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Abstract
This document contains some of the relevant theoretical foundations, models and
concepts used in transport engineering. The list is not exhaustive, but far from it.
The purpose is to show the transport engineering course students that behind
design and engineering principles, standards, and guidelines there is a vast
scientific body of knowledge. This booklet is meant to be studied mainly
independently by the students attending transport engineering courses. Some
sections are used as course materials, for example in lecture presentations and
demonstrating case examples.
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Esipuhe
Liikennetekniikka kehittyy digitalisaation ja automaation myötä vauhdilla. Samalla
ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen laajemmat tavoitteet luovat tarvetta
nopealle muutokselle. Tämä liikennetekniikan peruskurssille tarkoitettu
teoriapaketti käsittelee eräitä oleellisia perinteisessä liikennetekniikassa
sovellettavia teorioita, antaen syvemmän käsityksen mihin liikennetekniikka
oikeastaan perustuu.
Nimi ’teoriahippuja’ viittaa siihen, ettei teorioiden esittely ja käsittely ole
likimainkaan kaiken kattavaa – eikä sellainen olisi edes mahdollista, kun alue on
niinkin kattava kuin liikennetekniikka. Onkin tarkoitus, esitetyt ’teoriahiput’ ovat
vain kurssin käsitemaailmaa syventäviä katsauksia. Sisällöt on pyritty valitsemaan
niin, että ne ovat kurssien sisältöjä tukevia ja nykymaailman tarpeita vastaavia.
Liikennetekniikassa ei ole sinänsä omaa teoreettista pohjaa, vaan se soveltaa
erilaisia fyysikaalisten tieteiden sekä talous-, käyttäytymis- ja sosiaalitieteiden
teoriapohjaa silloin, kun kysymys ei ole puhtaasta teknologian kehittämisestä.
Nämä traditiot on pitkän historian omaava, mutta niiden perusolemus on edelleen
muuttumaton.
Teknologiseen
murrokseen
liittyvät
kehitystrendit
ovat
pitkälti
konstruktiiviseen tieteeseen nojautuvia, ja kysymys onkin uusien teknologioiden
soveltamisesta ratkaisemaan perinteisiä ongelmia, jotka liittyvät kasvavassa määrin
liikenteen ympäristökuormituksen ja päästöjen vähentämiseen, mutta edelleen
myös tehokkuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimuksiin. Sosiaaliset
näkökulmat, kuten tasa-arvoisuus, ovat myös nousevia ja tärkeitä tavoitteita.
Uudempina näkökulmina voidaan myös mainita järjestelmän sietokyvyn,
resilienssin, parantaminen, joka on seurausta muuttuvista luonnonolosuhteista
(äärisääilmiöt) ja teknologian mukanaan tuomista uusista riskeistä (esimerkiksi
kyberturvallisuus).
Käsillä olevan teoriapaketin tavoitteena on varustaa opiskelijat vastaamaan
uusiin, entistä haastavampiin ja monimutkaisempiin haasteisiin, samalla kun
pohjustetaan ymmärrystä siitä, että liikennetekniikan alan ongelmissa on kyse
myös perinteisten työkalujen taitavasta ja oikeaoppisesta soveltamisesta – tarve
niille on suurempi kuin koskaan. Yhä lisääntyvä kansainvälinen vuorovaikutus ja
kanssakäyminen suorastaan vaatii sitä, että alan ammattilainen on vähintäänkin
tietoinen perusteorioista ja -käsitteistä myös syvällisemmällä tasolla – tätä pidetään
sivistyksen merkkinä.
10

Teoriat ovat yritys ymmärtää ja selittää maailmaa ja sen ilmiöitä. Joskus ne
toimivat paremmin ja toisinaan eivät kovinkaan hyvin, mutta oleellisinta onkin itse
oppimisen ja ymmärtämisen polku. Myös teoriat ja mallit kehittyvät.
”Jos tosiasiat ja teoria eivät ole yhtä mieltä, vaihda tosiasiat.”
– Albert Einstein
Mutta muistakaamme myös realiteetit ja niin sanottu toinen näkökulma, koska
“Theory and practice sometimes clash. And when that happens, theory loses.
Every single time.”
– Linus Torvalds, Linux -käyttöjärjestelmän kehittäjä
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1

Liikennevirta

1.1

Liikennevirtamallit

Liikennevirtaa voidaan tarkastella joko mikro- tai makrotasolla. Mikrotasolla
liikennevirta ymmärretään liikennevälineyksiköiden (esimerkiksi auto) itsenäisenä
käyttäytymisenä. Makrotasolla liikennevirta ymmärretään samoin kuin esimerkiksi
nesteiden virtaus, jatkuvana differentiaalisten partikkeleiden vuona.
Erilaisia mikro- ja makromalleja on kehitetty lähes lukematon määrä.
Pääsääntöisesti malleja on kehitetty tieliikenteeseen, ja kehittämisen traditio
nojautuu vahvasti autoliikenteeseen tukeutuviin maihin, kuten Yhdysvallat, IsoBritannia ja Saksa. Liikennejärjestelmän muodostuessa yhä monimutkaisemmaksi,
on mallinnus yhä haastavampaa. Esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn malleja on
kehitetty huomattavasti vähemmän ja näiden tarve on oivallettu enenevässä määrin,
kun liikkumista on pyritty siirtämään autoilusta joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja
kävelyyn. Uudet sähköiset liikennevälineet, kuten sähköpyörät ja -potkulaudat
tuovat edelleen lisää haasteita mallintamiseen.
Liikennevirran mallintaminen ja hallinta ei ole eksaktia tiedettä, vaan
enemmänkin usean työkalun yhtäaikaista käyttöä ja kokemukseen perustuvaa
tulkintaa. Työkalut ovat tämä päivänä poikkeuksetta tietokoneavusteisia (siis
erilaisia ohjelmistoja), joita on tarjolla lukuisa määrä ja joiden käyttö vaatii vahvaa
erikoisosaamista. Usein liikennevirran mallintamisen perustana on dynaaminen
virtausmalli muotoa
𝑄

𝜌𝑉,

(1)

jossa Q = virtaaman määrä (liikenteen määrä) poikkileikkauksen läpi, ρ = liikenteen
tiheys, V = nopeus. Malli kertoo, että liikenteen määrä on sitä suurempi mitä
suuremmaksi saadaan nopeus ja tiheämmäksi itse liikenne (toisin sanoen, autot
lähemmäksi toisiaan). Tosiasiassa kuitenkin ajajat käyttäytyvät niin, että
nopeuksien noustessa suuremmaksi, kasvavat etäisyydet ja välitetyn liikenteen
määrä ei välttämättä nousekaan, vaan laskee (esim. Kuva 1). Lähes kaikki
modernitkin liikennevirtamallit pohjautuvat enemmän tai vähemmän tähän
perusyhtälöön. Mallien kehittyneet muodot ja erilaiset sovellusalueet ja kohteet
ovat kuitenkin erittäin kompleksisia.
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Tärkeitä liikennemalleja
(vanhimmat ensin):
–

–
–
–

niiden

ajallisessa

kehittämisjärjestyksessä

Lighthill-Whitham-Richards -malli (Lighthill & Whitham, 1955a, 1955b)
esittää miten liikenteen välityskyky, nopeudet ja liikennetiheys aaltoilevat
vaikuttaen välityskykyyn
General Motorsin car following -malli (Gazis, Herman, & Potts, 1959), joka
on esimerkki mikroskooppisesta mallista
Nagel-Schreckenbergin malli (Nagel & Schreckenberg, 1992) simuloi
moottoritieliikennettä, ja erityisesti liikenteen ruuhkautumista
Newell-Daganzon mallilla (Daganzo, 1995) voidaan arvioida kahden yhtyvän
liikennevirran käyttäytymistä (esimerkiksi moottoritien liittymisrampin alue)

Kuva 1. Perinteinen speed-flow -diagrammi; on olemassa optimaalinen nopeus Vopt,
jolla liikenteen välityskyky on maksimaalinen Qmax.

1.2

Palvelutason käsite

Palvelutason käsite on peräisin ensisijaisesti Yhdysvalloista, jossa se on kehitetty
ja edelleenkin esitetään sikäläisessä tieliikenteen perusdokumentissa Highway
Capacity Manual (HCM). HMC-käsitteistöä käytetään myös Suomessa (ks. Kuva
2). Palvelutason käsitteistö kytkeytyy myös speed-flow -diagrammiin, jonka kautta
tieliikenteen palvelutasolle voidaan antaa operationaalinen (mitattavissa oleva)
määritelmä.
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Kuva 2. a) Palvelutaso Suomen pääteillä vuonna 2019. b) Palvelutason ja speed-flow diagrammin periaatteellinen yhteys. Kuva 2a uudelleenjulkaistu luvalla lähteestä
Väylävirasto (2019) © Väylävirasto.

Palvelutasot luokitellaan luokkiin A–F. Palvelutaso A on täysin sujuva liikennevirta
ilman häiriöitä, ruuhkautumisia ja nykimistä. Palvelutaso F on ruuhkautunut ja
jumiutunut liikennevirta, jossa liikenne käytännössä seisoo tai matelee hyvin
hitaasti. Käytännössä palvelutaso F koetaan Suomessa ruuhkaisilla kaupunkiteillä
ja kaupunkien sisääntuloväylillä pahimpina ruuhka-aikoina.
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Kuva 3. Päivittäistä liikennevirtaa a) Indonesian Jakartassa [Public domain kuva
lähteestä travelphotographer (2021)], b) Oulussa [CC0 1.0 public domain

1

kuva

lähteestä Estromiz (2020)] ja c) pääkaupunkiseudulla [CC BY 4.0 lisenssin2 alainen kuva
lähteestä Väylävirasto (2020a)].

