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ESIPUHE KIITOKSIN 
 
Tämän painoksen on laatinut sihteeristöjen yhteistyöryhmä (IWG.Trans), jonka jäseniä ovat Ould Khou 
Sid'Ahmed (YK/ECE), Mario Barreto (ITF) ja Hans Strelow (Eurostat). 
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• Richard Butchart, joka johti lentoliikenneluvun laatimista ja koordinoi sanastotyön teknisiä näkökohtia 

• Karen Ifrah (Artemis Information Management), joka vastasi tutkimuksesta, sanastotyön muista kuin 
teknisistä näkökohdista sekä kielentarkistuksesta. 
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JOHDANTO 
 

Liikennetilastosanasto ilmestyi ensi kertaa 
vuonna 1994 Se on tarkoitettu jäsenvaltioiden 
avuksi niiden kerätessä liikennetietoja YK/ECE:n, 
ITF:n ja Eurostatin laatiman yhteisen 
kyselylomakkeen avulla. 
Tämä neljäs painos on tulos näiden kolmen 
organisaation välisestä arvokkaasta yhteistyöstä, 
jossa on pyritty koko ajan – sihteeristöjen 
yhteistyöryhmän (IWG.Trans) välityksellä – 
vastaamaan tarpeeseen yhdenmukaistaa 
liikennetilastoja kansainvälisesti. 
Liikennetilastosanastossa on nyt 
735 määritelmää, ja se on hakuteos kaikille 
liikennetilastojen parissa työskenteleville. 
Sanaston määritelmiin sisältyviä ohjeita 
seuraamalla voidaan parantaa tietojen laatua ja 
vertailtavuutta huomattavasti. 
Tässä neljännessä painoksessa on tarkistettu 
rautatieliikennettä, tieliikennettä, 
sisävesiliikennettä, putkikuljetuksia ja 
intermodaaliliikennettä käsitteleviä lukuja, ja 
sanastoon lisättiin uusi lentoliikenneluku. 
Rautatieliikennelukua tarkistettaessa otettiin 
huomioon etenkin Euroopassa tapahtunut 
rautatieliikenteen harjoittajien muuttunut 
toimintaympäristö. Lukuun lisättiin myös täysin 
uusi rautatieliikenteen onnettomuuksia koskeva 
osio. Tieliikenne- ja sisävesiliikenneluvutkin 
vastaavat tarkistamisen jälkeen paremmin 
nykytilannetta. Sisävesiliikennelukuun lisättiin uusi 
onnettomuuksia koskeva osio. Putkikuljetuslukua 
laajennettiin kattamaan sekä kaasu- että 
öljyputket, sillä niiden merkitys 
energiamarkkinoiden toimituksissa kasvaa koko 
ajan. Uudessa lentoliikenneluvussa on otettu 
huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
ICAO:n ohjeet, mutta siihen on lisätty myös 

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n ja 
kansainvälisen lentokenttäjärjestön ACI:n 
näkemyksiä. Näitä kolmea organisaatiota kuultiin 
lukua laadittaessa, ja niiltä saatiin arvokasta 
palautetta. Myös muilla aloilla kuultiin kattavasti 
kunkin alan kansainvälisiä organisaatioita. 
Kaikessa tarkistustyössä otettiin huomioon kunkin 
alan uusin eurooppalainen lainsäädäntö, ja 
tarkistettu sanasto tukee tietojen keräämistä näillä 
erikoisaloilla. 
Aineiston lisäämisen ohella yrityksiä, talouden 
suoritteita ja työllisyyttä koskevia osioita päätettiin 
yksinkertaistaa. Osioita ei suinkaan pidetä 
merkityksettöminä, päinvastoin. Kyse on 
pikemminkin siitä, että sanaston taustalla olevat 
kolme organisaatiota keskittyvät liikennetietojen 
keräämisessä vähemmän näihin näkökohtiin ja 
enemmän puhtaasti liikenteeseen. 
Neljännessä painoksessa voitiin tehdä vain hyvin 
pieniä muutoksia meriliikennelukuun. Työ jatkuu 
kuitenkin IWG.Trans-työryhmässä. Jatkossa 
keskitytään laatimaan uutta onnettomuuksia 
koskevaa osiota meriliikennelukuun sekä 
varmistamaan, että termistö vastaa jatkossakin eri 
aloilla tapahtuvia muutoksia. Myös liikenteen 
ympäristövaikutuksia koskevaa sanastotyötä olisi 
tarpeen kehittää, mutta siihen ei tällä kertaa ollut 
mahdollisuutta. 
Kolmas painos käännettiin kaikille Euroopan 
unionin virallisille kielille ja venäjäksi, ja näin 
tehdään myös neljännelle painokselle. Uutta on 
kuvitetun version laatiminen. Tavoitteena on 
auttaa käyttäjiä ymmärtämään määritellyt käsitteet 
helpommin – kuten sanotaan, kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa. 
Lisätietoja tästä julkaisusta saa seuraavilta 
organisaatioilta: 

 
 
YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN EUROOPAN TALOUSKOMISSIO (YK/ECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
Sähköposti: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Internet: http://www.unece.org/trans/ 

KANSAINVÄLINEN LIIKENNEFOORUMI 
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
Sähköposti: mailto:Mario.Barreto@oecd.org 
Internet: http://www.oecd.org/cem & www.internationaltransportforum.org 

EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
Sähköposti: Hans.Strelow@europa.eu.int  
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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HUOMAUTUS 
 
Joidenkin määritelmien perään lisätyt kursivoidut huomautukset on tarkoitettu ymmärtämisen tueksi ja 
valtioiden avuksi kyselylomakkeiden täyttämisessä. Ne eivät ole osa itse määritelmää. 
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A.I INFRASTRUKTUURI 

A.I-01 Raide 

Kiskopari, jolla rautatiekalusto voi liikennöidä. 
Raideleveys: Kiskoparin kiskojen välinen etäisyys mitattuna hamaran sisäreunoista. 

Käytössä ovat seuraavat raideleveydet: 
 
–  Normaali raideleveys: 1,435 m 
–  Leveäraiteinen raide: 1,520 m (esim. Itsenäisten valtioiden yhteisö) 
   1,524 m (Suomi) 
   1,600 m (esim. Irlanti) 
   1,668 m (esim. Espanja, Portugali) 
–  Kapearaiteinen raide: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 

A.I-02 Sähköistetty raide 

Raide, jossa on sähkövedon mahdollistava ilmajohdin tai virtakisko. 
 
Raiteilla käytetään seuraavia jännitteitä: 
 
–  Vaihtovirta 25 000 V, 50 Hz 
    15 000 V, 162/3 Hz 
–  Tasavirta     3 000 V 
       1 500 V 
          750 V 
          660 V 
          630 V. 

A.I-03 Pääraide 

Raide, joka tarjoaa jatkuvan yhteyden junille aikatauluun itsenäisiksi lähtö- tai määräpaikoiksi 
merkittyjen asemien välille henkilö- tai tavaraliikenteessä. 
 

A.I-04 Sivuraiteet 

Pääraiteista haarautuvat raiteet. 
 
Sivuraiteiden pituus luetaan mukaan raidepituuteen, jos sivuraiteet ovat radanpitäjän 
hallinnoimia. Mukaan ei lueta yksityisraiteita. 
 

A.I-05 Yksityisraide 

Raide tai raideryhmä, joka ei ole radanpitäjän hallinnoima mutta joka liittyy radanpitäjän 
raiteeseen siten, että 
 
rautatieyhtiöt ja tukitoimintojen hoitajat voivat suorittaa tarvittavat toiminnot 
teollisuuslaitos, kaupallinen yritys, satamalaitos tai muu laitos tai yritys taikka niiden ryhmä voi 
käyttää raidetta ilman uudelleenlastausta. 

 

A.I-06 Rata 

Kahden pisteen välinen yhdestä tai useammasta rinnakkaisesta pääraiteesta muodostuva 
reitti. Kun verkon osa muodostuu kahdesta tai useammasta rinnakkaisesta radasta, ratojen 
määrä on sama kuin niiden reittien määrä, joiden yksinomaiseen käyttöön raiteet on osoitettu. 
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A.I-07 Sähköistetty rata 

Rata, jossa on yksi tai useampi sähköistetty pääraide. 
 
Raiteilla käytetään seuraavia jännitteitä: 
 
–  Vaihtovirta 25 00 V, 50 Hz 
    15 000 V, 162/3 Hz 
–  Tasavirta     3 000 V 
       1 500 V 
           750 V 
           660 V 
           630 V. 
 
Asemien lähellä sijaitsevat radat, jotka on sähköistetty ainoastaan vaihtotyötä varten eikä 
seuraaville asemille asti, katsotaan sähköistämättömiksi radoiksi. 
 

A.I-08 Metro 

Matkustajien kuljetukseen lähinnä kaupungeissa käytetty sähköistetty rata, jolla on suuri 
kuljetuskapasiteetti ja erittäin tiheä liikennöinti. Metroille ovat tyypillisiä myös lyhyet, yleensä 
noin 1 000 metrin, etäisyydet asemien välillä. 
 
Käytetään myös nimitystä ”maanalainen”. 
 

A.I-09 Kevytraide 

 
Matkustajien kuljetukseen lähinnä kaupungeissa tarkoitettu, usein sähköistetty rata. Asemien 
tai pysäkkien välinen etäisyys on yleensä alle 1 200 metriä. 
 
Metroon verrattuna kevytraide on kevyempirakenteinen, tarkoitettu pienemmille 
liikennemäärille ja sillä käytetään tavallisesti pienempiä nopeuksia. Tavallisesti voima saadaan 
ilmajohdosta tankovirroittimen tai saksivirroittimen avulla. Joskus on vaikeaa tehdä selvää 
eroa kevytraiteen ja raitiovaunun välillä. Raitiovaunut eivät ole yleensä erillään tieliikenteestä, 
kun taas kevytraide voi olla muista järjestelmistä erillään. 
 

A.I-10 Raitiotie (raitiovaunu) 

Pääosin kaupunkialueen tieliikennejärjestelmän yhteyteen sijoitettu ja sovitettu rautatie. 
Raitiovaunut liikkuvat joko sähkövoimalla tai dieselmoottorilla, ja ne ovat erityisiä raiteilla 
kulkevia ajoneuvoja. 
 

A.I-11 Rata 

Kiskoista rakennettu, yksinomaan kuljestuskalustolle tarkoitettu kulkuyhteys. 
 
Kulkuyhteys tarkoittaa tässä reittiä, joka on varustettu rautatieliikenteen harjoittamista varten. 
 

A.I-12 Päärata 

Pääradat ovat kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten määrittelemiä suurnopeusratoja 
ja merkittävimpiä tavallisia ratoja. 
 
Esimerkiksi Euroopan yhteisössä on määritelty erityinen yhteisössä tärkeänä pidetty 
päärataverkko, joka kuuluu Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. 
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A.I-13 Tavallinen rautatierata 

Rata, jota ei luokitella ”varsinaiseksi suurnopeusradaksi” eikä ”peruskorjatuksi 
suurnopeusradaksi”. 
 

A.I-14 Varsinainen suurnopeusrata 

Rata, joka on rakennettu erityisesti liikenteelle, jonka nopeus on pääosuuksilla yleensä 
vähintään 250 km/h. 
 
Suurnopeusratoihin voi kuulua yhdysratoja – erityisesti liityntöjä kaupunkien keskustoissa 
sijaitseviin asemiin – jolloin nopeuksissa on otettava huomioon paikalliset olosuhteet. 
 

A.I-15 Peruskorjattu suurnopeusrata 

Tavallinen rata, joka on peruskorjattu erityisesti liikenteelle, jonka nopeus on pääosuuksilla 
suuruusluokkaa 200 km/h. 
 
Mukaan luetaan peruskorjatut suurnopeusradat, joilla on erityisominaisuuksia maaston, 
korkeussuhteiden tai kaupunkien asemakaavojen asettamien vaatimusten vuoksi ja joilla 
nopeus on sovitettava tapauskohtaisesti. 
 

A.I-16 Liikennöity ratapituus 

Henkilöliikenteen, tavaraliikenteen tai molempien liikennöity kokonaisratapituus. 
 
Vaikka radalla liikennöi samanaikaisesti usea rautatieyhtiö, rata lasketaan vain kerran. 
 

A.I-17 Rataverkko 

Kaikki tietyn alueen rautatiet. 
 
Mukaan ei lueta tie- eikä vesiosuuksia, vaikka liikkuvaa rautatiekalustoa kuljetettaisiin niitä 
pitkin esimerkiksi perävaunuilla tai lautoilla. Mukaan ei lueta myöskään yksinomaan 
matkailuun käytettyjä ratoja eikä kaivos- tai metsäratoja eikä muita teollisuus- tai 
maatalousratoja, jotka eivät ole yleisessä käytössä. 
 

A.I-18 Rataverkon osuus 

Tietty rautatierata, joka yhdistää kaksi maantieteellistä viitekohtaa tai useampia kohtia. 
Kullakin osuudella on alku- ja loppupiste, joka on ratojen risteys, valtion raja tai rautatieasema. 

 

A.I-19 Suurin sallittu liikennöintinopeus 

Infrastruktuurin teknisten ominaisuuksien perusteella asetettu suurin sallittu nopeus 
kaupallisessa liikenteessä. 
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A.I-20 Kuormaulottuma 

Profiili, jonka läpi rautatiekaluston ja sen kuorman on mentävä, kun otetaan huomioon tunnelit 
ja raiteen viereiset esteet. 
 
Kansainvälisessä rautatieliitossa (UIC) sovittuja kansainvälisiä kuormaulottumia on kolme: 
 
–  Kuormaulottuma A: kokonaiskorkeus 3,85 m kiskon yläpuolella ja 1,28 m raideakselin 

molemmin puolin 
–  Kuormaulottuma B: kokonaiskorkeus 4,08 m kiskon yläpuolella ja 1,28 m raideakselin 

molemmin puolin 
–  Kuormaulottuma C: kokonaiskorkeus 4,65 m kiskon yläpuolella ja 1,45 m raideakselin 

molemmin puolin. 
 
Lisäksi merkittävä ulottuma on kuormaulottuma B+, jossa kokonaiskorkeus on 4,18 m kiskon 
yläpuolella ja 1,36 m raideakselin molemmin puolin. 
Rataverkoilla tunnetaan yleisesti myös monia muita kuormaulottumia. 

A.I-21 Rautatieasema 

Rautatierakennus, joka voi olla avoin yleisölle, jossa työskentelee yleensä henkilöstöä ja joka 
on tarkoitettu yhtä tai useampaa seuraavaa toimintoa varten: 
 
–  junien muodostaminen, matkaan lähettäminen, vastaanottaminen ja väliaikainen 
säilyttäminen 
–  liikkuvan kaluston säilyttäminen ja järjestely 
–  matkustajien junaan nouseminen ja junasta poistuminen 
–  lipunmyyntipalvelut (yleensä, jos avoinna yleisölle) 
–  tavaroiden lastaus ja purku. 
 

A.I-22 Yhteinen rautatieasema 

Rautatieyhtiöiden yhteinen asema, jonka toiminnasta on tehty sopimus kyseisten valtioiden tai 
yhtiöiden välillä. 
 

A.I-23 Pysäkki 

Pysähdyspaikka, jota käytetään yleensä vain henkilöliikenteessä ja jossa ei tavallisesti 
työskentele henkilöstöä. 
 

A.I-24 Järjestelyratapiha 

Asema tai sen osa, jossa on useita kiskoja tai muuta välineistöä, joilla kuljetuskalustoa voidaan 
järjestellä (vaihtotyö). 

 
Kutsutaan myös nimellä lajitteluratapiha. 

 

A.I-25 Yhdistettyjen kuljetusten terminaali 

 
Paikka, jossa intermodaalikuljetusyksiköt (ITU) voidaan uudelleenlastata ja säilyttää eri 
kuljetusmuotojen välillä, kun yhtenä kuljetusmuotona on rautatiekuljetus. 
 
Säteittäismalliin (”Hub and Spoke”) liittyy keskuspaikasta kerääminen ja jakelu useisiin 
suuntiin. Keskuspaikassa tavara kerätään, lajitellaan, kuormataan ja lähetetään jaettavaksi 
tietyllä alueella. 
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A.II KULJETUSVÄLINEET  

A.II.A Liikennevälineitä 

A.II.A-01 Rautatien kuljetuskalusto  

Yksinomaan raiteilla kulkeva liikkuva kalusto, joka kulkee joko omalla konevoimalla 
(vetokalusto) tai toisen välineen vetämänä (henkilövaunut, ohjausvaunut, konduktöörivaunut, 
matkatavaravaunut ja tavaravaunut). 
 
Rautatieyhtiötä koskeviin tilastoihin luetaan seuraavat liikennevälineet: 
 
–  Kaikki rautatieyhtiölle kuuluvat, sen vuokraamat ja sen käytettävissä tosiasiallisesti olevat 

kuljetuskalusto, mukaan luettuina korjattavina tai korjausta odottamassa taikka 
varastoituina toimintakunnossa tai toimimattomana oleva kuljetuskalusto sekä yhtiön 
käytettävissä olevat ulkomainen kuljetuskalusto ja yhtiön kuljetuskalusto, joka on 
tilapäisesti ulkomailla tavanomaisessa liikenteessä. 

 
–  Yksityisomisteiset vaunut, eli vaunut, jotka eivät kuulu rautatieyhtiölle mutta joilla 

rautatieyhtiö saa liikennöidä tietyin edellytyksin, sekä vaunut, joita rautatieyhtiö vuokraa 
ulkopuolisille ja joita liikennöidään yksityisomisteisina vaunuina. 

 
–  Rautatieyhtiötä koskeviin tilastoihin ei lueta mukaan kuljetuskalustoa, joka ei ole sen 

käytettävissä, eli 
 

 rataverkolla liikennöivää ulkomaista kuljetuskalustoa tai kuljetuskalustoa, joka ei kuulu 
kyseiselle rautatieyhtiölle 

 
 kuljetuskalusto, joka on vuokrattu muille rautatieyhtiöille tai joka on muutoin muiden 

rautatieyhtiöiden käytössä 
 
 kuljetuskalusto, joka on varattu yksinomaan huoltokuljetuksiin tai tarkoitettu myyntiin 

tai purettavaksi osiin. 
 

A.II.A-02 Suurnopeusjuna 

Juna, jonka matkanopeus on varsinaisilla suurnopeusradoilla vähintään 250 km/h. 
 

A.II.A-03 Kallistuvakorinen suurnopeusjuna 

Juna, jossa on kallistuva järjestelmä ja jonka matkanopeus on peruskorjatuilla 
suurnopeusradoilla vähintään 200 km/h. 
 

