2 mrd markan
arvoisesti. Yhteensä rautatieliikenteessä käytettiin välituotteita 1,4 mrd markan
arvoisesti, josta kotimaisten osuus oli 81,9 %.  Tieliikenteessä käytetyistä panoksista
eniten käytettiin �tukku- ja vähittäiskaupan� tuotantoa, joka oli 1,9 mrd markkaa.
Yhteensä tieliikenteessä käytettiin välituotteita 6,7 mrd markan arvoisesti, josta
ulkomaalaisten välituotteiden osuus oli lähes kolmannes (31,8 %). Molempien
toimialojen suurin välituotteiden käyttäjä oli �tukku- ja vähittäiskauppa�.

Kaikki yleiseen kysyntään ja samalla kulutukseen vaikuttavat tekijät heijastuvat
välillisesti tai suoraan liikenteen kysyntään ja kulutukseen. Kuluttajien keskeisiä
kysyntäpäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mieltymykset, hyödykkeiden hinnat ja laatu
sekä kuluttavien tulot ja sosioekonominen asema. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat
eniten fyysiset mahdollisuudet ja liikennepalvelun markkamääräinen hinta.
Liikenteen kuluttajat ja tuottajat voidaan jaotella useilla tavoin, ja tässä ne on jaettu
Metsärannan (1996) jaottelun mukaisesti kolmeen osaan: tuottajiin, kuluttajiin sekä
julkiseen sektoriin infrastruktuurin rakentajana. Tässä kohdin on keskitytty tarkas-
telemaan erityisesti kolmijaottelun kohtaa �kuluttajat�. Kuluttajat on edelleen jaoteltu
kahteen osaan: kotitaloudet ja yritykset.

Kotitaloudet ja yritykset

Vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen mukaan (liikenneministeriö 1999d) matkaluku eli
asukkaiden päivittäisten matkojen määrä on 2,9. Kokonaismatkasuorite vuorokaudessa
on keskimäärin 45,8 kilometriä ja yksittäisten matkojen keskipituus on 16,0 kilometriä.
Eniten tehdään vapaa-ajanmatkoja (39,0 %).
Yksityisten kulutusmenoihin käytettiin vuonna 1997 kuljetukseen ja tietoliikenteeseen
48 190 markkaa, jonka osuus on 15,7 % kaikista kulutusmenoista. Kuljetusten osuus
kulutusmenoista oli 40 147 markkaa, josta suurin osa kului yksityisten autojen käyttöön
sekä kulkuneuvojen hankintaan.
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Tuotteiden kulutus ja käyttö koostuu välituotekäytöstä, kotimaisesta loppukäytöstä ja
viennistä. Välituotekäyttöä sisältävät kaikki toimintayksiköiden tuotoksensa aikaan-
saamiseksi käyttämät tavarat ja palvelut. Vuonna 1995 Liikenteen välituotteiden käyttö
oli yhteensä 30,67 miljardia markkaa. Muiden toimialojen  kulutus (pois lukien
liikenne) oli kyseisenä vuonna 26,3 miljardia markkaa. Kotitalouksien kulutus oli 11.5
miljardia markkaa, julkiset kulutusmenot olivat 9.44 mrd markkaa ja vienti 12,2 mrd
markkaa.
Elinkeinoelämässä on useita teollisia klustereita sekä yrityksiä, joille kuljetusyhteydet
sekä liikenteen kulutus ja käyttö välituotteina ovat tärkeitä. Esimerkkinä mainittakoon
metsäteollisuus, jolle kuljetus on keskeinen tuotannontekijä