1
2

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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1.3

Muita oleellisia malleja ja teorioita

1.3.1 Jonoteoria
Jonoteoria (Queuing Theory) on tilastotieteen ja matemaattisen tutkimuksen eräs
haara. Jonot saattavat muodostua ajoneuvoista, ihmisistä, rahasta tai vaikkapa
puhtaasta informaatiosta. Tyypillisiä jonoteorian sovelluksia ovat risteyksiin ja
liikennevaloihin saapuvat ajoneuvojonot, kauppojen maksukassat, erilaiset
palvelupisteet ja tietotekniikan sovellukset.
Usein jonoteorian soveltamisessa käytetään Poisson -prosessia, jossa oletetaan,
että jonoon saapuu yksiköitä Poisson -jakauman mukaisesti. Matemaattisesti tämä
ilmaistaan yhtälöllä
𝑃 𝑁 𝑡

𝑛

!

.

(2)

Mallissa λ on saapuvien yksiköiden keskiarvoinen määrä aikayksikköä kohden,
esimerkiksi 1000 ajoneuvoa tunnissa, ja n on saapuvien yksiköiden määrän
todennäköisyys hetkellä t.
Tyypillisiä liikenteen sovelluskohteita ovat liittymät, valoristeykset, logistiikan
sovellukset ja palveltavien matkustajien odotusajat (esim. lipputiskit ja automaatit). Erityisen hyödyllinen jonoteoria on rakennettaessa liikenteen
mallintamis-, suunnittelu- ja simulointityökaluja ja -ohjelmistoja.
1.3.2 Littlen lause
Littlen lausetta käytetään esimerkiksi asiakas- tai liikennevirran kuvaamiseen.
Lause luetaan jonoteorian osaksi. Lause on muotoa
𝑁

𝜆𝑊,

(3)

jossa N on jonossa tai palveltavana oleva yksiköiden määrä, λ on saapuvien
yksiköiden keskiarvoinen määrä analysoitavassa aikaikkunassa (saapumistiheys),
ja W on yhden yksikön järjestelmässä viettämä aika tulemisen ja lähtemisen välillä.
Littlen lausetta voidaan käyttää palvelutason kuvaamiseen yksittäisessä
palvelupisteessä, kuten valo-ohjattu liittymä, kuorma-auton kuormaus tai
lentoaseman turvatarkastus.
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1.4
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Purtavaa

2

Liikenne-ennusteet

2.1

Neliporrasmalli

Koko ihmiskunnan kirjatun historian aikana liikenne on väestön kasvun,
liikennevälineiden kehittymisen ja liikenneinfrastruktuurin rakentamisen myötä
kasvanut. Ja koska väylät rakennetaan useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin, on
liikenteen kasvun ennakoinnilla ollut suuri rooli liikennejärjestelmää kehitettäessä.
Yleisesti käytetään ns. neliporrasmallia (four-step model) (esim. Kalenoja ym.,
2008; Rodrique, 2020), jota on pidetty liikenne-ennustamisen perustana aina tähän
päivään saakka. Sitä käytettiin muun muassa Yhdysvalloissa jo 1950-luvulla
esimerkiksi Chicagon alueen kaupunkisuunnittelussa. Mallia sovelletaan laajalti
edelleenkin ympäri maailman.
Neliporras malli jakautuu seuraaviin osiin:
1. Matkatuotoksen ennusteet; matkojen tarve eri tarkoituksiin eri ihmisryhmillä
ja eri alueilla. Matkatuotosennusteet perustuvat yleensä historiatietoon,
tulotason kehittymiseen sekä ihmisten käyttäytymisen ennusteisiin.
Historiallisesti autojen omistuksen määrä on vaikuttanut paljon liikenneennusteisiin.
2. Matkojen suuntautuminen, eli mistä ja minne matkat suuntautuvat. Tässä
vaiheessa oleellisia tietoja ovat maankäytön tiedot: missä sijaitsee asutus,
missä työpaikat, palvelut ja vapaa-ajanviettopaikat, koulut, jne.
3. Kulkutavan valinta; tässä vaiheessa arvioidaan käyttävätkö ihmiset autoaan,
julkista liikennettä vaiko kenties kulkevat matkan jalan tai pyöräillen.
Tyypillisesti näihin oletetaan tiettyjä prosenttiosuuksia matkan tyypin ja
tarkoituksen mukaan.
4. Reitin valinta, jossa matkat sijoitellaan liikenneverkolle.
Kun nämä vaiheet on käyty läpi, voidaan laatia ennusteet liikenteelle, joiden
perusteella suunnitellaan liikennejärjestelmää ja rakennetaan ja parannetaan väyliä.
Neliporrasmallia kritisoidaan erityisesti autoliikenteen osalta, koska on nähty,
että ennusteet toteuttavat itse itseään. Kun esimerkiksi autoliikenteen ennustetaan
koko ajan kasvavan autoistumisen myötä, on tiestöä ja katuverkkoa kehitetty
vuosikymmenet kasvavalle autoliikenteelle. Tämän lisääntyneen tarjonnan on
nähty lisäävän edelleen autoliikenteen kysyntää. Ongelma on luonteeltaan
poliittinen ja arvovalinteinen: halutaanko vain ennustaa liikennettä vai halutaanko
liikenteen kasvua ja kysyntää myös ohjata?
19

Neliporrasmalli edustaa tietyssä mielessä determinististä suunnittelua:
liikennejärjestelmä kehittyy tietyillä lainalaisuuksilla ja lopputulema on tavallaan
ennalta määrätty. Toisaalta liikenteen kehittymiseen voidaan vaikuttaa varsin
voimakkaasti esimerkiksi hinnoittelulla, vaikkapa lisäämällä tai alentamalla
liikenteen veroja. Neliporrasmallissa voidaan toki huomioida useita ohjauskeinoja
ennusteita laadittaessa:
–
–

Maankäytön kehittäminen ja toimintojen sijoittelu
Liikenteen hinnoittelu ja erilaiset subventiot, kuten
–
–
–

–
–

Asennekasvatus
Väylästön tarjonta ja tekniset ratkaisut, esimerkiksi
–
–
–

2.2

tuki julkiselle liikenteelle
pysäköinnin hinnoittelu
verotus, tietullit, käyttömaksut

pyörätieverkosto
hidasteet, kavennukset ja rajoitukset autoliikenteelle
liikkumisen ohjaaminen informaatiopalveluilla (älyliikenne,
palvelusovellukset)

Gravitaatiomalli

Liikenteen gravitaatiomalli kuvaa matkojen tuotoksia ja kysyntää, eli sitä miten
jokin alue tai yksikkö yhtäältä tuottaa liikennettä ja toisaalta vetää liikennettä
puoleensa. Tästä johtuu mallin nimikin, gravitaatiomalli (gravity model).
Gravitaatiomallia kehitettiin alun perin muun muassa Yhdysvalloissa 1940–1960 luvuilla, mutta se on edelleenkin käytössä liikenteen mallinnuksen eräänä
peruskivenä.
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Gravitaatiomallin yleinen muoto on
𝑇

𝑃

∑

,

(4)

missä
Tij = matkojen määrä alueelta i alueelle j,
Pi = alueen i kokonaismatkatuotos (matkojen määrä kokonaisuudessaan),
Aj = matkojen kokonaiskysyntä alueelle j (matkojen määrän suuntautuminen,
attraktio),
Fij = alueiden välistä välimatkaa kuvaava etäisyystekijä,
Kij = tasapainotusmuuttuja.
Malli kertoo selkokielellä ilmaistuna, että kahden alueen (i ja j) väliset matkat
muodostuvat alueiden kokonaismatkatuotoksen ja -kysynnän perusteella, kun
selvitetään näiden kahden alueen osuus kaikkien alueiden kokonaistuotoksesta ja kysynnästä. Lisäksi voidaan käyttää hyödyksi erilaisia etäisyyksiä, kustannuksia tai
muita tekijöitä kuvaamaan alueiden välistä liikkumisen luonnetta. Myös
maantieteelliset esteet, kuten joet tai vuoristot voivat olla etäisyystekijöitä. Muita
tekijöitä voivat olla vaikkapa alueiden tulotaso, työpaikkojen määrä, ikärakenteet,
joukkoliikenneyhteydet tai elinkeinorakenne. Malli johtaa varsin vaativaan
matriisilaskentaan, jossa kunkin alueen matkatuotokset ja -kysynnät
tasapainotetaan käyttäen eri menetelmiä ja edellä kuvattuja muuttujia. Tuloksena
on matkojen määrä henkilöinä, ajoneuvoina tai muina matkustamisen määrää
kuvaavina suureina.
Tänäkin päivänä gravitaatiomallia käytetään liikennesuunnitteluohjelmistojen
lähtökohtana, ja sitä voidaan soveltaa eri matkalajeille ja liikennemuodoille, kuten
–
–
–

työmatkoille ja vapaa-ajan matkoille
autoliikenteelle tai joukkoliikenteen suunnitteluun
tavaraliikenteelle.

Mallia voidaan myös käyttää eri resoluutiotasoilla, kuten paikalliseen, alueelliseen
tai jopa kansainväliseen liikennesuunnitteluun.
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Yleisen gravitaatiomallin rajoitteena toimii usein se, ettei mallia saada kalibroitua
riittävän tarkasti kuvaamaan käsillä olevaa liikennesuunnittelun tarvetta
tarvittavien lähtötietojen puuttuessa tai kun lähtötiedot joudutaan olettamaan
heikolla tietopohjalla. Tällaisia puutteellisia lähtötietoja voivat olla esimerkiksi
–
–
–
2.3

työ- ja vapaa-ajan matkojen määrien todellinen jakautuminen
matka-ajan ja -kustannusten todellinen vaikutus matkatuotokseen ja kysyntään
demografisten ja asennetekijöiden vaikutus matkustamiseen.