A.II.A-04 Tavanomainen suurten nopeuksien juna 

Juna, jota ei ole suunniteltu erityisesti liikennöimään varsinaisilla tai peruskorjatuilla 
suurnopeusradoilla mutta joka voi kuitenkin saavuttaa enimmäismatkanopeudekseen noin 
200 km/h. 
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A.II.A-05 Junarunko 

Moottorivaunun/-vaunujen ja ohjausvaunun/-vaunujen tai veturin/veturien ja henkilöliikenteen 
junayksikön jakamaton yhdistelmä. 

 
Mukaan luetaan junarungot, jotka ovat teknisesti jaettavissa mutta pidetään tavallisesti 
samassa kokoonpanossa. Junarunko voidaan liittää toiseen runkoon. Kullakin junarungolla voi 
olla useampi kuin yksi vetoyksikkö. 
 

A.II.A-06 Vetoyksikkö 

Liikenneväline, jossa on voimakone ja moottori tai pelkästään moottori ja joka on tarkoitettu 
joko yksinomaan muun rautatiekaluston vetämiseen (veturi) tai sekä muun rautatiekaluston 
vetämiseen että matkustajien ja/tai tavaran kuljetukseen (moottorivaunu). 

 

A.II.A-07 Veturi 

Rautatiekaluston vetämiseen käytetty rautateiden vetoyksikkö, jonka vetokoukussa on 
vähintään 110 kW ja jossa on voimakone ja moottori tai pelkästään moottori. 
 
Pienvetureita ei lueta mukaan. 
 
Veturityyppejä 
 
–  Sähköveturi 
 

Veturi, jossa on yksi tai useampi sähkömoottori, joka saa virran pääasiassa ilmajohtimista 
tai virtakiskoista tai veturiin sijoitetuista akuista. 
 
Sähköveturiksi luokitellaan näin varustettu veturi, jossa on myös moottori (diesel tai muu) 
sähkömoottorin virransyöttöä varten, kun virtaa ei saada ilmajohtimesta tai virtakiskosta. 

 
–  Dieselveturi 
 

Veturi, jonka päävoimalähde on dieselmoottori, voimansiirtotyypistä riippumatta. 
 
Sähködieselveturi, joka voi ottaa voimansa ilmajohtimesta tai virtakiskosta, luokitellaan 
kuitenkin sähköveturiksi. 

 
–  Höyryveturi 
 

Sylinteri- tai turbiinikäyttöinen veturi, jonka voimanlähde on höyry käytettävästä 
polttoaineesta riippumatta. 

 

A.II.A-08 Pienveturi 

Rautateiden vetoyksikkö, jonka teho vetokoukussa on alle 110 kW. 
 
Käytetään tavallisesti vaihtotyöhön tai työjunia varten sekä lyhyen matkan tai pienten 
tonnimäärien terminaalikuljetuksiin. Veturiluokkien määritelmiä (sähkö-, diesel) sovelletaan 
myös pienvetureihin. 
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A.II.A-09 Moottorivaunu 

Moottorilla varustettu rautateiden vetoyksikkö, joka on suunniteltu rautateiden henkilö- tai 
tavaraliikenteeseen. 
 
Veturiluokkien määritelmiä (sähkö-, diesel) sovelletaan myös moottorivaunuihin. 
 
Moottori- ja ohjausvaunuyhdistelmästä voidaan käyttää myös seuraavia nimityksiä: 
 
–  ”yhteisohjausyksikkö”, jos se on modulaarinen 
–  ”junarunko”, jos se on kiinteä. 
 
Vetokalustoa koskevissa tilastoissa jokainen jakamattoman yksikön moottorivaunu lasketaan 
erikseen. Henkilö- ja tavaravaunuja koskevissa tilastoissa jokainen matkustajia tai tavaroita 
kuljettava yksikkö (vetävä tai vedettävä) lasketaan yhdeksi yksiköksi. Kaikki vetävät yksiköt 
katsotaan vetäviksi yksiköiksi riippumatta siitä, onko niissä ohjaamoa. Vaikka kahdella 
moottorivaunulla on yhteinen vetoteli, molemmat katsotaan vetoyksiköiksi.  

 

A.II.A-10 Henkilöliikenteen  vaunu 

Matkustajien kuljetukseen tarkoitettu henkilövaunu, vaikka siinä olisi yksi tai useampi osasto 
tai tila, joka on varattu erityisesti matkatavaroita, paketteja, postia tms. varten. 
 
Näihin vaunuihin luetaan erikoisvaunut, kuten makuuvaunut, salonkivaunut, ravintolavaunut, 
ambulanssivaunut ja autovaunut, joissa kuljetetaan matkustajien autoja. Jokainen matkustajia 
kuljettava jakamaton erillinen liikenneväline lasketaan yhdeksi henkilöliikenteen 
liikennevälineeksi. Mukaan luetaan moottorivaunut, jos ne on tarkoitettu henkilöliikenteeseen. 
 

A.II.A-11 Metrojuna 

Metroradalle tarkoitettu sähkökäyttöinen raideliikenneväline. 
 
Saa tavallisesti virran kolmannesta kiskosta. 

 

A.II.A-12 Raitiovaunu 

Raitiotiellä käytettäväksi tarkoitettu tieliikenteen henkilö- tai tavara-ajoneuvo. 
 

A.II.A-13 Kevytraidejuna 

 
Kevytradalla käytettäväksi tarkoitettu raideliikenneväline. 

 

A.II.A-14 Ohjausvaunu 

Henkilöliikenteen vaunu, joka ei ole vetoyksikkö ja joka liitetään yhteen tai useampaan 
moottorivaunuun. 
 
Tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua vaunua nimitetään tavaravaunuksi, vaikka sitä vetäisi 
moottorivaunu. 
 

A.II.A-15 Henkilövaunu 

Muu henkilöliikenteen vaunu kuin moottori- tai ohjausvaunu. 
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A.II.A-16 Tarjotut istuma- ja makuupaikat 

Rautiekaluston tarjolla olevien istuma- ja makuupaikkojen määrä, kun kalustolla harjoitetaan 
sellaista liikennettä, johon se on tarkoitettu. 
 
Mukaan ei lueta ravintolavaunupaikkoja. 
 

A.II.A-17 Tarjotut seisomapaikat 

 
Kuljetuskalustossa tarjolla olevien sallittujen seisomapaikkojen määrä, kun kuljetuskalustolla 
harjoitetaan sellaista liikennettä, johon se on tarkoitettu. 
 

A.II.A-18 Konduktöörivaunu ja matkatavaravaunu  

Henkilö- tai tavarajunan osana oleva vaunu, joka ei ole vetoyksikkö, jota käyttää 
junahenkilöstö ja jota käytetään matkatavaroiden, pakettien, pyörien, matkustajien autojen 
yms. kuljetukseen. 
 
Vaunuja, joissa on yksi tai useampi matkustajaosasto, ei lueta konduktöörivaunuiksi vaan 
henkilöliikenteen vaunuiksi. Postivaunut katsotaan matkatavaravaunuiksi, jos niissä ei ole 
matkustajaosastoa. 
 

A.II.A-19 Tavaravaunu 

Tavaroiden kuljettamiseen tavallisesti tarkoitettu vaunu. 
 

A.II.A-20 Rautatieyhtiön vaunu 

Mikä tahansa rautatieyhtiölle kuuluva vaunu. 
 
Mukaan ei lueta yksityisomisteisia vaunuja. 
 

A.II.A-21 Yksityisomisteiset vaunut 

Vaunu, joka ei kuulu rautatieyhtiölle mutta joka on sen käytössä ja jota sillä on lupa käyttää 
liikennöintiin tietyin edellytyksin, tai vaunu, jonka rautatieyhtiö on vuokrannut ulkopuolisille. 
 

A.II.A-22 Katettu vaunu 

Rakenteeltaan suljettu vaunu, jossa on ylös asti kiinteät laidat sekä katto ja joka voidaan lukita 
ja/tai sinetöidä. 
 
Mukaan luetaan vaunut, joissa on avattava katto, sekä lämpöeristetyt vaunut, lämmitettävät 
vaunut ja kylmäkuljetusvaunut. 
 

A.II.A-23 Lämpöeristetty vaunu 

Katettu vaunu, jonka seinät, ovet, lattia ja katto on lämpöeristetty vaunun ulko- ja sisäpuolen 
välisen lämmönvaihtelun vähentämiseksi siten, että se voidaan luokitella 
kokonaislämmönläpäisykertoimen (K-arvo) perusteella jompaankumpaan seuraavista luokista: 
- IN = Tavanomaisesti lämpöeristetty: K-arvo ≤  0,7 W/m2 °C 

- IR = Erittäin hyvin lämpöeristetty: K-arvo ≤  0,4 W/m2 °C. 
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A.II.A-24 Kylmäkuljetusvaunu 

Lämpöeristetty vaunu, jossa on kylmälähteenä jokin muu kuin mekaaninen kylmälähde tai 
absorptioyksikkö. Kylmälähteenä voi olla 
 
–  luonnonjää joko suolan kera tai ilman 
–  eutektiset levyt tai kuivajää joko sublimaation hallinnan kera tai ilman 
–  nestekaasu joko haihtumisen hallinnan kera tai ilman, tms. 
 
Ulkolämpötilan ollessa keskimäärin + 30 °C tällaisen asianmukaisin jäähdytysainein ja 
kylmäkoneistoin varustetun tyhjän vaunun sisälämpötilaa voidaan laskea ja pitää seuraavilla 
tasoilla: 
  
–  Luokka A: enintään + 7 °C 
–  Luokka B: enintään – 10 °C 
–  Luokka C: enintään – 20 °C 
–  Luokka D: enintään 0 °C. 
 

A.II.A-25 Mekaanisesti jäähdytettävä kylmäkuljetusvaunu 

Lämpöeristetty vaunu, joka on varustettu joko omalla kylmäkoneistolla tai joka jäähdytetään 
muiden vastaavien yksikköjen kanssa yhteisellä kylmäkoneistolla. Tällainen kylmäkoneisto voi 
olla 
 
–  mekaaninen kompressori 
–  absorptioyksikkö. 
 
Ulkolämpötilan ollessa keskimäärin + 30 °C mekaanisesti jäähdytettävän vaunun pitäisi pystyä 
laskemaan tyhjän vaunun sisälämpötilaa ja pitämään sitä jatkuvasti halutulla tasolla alla 
esitettyjen ohjearvojen mukaisesti: 
 
Luokka A: Vaunun sisälämpötilan olisi oltava koko ajan +12 °C – 0°C. 
 
Luokka B: Vaunun sisälämpötilan olisi oltava koko ajan +12 °C – 10 C. 
 
Luokka C: Vaunun sisälämpötilan olisi oltava koko ajan +12 °C – 20°C. 
 

A.II.A-26 Lämmitettävä vaunu 

Lämmityslaitteella varustettu lämpöeristetty vaunu. 
 
Luokka A: Vaunua käytetään ulkolämpötilan ollessa keskimäärin – 10 °C. 
Luokka B: Vaunua käytetään ulkolämpötilan ollessa keskimäärin – 20 °C. 
 

A.II.A-27 Korkealaitainen vaunu 

Avovaunu, jonka jäykkien sivulaitojen korkeus on yli 60 cm. 
 

A.II.A-28 Tasovaunu 

Avovaunu, jossa ei ole laitoja tai jonka sivulaitojen korkeus on enintään 60 cm, taikka 
tavallinen tai erikoistyypin kääntötelivaunu. 
 

A.II.A-29 Säiliövaunu 

Nesteiden tai kaasujen irtotavarakuljetukseen tarkoitettu vaunu. 
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A.II.A-30 Jauhevaunu 

Jauhemaisten aineiden – kuten sementin, jauhon tai laastijauheen – irtotavarakuljetukseen 
tarkoitettu vaunu. 
 

A.II.A-31 Yhdistettyjen kuljetusten vaunu (ks. kohta G.II-10) 

 
Erityisesti intermodaalikuljetusyksikköjen (ITU) tai muiden tieliikenteen tavara-ajoneuvojen 
kuljetukseen tarkoitettu tai varustettu vaunu. 
 
Vaunutyyppejä ovat seuraavat: 
 
- Taskuvaunu: vaunu, jossa on syvennys puoliperävaunun akseleille ja renkaille. 
- Korivaunu: vaunu, jossa on irrotettava kehikko ja käsittelylaitteet puoliperävaunujen tai 

ajoneuvojen kuormausta ja purkamista varten. 
- Keskipalkkivaunu: vaunu, jossa on keskialusta puoliperävaunun kuljettamista varten. 
- Matalalattiavaunu: vaunu, jossa on matala kuormausalusta mm. 

intermodaalikuljetusyksikköjä varten. 
- Yhdistettyjen kuljetusten vaunu: matalalattiavaunut muodostavat toisiinsa kiinnitettäessä 

yhdistettyjen kuljetusten vaunun. 
- Kaksikerroskonttivaunu: vaunu, joka on tarkoitettu päällekkäin pinottujen konttien 

kuljettamiseen. 
- Bimodaalipuoliperävaunu: tieliikenteen puoliperävaunu, josta voidaan tehdä junavaunu 

liittämällä rautatietelit puoliperävaunun kumpaankin päähän. 
 

A.II.A-32 Vaunun kantavuus 

 
Vaunun kantavuus on suurin sallittu massa, jota vaunu saa kantaa. 
 

A.II.A-33 Rautien kuljetuskaluston ikä 

 
Kuljetukaluston ensirekisteröinnistä kulunut aika rekisteröintimaasta riippumatta. 
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A.II.B KONTIT YM 
 

A.II.B-01 Kuljetusyksikkö  

Kontti, vaihtokori. 
 
Mukaan luetaan meriliikenteessä käytetyt ”lavat” (ks. jäljempänä kohta A.II.B-09) jotka 
kuuluvat erikoiskontteihin. 
 

A.II.B-02 Intermodaalikuljetusyksikkö (ITU) 

Intermodaalikuljetukseen sopiva kontti, vaihtokori, puoliperävaunu, perävaunu tai 
moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo. 
 

A.II.B-03 Kontti 

Tavaroiden kuljetukseen sopiva erityinen lujitettu pinottava laatikko, jota voidaan siirtää 
vaaka- tai pystysuoraan. Virallisempi kontin tekninen määritelmä on seuraavanlainen: 
 
Kontti on kuljetuskalustoyksikkö, joka on 
 
a) muodoltaan pysyvä ja riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön 
b) suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa 

kuljetusmuotoa käyttäen 
c) varustettu laittein, joiden avulla sitä on helppo käsitellä varsinkin kuljetusmuotoa 

vaihdettaessa 
d) suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi 
e) pinottavissa ja 
f) sisätilavuudeltaan vähintään 1 m3. 
 
Mukaan ei lueta vaihtokoreja. 
 
Mukaan luetaan merikuljetuksissa käytettävät lavat (ks. jäljempänä kohta A.II.B-09), jotka 
katsotaan erikoiskonteiksi, vaikka niillä ei ole sisätilavuutta eivätkä ne siten täytä edellä 
olevan f kohdan vaatimusta. 

 

A.II.B-04 Konttien kokoluokat 

Konttien tärkeimmät kokoluokat ovat seuraavat: 
 
a) 20 jalan ISO-kontti (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
b) 40 jalan ISO-kontti (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
c) ISO-kontti, jonka pituus on yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa 
d) ISO-kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa 
e) Super high cube -kontti (ylimitoitettu kontti) 
f) lentokontti (lentokuljetusstandardien mukainen kontti). 
 
Kontit ovat tavallisesti 8 jalkaa korkeita, mutta niitä on myös muun korkuisia. High cube 
-konttien korkeus on 9,5 jalkaa. Super high cube -kontti ylittää ISO-standardin mukaiset mitat. 
Näiden konttien pituudet ovat 45 jalkaa, 48 jalkaa ja 53 jalkaa. 
Kohtien a–e kontit ovat suuria kontteja. 
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A.II.B-05 Kontin omapaino 

Kontin omapaino luetaan mukaan kontissa kuljetettavien tavaroiden kokonaispainoon, jolloin 
puhutaan tavaroiden kokonaisbruttopainosta. Kontissa kuljetettavien tavaroiden bruttopaino 
voidaan laskea vähentämällä kontin omapaino kokonaisbruttopainosta ja päinvastoin. Ellei 
omapainosta ole tietoa, omapaino arvioidaan alla lueteltujen keskiarvojen mukaan. 
 
Kontin omapaino voidaan arvioida seuraavasti: 
 
20 jalan ISO-kontti    2,3 tonnia 
40 jalan ISO-kontti    3,7 tonnia 
yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa pitkä ISO-kontti  3,0 tonnia 
yli 40 jalkaa pitkä ISO-kontti 4,7 tonnia 

 

A.II.B-06 Konttityypit 

Tärkeimmät konttityypit, jotka on määritelty rahtikonttikäsikirjastandardissa ISO 668, ovat 
seuraavat: 
 
1. Yleiskäyttökontit 
 
2. Erityiskäyttökontit 
- tuuletettu umpikontti 
- avokattoinen kontti 
- lava-alustainen avosivuinen kontti 
- lava-alustainen avosivuinen kontti täydellisin ylärakentein 
- lava-alustainen avosivuinen kontti epätäydellisin ylärakentein ja kiintein päädyin 
- lava-alustainen avosivuinen kontti epätäydellisin ylärakentein ja kokoon käännettävin 

päädyin 
- lava (kontti) 
 
3. Erityisrahtikontit 
- termokontti 
- eristetty kontti 
- jäähdytyskontti (haihtuva jäähdytinaine) 
- mekaanisesti jäähdytettävä kontti 
- lämmitettävä kontti 
- jäähdytettävä ja lämmitettävä kontti 
- säiliökontti 
- kuivairtolastikontti 
- erityiskontti (esim. autokontti, eläinkuljetuskontti jne.) ja 
- lentokuljetuskontti. 
 

A.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)  

 
Tilastoyksikkö, joka perustuu 20 jalan (6,10 m:n) pituiseen ISO-konttiin ja joka on eri konttien 
standardimitta ja kuvaa konttialusten tai terminaalien kapasiteettia. Yksi 20 jalan ISO-kontti on 
1 TEU. 
 
Yksi 40 jalan ISO-kontti on 2 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus yli 20 jalkaa ja alle 40 jalkaa, on 1,50 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa, on 2,25 TEU. 
 

A.II.B-08 Vaihtokori  

 
Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja 
varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja 
rautatieliikenteen vaunusta toiseen. 
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Näitä yksikköjä ei ole alun perin tarkoitettu pinottavaksi eikä päälle nostettavaksi täysinä. 
Monia näistä voidaan nykyään pinota tai nostaa päälle, muttei yhtä laajasti kuin kontteja. 
Konteista ne eroavat pääasiassa siinä, että ne on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen 
mittoihin. Tällainen yksikön on saatava Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) hyväksyntä, jos sitä 
aiotaan käyttää rautatiekuljetuksissa. Osassa vaihtokoreja on käännettävät jalat, joiden päällä 
yksikkö seisoo, kun se ei ole rautatievaunussa. 
 