Kuljetukset ja niiden käyttö

Suomessa hoidetaan tiekuljetuksin pääosa kuljetuksista. Kuorma- ja pakettiautoja
käytetään ennen kaikkea kattavan liikenneverkon ja joustavien kuljetusmah-
dollisuuksiensa takia. Rautatiet soveltuvat taas parhaiten pitkille etäisyyksille ja suurille
massoille yhdistettynä säännölliseen kuljetustarpeeseen.
Kuorma-autojen kokonaissuorite vuonna 1998 oli 25,6 miljardia tonnikilometriä, josta
ammattimaisen liikenteen osuus oli 90 % sekä keskimääräinen matkan pituus oli 59
kilometriä. Kaiken kaikkiaan tavaraa kuljetettiin tieliikenteessä 400,1 miljoonaa tonnia,
josta 176,7 miljoonaa tonnia oli maa-ainesten kuljetuksia. Kuljetussuoritteiden
perusteella mitattuna merkittävin kuljetusten antaja on teollisuus.
Vuonna 1998 rautatieliikenteen kokonaissuorite oli  9,9 miljardia tonnikilometriä, josta
suurimman kuljetusmäärän muodostivat puu ja puuteokset sekä paperiteollisuustuotteet.
Tavaramäärin mitattuna rautatieliikenteessä kuljetettiin 40,1 miljoonaa tonnia.
Verrattaessa tie- ja rautatieliikenteen kuljetusten keskimääräisiä arvoja huomataan, että
erityisesti metalliteollisuudessa kuljetettavien tuotteiden arvo on tieliikennekuljetuksissa
huomattavasti rautatiekuljetuksia korkeampi. Osaltaan tämä johtuu siitä, että rautateitse
kuljetetaan usein jalostusasteeltaan alhaisempia ja massatavaratuotteita. Tieliikenteessä
taas kuljetetaan  enemmän valmiita jo jalostettuja tuotteita, joiden arvo tonneina mitat-
tuna on korkeampi. Metsäteollisuuden osalta kuljetettavien tuotteiden keskimääräisellä
arvolla ei ole merkittävää eroa verrattaessa ko. liikennemuotoja.
Kun hyödykevirtaa tarkastellaan kysynnän ja käytön näkökulmasta, sitä kutsutaan
panokseksi. Samoin voidaan tarkastella kuljetuksia tuotannon panoksina, joita tässä
työssä on havainnollistettu toimiala-analyysin avulla. Esimerkeiksi on valittu seuraavat
alat: 1) Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus, 2) Puutavarat ja puutuotteet, 3)
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, 4) Koneiden ja laitteiden valmistus sekä
5) Öljyn, koksin ja ydinpolttoaineiden valmistus. Esimerkkien valossa tarkasteltaessa
huomataan, että panospuolella liikenteen osuus panoksista vaihtelee 2,4 - 7,9 % välillä.

Liikenteen hyötyjä tarkastellessa on huomattava, että kuljetus sinänsä ei ole hyöty.
Kuljetuksesta kuitenkin seuraa erilaisia tarpeellisia asioita, kuten tehokkuus. Esimer-
kiksi henkilöt voivat kuljetusten mahdollistamana matkustaa työpaikoilleen ja vaihtaa
sijaintipaikkaansa tehokkuuden saavuttamiseksi.
Oleellista on siis se, että kuljetuksista syntyy kokonaisuutta tarkasteltaessa hyötyjä
yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Kulutus on myös tehokas, kun voidaan siirtyä ja
siirtää paikasta toiseen. Esimerkiksi hintataso voisi muodostua jollakin alueella
korkeaksi, jos ei voitaisi matkustaa tai siirtymismahdollisuudet olisivat hyvin mini-
maaliset.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Liikenne on sidoksissa yhteiskunnan toimintoihin: liikennettä syntyy valmiiden tuot-
teiden ja raaka-aineiden toimittamisesta sekä ihmisten matkustustarpeista. Resurssien
rajallisuuden vuoksi tarvitaan erilaisia apukeinoja kuten liikennetaloutta ja -politiikkaa
voimavarojen �oikeaan� suuntaamiseen ja käyttöön.

Liikennetalouden tarkastelunäkökulma on yhteiskuntataloudellinen. Tämä tarkoittaa
sitä, että arvioita tehdessä otetaan huomioon vaikutukset väylänpitäjille, väylän
käyttäjille sekä ulkoiset vaikutukset. Tarkasteluissa on siis mukana useita eri tahoja.

Liikennepolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen vallan keinoja ja toimenpiteitä, jotka
vaikuttavat liikennepalvelujen kysyntään, käyttöön ja tuotantoon. Laajasti käsitettynä
liikennepolitiikka pitää sisällään kaikkien eri tahojen (toimijoiden) toimenpiteet, joilla
ne pyrkivät huolehtimaan liikennepalvelujen tuottamisesta ja hankinnasta tai
vaikuttamaan niihin. Liikennepolitiikan keskeinen tavoite voidaan esittää seuraavasti:

-  Tarvittavat kuljetus- ja liikkumistarpeet hoidetaan mahdollisimman vähillä liikentee-
    seen kohdistuvilla uhrauksilla siten, että omaksutaan kestävän kehityksen periaatteet,
    parannetaan liikenneturvallisuutta, turvataan kansalaisten vapaa liikkumisoikeus ja
    maamme kilpailukyky.

Tie- ja rautatieliikenneklusterin hahmottamisessa lähtökohtana on ollut liikenne-
palvelujen kysyntä, joka tarkoittaa matkustus- ja kuljetustarpeiden tyydyttämistä.
Rautatieliikenneklusterissa keskitytään tässä tutkimuksessa ratahallintokeskuksen
omistuksessa olevalla radalla tapahtuvaan liikenteeseen, joten esimerkiksi metro- ja
raitiovaunuliikenne jäävät tarkastelualueen ulkopuolelle. Rautatieliikenneklusteri-
rakenne eroaa huomattavasti tieliikenteen vastaavasta, koska rautatie-liikennepuolella
ydin on keskittynyt muutamaan yritykseen. Rakentamiseen ja ylläpitoon on keskittynyt
Oy VR-Rata Ab ja liikennöintiin VR-Osakeyhtiö (henkilö- ja tavaraliikenne). Edellä
mainitut työllistävät noin 13600 henkilöä. Lisäksi rakentaminen ja ylläpito työllistää
noin 900 henkilöä alihankkijapuolella. Ratahallintokeskus toimii taustalla valvovana ja
tilaavana elimenä.

Tutkimuksessa käsitellään rautatieliikenneklusterin tuottavuuden kehittämistä yleisellä
tasolla (tässä kohdassa lähinnä liikennöitsijän näkökulmasta).

Liikenne käyttää huomattavan määrän sekä yksityisiä että julkisia resursseja. Panoksina
liikenteessä ovat mm. työvoima, luonnonvarat ja pääoma sekä niiden käyttö.
Liikennesuoritteet ja tuotokset syntyvät henkilö- ja tavarakuljetuksista, vaikka tuotos
voidaan ymmärtää laajempanakin käsitteenä. Kotimaan tavaraliikenteessä kuljetettiin
tieliikenteessä 26,4 miljardia tonnikilometriä ja rautateitse 9,9 miljardia tonnikilometriä.
Henkilöliikennepuolella matkustussuoritteita syntyi seuraavasti: tieliikenteessä 62
miljardia henkilökilometriä ja rautatieliikenteessä 3,4 mrd henkilökilometriä. Teiden
pituus oli yhteensä noin 378 00 kilometriä ja ratapituus 5867 kilometriä.