Liikenne-ennusteet Suomessa

Suomessa kansalliset liikenne-ennusteet laatii nykyisin Väylävirasto (Kuvat 4 ja 5)
(Lapp ym., 2018). Ennusteet laaditaan valtion liikenneverkolle tieliikenteelle,
rautatieliikenteelle ja meriliikenteelle. Kaupunkien katuverkoille laadittavista
ennusteista vastaavat kukin kaupunki itse, ja yleensä kaupungit käyttävät
ennusteisiin asiantuntijapalveluita. Lentoliikenteen ennusteet laatii Finavia, joka on
valtion omistama yhtiö, joka omistaa Suomen lentokentät ja -asemat.
Valtakunnallinen liikenne-ennuste määrittelee pitkälti sitä tulevaisuudenkuvaa,
jota liikennejärjestelmän osalta rakennetaan. On huomattava, ettei ennusteiden
laadinta ole ensinkään eksaktia matematiikkaa eikä myöskään mekaaninen
harjoitus, sillä tulevaisuuden toimintaympäristö muuttuu sosiaalisesti,
teknologisesti, taloudellisesti ja lainsäädännöllisesti, ja näiden mukanaan tuomat
muutokset ovat usein vaikeasti ennustettavissa. Siksi pitkän aikavälin ennusteiden
laadinta sisältää lukuisia subjektiivisia elementtejä ja vaatii korkeaa osaamista ja
kokemusta.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että Suomen liikenne-ennusteiden laadinta on
yhdistelmä determinististä ja heuristista suunnittelujärjestelmää. Deterministisyys
tulee erilaisista trendeistä ja faktoista, kuten esimerkiksi autoistumisen kehitys tai
tulotason keskimääräiset kasvuodotukset. Heuristisuus puolestaan niistä oletuksista
tai arvioista, jotka ovat (välttämätön) seuraus tulevaisuuteen liittyvistä
epävarmuustekijöistä.
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Kuva 4. Suomen liikenne-ennusteiden laatimisprosessi. CC BY 4.0 lisenssin alainen
kuva lähteestä Lapp ym. (2018).
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Kuva 5. Valtakunnallisen liikenne-ennusteeseen vaikuttavia muutostekijöitä. CC BY 4.0
lisenssin alainen kuva lähteestä Lapp ym. (2018).
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2.4

Globaalit ennusteet

OECD:n International Transport Forum (ITF) tekee vuotuiset katsaukset maailman
liikenteen tilasta. Vuoden 2021 raportin mukaan liikenne jatkaa edelleen varsin
voimakkaasti kasvuaan vuoteen 2050 saakka (ITF, 2021).
Väestön kasvu ja talouskasvu ovat pääasiassa sekä henkilö- että tavaraliikenteen
kasvua vauhdittamassa. Tästä johtuen hiilidioksidipäästöjä ei saada leikattua ilman
kunnianhimoista globaalia liikennepolitiikkaa. Avainasemassa ovat suuret
teollistuneet ja teollistuvat maat, kuten Yhdysvallat, Kiina, Saksa ja Japani. Myös
nousevat väestöltään suuret taloudet, kuten Indonesia, ovat suuressa osassa.
Myös YK ja kansainväliset kehityspankit, kuten Maailmanpankki ja Aasian
Kehityspankki, laativat globaaleja ja kansainvälisen liikenteen ennusteita.
Ennusteet perustuvat yleensä ekonometrisiin malleihin, joita ennusteen
laatijaorganisaation asiantuntijat säätävät kulloisiinkin tarpeisiin. Energian hinta,
säätely ja yleinen talouden kehitys ovat eräitä oleellisia ennustemuuttujia. Kaikki
ennusteet eivät ole julkisia.
2.5

Purtavaa
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3

Liikennepolitiikka

Politiikka on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin
ja yleensä ottaen yhteiskunnallisiin asioihin ja hoitamaan näitä asioita. Suomen
liikennepolitiikka on siis Suomen liikenneasioiden hoitoa, näihin asioihin
vaikuttamista, mutta myös laajemmin Suomen ja muiden valtioiden välisten
liikenneasioiden hoitoa.
Euroopean Unioni muodostaa yhden ilmeisen kontekstin liikennepolitiikalle,
puhuttiinpa sitten kansallisesta tai EU:n näkökulmasta. Euroopan Unioni
valmistelee ja toteuttaa EU:n alueen yhteisiä politiikkoja ja niihin liittyvää yhteistä
lainsäädäntöä, joten se luo vahvoja lähtökohtia kansallisten politiikkojen
kehittämiseen ja siis myös liikennepolitiikkaan.
Liikennepolitiikan teorioita ja arvonmuodostusta taustoitetaan alla. Nämä
taustat ovat luonteeltaan varsin pysyviä ja aikaa kestäviä. Ne on hyvä tuntea, jotta
ymmärtää nykypäivää. Liikennepolitiikan nykytilaa ja tulevaisuutta käsitellään
tarkemmin muissa oppimateriaaleissa.
3.1

Arvot ja liikennepolitiikka

Arvot määrittävät politiikka ja siten myös liikennepolitiikkaa. Liikenne ei ole
itseään varten, vaan palvelemassa ihmisten ja tavaroiden liikkumista. Toisaalta
liikenne on niin tärkeä yhteiskunnan toiminto, että sitä voidaan pitää – ja
pidetäänkin – omana itsenäisenä toimialanaan.
Arvot heijastelevat enemmän tai vähemmän yhteisesti jaettua näkemystä siitä,
miten asioiden tulisi olla. Kyse on ’oikeasta’ ja ’väärästä’, ’hyvästä’ ja ’pahasta’,
tai vaikkapa ’reilusta’ ja ’epäreilusta’ ja ’tehokkuudesta’ ja ’tehottomuudesta’.
Uskonto, poliittinen vakaumus tai kulttuuri saattavat määrittää osin näitä käsityksiä.
Myös ihmisten omat kokemukset ja uskomukset heijastelevat näkemyksiä siitä,
miten ’asioiden’ tulisi olla. Moraali- ja etiikkakäsitykset muodostavat
arvorakennelmia, joiden perusteella itse arvot muodostuvat sekä yhteisön että
yksilön tasolla. Arvot konkretisoituvat asenteina ja omaksumina.
Valtiot haluavat kehittää kansalaistensa hyvinvointia elämän eri alueilla.
Hyvinvoinnin taustalla on riittävä toimeentulo, sosiaali- ja terveyspalvelut,
turvallisuus ja resurssien oikeudenmukainen jakaantuminen, samoin kuin hyvä
elinympäristö. Liikkuminen ja kuljettaminen ovat pääosin taustalla ja ovat
välttämättömiä toimia hyvinvoinnin kehittämisessä.
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Arvot kuvaat yleensä sitä, mitä pidetään hyvänä elämänä. Arvot määrittävät
ihmisen asenteita, joiden perusteella ihminen määrittää suhtautumistaan ja
käyttäytymistään, näin myös liikenteessä.
Skotlantilaisen filosofin David Hume’n (1711–1776) mukaan sitä, ”miten asioiden
pitäisi olla” ei voida johtaa vallalla olevan asioiden tilan perusteella ”miten asiat
ovat”. Kuvailevan todellisuuden ja halutun todellisuuden ero toisistaan on niin
sanottu Humen giljotiini, jossa velvollisuus leikkautuu irti vallalla olevasta
todellisuudesta. Haluttu asioiden tila pitää siis määritellä erikseen, eikä nojautua
vallalla oleviin käsityksiin ja normeihin.
David Hume
– ”there is no ought from is”.

Allan Ramsayn maalaus (1766)
David Hume, 1711–1776. Historian
and philosopher. CC BY-NC 3.0
lisenssin3 alainen kuva lähteestä
https://www.nationalgalleries.org/art
-and-artists/2775

Liikennepolitiikan arvot ovat muuttuneet ajan vaatimusten myötä. Arvoperustaa
ohjaavat entistä voimakkaammin ympäristö- ja ilmastopolitiikka, mutta laajemmin
myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisto (Kuva 6). Suomalaisessa
liikennepolitiikassa
korostuvat
nykyisin
ympäristöllinen
kestävyys
(hiilineutraalisuus), kun aiemmin taloudellinen tehokkuus oli liikennepolitiikan
vallitseva arvo. Liikenteen kasvaessa ja erilaisten haittavaikutusten – ruuhkat,
onnettomuudet, hiukkaspäästöt, maankäyttö, lajikato, jne. – lisääntyessä uudet
arvotkin ovat lisäämässä merkitystään.

3

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Kuva 6. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Uudelleenjulkaistu kuva lähteestä
Suomen YK-liitto (2022).