A.II.B-09 Lava 

 
Kuormattava, täysin ylärakenteeton lava, jonka pituus ja leveys ovat samat kuin kontin alustan 
ja joka on varustettu ylä- ja alakulmakappalein. 
 
Tämä on vaihtoehtoinen nimitys tietyille erityiskäyttökonteille, lähinnä lavakonteille ja 
epätäydellisin ylärakentein varustetuille lava-alustaisille konteille. 

 

A.II.B-10 Kuormalava 

 
Tavaroiden nostamista ja pinoamista helpottamaan tarkoitettu korotettu lava. 
 
Yleensä kuormalavat on tehty puusta ja ne ovat vakiomittaisia: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) ja 800 mm x 1 200mm (CEN). 

A.II.B-11 Rullalava 

 
Pieni pinottavaksi soveltumaton, yleensä laatikkomainen pyörillä varustettu yksikkö, joka on 
tarkoitettu helpottamaan tavaroiden lastaamista ja purkamista. 
 

A.II.B-12 Ro-Ro-yksikkö 

 
Pyörillä varustettu tavarankuljetusväline, kuten kuorma-auto, perävaunu tai puoliperävaunu, 
joka voidaan ajaa tai vetää alukseen tai junaan. 
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A.III YRITYKSET, TALOUDEN SUORITTEET JA TYÖLLISYYS 

 

A.III-01 Rautatieyhtiö 

Yksityinen tai julkinen yhtiö, joka toimii pääasiassa raideliikenteen harjoittajana, radanpitäjänä 
tai niiden yhdistelmänä eli integroituneena yhtiönä. 
 
Mukaan luetaan yhtiö, jonka päätoimiala ei liity rautateihin, mikäli sen markkinaosuus 
rautatiealalla ei jää marginaaliseksi. Vain rautateihin liittyvät toiminnot raportoidaan. 
 

A.III-02 Rautatieliikenteen harjoittaja 

Julkinen tai yksityinen liikenteenharjoittaja, joka tarjoaa henkilöiden ja/tai tavaroiden 
rautatiekuljetuspalveluja. 
 
Mukaan luetaan kaikki liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat tai tuottavat vetopalveluja. Mukaan 
ei lueta rautatieliikenteen harjoittajia, jotka toimivat yksinomaan tai pääasiassa 
teollisuuslaitoksissa tai vastaavissa laitoksissa tai satamissa, eikä rautatieliikenteen 
harjoittajia, jotka tarjoavat pääasiassa paikallisia matkailupalveluja, kuten höyryjunaliikennettä. 
Käytetään joskus nimitystä ”rautatieyritys”. 
 

A.III-03 Radanpitäjä 

Yritys tai liikenteenharjoittaja, joka on vastuussa eritoten rautatieinfrastruktuurin kehittämisestä 
ja ylläpidosta sekä liikenteenohjaus- ja turvajärjestelmistä. 
 
Radanpitäjä voi siirtää seuraavat tehtävät toisen rautatieyhtiön hoidettavaksi: 
rautatieinfrastruktuurin ylläpito sekä liikenteenohjaus- ja turvajärjestelmien hoitaminen. 
 

A.III-04 Integroitunut yhtiö 

Rautatieliikenteen harjoittaja, joka on myös radanpitäjä. 
 

A.III-05 Työvoima 

Rautatieyhtiön palveluksessa tiettynä ajanjaksona työskentelevien henkilöiden keskimääräinen 
lukumäärä sekä yhtiön ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yhtiöön ja saavat 
palkkansa suoraan siltä. 
 
Tilastoihin luetaan mukaan kaikki kokoaikaiset tai niihin rinnastettavat työntekijät, jotka 
huolehtivat yhtiön kaikista pääasiallisista toiminnoista ja aputoiminnoista (liikennöinti, 
uudistaminen, uudisrakentaminen, tie- ja vesiliikennepalvelut, sähköntuotanto, hotellit ja 
ravintolat ym.). 
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A.III-06 Henkilöstötyypit 

Pääasiallisia henkilöstötyyppejä ovat seuraavat: 
 
–  Yleishallinto, johon kuuluvat keskus- ja paikallishallinnon henkilöstö (talous- ja 

henkilöstöhallinto, lakiasiat ym.) ja hallitukset 
 

Mukaan ei lueta erityisosastojen johtohenkilöitä (liikennöinti ja liikenne, vetokalusto ja 
liikkuva kalusto, rataosasto ja ratatyöt), vaan heidät lasketaan tilastoihin, jotka koskevat 
nimenomaisesti näitä palveluja. 

 
–  Liikennöinti ja liikenne 

 
Asemahenkilöstö (lukuun ottamatta ohjaus- ja turvajärjestelmähenkilöitä), junahenkilöstö 
(lukuun ottamatta vetoyksikköhenkilöstöä) ja liitännäisten keskus- ja aluetoimistojen 
henkilöstö. Mukaan luetaan matkailu- ja mainoshenkilöstö. 
 

–  Vetokalusto ja liikkuva kalusto 
 

Vetoyksikkö-, konepaja- ja tarkastushenkilöstö sekä liitännäisten keskus- ja aluetoimistojen 
henkilöstö. 

 
–  Pysyvän radan kehitys- ja kunnossapitohenkilöstö 
 
–  Pysyvän radan kunnossapito- ja valvontahenkilöstö (mukaan luettuna ohjaus- ja 

turvajärjestelmähenkilöstö) 
 
–  Muut toiminnot 

 
Teiden henkilö- ja tavaraliikennepalvelut, vesiliikenteen palvelut, voimalat, hotellihenkilöstö 
ym. 

 

A.III-07 Liikevaihto 

Rautatieyhtiön laskuttama kokonaismäärä tarkasteltavana olevalla kaudella. Vastaa 
ulkopuolisille toimitettujen tavaroiden ja tarjottujen palveluiden markkinaehtoista myyntiä. 
Liikevaihtoon sisältyvät kaikki yhtiön laskuttamiin tavaroihin ja palveluihin liittyvät verot ja muut 
maksut lukuun ottamatta yhtiön asiakkailtaan laskuttamaa arvonlisäveroa. Siihen sisältyvät 
myös kaikki muut asiakkailta veloitettavat kulut. Siitä on vähennettävä hinnanalennukset, 
hyvitykset ja kassa-alennukset sekä palautetun pakkausmateriaalin arvo muttei 
käteisalennuksia. 

 
Liikevaihtoon ei sisälly kiinteän omaisuuden myynti eikä myöskään viranomaisilta saatu 
toimintatuki. 
 

A.III-08 Infrastruktuuri-investointimenot 

Uuden infrastruktuurin rakentamisesta ja olemassa olevan infrastruktuurin laajentamisesta 
aiheutuvat menot uudelleenrakentaminen, uudistaminen ja huomattavat korjaukset mukaan 
luettuina 
 
Infrastruktuuriin sisältyvät maa, pysyvät raiderakenteet, rakennukset, sillat ja tunnelit sekä 
niihin liittyvät kiinteät osat, varusteet ja laitteet (merkinanto, televiestintä, kannattimet, sähkön 
syöttöasemat ym.). Sen sijaan liikkuva kalusto ei sisälly infrastruktuuriin. 
 

A.III-09 Liikkuvaan kalustoon investoinneista aiheutuvat menot 

Uusien raideliikennevälineiden hankinnasta aiheutuvat menot. 
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A.III-10 Infrastruktuurin kunnossapitomenot 

Menot, jotka aiheutuvat infrastruktuurin pitämisestä toimintakunnossa. 
 

A.III-11 Liikkuvan kaluston kunnossapitomenot 

Menot, jotka aiheutuvat raideliikennevälineiden pitämisestä toimintakunnossa. 
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A.IV LIIKENNE 

A.IV-01 Rautatieliikenne 

Kuljetuskaluston liike liikennöidyllä radalla. 
 
Kun kuljetuskalustoa kuljetetaan toisessa liikennevälineessä, huomioon otetaan vain 
kuljettavan kaluston (aktiivinen liikennemuoto) liike. 
 

A.IV-02 Kansallisen alueen rautatieliikenne 

Kuljetuskaluston liike kansallisella alueella riippumatta siitä, missä maassa kyseiset 
liikennevälineet on rekisteröity. 
 

A.IV-03 Vaihtotyö 

Kuljetuskaluston liikuttaminen rautatieasemalla tai muissa rautatietiloissa (varikko, konepaja, 
järjestelyratapiha ym.). 
 

A.IV-04 RaideliikenneMatka 

Kuljetuskaluston liikkuminen tietystä lähtöpaikasta tiettyyn määräpaikkaan. 
 
Matka voi jakautua useaan osuuteen tai osamatkaan. 
 

A.IV-05 Juna 

Yhden tai useamman veturin tai moottorivaunun vetämä yksi tai useampi vaunu tai yksin 
kulkeva moottorivaunu, joka liikennöi tietyllä numerolla tai erityisellä nimellä tietystä 
lähtöpaikasta tiettyyn määräpaikkaan. 
 
Veturin yksinajoa eli yksin kulkevaa veturia ei katsota junaksi. 

A.IV-06 Junatyypit 

Pääasialliset junien luokat ovat seuraavat: 
 
–  Tavarajuna: Tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu juna, jossa on yksi tai useampi 
tavaravaunu sekä mahdollisesti tyhjänä tai kuormattuna kulkevia konduktöörivaunuja. 
–  Henkilöjuna: Matkustajien kuljetukseen tarkoitettu juna, jossa on yksi tai useampi 
henkilöliikenteen vaunu sekä mahdollisesti tyhjänä tai kuormattuna kulkevia 
konduktöörivaunuja ja matkatavaravaunuja. 
–  Yhdistetty tavara- ja matkustajajuna: Juna, jossa on henkilöliikenteen henkilövaunuja  ja 
tavaravaunuja. 
–  Muut junat: Junat, jotka liikkuvat yksinomaan rautatieyhtiön tarpeiden takia ja joihin ei liity 
maksuja kolmansille osapuolille. 
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A.IV-07 Junakilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa junan liikkumista yhden kilometrin matkan.  
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti liikennöity matka. 
 

A.IV-08 Veturikilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa aktiivisen vetoyksikön liikkumista yhden kilometrin matkan. 
 
Mukaan luetaan yksin (ilman kuormaa) kulkevat vetoyksiköt. Mukaan ei lueta vaihtotyöliikkeitä. 
 

A.IV-09 Vedetty ajoneuvokilometri 

 
Mittayksikkö, joka vastaa vedetyn liikennevälineen liikkumista yhden kilometrin matkan. 
 
Mukaan luetaan moottorivaunun liikkeet. Mukaan ei lueta vaihtotyöliikkeitä. 
 

A.IV-10 Tarjottu tonnikilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa tavaravaunussa käytettävissä olevan yhden kapasiteettitonnin 
liikkumista yhden kilometrin matkan harjoitettaessa liikennettä, johon tavaravaunu on 
pääasiassa tarkoitettu. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti liikennöity matka. Mukaan ei lueta vaihtotyötä eikä muita 
vastaavia liikkeitä. 
 

A.IV-11 Vaunukilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa kuormatun tai tyhjän vaunun liikkumista yhden kilometrin matkan. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti liikennöity matka (kukin maa laskee omalla alueellaan 
liikennöidyt kilometrit). Mukaan ei lueta vaihtotyötä eikä muita vastaavia liikkeitä. Mukaan 
luetaan kaikki vaunumatkat vaunun omistajasta riippumatta. 
 

A.IV-12 Tarjottu istuinkilometri 

 
Mittayksikkö, joka kuvaa henkilöliikenteen vaumussa tarjolla olevan paikan liikkumista yhden 
kilometrin matkan harjoitettaessa liikennettä, johon kyseinen liikenneväline on pääasiassa 
tarkoitettu. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti liikennöity matka. Mukaan ei lueta vaihtotyötä eikä muita 
vastaavia liikkeitä. 
 

A.IV-13 Bruttotonnikilometri 

Mittayksikkö suoritteelle, jossa tonnin painoinen kuorma tavaravaunussa vetoyksikön paino 
mukaan luettuna liikkuu yhden kilometrin matkan. 
 
Mukaan luetaan seuraavat massat: vetoyksikkö, vedetty vaunu ja sen kuorma. Mukaan ei 
lueta matkustajia eikä heidän matkatavaroitaan. Mukaan ei lueta vaihtotyötä eikä vastaavia 
liikkeitä. 
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A.IV-14 Vedetty bruttotonnikilometri 

Mittayksikkö suoritteelle, jossa tonnin painoinen kuorma vedettäviä vaunuja (ja 
moottorivaunuja) sisältöineen liikkuu yhden kilometrin matkan. 
 
Mukaan luetaan moottorivaunujen paino, muttei veturien painoa. Mukaan ei lueta matkustajia 
eikä heidän matkatavaroitaan. Mukaan ei lueta vaihtotyötä eikä vastaavia liikkeitä. 
 

A.V LIIKENNEMÄÄRIEN MITTAAMINEN 

A.V-01 Rautatiekuljetus 

Tavaran ja/tai matkustajien liikkuminen raideliikennevälineellä tietyllä rataverkolla. 
 
Kun rautatiekalustoa kuljetetaan toisessa rautatiekalustossa, huomioon otetaan vain 
kuljettavan välineen (aktiivinen liikennemuoto) liike. 
 

A.V-02 Rautatieliikenteen luokat 

Pääluokat ovat seuraavat: 
 
- Kaupallinen rautatieliikenne: ulkopuoliselle maksua vastaan suoritetut kuljetukset. 
 
- Omantavaran kuljetukset: rautatieyhtiön suorittamat kuljetukset omien tarpeidensa 

täyttämiseksi riippumatta siitä, tuottaako tällainen kuljetus tuloa. 
 

A.V-03 Kotimaan rautatieliikenne 

Rautatieliikenne kahden samassa maassa sijaitsevan paikan (tavaran kuormaus- / 
matkustajien nousupaikan ja tavaran purku- / matkustajien poistumispaikan) välillä. 
 
Tähän voi liittyä kulku toisen maan kautta. 
 

A.V-04 Kansainvälinen rautatieliikenne 

Rautatieliikenne eri maissa sijaitsevien kahden paikan (tavaran kuormaus- / matkustajien 
nousupaikan ja tavaran purku- / matkustajien poistumispaikan) välillä. 
 
Tähän voi liittyä kulku yhden tai useamman muun maan kautta. Kaksinkertaisen laskemisen 
välttämiseksi kukin maa laskee vain omalla alueellaan liikennöidyt henkilö- tai tonnikilometrit. 
Kuljetettujen matkustajien määrä tai kuljetetun rahdin paino lasketaan kussakin maassa. 
 

A.V-05 Rautateiden kauttakulkuliikenne 

Rautatieliikenne yhden maan kautta kyseisen maan ulkopuolella sijaitsevien kahden paikan 
(tavaran kuormaus- / matkustajien nousupaikan ja tavaran purku- / matkustajien 
poistumispaikan) välillä. 
 
Raideleveyden vaihtumisen edellyttämät toimet maassa eri raideleveyksien välillä katsotaan 
kauttakulkuliikenteeksi, ei purkamiseksi ja lastaamiseksi. 
 
Kauttakulkuliikenteeksi ei katsota kuljetuksia, joihin liittyy lastin kuormaus tai matkustajien 
nousu junaan toisesta liikennemuodosta taikka lastin purku tai matkustajien poistuminen 
junasta ja siirtyminen toiseen liikennemuotoon (esim. vaihto rautatiekuljetuksen ja 
merikuljetuksen välillä satamissa). 
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A.V-06 Rautatiematkustaja 

Rautateitse matkan tekevä henkilö junahenkilöstöä lukuun ottamatta. 
 
Mukaan ei lueta matkustajia, jotka tekevät matkan yksinomaan rautateiden liikennöimällä 
lautta- tai linja-autokuljetuksella. 
 

A.V-07 Maksava rautatiematkustaja 

Matkustaja, jonka kuljettamisesta rautatieyhtiö saa korvauksen. 

A.V-08 Rautatieliikenteen henkilökilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa yhden rautatiematkustajan kuljettamista rautateitse yhden kilometrin 
matkan. 
 
Huomion otetaan matkustajan tosiasiallisesti rataverkossa kulkema matka. Kaksinkertaisen 
laskemisen välttämiseksi kukin maa laskee vain omalla alueellaan toteutuneet 
rautatieliikenteen henkilökilometrit. Ellei tätä voida tehdä, on käytettävä veloitettua tai arvioitua 
matkan pituutta. 
 

A.V-09 Junaan noussut matkustaja 

Matkustaja, joka menee junaan siinä kuljetettavaksi. 
 
Matkustajan siirtymistä suoraan junasta toiseen ei katsota matkustajan poistumiseksi ja 
raideliikennevälineeseen nousemiseksi, vaikka rautatieliikenteen harjoittaja vaihtuisi. Jos 
siirtymisen aikana käytetään toista kuljetusmuotoa, tilanne katsotaan junasta poistumiseksi, 
jota seuraa nousu junaan. 
 

A.V-10 Junasta poistunut matkustaja 

Junasta kuljetuksen jälkeen poistuva matkustaja. 
 
Matkustajan siirtymistä suoraan junasta toiseen ei katsota matkustajan poistumiseksi ja junaan 
nousemiseksi, vaikka rautatieliikenteen harjoittaja vaihtuisi. Jos siirtymisen aikana käytetään 
toista kuljetusmuotoa, tilanne katsotaan junasta poistumiseksi, jota seuraa nousu junaan. 
 

A.V-11 Rautatiematkustajan matka 

Rautateitse kuljetettujen matkustajien nousupaikan ja poistumispaikan välinen yhteys 
rataverkolla käytetystä reitistä riippumatta. 
 

A.V-12 Matkustajan nousupaikka 

Paikka, jossa rautatiematkustaja nousee junaan siinä kuljetettavaksi. 
 
Matkustajan siirtymistä suoraan junasta toiseen ei katsota matkustajan poistumiseksi ja junaan 
nousemiseksi, vaikka rautatieliikenteen harjoittaja vaihtuisi. Jos siirtymisen aikana käytetään 
toista kuljetusmuotoa, tilanne katsotaan junasta poistumiseksi, jota seuraa nousu junaan. 
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A.V-13 Matkustajan poistumispaikka 

Paikka, jossa rautatiematkustaja poistuu junasta kuljetuksen jälkeen. 
 