Tieliikenteessä panosten arvo oli vuonna 1998 noin 99.6 miljardia markkaa.
Ajoneuvokustannukset olivat 55,7 mrd markkaa, aikakustannukset 37,0 mrd markkaa ja
onnettomuuskustannukset 7,9 mrd markkaa. Lisäksi päästöhaitan arvot olivat noin 3
mrd markkaa ja meluhaitan arvot 4,6 mrd markkaa.
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Rautatieliikenteessä kustannuksia ei ole ollut mahdollista käsitellä aivan samalla tavoin
kuin tieliikenteessä. Rautatieliikenteessä kustannuksia on lähdetty tarkastelemaan ja
pilkkomaan liikennöintikustannuksista, jotka ovat  3,5 miljardia markkaa. Muuttuvat
kustannukset ovat 2.2 mrd markkaa ja kiinteät kustannukset 1.3 mrd markkaa.
Kustannuksiin sisältyvät myös henkilöstökustannukset, jotka ovat noin 2,05 mrd
markkaa. Aikakustannukset ovat 1.2 mrd markkaa ja onnettomuuskustannukset 0,26
mrd markkaa, poistot ovat 250 milj. mk ja korot noin 125 milj. mk. Lisäksi rautatie-
liikenteen päästöhaitan arvot ovat 84 miljoonaa markkaa ja meluhaitat 122 miljoonaa
markkaa.

Liikennejärjestelmän keskeiset yleistavoitteet liittyvät seuraaviin asioihin: talous,
alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo, ympäristö ja turvallisuus. Niitä on pyritty pitämään
myös tavoitteina tämän tutkimuksen voimavarojen ja korvautuvuuksien käsittelyssä.

Panosten järjestämismahdollisuuksia on lähdetty analysoimaan kokonaisliikenne-
järjestelmän näkökulmasta. Aluksi panoksia on siis analysoitu liikennejärjestelmittäin.
Samalla on huomattava keskeiset reunaehdot, kuten rahoitus, vaikutukset ja suhde
muihin panoksiin. Kokonaisuudessaan liikennesektorilla käytettiin vuonna 1998
väylänpitoon noin 7 miljardia markkaa, josta suurin osa kohdistui tieliikenteeseen.
Esimerkkien avulla on pyritty havainnollistamaan panoksia ja korvautuvuutta. Niiden
perusteella on otettu tarkasteluun seuraavat panosten käyttöä muuttavat mahdolliset
toimenpiteet :  radan jatkosähköistys,  alemman tieverkon kunnon parantaminen,
yksityisrahoituksen käytön lisääminen hankkeissa sekä informaatioteknologian kehit-
täminen. Hyötyinä jatkosähköistyksestä saavutettaisiin mm. ympäristöystävällisempi
energiamuoto sekä hyvät yhteydet kansainvälistä liikennettä silmällä pitäen. Nykyisellä
kehitysrahoitustasolla alemman tieverkon huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä
kasvaa, joten rahoitusta tulisi lisätä. Yksityisrahoituksen käyttö mahdollistaa mm. sen,
että valtion budjetista ei tarvitse yhdellä kertaa lohkaista suurta osuutta yksittäisille
hankkeille. Informaatioteknologiaa kehittämällä voidaan vaikuttaa liiken-teessä
syntyvien päästöjen määrään.

Liikenne vaikuttaa merkittävästi muihin toimialoihin ja niiden toimintaan. Sen
merkitystä muille toimialoille voidaan lähestyä panos-tuotosanalyysein.

Vuonna 1992 liikenteen 46,5 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat
käyttivät välituotteina 43,7 % eli noin 20 mrd markan arvoisesti. Esimerkiksi
talonrakennusalan 51 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat käyttivät
välituotteina vain 17,5 %. Liikennesektori on siis merkittävä muiden toimialojen
välituotteiden tuottaja. Liikennemuodoittain jaoteltuna panosten käyttö oli seuraavan-
lainen: rautatieliikenteessä vuonna 1992 käytetyistä panoksista maa- ja vesiraken-
tamisen tuotantoa käytettiin 0,3 mrd markan arvoisesti ja muun teollisen valmistuksen
0,2 mrd markan arvoisesti. Yhteensä rautatieliikenteessä käytettiin välituotteita 1,4 mrd
markan arvoisesti, josta kotimaisten osuus oli 81,9 %.  Tieliikenteessä käytetyistä
panoksista eniten käytettiin �tukku- ja vähittäiskaupan� tuotantoa, joka oli 1,9 mrd
markkaa. Yhteensä tieliikenteessä käytettiin välituotteita 6,7 mrd markan arvoisesti,
josta ulkomaalaisten välituotteiden osuus oli lähes kolmannes (31,8 %). On lisäksi
huomattava, että tieliikenteestä kansantalouden tilinpitoon menee vain niiden yritysten
toiminta, joiden toimialana on liikenne. Tällöin yksityinen liikenne, kuten
henkilöautojen käyttö valtaosaltaan (poikkeuksena lähinnä taksit) ja muiden toimialojen
paketti- ja kuorma-autojen käyttö yrityksen omaan lukuun (yksityinen liikenne) on
jäänyt tilastoista pois.
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Molempien toimialojen suurin välituotteiden käyttäjä oli �tukku- ja vähittäiskauppa�.
Kuvat 2, 3 ja 4 havainnollistavat liikenteen panoksia ja tuotoksia sekä koko liikenteessä,
että tie- ja rautatieliikenteessä.