Liikennepolitiikkakin joutuu toimimaan monitavoitteisessa ympäristössä, eri
arvojen ja näkemysten ristipaineessa, ja eri tavoitteiden välillä joudutaan
tasapainottelemaan.
Kansallista liikennepolitiikkaa toteuttaa yleensä liikennealan hallinto
kulloisenkin hallituksen ohjelman ja ohjeistuksen mukaisesti. Näin ollen
liikennepolitiikan arvopohja mukailee edustuksellisen demokratian valitseman
eduskunnan ja hallituksen arvoja. Koska istuvalla hallituksella on esittely- ja osin
myös toimeenpanovalta (sikäli kuin päätökset eivät edellytä eduskunnan päätöksiä),
on hallituksen ohjelma avainasemassa. Ohjelmaa toteuttavan hallinnon kyky
vaikuttaa paljon siihen, miten hyvin poliittiset tavoitteet saavutetaan.
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3.2

Klassisen hallinnon teoria

Klassiseen hallintoteoriaan ovat vaikuttaneet monet filosofit, ajattelijat ja tutkijat,
mutta myös valtio- ja hallintovirkahenkilöt sekä teollisuusjohtajat. Alla on lueteltu
muutamia johtavia ajattelijoita.
Max
Weber
(1864–1920);
saksalainen
poliittinen
ekonomisti,
yhteiskuntatieteilijä, ja filosofi. Hänen tärkeimpiä teoksiaan oli taloutta ja
yhteiskuntaa käsittelevä teoksensa Wirtschaft und Gesellschaft.
Weber piti byrokratiaa rationaalisimpana hallintomuotona, jonka ihminen on
vielä suunnitellut. Hallinto on kuin kone, joka toteuttaa rationaalista tehtäväänsä.
Weberin mukaan hallitseminen tapahtuu hallinnon kautta ja laillisen dominoinnin
toteuttamiseksi tarvitaan byrokratiaa.
Woodrow Wilson (1856–1924). Wilson jakoi hallintoelimet kahteen erilliseen
sektoriin, hallinto ja politiikka. Politiikan tuli käsitellä politiikan muotoilua ja
siihen liittyviä kysymyksiä (vrt. eduskunta ja istuva hallitus), kun taas hallinto oli
olemassa politiikkojen toteuttamista varten (vrt. ministeriöt ja virastot).
Frederick Taylor (1856–1915); insinööri, joka
katsoi asioita rationaalisesta ja tieteellisestä
näkökulmasta. Hän esitti oman julkishallinnon
teoriansa The Scientific Management Theory. Taylorin
ajatusten keskiössä on löytää mahdollisimman
tehokas tapa tehdä työ. Tällöin työ piti pilkkoa pieniin
työvaiheisiin, jotka sitten suoritettiin mahdollisimman
taloudellisesti ja tehokkaasti. Tällöin minimoituisi
myös kokonaistyön määrä. Taylorin ajatuksia
sovellettiin myös hallintoon. Ne ovat edelleen
voimakkaina
läsnä
myös
teollisuuden
tuotantoprosesseissa.
Frederick Taylor – tieteellisen liikkeenjohdon eli
taylorismin kehittäjä. Public domain kuva
lähteestä Frederick Winslow Taylor (2022).

Kuten jo edellä mainituista esimerkeistä voi huomata, ovat klassiset hallinnon
teoriat edelleenkin havaittavissa nykyaikaisessakin hallinnossa.
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3.3

Uusi julkishallinnon teoria (New Public Management, NPM)

Uusi julkisen hallinnon oppi kehittyi lukuisia polkuja myöten uusliberalistisen
ajattelun myötä. Tässä ajattelussa markkinatalous ja sen mukanaan tuoma
tehokkuus haluttiin valjastaa myös hallintoon sovellettaviksi. Hallintoa haluttiin
kehittää markkina- ja kysyntälähtöiseksi palveluksi, jossa kansalaiset
miellettiin
’asiakkaiksi’ ja
hallintopalveluiden
tuotantoa
muokattiin
kysyntäohjatuksi ja osin myös markkinoilla hinnoiteltaviksi. Tavoitteena oli
tehostaa hallintoa ja alentaa hallinnon kustannusrasitetta kansantaloudelle.
Teorialla ei ole yhtä selkeää alkulähdettä, mutta eräitä tärkeitä virstanpylväitä
voidaan kyllä erottaa:
–

–

–
–

1969 kuuluisa liikkeenjohdon tutkija Peter Drucker julkaisi artikkelinsa The
sickness of government (Drucker, 1969). Tässä artikkelissa Drucker (1969)
alleviivasi tulosvastuun ja -ohjauksen merkitystä myös julkisissa
organisaatioissa, samaan tapaan kuin liiketoimintaorganisaatioissa.
Margaret Thatcherin hallituskauden reformit ja esimerkiksi aiempien
valtiollisten
yritysten
yksityistämiset
1980-luvulla
Yhdistyneissä
Kuningaskunnissa; tämän politiikan seurauksena yksityistettiin esimerkiksi
maan rautatieverkko ja rautatiepalvelut.
Uudessa-Seelannissa vastaavat uudistukset erityisesti 1990-luvulla.
Suomessa uudistuksia aloitettiin 1990-luvulla ja esimerkiksi tulosohjaus
otettiin käyttöön valtionhallinnossa. Liikenteen hallinnonala oli ensimmäisten
joukossa. Valtionrautatiet VR yhtiöitettiin. Valtionvarainministeriö julkaisi
vuonna 2005 Tulosohjauksen käsikirjan.

Nykytilanne Suomessa
Suomessa liikenteen hallinnonalaa on uudistettu markkinaohjautuvaksi lähinnä
erilaisten
yhtiöittämisten
kautta
(ajoneuvojen
katsastus,
tiestön
kunnossapitopalvelut,
liikenneinfrastruktuurin
suunnittelutoiminnot,
liikennetietopalvelut, luotsaus- ja liikenteenohjaustoiminnot) sekä edelleen
soveltamalla tulosohjauskäytäntöjä hallinnon ohjauksessa. Samoin kunnissa ja
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kaupungeissa on yhtiöitetty satamia, liikennelaitoksia ja infrastruktuuripalveluiden
tuottamista.
Suomen liikennepolitiikkaa – Ote Suomen nykyisen hallituksen (Sanna Marin)
hallitusohjelmasta
Tavoite 4: liikenteen valtionyhtiöiden asema
Vahvistetaan omistajaohjauksen roolia. Huoltovarmuuden ja liikenneturvallisuuden
kannalta tärkeät yhtiöt pidetään julkisomisteisina. Valtionyhtiöissä kilpailutukset
hoidetaan kansantaloudellisesti vastuullisella ja kestävällä tavalla.
Keinot: Omistajaohjauksen vahvistaminen • Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun
avaaminen • VR:n osinkotulojen käyttö palvelutason korotuksiin, liikenteen ostoihin ja
kaluston modernisointiin • Parannetaan VR:n palvelua ja avataan tiedon avoimet rajapinnat
matkaketjujen yhdistämiseksi • Älykkäisiin väyläratkaisut merenkulkuun, kuten Finnpilot
Pilotage Oy:n etäluotsaus • Finavia huolehtii kenttäinfran osalta kolmen tunnin
saavutettavuustavoitteen toteutumisesta alueilla, joilla raideliikenne ei turvaa tavoitetta.
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3.4

Purtavaa
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4

Liikennetalous

Liikennetalous on osittain seurausta toteutetusta liikennepolitiikasta ja osin seuraus
liikennemarkkinoista: kysynnästä, tarjonnasta ja niiden aikaansaamasta
markkinatasapainosta, sekä erilaisten panoksien (kuten polttoaine tai kuljetustyö)
hinnasta ja tuotoksien (kuten kuljetettu tonnikilometri tai henkilökilometri) arvosta
ja maksuhalukkuudesta.
4.1

Mikrotalousteoria – liikenteen kysyntä ja tarjonta

Kun markkinat ovat tehokkaat, ovat kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Tehokkaiden
markkinoiden oletus sisältää seuraavat ehdot:
–
–

Markkinat ovat kilpaillut ja eri tuottajat ja kuluttajat voivat tuottaa ja kuluttaa
korvaavia tuotteita ja palveluita
Tuet, subventiot ja verot eivät vääristä kilpailua.

Markkinoilla kysyntä laskee hintojen noustessa, mutta toisaalta tarjonta lisääntyy,
kun tuotteesta/palvelusta saadaan parempi hinta. Tasapainotilassa kysyntä ja
tarjonta kohtaavat toisensa (Kuva 7): tuottajien kannattaa edelleen tuottaa (juuri ja
juuri) ja kuluttajat ovat halukkaita maksamaan (juuri ja juuri).

Kuva 7. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino – hinta asettuu p0 ja tarjonta määrään q0.
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Kysyntä- ja tarjontafunktio – kuvitteellinen esimerkki
Liikennepalvelun tuottamisen kiinteä kustannus on 50 rahayksikköä. Sen
tuotantomäärästä riippuva kustannus, muuttuva kustannus, on 100 rahayksikköä
kutakin tuotettua 1000 palveluyksikköä kohden. Tällöin kokonaiskustannus on
tuotantomäärän funktiona
𝑝

50

0,1𝑞.

Kysyntä noudattelee maksuhalukkuuden muodostumista tarjonnan (=tuotetun
määrän) funktiona, jolloin
𝑝

1050

0,1𝑞.

Logiikka toimii siten, että kun tarjontaa on rajoitetusti, on hinta korkeampi, ja mitä
suurempi määrä tuotetaan palvelua, laskee siitä maksettava hinta.
Kun kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, kannattaa tuottaa 5000 yksikköä,
joista markkinat ovat valmiita maksamaan 550 rahayksikköä (Kuva 8), koska
𝑝
⇒𝑝

50

0,1𝑞 𝑝
1050 0,1𝑞
⇒ 0,2𝑞 1000
⇒ 𝑞 5000
50 0,1 5000 550.

Kuva 8. Kysynnän ja tarjonnan tasapainotila kohdassa p = 550 ja q = 5000.
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4.2

Kuluttajan ja tuottajan ylijäämä

Kysynnän ja tarjonnan analyysissa on kyse hyödystä ja kustannuksista. Niin kauan
kuin kuluttaja kokee, että markkinahinta on alempi kuin hänen todellinen
maksuhalukkuutensa, muodostuu ns. kuluttajan ylijäämä. Samoin tuottaja kokee
hyötyvänsä markkinoista niin kauan, kuin hänen saamansa hinta ylittää
tuotantokustannukset.
Kun tarjonta ylittää kysynnän, on markkinoilla ylituotantoa ja kuluttajien
maksuhalukkuus ei enää riitä kattamaan tuotantokustannuksia (Kuva 9).