Matkustajan siirtymistä suoraan junasta toiseen ei katsota matkustajan poistumiseksi ja 
raideliikennevälineeseen nousemiseksi, vaikka rautatieliikenteen harjoittaja vaihtuisi. Jos 
siirtymisen aikana käytetään toista kuljetusmuotoa, tilanne katsotaan junasta poistumiseksi, 
jota seuraa nousu junaan. 
 

A.V-14 Tavaralähetys 

Voimassa olevien määräysten tai tariffien mukaisesti samalla kuljetusasiakirjalla kuljetettavat 
tavarat. 
 

A.V-15 Tavaralähetystyypit 

 
Pääluokat ovat seuraavat: 
 
- Kokojunakuljetus: Tavaralähetys, joka koostuu yhdestä tai useammasta 

vaunukuormasta, jotka kuljetetaan yhtä aikaa samalta lähettäjältä ja samalta asemalta ja 
viedään junakokoonpanoa muuttamatta samalle määräasemalle. 

- Vaunukuormakuljetus: Tavaralähetys, joka edellyttää vaunun yksinomaista käyttöä koko 
matkan ajan riippumatta siitä, käytetäänkö vaunun kuormakapasiteetti kokonaan. Mukaan 
ei lueta kokojunakuormaan kuuluvia vaunuja. 

- Kappaletavaralähetys: Muu lähetys kuin kokojunakuljetus tai vaunukuormakuljetus. 
 

A.V-16 Rautateitse kuljetetut tavarat 

Rautatiekalustolla kuljetetut tavarat. 
 
Mukaan luetaan kaikki pakkaukset ja kalusto, kuten kontit, vaihtokorit ja kuormalavat sekä 
rautateitse kuljetetut tieliikenteen tavara-ajoneuvot. 
 

A.V-17 Tavaroiden kokonaisbruttopaino 

Kuljetettujen tavaroiden ja pakkausten kokonaispaino sekä kuljetusyksikön (esim. konttien, 
vaihtokorien ja kuormalavojen sekä rautateitse kuljetettavien tavaraa kuljettavien tieliikenteen 
kuljetuskaluston) omapaino. 
 
Tätä painoa käytetään kerättäessä rautatieliikennettä koskevia tilastotietoja. 
 

A.V-18 Tavaroiden kokonaispaino 

Kuljetettujen tavaroiden ja pakkausten kokonaispaino ilman kuljetusyksikön (esim. konttien, 
vaihtokorien ja kuormalavojen sekä tavaraa kuljettavien tieliikenteen kuljetuskaluston) 
omapainoa. 
 

A.V-19 Omapaino 

 
Kuljetusyksikön (esim. kontin, vaihtokorin ja kuormalavan tai rautateitse kuljetetun tavaraa 
sisältävän tieliikenteen kuljetuskaluston) paino ennen kuormausta. 



A. RAUTATIELIIKENNE 
 

- 29 - 

 

A.V-20 Tonnikilometri 

Mittayksikkö tavaraliikenteen suoritteelle, jossa tonni tavaraa kuljetetaan yhden kilometrin 
matkan. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti kuljettu matka tarkasteltavana olevassa rataverkolla. 
Kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi kukin maa laskee vain alueellaan toteutuneet 
tonnikilometrit. Jos tätä ei voida tehdä, huomioon otetaan veloitettu tai arvioitu matkan pituus. 
 

A.V-21 Rautatieliikenteen tavaraluokitus 

Kuljetetut tavarat voidaan luokitella tyypeittäin. 
 
Esimerkkejä luokitusjärjestelmistä ovat NST 2007 -luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics), joka korvaa CSTE-luokituksen (Commodity Classification for Transport 
Statistics in Europe – YK/ECE) ja NST/R-luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics/revised – Eurostat). 
 

A.V-22 Rahtityypit 

Kuljetetut tavarat voidaan luokitella noudattaen YK/ECE:n suositusta N:o 21 ”Codes for types 
of cargo, packages and packaging materials” (Geneve, maaliskuu 1986). Rahtityyppien 
luokittelu on seuraava: 
 
- nestemäinen irtotavara 
- kiinteä irtotavara 
- suurkontit 
- muut kontit 
- kuormalavatavarat 
- nostosilmukalla sidotut tavarat 
- omalla käyttövoimalla liikkuvat yksiköt 
- muut liikkuvat yksiköt 
- muut rahtityypit. 
 

A.V-23 TEU-kilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa yhden TEU:n kuljettamista yhden kilometrin matkan. 
 

A.V-24 Vaaralliset aineet 

Rautatieliikenteen vaarallisten aineiden luokat on määritetty YK:n laatiman ”Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods” -suosituksen 15. tarkistetussa versiossa (Yhdistyneet 
Kansakunnat, Geneve 2007). 
 
–  Luokka 1: räjähteet 
–  Luokka 2: kaasut 
–  Luokka 3:  palavat nesteet 
–  Luokka 4:  helposti syttyvät kiinteät aineet; helposti itsestään syttyvät aineet; aineet, 

jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 
–  Luokka 5:  sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit 
–  Luokka 6:  myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet 
–  Luokka 7:  radioaktiiviset aineet 
–  Luokka 8:  syövyttävät aineet 
–  Luokka 9:  muut vaaralliset aineet ja esineet. 
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A.V-25 Lastatut tavarat 

Rautatiekuljetusta varten raideliikennevälineeseen kuormatut tavarat. 
 
Toisin kuin tie- ja sisävesiliikenteessä, uudelleenlastausta suoraan rautatievaunusta toiseen ja 
vetoyksikön vaihtumista ei katsota purkamiseksi ja kuormaukseksi. Jos tavarat sen sijaan 
puretaan rautatievaunusta ja lastataan toiseen kuljetusmuotoon ja sitten takaisin toiseen 
rautatievaunuun, katsotaan tämä ensimmäisestä rautatievaunusta purkamiseksi, jota seuraa 
kuormaus toiseen rautatievaunuun. 
 

A.V-26 Puretut tavarat 

Rautatievaunusta rautatiekuljetuksen jälkeen pois otetut tavarat. 
 
Toisin kuin tie- ja sisävesiliikenteessä, uudelleenlastausta suoraan rautatievaunusta toiseen ja 
vetoyksikön vaihtumista ei katsota purkamiseksi ja kuormaukseksi. Jos tavarat sen sijaan 
puretaan rautatievaunusta ja lastataan toiseen kuljetusmuotoon ja sitten takaisin toiseen 
rautatievaunuun, katsotaan tämä ensimmäisestä rautatievaunusta purkamiseksi, jota seuraa 
kuormaus toiseen rautatievaunuun. 
 

A.V-27 Kansainvälinen rautateiden tavaraliikenne – kuormaus (lähtevä) 

Rautateitse kuljetetut tavarat ilmoittavassa maassa sijaitsevan kuormauspaikan ja toisessa 
maassa sijaitsevan purkupaikan välillä. 
 
Mukaan ei lueta koko matkan kauttakulkuna kuljetettuja tavaroita. Mukaan luetaan rataverkolla 
kuormatut vaunut, jotka kuljetetaan lautalla ulkomaiseen rataverkkoon. 
 

A.V-28 Kansainvälinen rautateiden tavaraliikenne – purku (saapuva) 

Rautateitse kuljetetut tavarat toisessa maassa sijaitsevan kuormauspaikan ja ilmoittavassa 
maassa sijaitsevan purkupaikan välillä. 
 
Mukaan ei lueta koko matkan kauttakulkuna kuljetettuja tavaroita. Mukaan luetaan 
ulkomaisella rataverkolla kuormatut vaunut, jotka kuljetetaan lautalla ilmoittavan maan 
rataverkkoon. 
 

A.V-29 Koko matkan kauttakulkuna rautateitse kuljetetut tavarat 

Ilmoittavan maan poikki kuljetetut tavarat ilmoittavan maan ulkopuolella sijaitsevien kahden 
paikan (kuormaus- ja purkupaikan) välillä. 
 
Mukaan luetaan vaunut, jotka saapuvat ilmoittavan maan rataverkkolle tai lähtevät siitä 
lautalla. 
 

A.V-30 Tavaraliikenteen rautatiekuljetusyhteys 

Rautateitse kuljetettujen tavaroiden kuormaus- ja purkupaikan välinen yhteys käytetystä 
kulkureitistä riippumatta. 
 
Paikat määritellään käyttämällä kansainvälisiä luokituksia, kuten NUTS-nimikkeistöä 
(tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 
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A.V-31 Kuormauspaikka 

Paikka, jossa tavarat lastataan rautatievaunuun kuljetusta varten. 
 
Toisin kuin tie- ja sisävesiliikenteessä, uudelleenlastausta suoraan rautatievaunusta toiseen ja 
vetoyksikön vaihtumista ei katsota purkamiseksi ja kuormaukseksi. Jos tavarat sen sijaan 
puretaan rautatievaunusta ja lastataan toiseen kuljetusmuotoon ja sitten takaisin toiseen 
rautatievaunuun, katsotaan tämä ensimmäisestä rautatievaunusta purkamiseksi, jota seuraa 
kuormaus toiseen rautatievaunuun. 
 

A.V-32 Purkupaikka 

Paikka, jossa tavarat puretaan rautatievaunusta kuljetuksen jälkeen. 
 
Toisin kuin tie- ja sisävesiliikenteessä, uudelleenlastausta suoraan rautatievaunusta toiseen ja 
vetoyksikön vaihtumista ei katsota purkamiseksi ja kuormaukseksi. Jos tavarat sen sijaan 
puretaan rautatievaunusta ja lastataan toiseen kuljetusmuotoon ja sitten takaisin toiseen 
rautatievaunuun, katsotaan tämä ensimmäisestä rautatievaunusta purkamiseksi, jota seuraa 
kuormaus toiseen rautatievaunuun. 
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A.VI ENERGIANKULUTUS 

 

A.VI-01 Raideliikenteen energiankulutus 

Vetokaluston vetoon käyttämän ja junapalveluihin ja muihin toimintoihin (lämmitys, ilmastointi, 
valaistus ym.) käytetyn energian kokonaiskulutus. 
 

A.VI-02 Öljytonniekvivalentti (toe) 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) vuonna 1991 hyväksymät muuntokertoimet ovat 
seuraavat: 
 
–  moottoribensiini  1,070 
–  dieselöljy    1,035 
–  raskas polttoöljy  0,960 
–  nestekaasu   1,130 
–  maakaasu   0,917 
 
IEA:n käyttämä muuntokerroin sähkölle on 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

A.VI-03 Joule 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 
 
–  1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
–  1 terajoule = 23,88459 toe. 
 

A.VI-04 Moottoribensiini 

Kevyt hiilivetypolttoaine, jota käytetään polttomoottoreissa ilma-aluksia lukuun ottamatta. 

Moottoribensiini tislataan 35–215 °C:ssa, ja sitä käytetään polttoaineena maalla käytettävissä 
kipinäsysytysmoottoreissa. Moottoribensiiniin voi sisältyä lisäaineita, hapettavia aineita, 
oktaaniluvun parantajia, myös lyijy-yhdisteitä kuten TEL (tetraetyylilyijy) ja TML 
(tetrametyylilyijy). 
Lämpöarvo: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Dieselöljy (kevyt polttoöljy) 

Öljy, joka saadaan raakaöljyn ilmatislauksen alimmasta jakeesta. 
 
Dieselöljyyn sisältyy raskaita öljyjakeita, jotka on saatu ilmatislauksen jälkeen tehdyllä 
tyhjiötislauksella. Dieselöljy tislautuu 200–380 °C:ssa siten, että enintään 65 prosenttia 
tilavuudesta tislautuu 250 °C:ssa hävikki mukaan luettuna, ja vähintään 80 prosenttia 
350 °C:ssa. Leimahduspiste on aina yli 50 °C, ja tiheys suurempi kuin 0,81. Sekoittamalla 
saatuja raskaita öljyjakeita yhdistellään dieselöljyihin edellyttäen, ettei niiden kinemaattinen 
viskositeetti ole 40 °C:ssa yli 25 cST. 
 
Lämpöarvo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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A.VI-06 Raskas polttoöljy (jäännös) 

Raskas polttoöljy, joka muodostaa tislausjäännöksen. 
 
Mukaan luetaan kaikki raskaat polttoöljyt (myös sekoittamalla saadut). Raskaiden polttoöljyjen 
viskositeetti on 40 °C:ssa yli 25 cST. Leimahduspiste on aina yli 50 °C, ja niiden tiheys on 
suurempi kuin 0,90. 
 

A.VI-07 Nestekaasu 

Parafiiniryhmän kevyitä hiilivetyjä, joita on saatu yksinomaan raakaöljyn tislauksesta. 
 
Nestekaasuun sisältyy propaania ja butaania tai näiden kahden hiilivedyn seosta. Ne voivat 
olla nestemäisiä alhaisessa paineessa (5–10 ilmakehää). Nestemäisenä ja 38 °C:n 
lämpötilassa niiden suhteellinen höyrypaine on enintään 24,5 baaria. Niiden ominaispaino on 
0,50–0,58. 
 

A.VI-08 Kiviili 

Musta, orgaaninen luonnon sedimentti, jonka kalorimetrinen lämpöarvo on yli 23 860 kJ/kg 
(5 700 kcal/kg) tuhkattomana ja 30 °C:n lämpötilassa saavutetulla ominaiskosteudella, kun 
suhteellinen ilmankosteus on 96 prosenttia ja keskimääräinen satunnainen vitriniitin 
reflektanssi vähintään 0,6. 
 

A.VI-09 Ruskohiili – ligniitti 

Ei-agglomeroitunut hiili, jonka kalorimetrinen lämpöarvo on alle 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) 
tuhkattomana ja joka sisältää yli 31 prosenttia haihtuvia aineita kuivasta mineraalivapaasta 
aineesta laskettuna. 
 

A.VI-10 Sähköenergia 

Vesivoimalla, maalämpötekniikalla, ydinvoimalla, perinteisillä lämpövoimaloilla tai uusiutuvista 
energialähteistä yms. tuotettu energia, pumppuvoimalaitoksissa tuotettua energiaa lukuun 
ottamatta, mitattuna sähkön lämpöarvolla (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII ONNETTOMUUDET 

A.VII-01 Onnettomuus 

Tahaton äkillinen tapahtuma tai tällaisten tapahtumien ketju, jolla on haitallisia seurauksia. 
 
Rautatieliikenteen onnettomuudet ovat onnettomuuksia, joissa on osallisena vähintään yksi 
liikkuva kalusto. 
Onnettomuudet voidaan jaotella seuraavasti: 
 
–  törmäykset 
–  suistumiset kiskoilta 
–  tasoristeysonnettomuudet 
–  liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilövahinko-onnettomuudet 
–  liikkuvan kaluston tulipalot 
–  muut onnettomuudet. 
 
Määritelmään ei lueta mukaan itsemurhia, sillä ne ovat tarkoituksellisia tekoja. Kansainvälinen 
rautatieliitto (UIC) ei siis ota niitä huomioon rautatieliikenteen onnettomuustilastoissa, eikä niitä 
oteta huomioon myöskään kansainvälisissä tieliikenneonnettomuustilastoissa. Itsemurhista 
olisi kerättävä erilliset tilastot, sillä niillä on merkitystä rautateiden turvallisuuden ja 
liikennöinnin kannalta. Mukaan ei lueta terroritekoja. 
 

A.VII-02 Itsemurha 

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen rekisteröintiä ja luokittelua vastaava tarkoituksellinen 
teko, jolla vahingoitetaan itseä ja josta seuraa kuolema. 
 

A.VII-03 Itsemurhayritys 

Toimivaltaisen kansallisen virnaomaisen rekisteröintiä ja luokittelua vastaava tarkoituksellinen 
teko, jolla vahingoitetaan itseä ja josta seuraa vakava vamma muttei kuolema. 
 

A.VII-04 Merkittävä onnettomuus 

Onnettomuus, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva raideliikenneväline ja josta seuraa 
ainakin yhden henkilön kuolema tai vakava loukkaantuminen tai huomattavaa vahinkoa 
kalustolle, radalle, muille laitteistoille tai ympäristölle tai laajoja liikennehäiriöitä. Mukaan ei 
lueta konepajoissa, varastoissa ja varikoilla sattuneita onnettomuuksia. 
 
Tämä on Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) käyttämä määritelmä. 
 

A.VII-05 Kalustolle, radalle, muille laitteistoille tai ympäristölle aiheutuva merkittävä vahinko 

Vahinko, joka ylittää kansainvälisesti sovitun raja-arvon. 
 
Kansainvälinen rautatieliitto (UIC) asetti merkittävän vahingon raja-arvoksi 150 000 euroa 
vuonna 2007. 
 

A.VII-06 Laajat liikennehäiriöt 

 
Laajoja liikennehäiriöitä syntyy, kun ainakin yhden pääradan junaliikenne keskeytyy yli 
kuudeksi tunniksi. 
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A.VII-07 Henkilövahinko-onnettomuus 

Onnettomuus, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kalustoa ja jonka seurauksena 
vähintään yksi henkilö kuolee tai loukkaantuu. Mukaan ei lueta konepajoilla, varastoissa tai 
varikoilla sattuneita onnettomuuksia. 
 
Määritelmä kattaa onnettomuudet, joista aiheutuu lieviä loukkaantumisia, ja se vastaa 
tieliikenneonnettomuustilastoissa käytettyä määritelmää. 

 

A.VII-08 Vakava henkilövahinko-onnettomuus 

Onnettomuus, jossa on osallisena ainakin liikkuvaa kalustoa ja josta seuraa ainakin yhden 
henkilön kuolema tai vakava loukkaantuminen. Mukaan ei lueta konepajoilla, varastoissa tai 
varikoilla sattuneita onnettomuuksia. 
 
Kansainvälinen rautatieliitto (UIC) käyttää rautatieliikenteen onnettomuuksista tavallisesti tätä 
määritelmää. Mukaan ei lueta onnettomuuksia, joista aiheutuu lieviä loukkaantumisia. Tämän 
määritelmän perusteella kerättyjä tilastotietoja ei voi verrata suoraan 
tieliikenneonnettomuuksien määriin, sillä niihin sisältyvät lieviä loukkaantumisia aiheuttaneet 
onnettomuudet. 
 

A.VII-09 Kuollut 

Henkilö, joka kuolee välittömästi tai 30 vuorokauden kuluessa onnettomuuden seurauksena. 
 
Mukaan luetaan rautatieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudessa osallisena olleet 
matkustajat, työntekijät ja muut henkilöt. 
 

A.VII-10 Loukkaantunut 

Vakavasti loukkaantunut 
 
Loukkaantunut henkilö, joka on sairaalassa yli 24 tuntia onnettomuuden seurauksena. 
 