PANOS                                                                                                        TUOTOS
  Kauppa   3,3
  Muut palvelut 3,3
  Kulutustavarateollisuus 0,1
  Puu- ja paperiteollisuus 0,5
  Metalliteollisuus 0,2
  Muu teollisuus 2,7
  Maa- ja vesirakentaminen 0,5
  Talonrakentaminen 0,3
  Muut välituotteet 2,6
  Pääoman kuluminen 6,0
  Välilliset verot 3,6
  Palkat 10,9
  Tuonti 4,1
  LIIKENNE 2,3

Puu- ja paperiteollisuus 4,9
Kulutustavarateollisuus 1,4
Metalliteollisuus 0,7
Muu teollisuus 2,0
Kauppa 6,7
Muut palvelut 1,3
Maa- ja vesirakentam. 2,0
Talonrakentaminen 0,9
Muut 2,7
Kulutus 12,9
Vienti 7,9

LIIKENNE
2,3

Yhteensä  40,8 mrd markkaa

   LIIKENNE

Yhteensä  46,5 mrd markkaa
Kuva 2.   Liikenteen panos-tuotostaulukko vuonna 1992

PANOS                                                                                                        TUOTOS
  Maa- ja vesirakentaminen   0,3
  Muu teollinen valmistus 0,2
  Talonrakentaminen 0,2
  Öljyn yms. valm. ja tuott. 0,1
   Muut välituotteet 0,3
  Pääoman kuluminen 0,5
  Välilliset verot  0,0
  Palkat 1,6
  Tuonti 0,3

 RAUTATIELIIKENNE 0,1

                    Tukku ja vähittäiskauppa 1,4
         Maa- ja vesirakentaminen 0,1
         Posti- ja teleliikenne 0,032
         Massan ja pap.valm. 0,008
         Puutavara ja puutuot. 0,011
         Metalliteollisuus 0,018
         Muut 0,3
         Kulutus 1,4
         Vienti 0,1

RAUTATIELIIKENNE 0,1

Yhteensä  3,8 mrd markkaa

   LIIKENNE

Yhteensä  3,3 mrd markkaa
Kuva 3.   Rautatieliikenteen panos-tuotostaulukko vuonna 1992

PANOS                                                                                                        TUOTOS
  Tukku- ja väh.kauppa 1,9
  Rahoitus ja vak.toiminta  0,5
  Öljyn yms. valm. ja tuott 0,3
  Liik.el.palv. ja kon.vuokr. 0,3
  Muut välituotteet ,  1,6
  Pääoman kuluminen 3,1
  Välilliset verot  0,3
  Palkat 4,4
  Tuonti 2,1

  TIELIIKENNE 0,3

                    Tukku ja vähittäiskauppa 1,4
         Massan ja pap.valm. 2,3
         Maa- ja vesirakent. 1,9
         Puu ja puuteokset 1,3
         Graafinen ja kust.toim. 1,2
          Muut 9,0
          Kulutus 5,8
          Vienti 0,3