Kuva 9. Hinta, maksuhalukkuus ja tuotantokustannukset.

Mahdollisimman suuri joukko tuottajia ja kuluttajia hyötyvät, kun markkinat ovat
tehokkaat ja tasapainossa. Tällöin kysyttyä (liikenne)palvelua tuotetaan
mahdollisimman paljon siten, että tuottajat saavat tuotantokustannuksensa perittyä
ja kuluttajien maksuhalukkuus ei ylity. Jos liikennepalvelun tarjonta on liian
vähäistä, supistuu kuluttajien tuotantomäärä.
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Useinkaan eivät kysyntä ja tarjonta kohtaa toisiaan, koska markkinat ovat
epätäydelliset tai tehottomat. Epätäydellisyyteen ja tehottomuuteen voi olla useita
syitä, kuten esimerkiksi seuraavat:
–
–
–
–
–

Markkinat ovat monopolisoituneet tai liiallisesti kilpaillut (epätäydellisyys)
Raaka-aineet, työvoima tai muut tuotannontekijät rajoittavat tuotantoa
(epätäydellisyys)
Sääntely,
kuten
verotus
tai
tuet,
rajoittavat
markkinoita
epätarkoituksenmukaisesti (epätäydellisyys)
Markkinoilla käytetään sisäpiirin tietoja (tehottomuus)
Markkinoilla ei osata toimia oikein eikä ’lukea’ markkinoita (tehottomuus).

Tehottomilla ja epätäydellisillä markkinoilla syntyy hyvinvoinnin menetyksiä
(kuluttajien ylijäämän alenemista) ja tehokkuustappioita (tuottajien ylijäämän
alenemista) (Kuva 10).

Kuva 10. Kuluttajan ylijäämä (oranssi alue) ja tuottajan ylijäämä (sininen alue) kysynnän
ja tarjonnan tasapainossa.
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4.3

Verojen ja tukien vaikutus

Esimerkiksi verojen ja tukien vaikutuksia voidaan tulkita kysyntä-tarjonta kaavioiden avulla (Kuva 11).

Kuva 11. Verojen vaikutus kysyntään ja tarjontaan.

Yllä olevasta kuvasta voidaan tulkita seuraukset, kun liikennepalveluun tai
liikkumisen hintoihin lisätään veroja. Tällöin tasapainohintaan p0 lisätään vero,
jolloin tarjontakäyrä S nousee verotuksen seurauksena St:hen, ja kuluttajilta
peritään uusi hinta pt (koska tuottajan pitää kattaa verorasitus) ja korotettu hinta
puolestaan laskee kysynnän määrään qt. Tulonsiirto kuluttajilta ja tuottajilta on
vihreän alueen suuruinen, ja koko yhteiskunnan kokema hyvinvoinnin menetys ja
tehokkuustappio on harmaan alueen suuruinen.
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Esimerkki:
–

Taksiyritys maksaa käyttövoimaveroja valtiolle (esim. dieselvero). Yritys
joutuu perimään verot muiden kulujen päälle asiakkailtaan. Hinta nousee
korkeaksi ja tapahtuu kaksi asiaa: tarjontakäyrä (S) nousee ylöspäin (St) ja
tällöin taksien käytön kysyntä on alhaisempaa ja sinänsä hyödyllistä
palvelua käytetään vähemmän. Tulonsiirtoa on myös kahdenlaista: suorat
maksut taksiyrittäjältä valtiolle, jotka viime kädessä kattavat asiakkaat
korkeampina palveluhintoina, ja kuluttajien kokema ’tappio’, kun palvelua
ei ole varaa käyttää niin usein kuin haluaisi. Vaikka taksiyrittäjä saakin
vähentää kulut omassa yritys- ja tuloverotuksessaan, on verotuksella
selkeä markkinoiden toimintaa rajoittava vaikutus, ja kaikkien
taksiyrittäjien ansaintamahdollisuudet ovat kapeammat.

Vastaavasti vaikuttavat tuottajille suunnatut tuet (subventiot). Tämä on esitetty alla
olevassa Kuvassa 12. Tuottajille suunnattujen tukien vaikutuksesta hintaa
markkinoilla voidaan laskea, koska tarjontaa voidaan lisätä halvemmin hinnoin (p
=> psub; S => Ssub; q => qsub). Vaaleanvihreä alue kuvastaa tukien tulonsiirtoa
tuottajille ja kuluttajille. Tumma pikkukolmio on tehokkuustappio (deadweight
loss). Subvention vaikutus hintoihin on kokonaisuudessaan ptod – psub, eli todellisen
tuotannollisen markkinahinnan ja subventoidun hinnan erotus.
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Kuva 12. Tuottajatukien vaikutus.

Esimerkki:
–
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Liikennepalvelua tuottavalle yritykselle maksetaan piilotukea esim.
alempien verojen ja maksujen muodossa. Koska tuki mahdollistaa
alemman hinnoittelun, käytetään palvelua enemmän kuin siinä
tapauksessa, että subventiota ei olisi. Valtion - eli viime kädessä kaikkien
veronmaksajien - rahaa suunnataan siis yritykselle alempien verojen ja
asiakkaille
markkinahintaa
alempien
hintojen
muodossa.
Markkinatalouden näkökulmasta syntyy tehotonta tuotantoa ja toimintaa.

4.4

Ulkoiset kustannukset – ympäristö, terveys ja turvallisuus

Useinkaan markkinat eivät pysty hinnoittelemaan kaikkia hyötyjä ja haittoja, joita
liikenne aiheuttaa. Tällöin puhutaan ulkoisista kustannuksista, toisin sanoen niistä
hyödyistä tai haitoista, jotka joko koituvat muille kuin itse liikennejärjestelmän
käyttäjille tai käyttäjille, ja joita käyttäjät eivät suoraan kata. Tyypillisesti tällaisia
kustannuksia ovat
–

–

–

Onnettomuuskustannukset; sairaanhoitoon, vammautumisten hoitoon ja
yhteiskunnan menettämään työpanokseen liittyvät kustannukset; osa näistä
kustannuksista katetaan usein vakuutuksilla, mutta ei läheskään kaikkia.
Ympäristöön liittyvät haittakustannukset; liikenne aiheuttaa lukuisia
ympäristöhaittoja, eikä niiden kustannuksia tai haittoja kateta oikeastaan
kenenkään toimesta; erityinen ongelma ovat ilmastonmuutokseen liittyvät
kustannukset, joissa varsinkin tieliikenteellä on suuri rooli.
Liikenne aiheuttaa esimerkiksi melun, pölyn ja partikkeleiden päästöjen kautta
varsin huomattavia terveyshaittoja; nämä kustannukset joudutaan kattamaan
yleisen terveydenhuollon toimesta.

Muitakin ulkoisia kustannuksia – hyötyjä ja haittoja - voidaan listata, kuten
estevaikutukset,
erilaiset
liikenteestä
kertautuvat
hyödyt
(vaikkapa
tienvarsipalvelut), maankäytön rajoitukset, jne. Ongelma on usein siinä, että
erilaisia ulkoisvaikutuksia on käytännössä lähes rajaton määrä, joten on päätettävä,
mitkä niistä otetaan tarkasteluun ja mitkä jätetään vähemmälle huomiolle.
Ulkoisten haittakustannusten hinnoittelu noudattaa samaa logiikkaa kuin
verojen ja maksujen vaikutus. Esimerkiksi tietullit tai hiiliverot ovat luonteeltaan
ja vaikutuksiltaan samanlaiset: ne nostavat kustannuksia ja alentavat kysyntää.
Yhteiskuntien eräs haastavimpia kysymyksiä, varsinkin liikennetaloudessa, on
määritellä hintalappu ja maksumekanismit ulkoisille haittakustannuksille.
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Esimerkkejä:
–

–

4.5
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Suomessa autojen hankinnan ja käytön verotus perustuu paljolti ajoneuvon
päästöihin: kuta korkeammat hiilidioksidipäästöt sitä korkeammat verot.
Käytännössä tällainen verotus on eräänlainen hiilivero, jolla ohjataan
autoilua vähäpäästöisempään suuntaan kansallisen ympäristö- ja
ilmastopolitiikan mukaisesti.
Suomen kaupungeissa julkinen liikenne – bussit, raitiovaunut, junat – on
tavalla tai toisella subventoitua. Esimerkiksi kaupunkibussien lippujen
hinnat eivät kata todellisia bussiliikenteen kustannuksia, vaan kaikki
veronmaksajat osallistuvat tuen kautta bussiliikennejärjestelmän
ylläpitoon. Tukea maksavat sekä kaupungit että valtio.

Purtavaa

5

Liikenneinvestoinnit

5.1

Investointiteoria

Investointiteoriaa on kehitetty niin kauan kuin rahaa on käytetty vaihdannan
välineenä. Ja ajatukset siitä, että näkemällä vaivaa ’tänään’ voidaan saada
hyötyä ’huomenna’, ovat syntyneet luultavasti paljon tätäkin aiemmin. Lyhyesti
sanottuna: investointi on uhrausten [investoinnin] tekemistä tänään paremman
tulevaisuuden [tuoton] toivossa.
Silkkitien karavaaneja rahoittivat sijoittajat ja kauppiaat, jotka saivat tuoton
kaupankäynnistä. Karavaanit kulkivat Lähi-idän, Kaukoidän, Afrikan ja
Euroopan välillä.

