
MITEN COVID-19 ON VAIKUTTANUT
SUOMEN LIIKENTEESEEN?

 

HYPOTEESIJOHDANTO

 Paljonko matkustaminen väheni koronaviruksen
takia?  
Miten matkustamisen vähentyminen vaikuttaa
kestävää kehitykseen? 
 Onko koronavirus vaikuttanut rahdin määrään?

Maailmalla alkoi levitä
tappava koronavirus.  Tällä

hetkellä  Suomessa on yli 42
tuhatta varmistettua

koronavirustartuntaa ja koko

maailmalla  yli 99.8 miljoonaa
tartuntaa.  Miten koronavirus

on vaikuttanut Suomen

liikenteeseen ja siten myös

kestävään kehitykseen?

Oletamme lentoliikenteen          
 vähentyneen koronatartuntojen

määrän kasvaessa. Oletamme, että

kotimaanmatkailun määrä on
suurempi tänä vuonna, sillä se on ollut

suuren osan vuodesta ainoa

matkailukeino. Uskomme rahdin
määrän olevan suurempi tänä vuonna,

jos ihmiset tilaavat enemmän tavaroita

ulkomailta. Oletamme, että

matkustamisella on suuri rooli
ihmisten hiilidioksidipäästöissä,
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JOHTOPÄÄTÖKSET  Diagrammissa 2 näkyy, että Suomen
lentoliikenne pysähtyi täysin
huhtikuussa. Tämä johtuu siitä, että

lentokentät suljettiin.

Matkustajamäärät alkoivat kuitenkin

laskea jo maaliskuussa, jolloin

koronavirus alkoi levitä huomattavasti

enemmän. Toukokuussa, kun uusien

koronatapausten määrä oli laskussa

matkustajamäärät alkoivat nousta
pikku hiljaa. 

Alkuvuodesta (diagrammi 1)
rahtilaivojen määrä pysyi
lähes samana kuin viime

vuonna. Toukokuussa rahdin

määrässä näkyi kuitenkin

ensimmäinen huomattava
muutos. Kesäkuussa rahtia

oli jo yli 5 tonnia vähemmän.

Rahdin määrä on pysynyt
5-8 tonnia pienempänä
viime vuoteen verrattuna

siitä lähtien.

Kotimaanmatkailu (diagrammi 3) lähti
kesällä kovaan nousuun, vaikkei

yöpymismäärä yltänytkään viime kesän

lukemiin.  Matkailua kotimaan sisällä oli

maaliskuussa yli puolet vähemmän,

kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kotimaanmatkailua oli kuitenkin

vähemmän jo tammikuussa. Heinä-

elokuussa kotimaanmatkailua oli taas

jopa noin 500 000 matkaa enemmän
tänä vuonna.

Hypoteesimme lentoliikenteestä oli suunnilleen
oikea. Yllätyimme rahdin vähyydestä: laivarahti
pysyi lähes samoissa luvuissa koko vuoden. Itse

asiassa rahdin määrä oli jopa pienempi tänä

vuonna. Kotimaanmatkailuakin oli paljon
vähemmän alkuvuodesta, toisin kuin uskoimme. 

 Meistä yllättävintä oli, että alkuvuodesta
kotimaanmatkailua oli vähemmän kuin viime

vuonna, vaikka silloin lentomatkustus ei ollutkaan

mahdollista. Tähän vaikutti varmaankin pelko

hotellien turvallisuudesta. Loppukesällä
kotimaanmatkailua oli taas enemmän kuin viime

vuonna. Päiväretkiä oli oletetusti enemmän kuin

viime kesänä, mutta niitä on vaikeampaa mitata.

Matkustaminen aiheuttaa noin 20% Suomen

hiilidioksidipäästöistä (diagrammi 4), joten

matkustamisen vähenemisellä on selvä vaikutus
kestävään kehitykseen.

Kuvat: Orjasniemi Frans
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AINEISTOT
Käytimme muun muassa tilastokeskuksen, githubin ja
thl:llän valmista dataa tutkimuksen tekemiseen.

Valitsimme dataa niin pitkälle kuin sitä oli saatavilla.

Dataa on aikaväliltä tammikuusta 2019 syksyyn 2020 asti.
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