TIELIIKENNE 0,3

Yhteensä  15,6 mrd markkaa

   LIIKENNE

Yhteensä  22,6 mrd markkaa
Kuva 4.   Tieliikenteen panos-tuotostaulukko vuonna 1992
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Kaikki yleiseen kysyntään ja samalla kulutukseen vaikuttavat tekijät heijastuvat
välillisesti tai suoraan liikenteen kysyntään ja kulutukseen. Kuluttajien keskeisiä kysyn-
täpäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mieltymykset, hyödykkeiden hinnat ja laatu sekä
kuluttajien tulot ja sosioekonominen asema. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat eniten
fyysiset mahdollisuudet ja liikennepalvelun markkamääräinen hinta.

Liikenteen kuluttajat ja tuottajat voidaan jaotella useilla tavoin, ja tässä ne on jaettu
Metsärannan (1996) jaottelun mukaisesti kolmeen osaan: tuottajiin, kuluttajiin sekä
julkiseen sektoriin infrastruktuurin rakentajana. Edelleen on keskitytty tarkastelemaan
erityisesti kolmijaottelun kohtaa �kuluttajat�. Kuluttajat on jaoteltu kahteen osaan:
kotitaloudet ja yritykset.

Yksityisten kulutusmenoihin käytettiin vuonna 1997 kuljetukseen ja tietoliikenteeseen
48,2 mrd markkaa, jonka osuus oli 15,7 % kaikista kulutusmenoista. Kuljetusten osuus
kulutusmenoista oli 40,1 mrd markkaa, josta suurin osa kului yksityisten autojen
käyttöön sekä kulkuneuvojen hankintaan.

Tuotteiden kulutus ja käyttö koostuu välituotekäytöstä, kotimaisesta loppukäytöstä ja
viennistä. Välituotekäyttöä sisältävät kaikki toimintayksiköiden tuotoksensa aikaan-
saamiseksi käyttämät tavarat ja palvelut. Vuonna 1995  muut toimialat käyttivät liiken-
nettä välituotteena 30,67 mrd mk:n arvosta. Näiden toimialojen kulutus liikennettä
lukuun ottamatta oli 26,3 mrd mk. Kotitaloudet kuluttivat liikenteen tuotoksia 11,5 mrd
mk:n arvosta ja julkinen sektori 9,44 mrd arvosta. Liikenteen vienti oli 12,2 mrd
markkaa.

Elinkeinoelämässä on useita teollisia klustereita sekä yrityksiä, joille kuljetusyhteydet
sekä liikenteen kulutus ja käyttö välituotteina ovat tärkeitä. Esimerkkinä mainittakoon
metsäteollisuus, jolle kuljetus on keskeinen tuotannontekijä

Suomessa hoidetaan tiekuljetuksin pääosa kuljetuksista. Kuorma- ja pakettiautoja
käytetään ennen kaikkea kattavan liikenneverkon ja joustavien kuljetusmahdol-
lisuuksiensa takia. Rautatiet soveltuvat taas parhaiten pitkille etäisyyksille ja suurille
massoille yhdistettynä säännölliseen kuljetustarpeeseen.

Kuorma-autojen kokonaissuorite vuonna 1998 oli 25,6 miljardia tonnikilometriä, josta
ammattimaisen liikenteen osuus oli 90 % sekä keskimääräinen matkan pituus 59 kilo-
metriä. Kaiken kaikkiaan tavaraa kuljetettiin tieliikenteessä 400,1 miljoonaa tonnia,
josta 176,7 miljoonaa tonnia oli maa-ainesten kuljetuksia. Kuljetussuoritteiden perus-
teella mitattuna merkittävin kuljetusten antaja on teollisuus.

Vuonna 1998 rautatieliikenteen kokonaissuorite oli  9,9 miljardia tonnikilometriä, josta
suurimman kuljetusmäärän muodostivat puu ja puuteokset sekä paperiteollisuustuotteet.
Tavaramäärin mitattuna rautatieliikenteessä kuljetettiin 40,1 miljoonaa tonnia.