Keskiaikaisen kartan kuvaus karavaanista silkkitiellä. Mukailtu public domain
kuva lähteestä Cresques (1375) [Kuva: Bibliothèque nationale de France (NoCOKLR), http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n].
Maailman ensimmäinen pörssi perustettiin
Amsterdamiin vuonna 1602 Dutch East
India Companyn toimesta. Sijoittajat
saattoivat siellä ostaa yhtiön osakkeita.
Emanuel de Witten maalaus De
binnenplaats van de beurs te Amsterdam.
Uudelleenjulkaistu kuva lähteestä De
Witte (1653). [Kuva: John Tromp,
www.boijmans.nl/collectie/
kunstwerken/113684].
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Mitään puhdasta yksittäistä teoriaa ei investoinneille ole, mutta muutamia
perusajatuksia – joita voidaan pitää myös teorioina – toki löytyy. Näitä ovat
–
–
–

5.2

Rahan aika-arvo eli korko ja tuotto
Riskin ja tuoton suhde: mitä korkeampi riski, sitä suurempi vaadittu tuotto ja
päinvastoin
Nykyarvon laskenta, eli tulevien kustannusten ja hyötyjen arvottaminen
nykyhetkeen; tämä viime mainittu liittyy kahteen edelliseen erittäin kiinteästi
ja on enemmänkin laskentatekniikka kuin teoreettinen ajatusrakennelma.
Investointilaskenta

Periaatteessa kaikki investointilaskelmat, tekipä niitä julkinen tai yksityinen sektori,
perustuvat nykyarvolaskentaan. Nykyarvolaskennan soveltamisessa ei ole
oleellista eroa sillä, lasketaanko
–
–
–

sijoittajan investointia osakkeisiin tai muihin arvopapereihin
yrityksen investointia uuteen tehtaaseen tai kalustoon
yhteiskunnan investointia uuteen junarataan, satamaan tai tiehen.

Nykyarvolaskennan perusidea on, että tehtävän investoinnin arvoa verrataan
tulevien tuottojen diskontattuun nykyarvoon. Investoinnin nettonykyarvo (net
present value, NPV) lasketaan yhtälöllä
𝑁𝑃𝑉

∑

𝐶 ,

(5)

missä
NPV = nettonykyarvo;
C0 = investointi vuonna 0;
Ct = nettohyöty vuosina t = 1, 2, … T; nettohyöty on laskentavuoden hyötyjen
ja kustannusten erotus, joka voi siis olla negatiivinenkin;
r = laskentakorkokanta.
Eri investoinneissa käytetään eri laskentakorkoa ja laskenta-aikaa. Esimerkiksi
liikenteen infrastruktuuri-investoinneissa laskentakorko on Väyläviraston (2020b)
laskentaohjeiden mukainen 3,5 %. Väyläinvestoinnin pitoaika (T) on 30 vuotta
(Väylävirasto, 2020c).
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Kun investointihankkeen nettonykyarvo on positiivinen, eli kun tulevien
tuottojen ja hyötyjen nettonykyarvon odotukset ylittävät alkuinvestoinnin, on
investointi lähtökohtaisesti kannattava. Jos nettonykyarvo on negatiivinen, on
investointi tappiollinen.
Investoinnin hyötykustannussuhde on toinen ilmaisumuoto samalle asialle.
Hyötykustannussuhteessa
investoinnin
nettohyödyt
jaetaan
investointikustannuksella muodossa
∑

.

(6)

Kun hyötykustannussuhde saa arvon >1, on investointi kannattava. Jos taas suhde
jää alle yhden, on investointi tappiollinen.

Samat kaavat moneen käyttöön…
–

–

5.3

Samaa laskentaa käytetään sekä markkinaehtoisissa että sosiaalisissa (kuten
liikenne) investoinneissa. Merkittävin ero on se, että sosiaalisissa ja
yhteiskunnallisissa investoinneissa on paljon hyötyjä ja kustannuksia, joita
markkinat eivät hinnoittele – esimerkiksi ulkoiset kustannukset kuten
päästöt ja terveyshaitat. Muutoin laskenta on perinteistä johdon
laskentatointa.
Laskentakorko on liiketoiminnassa sama kuin oman pääoman vaadittu
tuotto. Ellei tuotto ylitä tätä pääomasijoittajan vaatimaa arvoa, ei investointi
ole kannattava (jolloin NPV < 0 ja hyötykustannussuhde < 1).
Yhteiskunnallisissa investoinneissa tuottovaade, ns. sosiaalinen korko, on
yhteinen ’sopimus’ siitä, millaiseksi investointien tuottovaade asetetaan.

Liikenneinvestointien arvioinnin periaatteet Suomessa

Väyläviraston ohjeistukset raamittavat liikenneinvestointien arviointia. Ohjeisto
määrittelee, millaisia hyöty- ja kustannuseriä investointilaskentaan sisällytetään ja
miten oleellisia laskentamuuttujia, kuten laskenta-aikaa ja laskentakorkoa
(diskonttokorko), sovelletaan.
Investointien arviointi on oleellinen työväline yhteisten resurssien
(liikennebudjetti) mahdollisimman hyötyisään kohdentamiseen. Suomalainen
liikenneinvestointien laskenta on viime kädessä ’yhteisesti sovittu’ soveltamistapa,
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jota voidaan tarkastella kriittisestikin. Kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna
investointien arviointi on Suomessa korkealla tasolla, sillä harvassa maassa on
verraten läpinäkyvä yhteiskunnallisten investointien arviointijärjestelmä.
Suomen käytäntö perustuu 1) yleisohjeeseen, joka sisältää käsitteiden
määritelmät, laskentaan sisällytettävät muuttujat (hyödyt ja kustannukset sekä
niiden soveltamistavat), ja 2) yksikköarvo-ohjeeseen, joka antaa tarvittavat
yksikköhinnat ja -arvot muuttujille.
Tarkempia ohjeita löytyy mm. Väyläviraston julkaisuista Tie- ja
rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2018 ja Liikenneväylien
hankearvioinnin yleisohje (Väylävirasto, 2020b, 2020c).

5.4
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Purtavaa
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ESIMERKKEJÄ
Kaikki esimerkit pohjautuvat todellisiin tapauksiin, hankkeisiin tai yrityksiin.
Joitakin tietoja esimerkiksi yrityskohtaisista tapauksista on saatettu hieman
muuttaa. Useat esimerkit kertovat myös siitä, kuinka aika on muuttanut teorioiden
ja mallien soveltamista, koska liikenteen ja liikennejärjestelmän haasteet ja
tavoitteet ovat nekin muuttuneet. On myös mahdollista, että esitetyt todelliset
tapaukset ja esimerkit sisältävät virheitä ja puutteita.
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6

Palvelutaso

6.1

Esimerkki: tieliikenteen palvelutaso, kansallinen näkökulma

Väyläviraston (2019) liikenteen palvelutason arviointia (ajoittuu vuodelle 2018) on
esitetty Kuvassa 13. Kyseessä ovat liikenteen huipputunnit, eli työssäkävijöiden
aamu- ja iltapäiväliikenne sekä onnettomuustiheydet (jotka kuvastavat myös
liikennevirran intensiteettiä).

Kuva 13. Väyläviraston onnettomuustiheyden ja liikenteen palvelutason arviointi.
Uudelleenjulkaistu luvalla lähteestä Väylävirasto (2019) © Väylävirasto.

Kuvasta 13 käy ilmi, että alempiin luokkiin E–F kuuluu lähinnä suurempien
kaupunkiseutujen yleinen tieverkko. On huomattava, etteivät kaupunkien
katuverkot kuulu tarkasteluun. Näissä palvelutasoluokissa ollaan tieliikenteen
maksimivälityskyvyn rajoilla, ja niin muodoin liikenne ruuhkautuu aika ajoin. Jos
ruuhkia halutaan välttää, tulee joko lisätä liikenteen välityskykyä investoimalla
tieverkkoon tai pyrkiä vähentämään liikennettä, ainakin ruuhkautuvina aikoina.
Palvelutasoon voidaan liittää muitakin asioita kuin liikkumisen matka-aika.
Myös hinta ja saavutettavuus ovat tärkeitä muuttujia. Erityisesti joukkoliikenteen
palvelutason arvioinnissa näillä on oleellinen painoarvo.
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7

Liikennemallit ja -ennusteet

7.1

Esimerkki: kansallinen tieliikenteen ennuste

Valtakunnallinen kevyiden ajoneuvojen (henkilö- ja pakettiautot) toteutunut
liikennesuorite (ajoneuvokilometriä) yleisillä maanteillä vuosilta 1980–2017 ja
ennustettu kehitys vuosille 2017–2050 on esitetty Kuvassa 14 (Lapp ym., 2018).

Kuva 14. Kevyiden ajoneuvojen toteutunut ja ennustettu liikennesuorite maanteillä
(Lapp ym., 2018).

Kuvan ennusteen lähtötietoina on käytetty muun muassa aiempaa kehitystä,
arvioita autokannan tulevasta kehityksestä, väestöennusteita, bruttokansantuotteen
kehitysennusteita sekä liikennesuoritteiden jakautumisoletuksia yleisten teiden,
yksityisteiden ja katuverkon osalta. Tässä ennusteessa ei ole huomioitu merkittäviä
hallinnollisia toimenpiteitä esimerkiksi liikenteen verotuksen ja sääntelyn suhteen,
joilla voidaan hyvinkin tehokkaasti liikenteen kasvua leikata.
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Raskaan liikenteen osalta tärkeitä oletuksia ja lähtötietoja ovat eri
ajoneuvotyyppien jakaumaoletukset (tavalliset kuorma-autot, puoliperävaunut,
täysperävaunut) ja jakauman muutokset, elinkeinorakenteen muutokset
(esimerkiksi paljon kuljettavan raskaan teollisuuden muutokset ja jalostusarvon
muutokset) sekä ajoneuvokaluston mitoissa ja sallituissa painoissa tapahtuvat
muutokset. Kuvassa 15 on esitetty kansallinen raskaiden ajoneuvojen
liikennesuoritteen (ajoneuvokilometriä) ennuste yleisillä maanteillä vuoteen 2050
saakka (Lapp ym., 2018). Teiden tavarankuljetusten ennustetaan kasvavan 20–
30 %, mutta linja-autoliikenteen ennustetaan vähenevän vuoden 2016 tasosta. On
huomattava, ettei tähän ennusteeseen sisälly kaduilla tapahtuva liikenne, eli
kaupunkien joukkoliikenne busseilla on myös ennusteen ulkopuolella.