Lievästi loukkaantunut 
 
Loukkaantunut henkilö, joka ei kuole eikä loukkaannu vakavasti. 
 
Lievästi loukkaantuneita henkilöitä, jotka saavat pieniä haavoja ja mustelmia, ei tavallisesti 
kirjata loukkaantuneiksi. 
 

A.VII-11 Törmäys (junien törmäys), mukaan luettuina törmäykset aukean tilan ulottuman 
sisäpuolella oleviin esteisiin 

 
Kahden junan törmääminen vastakkain tai peräänajo tai sivukosketus yhden junan ja sen 
kuormaulottuman sisäpuolella olevan toisen junan osan välillä tai junan iskeytyminen 
 
vaihtotyön heittoliikkeen vuoksi 
kiinteään esineeseen, kuten päätepuskuriin 
radalla tai sen lähellä (tasoristeyksiä lukuun ottamatta) väliaikaisesti oleviin esineisiin, kuten 
kiviin, sortuneeseen maahan, puihin, raideliikennevälineistä irronneisiin osiin, tieliikenteen 
ajoneuvoihin tai radan ylläpitokoneisiin tai -laitteisiin. 
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A.VII-12 Suistuminen 

Tilanne, jossa ainakin yksi junan pyöristä lipeää kiskolta. 
 
Mukaan ei lueta törmäyksen seurauksena tapahtuvaa suistumista, joka luokitellaan 
törmäykseksi. 
 

A.VII-13 Tasoristeysonnettomuudet 

Tasoristeyksessä tapahtuva onnettomuus, jossa on osallisena ainakin liikkuvaa kalustoa ja 
yksi tai useampi risteävä ajoneuvo, muu tienkäyttäjä – kuten jalankulkija – tai radalla tai radan 
lähellä väliaikaisesti oleva esine. 
 
- Tasoristeys: Tien ja rautatien risteämä, johon radanpitäjä on antanut luvan ja joka on 

julkisen tai yksityisen tien käyttäjien vapaassa käytössä. Mukaan ei lueta asemilla olevia 
käyntejä laitureiden välillä. 

 
- Tie: Rautatieonnettomuustilastoissa tieksi katsotaan julkinen tai yksityinen tie, katu tai 

moottoritie kävelytiet ja pyörätiet mukaan luettuina. 
 

A.VII-14 Liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilövahinko-onnettomuudet 

Onnettomuus, jossa yksi tai useampi henkilö joutuu liikkuvan kaluston tai sen osan 
töytäisemäksi tai johon osuu liikkuvassa kalustossa kiinni oleva tai siitä irronnut esine. Mukaan 
luetaan liikkuvasta kalustosta putoavat henkilöt sekä henkilöt, jotka putoavat tai joihin osuu 
irronnut esine heidän matkustaessaan junassa kuljetettavassa ajoneuvossa. 
 

A.VII-15 Liikkuvan kaluston tulipalot 

Kuljetuskaluston (tai sen lastin) tulipalo tai räjähtäminen, joka tapahtuu rautatiekaluston 
liikkuessa lähtöasemalta määräasemalle mukaan luettuina hetket, jolloin rautatiekalusto on 
pysähtyneenä lähtöasemalla, määräasemalla tai väliasemalla sekä järjestelytoimien aikana. 
 

A.VII-16 Rautatieonnettomuustilastojen henkilöluokat 

- Rautatiematkustaja: Henkilö, joka matkustaa rautateitse, junahenkilöstöä lukuun 
ottamatta. 

 
Onnettomuustilastoissa mukaan luetaan matkustajat, jotka pyrkivät nousemaan liikkuvaan 
junaan tai poistumaan liikkuvasta junasta. 

 
- Työntekijät (mukaan luetaan alihankkijat ja alihankkijoiden työntekijät): Henkilö, 

jonka työ liittyy rautatieliikenteeseen ja joka on työvuorossa onnettomuushetkellä. Mukaan 
luetaan junahenkilöstö sekä liikkuvasta kalustosta ja infrastruktuurista huolehtiva 
henkilöstö. 

 
- Tasoristeyksen käyttäjät: Henkilöt, jotka käyttävät tasoristeystä ylittäessään radan millä 

tahansa kulkuneuvolla tai jalan. 
 
- Asiattomat henkilöt rautatietiloissa: Henkilöt, jotka oleskelevat rautatietiloissa, joissa 

oleskelu on kiellettyä, tasoristeyksen käyttäjiä lukuun ottamatta. 
 

A.VII-17 Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät onnettomuudet 

Onnettomuus tai vaaratilanne, josta on laadittava selostus RID/ADR-määräysten 1.8.5 kohdan 
mukaisesti. 
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B.I INFRASTRUKTUURI 

B.I-01 Tie 

Muulla kiinteällä pohjalla kuin raiteilla tai kiitoradalla oleva yleiseen liikenteeseen tarkoitettu 
liikenneväylä (kulkutie), joka on tarkoitettu pääasiassa moottoriajoneuvojen käyttöön. 
 
Mukaan luetaan päällystetyt tiet ja muut kiinteällä pohjalla olevat tiet, esimerkiksi soratiet. Teitä 
ovat myös kadut, sillat, tunnelit, tukirakenteet, liittymät ja risteykset. Myös maksulliset tiet 
luetaan mukaan. Pyöräteiksi osoitettuja teitä ei lueta mukaan. 
 

B.I-02 Päällystetty tie 

Tie, joka on pinnoitettu kivimurskeella (sepelillä), jossa on sidosaineena bitumia tai tervaa, 
taikka betonilla tai katukivillä päällystetty tie. 
 

B.I-03 Päällystämätön tie 

Kiinteällä pohjalla oleva tie, jota ei ole päällystetty kivimurskeella ja bitumilla tai tervalla eikä 
betonilla eikä katukivillä. 
 

B.I-04 Tieverkko 

Kaikki alueen tiet. 
 
Tieverkot voidaan luokitella pinnan mukaan esimerkiksi seuraavasti: 
 
a) päällystetyt tiet 
b) päällystämättömät tiet. 
 

B.I-05 Tieluokka 

Tiet luokitellaan kolmeen kansainvälisesti vertailukelpoiseen luokkaan: 
 
a) moottoritie 
b) taajamatie 
c) muu tie (taajama-alueen ulkopuolella sijaitseva tie). 
 

B.I-06 Moottoritie 

Tie, joka on suunniteltu ja rakennettu erityisesti moottoriajoneuvoliikennettä varten ja jolle sen 
varrella olevilta kiinteistöiltä ei ole suoria liittymiä ja 
 
jolla on yksittäisiä alueita tai tilapäisjärjestelyjä lukuun ottamatta molempiin suuntiin kulkevat 
ajoradat, jotka erotetaan toisistaan joko keskikaistalla, jota ei ole tarkoitettu liikenteelle, tai 
poikkeustapauksessa jollain muulla tavoin 

 
joka ei risteä samassa tasossa tien, rautatien, raitiotien tai jalankulkutien kanssa 

 
joka on merkitty erityisesti moottoritieksi ja varattu tietyille moottoriajoneuvoluokille. 
  
Moottoriteiden liittymis- ja erkanemiskaistat luetaan mukaan liikennemerkkien paikasta 
riippumatta. 
 
Myös kaupunkialueiden moottoritiet luetaan mukaan. 
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B.I-07 Moottoriliikennetie 

Erityisesti moottoriliikenteelle rakennettu tie, jolle sen varrelta olevilta kiinteistöiltä ei ole suoria 
liittymiä ja 
  
jonka molempiin suuntiin kulkevia ajoratoja ei ole tavallisesti erotettu toisistaan 
 
jolle päästään vain eritasoliittymistä tai valvotuista liittymistä 
 
joka on erityisesti merkitty moottoriliikennetieksi ja varattu tietyille moottoriajoneuvoluokille 
 
jolla pysähtyminen ja pysäköinti on kielletty käytössä olevilla ajoradoilla. 
 
Liittymis- ja erkanemiskaistat luetaan mukaan liikennemerkkien paikasta riippumatta. Myös 
kaupunkialueiden moottoriliikennetiet luetaan mukaan. 
 

B.I-08 Taajama-alueella sijaitseva taajamatie 

Tie, joka sijaitsee taajama-alueella, jonka alkaminen ja päättyminen on osoitettu 
liikennemerkein. 
 
Taajama-alueen teillä nopeusrajoitus on usein noin 50 km/h. 
Mukaan ei lueta taajama-alueen halkovia moottoriteitä, moottoriliikenneteitä ja muita teitä, 
joilla nopeusrajoitus on suurempi, ellei niitä ole merkitty taajamateiksi. Kadut luetaan mukaan. 
 

B.I-09 Taajama-alueen ulkopuolella sijaitseva tie 

Liikennemerkein merkityn taajama-alueen ulkopuolella sijaitseva tie. 
 

B.I-10 E-tie 

Kansainvälinen E-tieverkko koostuu perustiejärjestelmästä, joka perustuu kansainvälisistä 
pääliikenneväylistä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (Geneve, 15.11.1975) ja sitä 
muuttaviin sopimuksiin. 
  
Perustiet ja välitiet (A-luokan tiet) ovat kaksinumeroisia, haarautumat ja yhdystiet (B-luokan 
tiet) ovat kolminumeroisia. 
 

B.I-11 Ajorata 

Moottoriajoneuvoliikenteeseen tarkoitettu tien osa. Tien osat, jotka muodostavat tienpinnan 
ala- ja yläkerrosten pientareen, eivät kuulu ajorataan eivätkä myöskään ne tien osat, jotka on 
tarkoitettu sellaisten ajoneuvojen liikkumiseen, jotka eivät kulje omalla käyttövoimalla, tai jotka 
on tarkoitettu ajoneuvojen pysäköintiin, vaikka niitä voidaan vaaratilanteessa käyttää 
satunnaisesti moottoriajoneuvojen kulkuväylänä. Ajoradan leveys mitataan kohtisuoraan tien 
akselia vasten. 
 

B.I-12 Ajokaista 

Yksi pitkittäissuuntaisista kaistoista, joihin ajorata voidaan jakaa, riippumatta siitä, onko se 
merkitty pitkittäissuuntaisin ajoratamerkinnöin, ja joka on riittävän leveä moottoriajoneuvojen 
(muiden kuin moottoripyörien) muodostaman jonon liikenteelle. 
 

B.I-13 Linja-autokaista 

Ajoradan osa, joka on varattu linja-autoille ja joka on erotettu muusta ajoradasta 
pitkittäissuuntaisin ajoratamerkinnöin. 
 



C. SISÄVESILIIKENNE  
 

- 40 - 

Takseilla ja joskus myös useita matkustajia kuljettavilla henkilöautoilla voi olla oikeus käyttää 
linja-autokaistaa. 

B.I-14 Raitiotie 

Kiskoparista koostuva liikenneväylä, joka on tarkoitettu raitiovaunujen käyttöön. 
 
Mukaan luetaan sekä muiden moottoriajoneuvojen käyttämällä tiellä sijaitsevat raitiotiet että 
tiestä erillään kulkevat raitiotiet. 

 

B.I-15 Pyöräkaista 

Polkupyörille tarkoitettu ajoradan osa, joka on erotettu muusta ajoradasta pitkittäissuuntaisin 
ajoratamerkinnöin. 
 
Myös mopoilla voi olla oikeus käyttää pyöräkaistaa. 
 

B.I-16 Pyörätie 

Polkupyörille tarkoitettu itsenäinen tie tai tien osa, joka on merkitty pyörätieksi. Pyörätie on 
erotettu muista teistä tai saman tien muista osista erilaisin rakentein. 
 
Myös mopoilla voi olla oikeus käyttää pyörätietä. 
 

B.I-17 Tien pituus 

Tien pituus on sen alku- ja loppupisteen välinen etäisyys. 
 
Jos ajorata jatkuu pidemmälle jompaankumpaan suuntaan, pituus lasketaan laskemalla 
yhteen puolet molemman suuntaisten ajoratojen alku- ja loppupisteen välisistä etäisyyksistä. 

B.I-18 Kaupunkialue 

Alue, joka sijaitsee kaupunkikeskuksen (asutuksen) yhden tai useamman hallinnollisen rajan  
sisällä. 
 
Kaupunkialueet voidaan luokitella asukasmäärän perusteella koon mukaan seuraavasti: 
 
10 000–49 999 – pieni 
50 000–249 999 – keskisuuri 
250 000 tai enemmän – suuri. 
 
Kaupunkialueet ovat alueellisia yksikköjä, joissa asuu paljon asukkaita, joista suurin osa – 
eivät välttämättä kaikki – asuu taajamissa. Kohdassa B.I-05 määritettyihin taajama-alueisiin 
voi kuulua maaseutualueiden kyliä ja pienempiä kuntia. 
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B.II KULJETUSVÄLINEET 

B.II.A Liikennevälineitä 

B.II.A-01 Ajoneuvo 

Tiellä käytettäväksi tarkoitettu pyörillä kulkeva ajoneuvo. 
 

B.II.A-02 Ajoneuvokanta 

Tiettynä ajankohtana maassa rekisteröityjen, yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä 
käytettäväksi hyväksyttyjen ajoneuvojen kokonaismäärä. 
 
Mukaan luetaan vuotuisista veroista ja lupamaksuista vapautetut ajoneuvot sekä 
maahantuodut käytetyt ajoneuvot ja muut ajoneuvot kansallisten käytäntöjen mukaisesti. 
Tilastoihin ei lasketa sotilasajoneuvoja. 
 

B.II.A-03 Kotimainen ajoneuvo 

Ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen maan rekisterikilvet tai joka on 
rekisteröity erikseen (raitiovaunut, johdinautot ym.). 
 
Jos ajoneuvoja ei rekisteröidä jossakin maassa, kotimainen ajoneuvo on ajoneuvo, jonka 
omistaa tai on vuokrannut henkilö tai yhtiö, jonka verotuksellinen kotipaikka on kyseisessä 
maassa. 

 

B.II.A-04 Ulkomainen ajoneuvo 

Muussa kuin ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen vieraan maan 
rekisterikilvet. 

 

B.II.A-05 Polkupyörä 

Ajoneuvo, jossa on kaksi pyörää tai useampia pyöriä ja joka kulkee tavallisesti yksinomaan 
sillä ajavan henkilön lihasvoimalla erityisesti poljinjärjestelmän, ohjausvivun tai -kahvan avulla 
(esimerkiksi kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset polkupyörät ja liikuntaesteisten kulkuneuvot). 
 
Mukaan luetaan pyörät, joissa on apumoottori. 

 

B.II.A-06 Moottoriajoneuvo 

Ajoneuvo, jonka ainoana käyttövoimana on moottori ja jota käytetään tavallisesti henkilöiden 
tai tavaroiden kuljettamiseen taikka henkilöiden ja tavaroiden kuljettamisessa käytettävien 
ajoneuvojen vetämiseen tiellä. 
 
Tilastoihin ei lasketa kiskoilla kulkevia moottoriajoneuvoja. 
 

B.II.A-07 Henkilöajoneuvo 

Ajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön 
kuljettamiseen. 
 
Ajoneuvot, jotka on tarkoitettu sekä henkilöiden että tavaroiden kuljettamiseen, luokitellaan 
joko henkilöajoneuvoihin tai tavara-ajoneuvoihin niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan joko niiden teknisten ominaisuuksien tai niiden verotustarkoituksiin määritellyn luokan 
perusteella. 
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B.II.A-08 Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo 

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman 
henkilön kuljettamiseen. 
 
Mukaan luetaan 
moottoripyörät 
mopot 
henkilöautot 
pääasiassa henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut ja käytetyt pakettiautot 
taksit 
vuokra-autot 
ambulanssit 
linja-autot ja pienoislinja-autot 
raitiovaunut 
matkailuautot. 
 
Mukaan ei lueta kevyitä hyötyajoneuvoja, ks. määritelmä kohdassa B.II.A-22. 

 

B.II.A-09 Mopo 

Kaksi-, kolmi- tai nelipyöräinen moottoriajoneuvo, jonka moottorin sylinteritilavuus on alle 
50 cm3 (3,05 cu.in) ja suurin sallittu rakenteellinen nopeus kansallisten säännösten mukainen. 
 
Mukaan luetaan rekisteröidyt ja rekisteröimättömät käytössä olevat mopot riippumatta siitä, 
onko mopossa rekisterikilpeä. Kaikissa maissa ei rekisteröidä kaikkia mopoja. 
 

B.II.A-10 Moottoripyörä 

Kaksi-, kolmi- tai nelipyöräinen moottoriajoneuvo, jonka omapaino on enintään 400 kg (900 lb). 
Kaikki tällaiset sylinteritilavuudeltaan vähintään 50 cm3:n ajoneuvot luetaan mukaan, kuten 
myös sylinteritilavuudeltaan alle 50 cm3:n ajoneuvot, jotka eivät vastaa mopon määritelmää. 

 

B.II.A-11 Henkilöauto 

Moottoriajoneuvo, joka ei ole mopo eikä moottoripyörä ja joka on tarkoitettu henkilöiden 
kuljettamiseen ja jossa on istumapaikka enintään yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan 
luettuna). 
 
Mukaan luetaan: 
 
a. henkilöautot 
b. pääasiassa henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut ja käytetyt pakettiautot 
c. taksit 
d. vuokra-autot 
e. ambulanssit 
f. matkailuautot. 
 
Mukaan ei lueta kevyitä hyötyajoneuvoja (ks. määritelmä kohdassa BII.A-22), linja-autoja (ks. 
määritelmä kohdassa B.II.A-15) eikä pienoislinja-autoja (ks. määritelmä kohdassa B.II.A-17).  
 
Termi ”henkilöauto” kattaa mikroautot (joiden kuljettaminen ei edellytä ajokorttia), taksit ja 
vuokratut henkilöautot, jos niissä on alle kymmenen istumapaikkaa. 
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B.II.A-12 Taksi 

Kuljettajan kanssa vuokrattava henkilöauto, joka ei liikennöi määrättyä reittiä pitkin ja jonka 
toiminta on luvanvaraista. 

 

Vuokraus tapahtuu tavallisesti seuraavasti: 
 
a) suoraan ”lennosta” kadulta 
b) suoraan erityiseltä taksiasemalta 
c) tilaamalla puhelimitse. 
 

B.II.A-13 Matkailuperävaunu 

Ajoneuvo, joka on suunniteltu majoittumista varten ja jota vedetään moottoriajoneuvolla. 
 
Matkailuperävaunu on tarkoitettu pääasiassa virkistyskäyttöön. Sitä ei käytetä tavaroiden eikä 
henkilöiden kuljetukseen. Mukaan ei lueta telttaperävaunuja, joissa on kiinteä teltta. Ne 
katsotaan tavarankuljetukseen tarkoitetuiksi perävaunuiksi. 
 

