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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan koottu aineisto, joka koskee pidempiä ja 

raskaampia ajoneuvoja sekä mahdollisia vaikutuksia, joita kyseisten 

”megarekkojen” käytön sallimisella olisi EU:ssa – kuten on tehty Suomessa ja 

Ruotsissa, joissa kyseiset ajoneuvot jo sallitaan normaalissa liikenteessä. 

Tutkimus perustuu alan tunnustettuun tutkimuskirjallisuuteen ja 

tapaustutkimuksiin, joissa tarkastellaan kokemuksia pidemmistä ja 

raskaammista ajoneuvoista viidessä jäsenvaltiossa, joissa ne on sallittu tai 

joissa niitä on testattu. Tämän lisäksi tutkimuksessa analysoidaan tilastotietoja 

ja pohditaan ”megarekkojen” vaikutusta suhteessa tieturvallisuutta ja 

kasvihuonekaasupäästöjä koskeviin EU:n tavoitteisiin. 
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YHTEENVETO 

 

Tutkimuksessa on noudatettu Euroopan parlamentin lokakuussa 2012 antamia määrittelyjä. 

Tavoitteena on ollut antaa liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenille asianmukaista ja 

monipuolista tietoa ”pidempien ja raskaampien ajoneuvojen” (megarekkojen) tärkeimmästä 

suorasta vaikutuksesta eli niiden vaikutuksesta kuljetuskysyntään, tieinfrastruktuuriin, 

liikennevirtaan ja turvallisuuteen sekä kasvihuonekaasupäästöihin painottaen kahta 

viimeksi mainittua. 

 

Tutkimuksen aikana sidosryhmien näkemyksiä haettiin koko EU:sta painopisteen ollessa 

erityisesti niissä viidessä jäsenvaltiossa, joissa pidemmät ja raskaammat ajoneuvot on joko 

sallittu normaalikäytössä tai joissa on käynnissä kokeiluja. Lisäksi tutkittiin laajasti aiheesta 

saatavilla olevaa kirjallisuutta, ja kahdeksan keskeisintä ja uusinta tutkimusta valittiin 

kirjallisuusarviointiin, joka muodostaa tämän teoksen ensimmäisen osan. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin tarjoamaan tietoja pidempien ja raskaampien ajoneuvojen käytöstä 

ja tekemään analyysi jo tehdyistä tutkimuksista. Siinä ei pyritty tekemään lopullisia 

päätelmiä eikä suosittelemaan tiettyä politiikkaa. Koska saatavilla olevassa kirjallisuudessa 

ei ole päästy yksimielisyyteen pidempien ja raskaampien ajoneuvojen käyttöönoton 

todennäköisistä vaikutuksista, päätelmät tai suositukset eivät oikeastaan kuulu tämän 

tutkimuksen piiriin. Tutkimuksessa pyritään kuitenkin esittämään mielipiteitä siitä, miten 

pidempien ja raskaampien ajoneuvojen käyttöönotto voi liittyä EU:n tavoitteisiin 

turvallisuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen alalla.  

 

Kuten tutkimuksessa osoitetaan, on alueita, joista kirjallisuudessa vallitsee laaja 

yhteisymmärrys, ja alueita, joilla esiintyy huomattavia erimielisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

 

Ollaan varsin yksimielisiä siitä, että pidemmät ja raskaammat ajoneuvot pienentäisivät 

maantiekuljetusten kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä kuljetettujen tavaroiden 

tonnikilometriä kohti, kun saman tavaramäärän kuljettamiseen käytettäisiin vähemmän 

ajoneuvoja. Käyttökustannukset ajoneuvokilometriä kohti olisivat kuitenkin korkeammat, 

koska itse ajoneuvot ovat suurempia ja kuluttavat siten enemmän polttoainetta.  

 

Lisäksi useimmissa tutkimuksissa todetaan, että pidempien ja raskaampien ajoneuvojen 

käyttöönotto johtaisi jonkinlaiseen siirtymään rautateiltä ja vesiväyliltä maanteille 

käyttökustannusten pienentyessä tonnikilometriä kohti, mutta siirtymän laajuudesta ollaan 

varsin erimielisiä. 

 

Kuten tässä tutkimuksessa osoitetaan, erilaiset päätelmät liikennemuotosiirtymästä ovat 

keskeinen tekijä toisistaan huomattavasti poikkeaville päätelmille, joita tutkimuksissa 

tehdään pidempien ja raskaampien ajoneuvojen vaikutuksesta infrastruktuuriin, 

tieliikennevirtaan, tieturvallisuuteen ja kasvihuonekaasupäästöihin: saman tavaramäärän 

kuljettamiseen käytettävien vähempien ajoneuvojen käytöstä saatavat hyödyt voivat 

huveta tai muuttua jopa haitoiksi riippuen liikennemuotosiirtymän suuruudesta. 
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Tutkimuksessa osoitetaan perusoletukset, jotka ovat olennaisia eri analyyseille, joissa 

keskitytään oletettujen ”joustojen” valintaan. Joustot kertovat, miten paljon 

maantiekuljetusten muuttuvat kustannukset vaikuttavat maantiekuljetusten, 

rautatiekuljetusten, vesiväylien kuljetusten ja muiden kuljetusten kysyntään. On vain 

vähän empiirisiä todisteita joustoista, joita analyysissä pitäisi käyttää, ja myös paljon 

erimielisyyksiä vähäisistä todisteista. 

 

Kuitenkin kun pohdittiin, miten pidempien ja raskaampien ajoneuvojen käyttöönotto 

vaikuttaisi tieturvallisuutta koskeviin EU:n tavoitteisiin, tutkimuksessa havaittiin, että 

niiden käyttöönotto tuskin haittaisi EU:n tavoitetta vähentää maantiekuolemia 

50 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.  

 

Tutkimuksessa todettiin myös, että pidemmät ja raskaammat ajoneuvot voivat edistää 

EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta 

vuoteen 2020 mennessä mutta että ennustetusta vaikutuksesta on esitetty hyvin erilaisia 

näkemyksiä ja että jos siirtymä maantiekuljetuksiin on huomattava, kasvihuonekaasut 

voivat itse asiassa lisääntyä. 

 

Ottaen huomioon liikennemuotosiirtymään ja megarekkojen vaikutukseen liittyvät 

erimielisyydet ja eroavaisuudet tutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan, että tehdään 

vaikutustenarviointi monista seurauksista, joita mahdollisilla toimilla ottaa käyttöön 

pidempiä ja raskaampia ajoneuvoja EU:ssa on, ja että kokeiden tuloksia tarkastellaan 

erittäin huolellisesti, jotta saadaan lisätietoja kirjallisuudessa esiintyvistä erimielisyyden 

aloista. 