Kuva 15. Raskaiden ajoneuvojen liikennesuoritteen kasvukertoimet maanteillä (Lapp
ym., 2018).
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7.2

Esimerkki: Oulun seudun liikennemalli4

Liikennemalli perustuu ns. neliporrasmalliin, jonka tärkeimmät osat ovat
matkatuotokset, matkojen suuntautuminen, kulkutavan valinta sekä reitin valinta.
Liikennemalli kattaa Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen,
Oulun ja Tyrnävän kuntien alueet. Oulun seudun alue on liikennemallissa jaettu
noin 1400 alueeseen, joille on määritetty mallissa tarvittavat maankäyttötiedot sekä
nyky- että ennustetilanteissa. Oulun seudun liikennemallin rakenne on esitetty
Kuvassa 16.
Matkatuotokset
Liikennemalli on jaettu matkaryhmiin, joista tutkimuksessa on saatu mallintamisen
kannalta riittävästi havaintoja ja joiden käyttäytyminen on ennustettavissa.
Poikkeuksen tekevät kotiperäiset terveys- ja OYS-matkat, joita ei voitu erotella
tutkimusaineistosta. Nämä matkaryhmät on rakennettu perustuen yleisiin
tutkimuksiin ja muiden kaupunkien liikennemalleihin.
Matkaryhmät perustuvat aina niitä tekeviin asukkaisiin sekä niitä
houkutteleviin vetovoimatekijöihin. Esimerkiksi kotiperäiset työmatkat tuotetaan
asuinalueilla ja niitä houkuttelevat työpaikka-alueet.
Mallissa on käytetty seuraavia matkaryhmiä:
• Kotiperäiset työmatkat
• Kotiperäiset PT-kauppamatkat
• Kotiperäiset ET-kauppamatkat
• Kotiperäiset koulumatkat
• Ala-astelaiset
• Yläastelaiset
• 2-asteen alle 18-vuotiaat
• 2-asteen yli 18-vuotiaat
• Yliopisto-opiskelijat
• AMK-opiskelijat

• Kotiperäiset päivähoitomatkat
• Kotiperäiset vierailumatkat
• Kotiperäiset liikuntamatkat
• Kotiperäiset OYS-matkat
• Kotiperäiset muut terveysmatkat
• Kotiperäiset muut matkat
• Ei-kotiperäiset matkat

Matkaryhmille on johdettu henkilöliikennetutkimuksesta tuotosluvut, joilla
kuvataan eri matkaryhmien matkamääriä seudulla. Edellä mainitut matkaryhmät
4

Lähde: Aino Nissinen/Ramboll Oy, henkilökohtainen kommunikointi, 2022.
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pitävät sisällään lähes kaikki Oulun seudun asukkaiden tekemät matkat Oulun
seudun alueella. Liikennettä syntyy kuitenkin myös muista lähteistä, joita mallissa
on kuvattu erillisillä matkaryhmillä. Tällaisia liikenteen lähteitä ovat mm.:
–
–
–

ulkoinen liikenne: muualla kuin Oulun seudulla asuvien matkat Oulun
alueella
seudulle lentäen tai junalla tulevat matkustajat
seudun raskaan liikenteen matkat (sekä pitkämatkaiset että alueen sisäiset)

Matkojen suuntautuminen
Suuntautumismallit perustuvat liikennemallissa osa-alueiden välisiin vetovoimiin.
Ne ovat yleensä siis ns. vetovoimamalleja, joissa massoina ovat esimerkiksi
lähtöalueen asukasmäärä ja määräalueen työpaikka- tai opiskelupaikkamäärä.
Nämä tekijät vetävät toisiaan puoleensa riippuen attraktion voimakkuudesta.
Alueiden väliseen vetovoimaan vaikuttaa attraktion lisäksi niiden etäisyys.
Matkaryhmäkohtaiset etäisyystekijät on johdettu HLT-aineistojen havaintojen
perusteella.
Kulkutavan valinta
Kulkutavan valinnassa suuntautumismallissa tuotetut osa-alueiden väliset matkat
jaetaan kulkutapakohtaisiin matriiseihin. Kulkutavan valintamalleissa on käytetty
hyötyteoriaan perustuvia ns. logittimalleja. Logittimallissa jokaiselle kulkutavalle
lasketaan hyöty kunkin matkaryhmän matkalle jokaisen osa-alueparin välille.
Kulkutavan valinta perustuu hyötyjen suhteisiin.
Kulkutavan valintamallit perustuvat ALogit -ohjelmistolla tuotettuihin
hyötyfunktioihin.
Hyötyfunktiot
on
laadittu
matkaryhmittäin
ja
matkaryhmäkohtaisesti eri kulkutavoilla on erilaisia merkitseviä tekijöitä, jotka
vaikuttavat kulkutavan valintaan. Esimerkiksi todennäköisyyteen tehdä matka
kävellen tai pyörällä vaikuttaa pääsääntöisesti matkan pituus. Lisäksi kulkutavan
valinnan malleissa on käytetty kulkutapakohtaisia vakioita, joiden avulla selittyy
kulkutavan ”perushyöty” muihin kulkutapoihin nähden. Esimerkiksi kävely saa
merkittävän perushyödyn lyhyillä matkoilla, joka nopeasti katoaa etäisyyden
kasvaessa.
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Perushyödyn lisäksi eri matkaryhmien hyötyfunktioissa on käytetty seuraavia
kulkutavan valintaan vaikuttavia tekijöitä:
• Etäisyys
• Keskusta-Dummy
• Henkilöauton matka-aika
• Joukkoliikennevyöhyke-Dummy
• Bussin matka-aika
• Kerrostalo-Dummy
• Ajokortin omistus
• Oulu-Dummy
Dummy-muuttujat saavat arvon 0 tai 1. Esimerkiksi jos matkan lähtö- tai määräalue
sijaitsee keskusta-alueella, Dummy-muuttuja saa arvon 1 ja hyötyfunktiosta
riippuen kulkutapa voi saada joko lisähyödyn tai lisävastuksen.
Reitin valinta
Reitinvalintamalli on neliporrasmallin viimeinen vaihe matkatuotosmallin,
matkojen suuntautumismallin sekä kulkutavan valintamallin jälkeen.
Reitinvalintamallissa liikenteen kulkutapakohtaiset kysyntämatriisit sijoitellaan
liikenneverkoille.
Liikenneverkon kuormitus riippuu liikenteen sijoittelumenetelmästä. Eri
sijoittelumenetelmiä käytetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi matka-aikaan
perustuvassa sijoittelussa liikenne ohjautuu yleensä tarkoituksenmukaisille reiteille
antaen liikenneverkon mitoituksen kannalta oikean lähtökohdan. Matka-aikaan
perustuva sijoittelu korostaa yleensä nimensä mukaisesti nopeinta reittiä, kuten
moottoritietä. Liikenneväylien mitoitusta varten se usein antaakin oikean
lähtökohdan. Liikennettä on mahdollista sijoitella verkolle myös ottamalla
huomioon reitin pituuden. Usein matka-aikaan perustuvassa sijoittelussa
rinnakkaisväylien liikennemäärät jäävät todellisuutta alhaisemmiksi ja
painottamalla myös matkan pituutta voidaan liikenne saada sijoittumaan
nykytilanteessa tarkemmin.
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Kuva 16. Oulun seudun liikennemallin rakenne. Kuva: Aino Nissinen/Ramboll Oy.
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8

Liikennepolitiikka

8.1

Esimerkki: hallitusohjelma

Suomen liikennepolitiikkaa – Ote Suomen nykyisen hallituksen (Sanna Marin)
hallitusohjelmasta
Tilannekuva: Liikenneverkostossamme on 2,5 miljardin euron suuruinen korjausvelka, ja
verkon kunto heikentyy vuosi vuodelta. Ihmisten ja tavaroiden turvallinen sekä saumaton
liikkuminen on uhattuna yhä useammalla alueella. Rahoitustaso on riittämätön, ja se
vaikuttaa turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä alueiden saavutettavuuteen ja yritysten
kilpailukykyyn. Esimerkiksi päärataverkon kehittäminen, matka-aikojen nopeuttaminen ja
liikenteen

välityskyvyn

parantaminen

ovat

saaneet

rinnalleen

uusia

merkittäviä

suurhankkeita, jotka odottavat rahoitusta.
Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen maamme kasvihuonepäästöistä. Suomi on
sitoutunut

puolittamaan

liikenteen

päästöt

vuoteen

2030

mennessä.

Suurin

kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali on tieliikenteessä. Haasteena on myös nopeiden
viestintäyhteyksien saatavuus. Verkkojen nykyinen kapasiteetti ei tue riittävästi
asiakastarpeita, digitaalisia palveluita ja automaatiota. Verkot ovat alusta yhteiskunnan
palveluille, ja niiden tulee olla palvelutarvetta vastaavassa kunnossa koko maassa.
Tavoite 1: toimiva liikenteen infrastruktuuri
Suomen infraverkko maalla, merellä, sisävesillä ja lentoliikenteessä rakentuu ja tukee
tasapainoisesti koko maan huoltovarmaa, kilpailu- ja uudistumiskykyistä, resurssiviisasta ja
kokonaisvaltaisesti

kestävää kehitystä.