B.II.A-14 Linja-auto ja pienoislinja-auto 

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo, jossa on istumapaikka yli yhdeksälle henkilölle (kuljettaja 
mukaan luettuna). 
 
Mukaan luetaan myös pienoislinja-autot, joissa on istumapaikka yli yhdeksälle henkilölle 
(kuljettaja mukaan luettuna). 
 

B.II.A-15 Kaupunkilinja-auto 

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo, joka on tarkoitettu kuljettamaan yli 24 henkilöä (kuljettaja 
mukaan luettuna) ja jossa saa kuljettaa sekä istuvia että seisovia matkustajia. 
 
Ajoneuvossa voi olla seisoville matkustajille erillisiä osia, joista matkustajien on helppo 
poistua, tai se voidaan suunnitella siten, että seisovia matkustajia kuljetetaan käytävällä. 
 

B.II.A-16 Kaukoliikenteen linja-auto 

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo, joka on tarkoitettu kuljettamaan yli 24 henkilöä (kuljettaja 
mukaan luettuna) ja joka on tehty yksinomaan istuville matkustajille. 
 

B.II.A-17 Pienoislinja-auto 

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo, joka on tarkoitettu kuljettamaan 10–23 istuvaa tai 
seisovaa henkilöä (kuljettaja mukaan luettuna). 
 
Ajoneuvot voidaan tehdä yksinomaan istuvia matkustajia varten tai sekä istuvia että seisovia 
matkustajia varten. 

B.II.A-18 Johdinauto 

Henkilöajoneuvo, jossa on istumapaikka yli yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan luettuna) 
ja joka on yhdistetty sähköjohtimiin muttei kulje raiteilla. 
 
Termi kattaa ajoneuvot, joita käytetään joskus johdinautoina ja joskus linja-autoina, jos niissä 
on sähkövirrasta erillinen moottori. 
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B.II.A-19 Raitiovaunu 

Raiteilla kulkeva henkilöajoneuvo, jossa on istumapaikka yli yhdeksälle henkilölle (kuljettaja 
mukaan luettuna), tai rahdin kuljettamiseen tarkoitettu tavara-ajoneuvo, joka on yhdistetty 
sähköjohtimiin tai jossa on dieselmoottori. Raitiovaunujärjestelmä on rakennettu tavallisesti 
kaupungin tiejärjestelmään. 
 

B.II.A-20 Matkustajapaikkojen määrä kaukoliikenteen linja-autoissa, kaupunkilinja-autoissa ja 
johdinautoissa 

Ajoneuvossa tarjolla oleva istuma-, makuu- ja seisomapaikkojen määrä kuljettaja mukaan 
luettuna, kun ajoneuvo harjoittaa liikennettä, johon se on pääasiassa tarkoitettu. 
 
Epäselvissä tapauksissa huomioon otetaan tarjolla olevien istuma- ja makuupaikkojen 
enimmäismäärä. 
 

B.II.A-21 Tavara-ajoneuvo 

Yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo. 

Mukaan luetaan: 

a) kevyet hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu 
yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen, esimerkiksi paketti- ja avolava-autot 

b) raskaat hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu 
yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen 

c) vetoautot 
d) maataloustraktorit, joita saa käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. 

 

B.II.A-22 Kevyt hyötyajoneuvo 

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan 
tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen. 
 
Mukaan luetaan pakettiautot, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään pääasiassa tavaroiden 
kuljettamiseen, sekä avolava-autot ja pienet kuorma-autot, joiden kokonaispaino on enintään 
3 500 kg. 
 

B.II.A-23 Raskas hyötyajoneuvo 

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on yli 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai 
pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen. 
 

B.II.A-24 Tavara-ajoneuvojen korityypit 

Tavara-ajoneuvojen luokittelu korityyppien perusteella. 
 
Tavara-ajoneuvot luokitellaan korin mukaan seuraavasti: 
 
1. tavanomainen avoin kori 

- suojapeite mukana 
- matala 

2. kippi 
3. säiliö 

- kiinteä irtotavara 
- nestemäinen irtotavara 

4. lämpötilansäädöllä varustettu suljettu kori 
5. muu suljettu kori 
6. konttien ja vaihtokorien kuljetuslava 
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7. eläinkuljetuskori 
8. muu. 
 

B.II.A-25 Moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo 

Tavarakuljetukseen tarkoitettu yksittäinen moottoriajoneuvo (esimerkiksi kuorma-auto) tai 
ajoneuvojen yhdistelmä (esimerkiksi kuorma-auto, johon on kytketty yksi tai useampi 
perävaunu, tai vetoauto, johon on kytketty puoliperävaunu ja mahdollisesti myös varsinainen 
perävaunu). 
 

B.II.A-26 Kuorma-auto 

Yksinomaan tai pääasiassa tavarakuljetukseen tarkoitettu nivelöimätön moottoriajoneuvo. 
 

B.II.A-27 Vetoauto 

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa muiden ajoneuvojen kuin 
moottoriajoneuvojen (pääasiassa puoliperävaunujen) vetämiseen. 
 
Mukaan ei lueta maataloustraktoreita. 
 

B.II.A-28 Maataloustraktori 

Yksinomaan tai pääasiassa maatalouskäyttöön tarkoitettu moottoriajoneuvo riippumatta siitä, 
saako sitä käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. 

B.II.A-29 Perävaunu 

Tavara-ajoneuvo, joka on tarkoitettu moottoriajoneuvolla vedettäväksi. 
 
Tähän luokkaan ei lueta maatalousperävaunuja eikä matkailuperävaunuja. 
 

B.II.A-30 Maatalousperävaunu 

Yksinomaan tai pääasiassa maatalouskäyttöön ja maataloustraktorilla vedettäväksi tarkoitettu 
perävaunu riippumatta siitä, saako sitä käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. 
 

B.II.A-31 Puoliperävaunu 

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja 
merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon. 
 

B.II.A-32 Yhdistelmäajoneuvo 

Vetoauton ja puoliperävaunun yhdistelmä. 
 

B.II.A-33 Perävaunuyhdistelmä 

Moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä. 
 
Mukaan luetaan yhdistelmäajoneuvo ja siihen yhdistetty perävaunu. 
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B.II.A-34 Erityiskäyttöön tarkoitettu ajoneuvo 

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu muuhun kuin henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen. 
 
Tähän luokkaan luetaan mukaan: 
a) paloautot 
b) ajoneuvonosturit 
c) itsekulkevat jyrät 
d) metallipyörillä tai telaketjulla varustetut puskutraktorit 
e) kuvausautot, radio- tai TV-lähetysajoneuvot 
f) kirjastoautot 
g) korjauspalvelun hinausajoneuvot 
h) muut erityiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot. 
 

B.II.A-35 Kantavuus 

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama kuljetettavien tavaroiden 
suurin sallittu massa. 
 

B.II.A-36 Kuormatilan tilavuus 

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva tila (mitataan esimerkiksi 
kuutiometreinä). 
 

B.II.A-37 Kuormatilan pinta-ala 

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva lattiapinta-ala (mitataan 
esimerkiksi neliömetreinä). 
 

B.II.A-38 Ajoneuvon kokonaismassa (lakimääräinen suurin sallittu massa) 

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama, paikallaan olevan ja 
ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) ja kuorman suurin sallittu yhteismassa. 
 
Mukaan luetaan kuljettajan sekä matkustajien enimmäismäärän yhteenlaskettu massa. 
 

B.II.A-39 Ajoneuvon ikä 

Ajoneuvon ensirekisteröinnistä kulunut aika rekisteröintimaasta riippumatta. 
 

B.II.A-40 Sylinteritilavuus 

Rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama moottorin sylinteritilavuus. 
 

B.II.A-41 Ajoneuvon omamassa 

Rekisteröintimaan toimivaltaisten viranomaisten määrittämä paikallaan olevan ja ajokuntoisen 
ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) massa ilman kuormaa. 
 
Joidenkin maiden käytäntöjen mukaan omamassa sisältää kuljettajan ja polttoaineen. 
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B.II.A-42 Moottorin käyttövoima 

Rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama pääasiallinen energiatyyppi, jota 
ajoneuvon moottori käyttää. 
 
Hybridi- tai kaksipolttoaineajoneuvoilla eli ajoneuvoilla, jotka voivat käyttää useampaa kuin 
yhtä energiatyyppiä (esimerkiksi nestekaasu ja bensiini tai sähkö ja dieselpolttoaine), 
vaihtoehtoinen polttoaine olisi katsottava pääasialliseksi käyttövoimaksi, mikäli mahdollista. 

 

B.II.A-43 Vaihtoehtoinen polttoaine 

Muu energiatyyppi kuin perinteiset polttoaineet, bensiini ja diesel. 
 
Vaihtoehtoisiin polttoaineisiin luetaan mukaan sähkö, nestekaasu, maakaasu (nestemäinen tai 
paineistettu), alkoholit, alkoholien ja muiden polttoaineiden seokset, vety, biopolttoaineet 
(kuten biodiesel) ym. (Luettelo ei ole tyhjentävä.) Vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ei lueta 
lyijytöntä bensiiniä, reformuloitua bensiiniä eikä vähärikkistä dieselpolttoainetta (city diesel). 
 

B.II.A-44 Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä 

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä on päivä, jona ajoneuvo rekisteröidään ensimmäisen 
kerran uutena ajoneuvona ajoneuvorekisteriin rekisteröintivaltiosta riippumatta. 
 
Rekisteröintipäiväksi katsotaan päivä, jona ajoneuvo merkitään ajoneuvorekisteriin. Käytetyn 
tuontiauton rekisteröinti ei ole ensirekisteröinti, vaan se katsotaan uudelleenrekisteröinniksi. 
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B.II.B KONTIT YM 

B.II.B-01 Kuljetusyksikkö 

Kontti, vaihtokori. 
 
Mukaan luetaan meriliikenteessä käytetyt ”lavat” (ks. jäljempänä kohta B.II.B-09), jotka 
kuuluvat erikoiskontteihin. 

 

B.II.B-02 Intermodaalikuljetusyksikkö (ITU) 

Intermodaalikuljetukseen sopiva kontti, vaihtokori, puoliperävaunu, perävaunu tai 
moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo.  
 

B.II.B-03 Kontti 

Tavaroiden kuljetukseen sopiva erityinen lujitettu pinottava koppi, jota voidaan siirtää vaaka- 
tai pystysuoraan. Virallisempi kontin tekninen määritelmä on seuraavanlainen: 
 
Kontti on kuljetuskalustoyksikkö, joka on 
 
a) muodoltaan pysyvä ja riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön 
b) suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa 
 kuljetusmuotoa käyttäen 
c) varustettu laittein, joiden avulla sitä on helppo käsitellä varsinkin kuljetusmuotoa 
 vaihdettaessa 
d) suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi 
e) pinottavissa ja 
f) sisätilavuudeltaan vähintään 1 m3. 
 
Mukaan ei lueta vaihtokoreja. 
 
Mukaan luetaan merikuljetuksissa käytettävät lavat (ks. jäljempänä kohta B.II.B-09), jotka 
katsotaan erikoiskonteiksi, vaikka niillä ei ole sisätilavuutta eivätkä ne siten täytä edellä olevan 
f kohdan vaatimusta. 

 

B.II.B-04 Konttien kokoluokat 

Konttien tärkeimmät kokoluokat ovat seuraavat: 
 
a) 20 jalan ISO-kontti (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
b) 40 jalan ISO-kontti (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
c) ISO-kontti, jonka pituus on yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa 
d) ISO-kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa 
e) Super high cube -kontti (ylimitoitettu kontti) 
f) lentokontti (lentokuljetusstandardien mukainen kontti). 
 
Kontit ovat tavallisesti 8 jalkaa korkeita, mutta niitä on myös muun korkuisia. High cube 
-konttien korkeus on 9,5 jalkaa. Super high cube -kontti ylittää ISO-standardin mukaiset mitat. 
Näiden konttien pituudet ovat 45 jalkaa, 48 jalkaa ja 53 jalkaa. 
Kohtien a–e kontit ovat suuria kontteja. 
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B.II.B-05 Kontin omapaino 

Kontin omapaino luetaan mukaan kontissa kuljetettavien tavaroiden kokonaispainoon, jolloin 
puhutaan tavaroiden kokonaisbruttopainosta. Kontissa kuljetettavien tavaroiden bruttopaino 
voidaan laskea vähentämällä kontin omapaino kokonaisbruttopainosta ja päinvastoin. Ellei 
omapainosta ole tietoa, omapaino arvioidaan alla lueteltujen keskiarvojen mukaan. 
 
Kontin omapaino voidaan arvioida seuraavasti: 
 
a. 20 jalan ISO-kontti    2,3 tonnia 
b. 40 jalan ISO-kontti    3,7 tonnia 
c. yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa pitkä ISO-kontti  3,0 tonnia 
d. yli 40 jalkaa pitkä ISO-kontti  4,7 tonnia 
 

B.II.B-06 Konttityypit 

 
Tärkeimmät konttityypit, jotka on määritelty rahtikonttikäsikirjastandardissa ISO 668, ovat 
seuraavat: 
 
1. Yleiskäyttökontit 
 
2. Erityiskäyttökontit 
tuuletettu umpikontti 
avokattoinen kontti 
lava-alustainen avosivuinen kontti 
lava-alustainen avosivuinen kontti täydellisin ylärakentein 
lava-alustainen avosivuinen kontti epätäydellisin ylärakentein ja kiintein päädyin 
lava-alustainen avosivuinen kontti epätäydellisin ylärakentein ja kokoon käännettävin päädyin 
lava (kontti) 
 
3. Erityisrahtikontit 
termokontti 
eristetty kontti 
jäähdytyskontti (haihtuva jäähdytinaine) 
mekaanisesti jäähdytettävä kontti 
lämmitettävä kontti 
jäähdytettävä ja lämmitettävä kontti 
säiliökontti 
kuivairtolastikontti 
erityiskontti (esim. autokontti, eläinkuljetuskontti jne.) ja 
lentokuljetuskontti. 

 

B.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Tilastoyksikkö, joka perustuu 20 jalan (6,10 m:n) pituiseen ISO-konttiin ja joka on eri konttien 
standardimitta ja kuvaa konttialusten tai terminaalien kapasiteettia. Yksi 20 jalan ISO-kontti on 
1 TEU. 

 
Yksi 40 jalan ISO-kontti on 2 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus yli 20 jalkaa ja alle 40 jalkaa, on 1,50 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa, on 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Vaihtokori 

Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja 
varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja 
rautatieliikenteen ajoneuvosta toiseen. 
 
Näitä yksikköjä ei ole alun perin tarkoitettu pinottavaksi eikä päälle nostettavaksi täysinä. 
Monia näistä voidaan nykyään pinota tai nostaa päälle, muttei yhtä laajasti kuin kontteja. 
Konteista ne eroavat pääasiassa siinä, että ne on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen 
mittoihin. Tällainen yksikön on saatava Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) hyväksyntä, jos sitä 
aiotaan käyttää rautatiekuljetuksissa. Osassa vaihtokoreja on käännettävät jalat, joiden päällä 
yksikkö seisoo, kun se ei ole ajoneuvossa. 

B.II.B-09 Lava 

Kuormattava, täysin ylärakenteeton lava, jonka pituus ja leveys ovat samat kuin kontin alustan 
ja joka on varustettu ylä- ja alakulmakappalein. 

 
Tämä on vaihtoehtoinen nimitys tietyille erityiskäyttökonteille, lähinnä lavakonteille ja 
epätäydellisin ylärakentein varustetuille lava-alustaisille konteille. 

 

B.II.B-10 Kuormalava 

Tavaroiden nostamista ja pinoamista helpottamaan tarkoitettu korotettu lava. 
 
Yleensä kuormalavat on tehty puusta ja ne ovat vakiomittaisia: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) ja 800 mm x 1 200mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Rullalava 

Pieni pinottavaksi soveltumaton, yleensä laatikkomainen pyörillä varustettu yksikkö, joka on 
tarkoitettu helpottamaan tavaroiden lastaamista ja purkamista.  
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B.III YRITYKSET, TALOUDEN SUORITTEET JA TYÖLLISYYS 

B.III-01 Toisen lukuun harjoitettu liikenne 

Henkilöiden tai tavaroiden kuljetus korvausta vastaan. 
 

B.III-02 Omaan lukuun harjoitettu liikenne 

Liikenne, jota ei harjoiteta toisen lukuun. 
 
Tällaisella liikenteellä tarkoitetaan yrityksen oman henkilöstön tai rahdin kuljetuksia, johon ei 
liity maksun suorittamista. Vaikka yksittäiset henkilöt voivat hoitaa tällaista liikennettä, sitä ei 
lueta tähän mukaan. 
 

B.III-03 Yritys 

Institutionaalinen yksikkö tai institutionaalisten yksiköiden pienin ryhmä, joka kattaa kaikki sen 
tuotantotoiminnan suorittamiseen tarvittavat toiminnot ja valvoo niitä suoraan tai välillisesti. 
 
Tilastoiminen yritykseksi edellyttää, että yrityksellä on yksi omistus- tai valvontataho. Yritys voi 
kuitenkin harjoittaa useaa eri toimintaa, ja sillä voi olla useita toimipaikkoja. 
 

B.III-04 Tieliikenneyritys 

 
Ajoneuvoilla tieliikennepalveluja yhdessä tai useammassa paikassa tuottava yritys, jonka 
pääasiallinen toiminta arvonlisäyksen mukaan on tiekuljetus. 
Toimialaluokituksessa tulevat kysymykseen seuraavat luokat: 
 
−ISIC/Rev.4 : Kaksinumerotaso 49, kolminumerotaso 49.2 – Muu maaliikenne 
− Nelinumerotaso 4921 – Paikallisliikenne 
− Nelinumerotaso 4922 – Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne 
− Nelinumerotaso 4923 – Tieliikenteen tavarakuljetus 
 
−NACE/Rev.2 : Kaksinumerotaso 49, kolminumerotaso 49.3 – Muu maaliikenteen 
henkilöliikenne 
− Nelinumerotaso 49.31 – Paikallisliikenne 
− Nelinumerotaso 49.32 – Taksiliikenne 
− Nelinumerotaso 49.39 – Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne 
 
−NACE/Rev.2: Kaksinumerotaso 49, kolminumerotaso 49.4 – Tieliikenteen tavarakuljetus ja 
muuttopalvelut 
− Nelinumerotaso 49.41 – Tieliikenteen tavarakuljetus 
− Nelinumerotaso 49.42 – Muuttopalvelut 
 
Mukaan luetaan myös yritykset, joissa ei ole palkattuja työntekijöitä. Huomioon otetaan vain 
yritykset, jotka harjoittavat tosiasiallisesti toimintaa tarkasteltavana ajankohtana. ”Nukkuvia” 
yksiköitä tai yksiköitä, jotka eivät ole vielä aloittaneet toimintaansa, ei lueta mukaan 
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B.III-05 Tieliikenteen henkilöliikenneyritys 

Tieliikenneyritys, joka tarjoaa ja suorittaa yhden tai useamman henkilön (matkustajan) 
kuljetuspalveluja – kuljettajaa lukuun ottamatta – ja jonka pääasiallinen toiminta tieliikenteen 
alalla on arvonlisäyksen mukaan tieliikenteen henkilöliikenne. 