Verrattaessa tie- ja rautatieliikenteen kuljetusten keskimääräisiä arvoja huomataan, että
erityisesti metalliteollisuudessa kuljetettavien tuotteiden arvo on tieliikennekuljetuksissa
huomattavasti rautatiekuljetuksia korkeampi. Osaltaan tämä johtuu siitä, että rautateitse
kuljetetaan usein jalostusasteeltaan alhaisempia ja massatavara tuotteita. Tieliikenteessä
taas kuljetetaan  enemmän valmiita jo jalostettuja tuotteita, joiden arvo tonneina
mitattuna on korkeampi.
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Kun hyödykevirtaa tarkastellaan kysynnän ja käytön näkökulmasta, sitä kutsutaan
panokseksi. Samoin voidaan tarkastella kuljetuksia tuotannon panoksina, joita tässä
työssä on havainnollistettu toimiala-analyysin avulla. Esimerkeiksi on valittu seuraavat
alat: 1) Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus, 2) Puutavarat ja puutuotteet, 3)
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, 4) Koneiden ja laitteiden valmistus sekä
5) Öljyn, koksin ja ydinpolttoaineiden valmistus. Esimerkkien valossa tarkasteltaessa
huomataan, että panospuolella liikenteen osuus panoksista vaihtelee 2,4 - 7,9 % välillä.

Liikenteen hyötyjä tarkastellessa on huomattava, että kuljetus sinänsä ei ole hyöty.
Kuljetuksesta kuitenkin seuraa erilaisia tarpeellisia asioita, kuten tehokkuus. Esimer-
kiksi henkilöt voivat kuljetusten mahdollistamana matkustaa työpaikoilleen ja vaihtaa
sijaintipaikkaansa tehokkuuden saavuttamiseksi. Oleellista on siis se, että kuljetuksista
syntyy kokonaisuutta tarkastellessa hyötyjä yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.
Kulutus on myös tehokas, kun voidaan siirtyä ja siirtää. Esimerkiksi hintataso voisi
muodostua jollakin alueella korkeaksi, jos ei voitaisi matkustaa tai siirtymismahdol-
lisuudet olisivat hyvin minimaaliset.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut koota tietoa liikenteen voimavarojen
tarpeesta ja niitä koskevista järjestelymahdollisuuksista. Tämän lisäksi on pyritty
havainnollistamaan liikenteen merkitystä muille toimialoille sekä hahmottamaan
rautatieliikenneklusteria tieliikenneklusterin mukaisesti. Tutkimus on pyrkinyt osaltaan
antamaan ideoita, lähtökohtia ja työvälineitä mm. nykytilanteen hahmottamiseen sekä
ennusteiden apuvälineeksi. Aihealueeltaan tämä tutkimus on ollut hyvin laaja, joten
oleellisia asioita on pyritty käsittelemään työn kannalta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tasolla kokonaiskuvan saamiseksi ko. aiheesta.

Oleellista on huomata liikenteen sidonnaisuus koko yhteiskuntaan. Liikenteeseen
liittyviä panoksia ja niiden korvautuvuutta tarkasteltaessa on tarkastelunäkökulman
oltava riittävän laaja, jotta kattavampia vaikutuksia ja kansantaloudellisia kytkentöjä
voidaan ottaa päätöksenteossa huomioon. Tämän vuoksi mm. liikennetaloudessa ja -
politiikassa tarvitaan riittävän laajalta vaikutusalueelta tietoa ts. tietoa liikenteen
vaikutuksista panos- ja tuotospuolella. Osaltaan tämä tutkimus on pyrkinyt lisäämään
tietoa edellä mainittuihin asioihin.

Tutkimuksen aihepiiriin liittyviä tutkimuksia tarvitaan jatkossakin, jotta mm. käytet-
tävissä olevia voimavaroja voidaan suunnata ja käyttää mahdollisimman tehokkaasti
sekä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon taloudellisuus ja  tasa-arvo sekä turval-
lisuus- ja ympäristönäkökulmat.