Suomi kasvattaa

rautateiden liikenne- ja

infrakorjausinvestointiosuutta merkittävästi nykytasosta ottaen huomioon myös poikittaisja vähäliikenteiset radat. Väylien peruskorjauksessa painotetaan perusväylästön kuntoa
parantavia ja pullonkauloja poistavia, päästöjä vähentäviä ja liikenneturvallisuutta
vahvistavia investointeja, jotka hyödyttävät niin joukkoliikenteen kehittämisen, alueellisen
saavutettavuuden kuin elinkeinoelämänkin tarpeita. Myös alemman tieverkon ja
yksityisteiden korjausvelan tulee vähentyä.
Tavoite 2: vähäpäästöinen liikenne
Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee vastata Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen.
Suomi vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden
2005 tasoon. Tämä on askel kohti hiiletöntä liikennettä. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi
tehdään

toimia,

jotka

vähentävät

liikennesuoritteita

ja

edesauttavat

siirtymää

kokonaisuutena kestävämpään tapaan liikkua ja vapautua fossiilisista polttoaineista.
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlaskettua matkasuoritetta on kasvatettava
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selvästi. ILMO 2045 -selvityksen mukaan matkasuoritetta on kasvatettava selvästi.
Valtioneuvoston vuonna 2018 hyväksymän Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman
tavoitteena on kasvattaa jalankulun ja pyöräilyn määrää vuoteen 2030 mennessä 30
prosentilla verrattuna vuoteen 2018. Raskaan liikenteen ja lentoliikenteen siirtymää
kestävien biopolttoaineiden käyttöön edistetään.
Tavoite 3: toimiva viestintä ja tiedonvälitys
Rakennetaan kattavaa valokuituverkkoa koko maahan ja nostetaan tiedonsiirtonopeutta
yleispalveluvelvoitteena. Edistetään digitaalisen infrastruktuurin strategian toteutumista.
Turvataan Yleisradion riittävä rahoitus ja postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus koko
maassa. Kansalaisten oikeus monipuoliseen, moniääniseen ja luotettavaan tietoon
varmistetaan.

Nykyisen pääministerin Sanna Marinin hallituksen liikennepoliittiset linjaukset
ovat voimakkaasti ilmastopolitiikkaan painottuvia. Myös infrastruktuurin
korjausvelkaan kiinnitetään huomiota. Näillä molemmilla on selkeä sukupolvien
yli ulottuva aikajänne, jossa tulevien sukupolvien kannettavaksi jääviä
kustannusrasitteita ja haittoja pyritään vähentämään.
8.2

Esimerkki: liikenteen lainsäädännön uudistamishanke:
liikennekaari

Juha Sipilän hallitus käynnisti liikenneministeri Anne Bernerin johdolla
Liikennekaaren, jonka
Keskeisenä tavoitteena on helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja
automatisaation käyttöönottoa sekä liikenne palveluna –käsitteen (Mobility as
a Service, MAAS) toteuttamista. Lähtökohtina ovat markkinaehtoinen
toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat, laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti
tuotetut palvelut. Erityisesti liikennejärjestelmää koskeva tieto halutaan
järjestelmän asiakkaiden, palveluntuottajien ja viranomaisen käyttöön
mahdollisimman avoimesti ja lisäarvoa tuottavasti. (Liikenne- ja
viestintäministeriö, 2017)
Liikennekaari oli kunnianhimoinen hanke, eikä se sujunut ongelmitta ja soraäänittä.
Erityisesti taksiuudistus oli arvostelijoiden ja taksiautoilijoiden kritiikin kohteena.
Taksipalvelut vapautettiin kilpailulle, niiden lupakiintiöistä haluttiin luopua ja
hinnat haluttiin vapauttaa sääntelystä. Osin uudistus toteutuikin, mutta ei niin
perusteellisena kuin alun pitäen liikenne- ja viestintäministeriö suunnitteli. Laki
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annettiinkin eduskunnalle, joka sen hyväksyi 2017, ja lakia muutettiin sittemmin
2018 ja esitettiin muutettavaksi 2019. Viimeinen muutosesitys oli tätä
kirjoitettaessa vielä hyväksymättä.
Vaikka suoraa yhteyttä ei olekaan julkisesti osoitettu, voidaan esimerkiksi
Fintraffic-valtionyhtiön perustaminen nähdä osana tätä suurta uudistusta.
Fintrafficiin siirrettiin kaikki Suomen liikenneohjaustoiminnot (tie-, rautatie-,
meri- ja ilmaliikenne) yhteen valtio-omisteiseen konserniin. Lisäksi konsernin
hallintaan siirrettiin kaikki liikenteen reaaliaikainen tieto.
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9

Liikennetalous

9.1

Esimerkki: liikenteen verotus

Suomen valtio kerää merkittävät verotulot liikenteestä, erityisesti tieliikenteestä
(Kuva 17) (Autoalan Tiedotuskeskus, 2022).

Kuva 17. Tieliikenteen verotus 2009–2019 (Autoalan Tiedotuskeskus, 2022).
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Verorasitus on noussut kohtuullisen tasaisesti, mutta radikaaleja muutoksia ei ole
toistaiseksi nähty. Polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen (lähinnä öljy)
muuttuessa, muuttuu myös valtion verokertymä. Liikenteen sähköistyminen tulee
muuttamaan verorakenteita ja verokertymää.
9.2

Esimerkki: liikenteen verotuksen vaikutus kuljetusyritykseen

Kuljetusyritysten talouteen polttonesteiden hinnoilla veroilla on suuri merkitys.
Kuorma-autoilla
polttonesteiden
(pääsääntöisesti
diesel)
osuus
kokonaiskustannuksista on keskimäärin 23 % ja lentoliikenneoperaattoreille noin
25 % (Euroopan komissio, 2021; Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, 2022).
Jos oletetaan, että minimikustannusvaikutus kokonaiskustannuksiin on 20 %,
tarkoittaa 1 % polttonesteen hinnan nousu vähintään 0,2 % kokonaiskustannusten
nousua, ja samansuuruista arvonlisäyksen alenemaa näillä toimialoilla. On
huomattava, että polttonesteiden ollessa verotettuja, pienempikin verottoman
hinnan nousu saa aikaan vipuvaikutuksen.
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10 Liikenneinvestoinnit
10.1 Esimerkki: tieyhteyden rakentaminen Hailuotoon
Hailuotoon on suunniteltu rakennettavaksi kiinteä tieyhteys, joka korvaa nykyisen
lauttaliikenteen. Laskemissa ovat vertailussa seuraavat vaihtoehdot:
–
–

Nykyisen lauttayhteyden jatkaminen ja ylläpito, joka vaatii lauttojen uusimista
Kiinteä tieyhteys, joka muodostuu pengertiestä ja silloista.
Havainnekuva
Hailuodon
kiinteästä
maantieyhteydestä.
Uudelleenjulkaistu
luvalla
lähteestä Väylävirasto (2021) ©
Väylävirasto.

Laskelmissa on käytetty 4 %:n diskonttokorkoa (= investoinnin tuottovaade) ja
rakenteiden
jäännösarvoksi
oletetaan
25
%
niiden
alkuperäisistä
investointikustannuksista 30 vuoden käyttöiän jälkeen. Tämä jäännösarvo
diskontataan nykyarvoksi vuodesta 31 lukien 4 %:n laskentakorolla. Taulukossa 1
on esitetty kiinteän tieyhteyslaskelman yhteenveto (Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2014).
Taulukko 1. Hailuodon kiinteän tieyhteyslaskelman yhteenveto (Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2014).
Investointikustannukset nykyarvoisina (milj. EUR)

Hyödyt nykyarvoisina (milj. EUR)

Rakentamiskustannukset

64

Ylläpitokustannukset

149

Rakentamisen aikaiset

4

Ajoneuvokustannukset

−3

korkokustannukset

Aikakustannukset

49

Onnettomuuskustannukset

−5

Päästökustannukset

0,4

Jäännösarvot
Yhteensä

68

Yhteensä

1
191

Hyötykustannusuhde = 191/68 = 2,8; Nettonykyarvo = 191 – 68 = 123 milj. EUR.
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10.2 Esimerkki: Hämeentien pyöräilybaana
Helsinki laati hyötykustannuslaskelman pyöräilyhankkeelle, joka on esitetty
Taulukossa 2 (Tilburgs, 2020). Kohteena oli Hämeentien uudistus. Laskelman
mukaan Hämeentien uudistuksessa rakennetut, yksisuuntaiset pyörätiet ovat
kaupungille kannattava investointi. Yhtä sijoitettua euroa kohden pyörätiet
tuottavat kaupungille 3,6 euroa. Suurin hyöty tulee terveysvaikutuksista. Pyöräily
vähentää liikkumattomuudesta koituvia terveyshaittoja ja -kustannuksia.

Havainnekuva Hämeentiestä.
Uudelleenjulkaistu
luvalla
lähteestä Helsingin kaupunki
(2014) © Helsingin kaupunki
[Kuva: Voima Graphics].

Taulukko 2. Hämeentien

pyöräilybaanan

hyötykustannuslaskelman

yhteenveto

(Tilburgs, 2020).
Investointikustannukset nykyarvoisina (milj. EUR)
Rakentamiskustannukset

8,82

Hyödyt nykyarvoisina (milj. EUR)
Aikakustannukset

7,38

pyöräilijöille
Rakentamisen aikaiset
korkokustannukset

4,30

Aikakustannukset
Aikakustannukset (muut)
Melukustannukset

0,57
1,79

Terveysvaikutukset

36,81

Yhteensä

Hyötykustannusuhde = 46,6/13,1 = 3,6; Nettonykyarvo = 46,6 – 13,1 = 33,5 milj. EUR.
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0,67

Ilmastokustannukset

Ruuhkakustannukset
13,1

−9,32

Päästökustannukset

Turvallisuusvaikutukset

Yhteensä

−5,92

autoilijoille

0,07
14,53
46,6
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