 

B.III-06 Tieliikenteen tavaraliikenneyritys 

Tieliikenneyritys, joka tarjoaa ja suorittaa tavarankuljetuspalveluja ja jonka pääasiallinen 
toiminta tieliikenteen alalla on arvonlisäyksen mukaan tieliikenteen tavarakuljetus. 
 

B.III-07 Henkilöliikennettä taajamissa harjoittava yritys 

Tieliikenteen henkilöliikenneyritys, joka harjoittaa säännöllistä tai tilauksesta tapahtuvaa 
taajama- tai pääkaupunkiseutuliikennettä tai vastaavaa liikennettä yhden tai useamman 
taajaman alueella ja jonka pääasiallinen toiminta tieliikenteen henkilöliikenteen alalla on 
arvonlisäyksen mukaan taajamien henkilöliikenne. 
 

B.III-08 Julkinen tieliikenneyritys 

Tieliikenneyritys, jonka pääasiallinen omistaja (yli 50 prosenttia pääomasta) on valtio tai 
julkinen viranomainen tai niiden yritys. 
 

B.III-09 Työllisyys 

Tieliikenneyrityksessä tiettynä ajanjaksona työskentelevien henkilöiden keskimääräinen 
lukumäärä (mukaan luetaan yrityksessä työskentelevät omistajat, säännöllisesti yrityksessä 
työskentelevät yhtiökumppanit ja palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä yrityksen 
ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yritykseen ja saavat palkkansa suoraan 
siltä. 
 
Työntehtäviä voidaan luokitella seuraavasti: 
 
a. kuljettajat 
b. mekaanikot 
c. varastomiehet 
d. kalustonhallintahenkilöstö 
e. muut toimistotyöntekijät. 
 

B.III-10 Liikevaihto 

Tieliikenneyrityksen laskuttama kokonaismäärä tarkasteltavana olevalla kaudella. Vastaa 
ulkopuolisille toimitettujen tavaroiden ja tarjottujen palvelujen markkinaehtoista myyntiä. 
Liikevaihtoon sisältyvät ”liiketoiminnan muut tuotot”, kuten käyttöoikeuksista, toimiluvista, 
patenteista, tavaramerkeistä ja vastaavista arvoista saatavat tuotot. Liikevaihtoon sisältyvät 
kaikki yrityksen laskuttamista tavaroista ja palveluista perittävät verot ja muut maksut lukuun 
ottamatta yrityksen asiakkailtaan laskuttamaa arvonlisäveroa. Siihen sisältyvät myös kaikki 
muut asiakkailta veloitettavat kulut. Liikevaihdosta on vähennettävä hinnanalennukset, 
hyvitykset ja kassa-alennukset muttei käteisalennuksia. 
 
Liikevaihtoon sisältyy vain tavanomainen toiminta, eikä siihen sisälly näin ollen kiinteän 
omaisuuden myynti eikä myöskään viranomaisilta saatu toimintatuki. 

B.III-11 Tieinvestointimenot 

Uusien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien teiden laajentamisesta aiheutuvat menot, 
mukaan luettuina uudelleenrakentaminen, uudistaminen ja huomattavat korjaukset. 
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B.III-12 Ajoneuvoinvestointimenot 

Ajoneuvojen hankinnasta aiheutuvat menot. 
 

B.III-13 Tienpitomenot 

Menot, jotka aiheutuvat teiden pitämisestä käyttökunnossa. 
 
Mukaan luetaan tienpinnan kunnossapito, paikkaus ja kulumiskorjaukset (ajoradan 
kulutuspinnan epätasaisuuteen liittyvät työt, tienvierialueet ym.). 
 

B.III-14 Ajoneuvojen kunnossapitomenot 

Menot, jotka aiheutuvat ajoneuvojen pitämisestä toimintakunnossa. 
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B.IV LIIKENNE 

B.IV-01 Tieliikenne 

Ajoneuvon liike tietyllä tieverkolla. 
 
Kun ajoneuvoa kuljetetaan toisessa ajoneuvossa, ainoastaan kuljettavan ajoneuvon (aktiivisen 
liikennemuodon) liike otetaan huomioon. 
 

B.IV-02 Kansallisen alueen tieliikenne 

Ajoneuvojen liike kansallisella alueella riippumatta siitä, missä maassa ajoneuvot on 
rekisteröity. 
 

B.IV-03 Tyhjänä kulkeva tieliikenne 

Ajoneuvon liike, kun siinä kuljetettavien tavaroiden sekä kuljetusvälineiden – kuten konttien, 
vaihtokorien ja kuormalavojen – kokonaisbruttomassa on nolla, ja linja-autojen, johdinautojen 
ja raitiovaunujen liikkuminen ilman matkustajia. 
 
Tyhjäksi matkaksi ei katsota ajoneuvon liikkumista sen kuljettaessa tyhjää kalustoa, kuten 
kontteja, vaihtokoreja tai kuormalavoja. 

 

B.IV-04 Kaupunkiliikenne 

Ajoneuvoliikenne kaupunkialueella. 
 
Kaupunkiliikenteeksi ei lueta suhteellisen lyhyitä poikkeamisia kaupunkiteillä. 

 

B.IV-05 Taajamaliikenne 

Taajama-alueen tieliikenne. 
 

B.IV-06 Tieliikenteen matka 

Ajoneuvon liikkuminen tietystä lähtöpaikasta tiettyyn määräpaikkaan. 
 
Matka voidaan jakaa useaan osuuteen tai osamatkaan. 
 

B.IV-07 Ajoneuvokilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa ajoneuvon liikkumista yhden kilometrin matkan. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti kuljettu matka. Mukaan luetaan moottoriajoneuvojen 
liikkuminen tyhjänä. Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on vetoauto ja puoliperävaunu tai kuorma-
auto ja perävaunu, katsotaan yhdeksi ajoneuvoksi. 
 

B.IV-08 Maahan saapunut ajoneuvo 

 
Kuormattuna tai tyhjänä maanteitse maahan saapunut moottoriajoneuvo. 
 
Jos moottoriajoneuvo saapuu maahan muulla liikennevälineellä, vain aktiivisen 
liikennevälineen katsotaan saapuneen maahan. 
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B.IV-09 Maasta lähtenyt ajoneuvo 

Kuormattuna tai tyhjänä maanteitse maasta lähtenyt moottoriajoneuvo. 
 
Jos moottoriajoneuvo poistuu maasta muulla liikennevälineellä, vain aktiivisen liikennevälineen 
katsotaan lähteneen maasta. 
 

B.IV-10 Ajoneuvon kauttakulku 

Kuormattu tai tyhjä moottoriajoneuvo, joka saapuu maahan millä tahansa liikennevälineellä 
jossakin paikassa ja lähtee maasta eri paikassa, kun koko maassa kuljettava matka tehdään 
maanteitse eikä maassa suoriteta kuormausta eikä purkua. 
 
Mukaan luetaan moottoriajoneuvot, jotka kuormataan toiseen liikennevälineeseen tai puretaan 
toisesta liikennevälineestä maan rajalla. 
 

B.IV-11 Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

Tieverkossa sijaitsevan laskentapisteen ohittavien ajoneuvojen keskimääräinen lukumäärä. 
 
Laskenta voidaan tehdä käsin tai automaattisesti, ja se voi olla jatkuvaa tai tiettyinä 
ajanjaksoina suoritettua. 
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B.V LIIKENNEMITTAUS 

B.V-01 Tiekuljetus 

Tavaroiden ja/tai matkustajien liikkuminen ajoneuvolla tietyllä tieverkolla. 
 
Kun ajoneuvoa kuljetetaan toisessa ajoneuvossa, vain kuljettavan ajoneuvon (aktiivisen 
liikennemuodon) liike otetaan huomioon. 
 

B.V-02 Kotimaan tieliikenne 

Tieliikenne kahden samassa maassa sijaitsevan paikan (tavaroiden kuormauspaikan / 
matkustajien nousupaikan ja tavaroiden purkupaikan / matkustajien poistumispaikan) välillä 
riippumatta siitä, missä maassa moottoriajoneuvo on rekisteröity. Tähän voi liittyä kulku toisen 
maan kautta. 
 
Perävaunun tai puoliperävaunun irrottaminen moottoriajoneuvosta ja sen liittäminen toiseen 
moottoriajoneuvoon katsotaan perävaunussa tai puoliperävaunussa kuljetettujen tavaroiden 
purkamiseksi ja kuormaamiseksi. 
 

B.V-03 Maanteiden kabotaasiliikenne 

 
Ilmoittavassa maassa rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla jossain toisessa maassa harjoitettu 
tieliikenne. 
 

B.V-04 Kansainvälinen tieliikenne 

Tieliikenne ilmoittavassa maassa sijaitsevan tavaran kuormauspaikan / matkustajien 
nousupaikan taikka tavaran purkupaikan / matkustajien poistumispaikan sekä toisessa 
maassa sijaitsevan kuormaus-/nousupaikan taikka purku-/poistumispaikan välillä. 
 
Tällaiseen liikenteeseen voi liittyä kulku yhden tai useamman muun maan kautta. 
 

B.V-05 Kolmansien maiden välinen tieliikenne 

Tieliikenne, jota harjoitetaan yhdessä maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla toisessa maassa 
sijaitsevan tavaran kuormauspaikan / matkustajien nousupaikan sekä kolmannessa maassa 
sijaitsevan tavaran purkupaikan / matkustajien poistumispaikan välillä. 
 
Tällaiseen liikenteeseen voi liittyä kulku yhden tai useamman muun maan kautta. 
 

B.V-06 Maanteiden kauttakulkuliikenne 

Tieliikenne yhden maan kautta, kun lähtö- ja määräpaikka (kuormaus- ja purkupaikka) ovat 
toisessa maassa tai toisissa maissa, kun maassa kuljettava matka tehdään kokonaan 
maanteitse eikä maassa suoriteta kuormausta eikä purkua. 
 
Mukaan luetaan kyseisen maan rajalla toiseen liikennevälineeseen kuormatut tai siitä puretut 
moottoriajoneuvot. 
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B.V-07 Kaupunkiliikenne 

Liikenne kaupunkien teillä ja raitioteillä. 
 
Kaupunkiliikenteenä pidetään vain pääasiassa tai yksinomaan kaupunkiteillä tapahtuvaa 
liikennettä. 

 

B.V-08 Tieliikenteen matkustaja 

Ajoneuvolla matkan tekevä henkilö. Matkustajiksi luetaan henkilöautojen kuljettajat 
taksinkuljettajia lukuun ottamatta. Linja-autojen, johdinautojen, raitiovaunujen ja tavara-
ajoneuvojen palveluhenkilöstöä ei lueta matkustajiksi. 
 

B.V-09 Tieliikenteen henkilökilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa yhden matkustajan kuljettamista maanteitse yhden kilometrin 
matkan. 
 
Huomioon otettava matka on matkustajan tosiasiallisesti kulkema matka. 
 

B.V-10 Tieliikenteen matkustajan matka 

Ajoneuvossa kuljetettavien matkustajien matka ajoneuvoon noususta ajoneuvosta 
poistumiseen. 
 
Matkustajan siirtymistä ajoneuvosta suoraan toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon ei katsota 
ajoneuvosta poistumiseksi ja ajoneuvoon nousemiseksi, vaikka kuljetusyritys vaihtuisi. Jos 
matkan aikana käytetään toista liikennemuotoa, katsotaan tilanne ajoneuvosta poistumiseksi 
ja toiseen ajoneuvoon nousemiseksi. 

 

B.V-11 Julkinen tieliikenne 

Julkinen tieliikenne kattaa matkustajien kuljetuksen säännöllistä vuoroa ajavalla linja-autolla tai 
raitiovaunulla, jonka liikennöitsijänä on julkinen tai yksityinen yritys. 

B.V-12 Julkisen tieliikenteen matkustajan matka 

Linja-autossa tai raitiovaunussa kulkevan matkustajan matka ajoneuvoon noususta 
ajoneuvosta poistumiseen. 
 
Matkustajan siirtymistä ajoneuvosta suoraan toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon ei katsota 
ajoneuvosta poistumiseksi ja ajoneuvoon nousemiseksi, vaikka kuljetusyritys vaihtuisi. Jos 
matkan aikana käytetään toista liikennemuotoa, katsotaan tilanne ajoneuvosta poistumiseksi 
ja toiseen ajoneuvoon nousemiseksi.  
 

B.V-13 Julkisen tieliikenteen ajoneuvoon noussut matkustaja 

Matkustaja, joka nousee ajoneuvoon siinä kuljetettavaksi. 
 
Matkustajan siirtymistä ajoneuvosta suoraan toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon ei katsota, 
mikäli mahdollista, ajoneuvosta poistumiseksi ja ajoneuvoon nousemiseksi, vaikka 
kuljetusyritys vaihtuisi. Jos matkan aikana käytetään toista liikennemuotoa, katsotaan tilanne 
ajoneuvosta poistumiseksi ja toiseen ajoneuvoon nousemiseksi.  
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B.V-14 Julkisen tieliikenteen ajoneuvosta poistunut matkustaja 

Ajoneuvosta kuljetuksen jälkeen poistuva matkustaja. 
 
Matkustajan siirtymistä ajoneuvosta suoraan toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon ei katsota, 
mikäli mahdollista, ajoneuvosta poistumiseksi eikä ajoneuvoon nousemiseksi, vaikka 
kuljetusyritys vaihtuisi. Jos matkan aikana käytetään toista liikennemuotoa, katsotaan tilanne 
ajoneuvosta poistumiseksi ja toiseen ajoneuvoon nousemiseksi. 
 

B.V-15 Henkilöliikenteen tiekuljetusyhteys 

Maanteitse kuljetettujen matkustajien nousu- ja poistumispaikkojen välinen yhteys käytetystä 
kulkureitistä riippumatta. 
 
Paikat määritellään käyttämällä kansainvälisiä luokituksia, kuten NUTS-nimikkeistöä 
(tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 
 

B.V-16 Matkustajan nousupaikka 

Paikka, jossa matkustaja nousee ajoneuvoon sen kuljetettavaksi. 
 
Matkustajan siirtymistä ajoneuvosta suoraan toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon ei katsota, 
mikäli mahdollista, ajoneuvosta poistumiseksi eikä ajoneuvoon nousemiseksi, vaikka 
kuljetusyritys vaihtuisi. Kun matkan aikana käytetään toista liikennemuotoa, katsotaan tilanne 
ajoneuvosta poistumiseksi ja toiseen ajoneuvoon nousemiseksi. 
 

B.V-17 Matkustajan poistumispaikka 

Paikka, jossa matkustaja poistuu ajoneuvosta kuljetuksen jälkeen. 
 
Matkustajan siirtymistä ajoneuvosta suoraan toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon ei katsota, 
mikäli mahdollista, ajoneuvosta poistumiseksi eikä ajoneuvoon nousemiseksi, vaikka 
kuljetusyritys vaihtuisi. Jos matkan aikana käytetään toista liikennemuotoa, katsotaan tilanne 
ajoneuvosta poistumiseksi ja toiseen ajoneuvoon nousemiseksi. 

 

B.V-18 Maanteitse kuljetetut tavarat 

Tavara-ajoneuvoilla kuljetetut tavarat. 
 
Mukaan luetaan kaikki pakkaukset ja kalusto, kuten kontit, vaihtokorit ja kuormalavat. 

 

B.V-19 Tavaroiden kokonaisbruttomassa 

Kuljetettujen tavaroiden ja kaikkien pakkausten kokonaispaino sekä kuljetusyksikön 
(esimerkiksi konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen) omapaino. 

 

B.V-20 Tavaroiden bruttomassa 

Kuljetettujen tavaroiden, myös pakkausten, kokonaispaino ilman kuljetusyksikön (konttien, 
vaihtokorien ja kuormalavojen) omapainoa. 
 

B.V-21 Omapaino 

Kuljetusyksikön (esimerkiksi kontin, vaihtokorin tai kuormalavan) paino ennen kuorman 
lastaamista. 
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B.V-22 Tieliikenteen tonnikilometri 

Mittayksikkö tavaraliikenteen suoritteelle, kun tonni tavaraa kuljetetaan maanteitse yhden 
kilometrin matkan. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti kuljettu matka. 
 

B.V-23 Tieliikenteen TEU-kilometri 

Tavarakuljetuksen mittayksikkö, joka vastaa yhden TEU:n kuljettamista maanteitse yhden 
kilometrin matkan. 
 
Huomioon otetaan tosiasiallisesti kuljettu matka. 
 

B.V-24 Tavaraluokitus 

Kuljetetut tavarat voidaan luokitella tyypeittäin. 
 
Esimerkkejä luokitusjärjestelmistä ovat NST 2007 -luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics), joka korvaa CSTE-luokituksen (Commodity Classification for Transport 
Statistics in Europe – YK/ECE) ja NST/R-luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics/revised – Eurostat). 
 

B.V-25 Rahtityypit 

Kuljetetut tavarat voidaan luokitella noudattaen YK/ECE:n suositusta N:o 21 ”Codes for types 
of cargo, packages and packaging materials” (Geneve, maaliskuu 1986). Rahtiluokat ovat 
seuraavat: 
 
- nestemäinen irtotavara 
- kiinteä irtotavara 
- suurkontit 
- muut kontit 
- kuormalavatavarat 
- nostosilmukalla sidotut tavarat 
- omalla käyttövoimalla liikkuvat yksiköt 
- muut liikkuvat yksiköt 
- muut rahtityypit. 
 

B.V-26 Vaaralliset aineet 

 
Tieliikenteen vaarallisten aineiden luokat on määritetty YK:n laatiman ”Recommendations on 
the Transport of Dangerous Goods” -suosituksen 15. tarkistetussa versiossa (Yhdistyneet 
Kansakunnat, Geneve 2007). 
 
–  Luokka 1: räjähteet 
–  Luokka 2: kaasut 
–  Luokka 3:  palavat nesteet 
– Luokka 4:  helposti syttyvät kiinteät aineet; helposti itsestään syttyvät aineet; aineet, 
  jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 
–  Luokka 5:  sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit 
–  Luokka 6:  myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet 
–  Luokka 7:  radioaktiiviset aineet 
–  Luokka 8:  syövyttävät aineet 
–  Luokka 9:  muut vaaralliset aineet ja esineet. 
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B.V-27 Kuormatut tavarat 

Tiekuljetusta varten ajoneuvoon kuormatut tavarat. 
 
Uudelleenlastaus yhdestä tavara-ajoneuvosta toiseen tai vetoauton vaihto katsotaan 
purkamisen jälkeiseksi kuormaukseksi. 
 

B.V-28 Puretut tavarat 

Ajoneuvosta tiekuljetuksen jälkeen pois otetut tavarat. 
 
Uudelleenlastaus yhdestä tavara-ajoneuvosta toiseen tai vetoauton vaihto katsotaan 
kuormausta edeltäväksi purkamiseksi. 
 

B.V-29 Maasta maanteitse lähteneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna maanteitse 
kuljetetut tavarat) 

Maassa ajoneuvoon kuormatut tavarat, jotka ovat lähteneet maasta maanteitse ja jotka on 
purettu ajoneuvosta toisessa maassa. 
 

B.V-30 Maahan maanteitse saapuneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna 
maanteitse kuljetetut tavarat) 

Toisessa maassa ajoneuvoon kuormatut tavarat, jotka ovat saapuneet maahan maanteitse ja 
jotka on purettu ajoneuvosta siellä. 
 

B.V-31 Koko matkan kauttakulkuna maanteitse kuljetetut tavarat 

Tavarat, jotka ovat saapuneet maahan maanteitse yhdestä paikasta ja lähteneet maasta 
maanteitse toisesta paikasta sen jälkeen, kun ne on kuljetettu maan poikki samassa 
moottorikäyttöisessä tavara-ajoneuvossa. 
 
Uudelleenlastaus yhdestä tavara-ajoneuvosta toiseen tai vetoauton vaihto katsotaan 
kuormaamiseksi/purkamiseksi. 

B.V-32 Tavaraliikenteen tiekuljetusyhteys 

Maanteitse kuljetettujen tavaroiden kuormaus- ja purkupaikan välinen yhteys käytetystä 
kulkureitistä riippumatta. 
 
Paikat määritellään käyttämällä kansainvälisiä luokituksia, kuten NUTS-nimikkeistöä 
(tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat).  
 

B.V-33 Kuormauspaikka 

Paikka, jossa tavarat kuormataan moottorikäyttöiseen tavara-ajoneuvoon tai jossa vetoauto 
vaihdetaan. 
 

B.V-34 Purkupaikka 

Paikka, jossa tavarat puretaan moottorikäyttöisestä tavara-ajoneuvosta tai jossa vetoauto 
vaihdetaan. 
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B.V-35 Kuljetuskapasiteetin käyttö 

Kuljetuskapasiteetin käytön indikaattori. 
 

Indikaattorit voidaan laskea tosiasiallisesti kuljetettujen tavaroiden tai matkustajien määrän 
prosenttiosuutena ajoneuvon koko kuljetuskapasiteetista, joka mitataan painon, tilavuuden, 
pinta-alan tai tarjolla olevien istuma- ja seisomapaikkojen perusteella (määritetty 
kohdassa B.II.A-20, B.II.A-35 ja B.II.A-36).  
 
Jos otetaan huomioon kuljetettu etäisyys ja matkan aikana vähitellen tapahtuva kuorman 
purkaminen, voidaan laskea vaihtoehtoinen indikaattori, joka on tosiasiallinen kuljetussuorite 
prosenttiosuutena toteutuneiden matkojen suurimmasta mahdollisesta kuljetussuoritteesta. 
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B.VI ENERGIANKULUTUS 

B.VI-01 Tieliikenteen energiankulutus 

 
Moottoriajoneuvojen kuluttama kokonaisenergiamäärä. 
 
Mukaan luetaan ajoneuvon käyttövoimaan, ajoneuvonosturin nostosuoritteeseen sekä 
valaistukseen, lämmitykseen ja muihin vastaaviin mukavuuksiin ajoneuvossa kuluva energia. 
Mukaan luetaan myös kuormaamattomien ajoneuvojen energian kokonaiskulutus. 
 

B.VI-02 Öljytonniekvivalentti (toe) 

 
Energiankulutuksen mittayksikkö: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) vuonna 1991 hyväksymät muuntokertoimet ovat 
seuraavat: 
- moottoribensiini  1,070 
- dieselöljy   1,035 
- raskas polttoöljy  0,960 
- nestekaasu   1,130 
- maakaasu   0,917. 
  
IEA:n käyttämä muuntokerroin sähkölle on 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

B.VI-03 Joule 

 
Energiankulutuksen mittayksikkö: 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 toe. 
 

B.VI-04 Moottoribensiini 

Kevyt hiilivetypolttoaine, jota käytetään polttomoottoreissa ilma-aluksia lukuun ottamatta. 
 
Moottoribensiini tislataan 35–215 °C:ssa, ja sitä käytetään polttoaineena maalla käytettävissä 
kipinäsysytysmoottoreissa. Moottoribensiiniin voi sisältyä lisäaineita, hapettavia aineita, 
oktaaniluvun parantajia, myös lyijy-yhdisteitä kuten TEL (tetraetyylilyijy) ja TML 
(tetrametyylilyijy). 

 
Lämpöarvo: 44,8 TJ/1 000 t. 

B.VI-05 Dieselöljy (kevyt polttoöljy) 

 
Öljy, joka saadaan raakaöljyn ilmatislauksen alimmasta jakeesta. 
 
Dieselöljyyn sisältyy raskaita öljyjakeita, jotka on saatu ilmatislauksen jälkeen tehdyllä 
tyhjiötislauksella. Dieselöljy tislautuu 200–380 °C:ssa siten, että enintään 65 prosenttia 
tilavuudesta tislautuu 250 °C:ssa hävikki mukaan luettuna, ja vähintään 80 prosenttia 
350 °C:ssa. Leimahduspiste on aina yli 50 °C, ja tiheys suurempi kuin 0,81. Sekoittamalla 
saatuja raskaita öljyjakeita yhdistellään dieselöljyihin edellyttäen, ettei niiden kinemaattinen 
viskositeetti ole 40 °C:ssa yli 25 cST. 
 
Lämpöarvo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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B.VI-06 Nestekaasu 

Parafiiniryhmän kevyitä hiilivetyjä, joita on saatu yksinomaan raakaöljyn tislauksesta. 
 
Nestekaasuun sisältyy propaania ja butaania tai näiden kahden hiilivedyn seosta. Ne voivat 
olla nestemäisiä alhaisessa paineessa (5–10 ilmakehää). Nestemäisenä ja 38 °C:n 
lämpötilassa niiden suhteellinen höyrypaine on enintään 24,5 baaria. Niiden ominaispaino on 
0,50–0,58. 
 

B.VI-07 Maakaasukondensaatit 

Nestemäisiä tai nesteytettyjä hiilivetyjä, joita muodostuu maakaasun valmistuksessa, 
puhdistuksessa ja stabiloinnissa. Niiden ominaisuudet vaihtelevat etaanin, butaanin ja 
propaanin ominaisuuksista raskaiden öljyjen ominaisuuksiin. Maakaasukondensaatit tislataan 
raakaöljyn kanssa jalostamoissa, sekoitetaan öljyjalosteisiin tai käytetään sellaisinaan 
ominaisuuksiensa mukaan. 
 

B.VI-08 Sähköenergia 

Vesivoimalla, maalämpötekniikalla, ydinvoimalla tai perinteisillä lämpövoimaloilla tuotettu 
energia, pumppuvoimalaitoksissa tuotettua energiaa lukuun ottamatta, mitattuna sähkön 
lämpöarvolla (3,6 TJ/GWh). 
 
Pumppuvoimalaitos on voimala, jonka varastoallas täytetään pumppuja käyttäen. 
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B.VII LIIKENNEONNETTOMUUDET 

B.VII-01 Henkilövahinko-onnettomuus 

Onnettomuus, jossa on osallisena vähintään yksi yleiseen käyttöön tarkoitetulla yksityisellä tai 
yleisellä tiellä liikkuva ajoneuvo ja joka johtaa vähintään yhden henkilön loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 
 
Itsemurha tai itsemurhan yritys ei ole onnettomuus vaan tarkoituksellinen teko, jolla pyritään 
vahingoittamaan itseä kuolettavasti. Jos itsemurha tai itsemurhan yritys kuitenkin vahingoittaa 
toista tienkäyttäjää, tapaus katsotaan henkilövahinko-onnettomuudeksi. 
 
Mukaan luetaan ajoneuvojen väliset, ajoneuvojen ja jalankulkijoiden väliset sekä ajoneuvojen 
ja eläinten tai kiinteiden esteiden väliset törmäykset ja yksittäisonnettomuudet, joissa on 
osallisena pelkästään yksi ajoneuvo. Myös ajoneuvon ja raideliikennevälineen väliset 
törmäykset luetaan mukaan. Monen ajoneuvon törmäykset lasketaan vain yhdeksi 
onnettomuudeksi, jos peräkkäiset törmäykset sattuvat hyvin lyhyin väliajoin. Henkilövahinko-
onnettomuuksiin ei lueta onnettomuuksia, joista aiheutuu ainoastaan omaisuusvahinkoa. 
 
Mukaan ei lueta terroritekoja. 
 

B.VII-02 Kuolemaan johtanut onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, joka johtaa henkilön kuolemaan. 
 

B.VII-03 Muu kuin kuolemaan johtanut onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, joka ei johda henkilön kuolemaan. 
 

B.VII-04 Onnettomuuden uhri 

Henkilövahinko-onnettomuuden seurauksena kuollut tai loukkaantunut henkilö. 
 

B.VII-05 Kuollut 

Henkilö, joka kuolee henkilövahinko-onnettomuuden seurauksena välittömästi tai 
30 vuorokauden kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta. Mukaan ei lueta itsemurhaa. 
 
Mukaan ei lueta kuollutta henkilöä, jonka kuolinsyy on toimivaltaisen viranomaisen mukaan 
itsemurha eli itsensä tarkoituksellinen surmaaminen. Jos maassa ei sovelleta 30 vuorokauden 
määräaikaa, arvioidaan muuntokertoimet siten, että vertailu voidaan tehdä 30 vuorokauden 
määritelmän perusteella. 
 

B.VII-06 Loukkaantunut 

Henkilö, joka ei kuole välittömästi henkilövahinko-onnettomuuden seurauksena eikä 
30 vuorokauden kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta mutta joka loukkaantuu ja tarvitsee 
tavallisesti lääketieteellistä hoitoa. Mukaan ei lueta itsemurhayrityksiä. 
 
Lievästi loukkaantuneita henkilöitä, jotka ovat saaneet pieniä haavoja ja mustelmia, ei 
tavallisesti katsota loukkaantuneiksi. 
 
Mukaan ei lueta loukkaantunutta henkilöä, jonka loukkaantumissyy on toimivaltaisen 
viranomaisen mukaan itsemurhayritys eli tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen, josta ei 
seurannut kuolema vaan loukkaantuminen. 
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B.VII-07 Vakavasti loukkaantunut 

Loukkaantunut henkilö, joka on sairaalahoidossa yli 24 tuntia. 
 

B.VII-08 Lievästi loukkaantunut 

Loukkaantunut henkilö, joka ei kuole eikä loukkaannu vakavasti. 
 
Lievästi loukkaantuneita henkilöitä, jotka ovat saaneet pieniä haavoja ja mustelmia, ei 
tavallisesti katsota loukkaantuneiksi. 
 

B.VII-09 Henkilövahinko-onnettomuudessa osallinen kuljettaja 

Henkilövahinko-onnettomuudessa osallisena ollut henkilö, joka kuljetti onnettomuushetkellä 
onnettomuudessa osallista ajoneuvoa. 

 

B.VII-10 Henkilövahinko-onnettomuudessa osallinen matkustaja 

 
Henkilövahinko-onnettomuudessa osallisena ollut henkilö, joka ei ollut kuljettaja mutta joka oli 
ajoneuvossa tai ajoneuvon päällä tai nousemassa ajoneuvoon tai poistumassa siitä. 
 

B.VII-11 Henkilövahinko-onnettomuudessa osallinen jalankulkija 

Henkilövahinko-onnettomuudessa osallisena ollut muu henkilö kuin edellä määritelty 
matkustaja tai kuljettaja. 
 
Mukaan luetaan lastenvaunuissa ja -rattaissa, pyörätuolissa tai muussa pienessä 
moottoroimattomassa kulkuneuvossa matkustavat tai niitä liikuttavat henkilöt. Mukaan luetaan 
myös polkupyörää tai mopoa taluttavat henkilöt sekä rullaluistelijat, rullalautailijat, hiihtäjät tai 
muita vastaavia välineitä käyttävät henkilöt. 
 

B.VII-12 Ajoneuvon ja jalankulkijan välinen onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, jossa on osallisena yksi tai useampi ajoneuvo ja yksi tai 
useampi jalankulkija. 
 
Mukaan luetaan kaikki onnettomuudet riippumatta siitä, oliko jalankulkija osallisena 
onnettomuuden ensimmäisessä vai myöhemmässä vaiheessa taikka loukkaantuiko tai kuoliko 
jalankulkija tiellä vai tien sivussa. 
 

B.VII-13 Yksittäisonnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, jossa on osallisena pelkästään yksi ajoneuvo. 
 
Mukaan luetaan onnettomuudet, joissa ajoneuvo suistuu tieltä yritettäessä välttää törmays, 
sekä onnettomuudet, jotka johtuvat tiellä olevaan esteeseen tai eläimeen törmäämisestä. 
Mukaan ei lueta törmäämistä jalankulkijaan tai pysäköityyn ajoneuvoon. 
 

B.VII-14 Usean ajoneuvon onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, jossa on osallisena kaksi tai useampia ajoneuvoja. 
 
Kahden tai useammat ajoneuvon henkilövahinko-onnettomuuksia ovat seuraavat: 
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a) Peräänajo-onnettomuus: törmäys toiseen ajoneuvoon, joka käyttää samaa ajoradan 
kaistaa ja kulkee samaan suuntaan, hidastaa tai seisahtuu hetkellisesti. 

 
Mukaan ei lueta törmäyksiä pysäköityihin ajoneuvoihin. 

 
b) Kohtaamisonnettomuus: törmäys toiseen ajoneuvoon, joka käyttää samaa ajoradan 

kaistaa ja kulkee vastakkaiseen suuntaan, hidastaa tai seisahtuu hetkellisesti. 
 

Mukaan ei lueta törmäyksiä pysäköityihin ajoneuvoihin. 
 

c) Risteämis- tai kääntymisonnettomuus: törmäys toiseen ajoneuvoon, joka liikkuu 
sivusuunnassa tien poikki lähtiessään tieltä tai saapuessaan tielle. 

 
Mukaan ei lueta törmäyksiä seisahtuneisiin kääntymistä odottaviin ajoneuvoihin; ne 
luokitellaan kohtaan (a) tai (b). 

 
Muu onnettomuus, mukaan luettuna törmäys pysäköityyn ajoneuvoon: törmäys, joka 
sattuu ajettaessa rinnakkain, ohitettaessa tai vaihdettaessa kaistaa, tai törmäys ajoneuvoon, 
joka on pysäköity tai pysähtynyt ajoradan reunaan, pientareelle, merkitylle pysäköintipaikalle, 
kävelytielle tai muulle pysäköintialueelle tms. 
 
Kohtaan B-VII-14 (d) luetaan mukaan törmäykset, jotka eivät kuulu kohtaan (a), (b) tai (c). 
Ajoneuvojen välisten onnettomuuksien luokittelussa olennainen kriteeri on ajoradalla 
tapahtunut ensimmäinen törmäys tai ajoneuvoon kohdistunut ensimmäinen mekaaninen isku. 
 

B.VII-15 Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisen kuljettajan onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, jossa vähintään yhden kuljettajan on ilmoitettu olleen 
kansallisten säännösten mukaan ajokykyä alentavasti alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden 
vaikutuksen alainen. 
 

B.VII-16 Päivänvalo 

Poliisin tai muun viranomaisen ilmoituksen mukaan. 
 

B.VII-17 Pimeä 

Poliisin tai muun viranomaisen ilmoituksen mukaan. 

B.VII-18 Hämärä (tai tuntematon) 

Poliisin tai muun viranomaisen ilmoituksen mukaan. 
 
Jäännösluokka, johon kuuluvat tapaukset, joissa päivänvalo-olosuhteet olivat hyvin huonot tai 
joissa valoisuudesta ei ole saatu tietoa. 
 

B.VII-19 Kuiva tienpinta 

Tienpinta, joka ei ole veden, lumen, jään tai muiden aineiden peittämä. 
 

B.VII-20 Muu tienpinta 

 
Muu kuin kuiva tienpinta. 
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C.I INFRASTRUKTUURI 

C.I-01 Vesiväylä 

Joki, kanava, järvi tai muu vesireitti, jonka luonnolliset tai rakennetut ominaisuudet tekevät sen 
sopivaksi liikennöimiseen. 

 
Mukaan luetaan luonteeltaan merenkulkuväylät (vesiväylät, jotka ilmoittava maa on nimennyt 
sopiviksi liikennöimiseen lähinnä merikelpoisilla sisävesialuksilla). Vesiväyliä ovat myös 
jokisuut. Rajana on lähinnä merta oleva kohta, jossa joen leveys on sekä alle 3 km laskuveden 
aikana että alle 5 km nousuveden aikana. 

 

C.I-02 Purjehduskelpoinen sisävesiväylä 

 
Vesistö, joka ei ole osa merta ja jonka luonnolliset tai rakennetut ominaisuudet tekevät sen 
sopivaksi liikennöimiseen pääasiassa sisävesialuksilla. Termi kattaa purjehduskelpoiset joet, 
järvet, kanavat ja jokisuut. 
 
Jokien ja kanavien pituus mitataan niiden keskeltä. Järvien ja laguunien pituus mitataan pitkin 
lyhintä purjehduskelpoista reittiä niiden etäisimpien paikkojen väliltä, joihin ja joista kuljetuksia 
suoritetaan. Kahden maan yhteisen rajan muodostama vesiväylä ilmoitetaan molemmissa 
maissa. 
 

C.I-03 Purjehduskelpoinen joki 

Luonnollinen liikennöintiin sopiva vesiväylä riippumatta siitä, onko sitä parannettu tähän 
tarkoitukseen. 
 

C.I-04 Purjehduskelpoinen järvi 

Luonnollinen liikennöintiin sopiva vesiallas. 
 
Mukaan luetaan laguunit (rannikon pengermän merestä erottamat murtovesialueet). 
 

C.I-05 Purjehduskelpoinen kanava 

Ensisijaisesti liikennöintiin rakennettu vesiväylä. 
 

C.I-06 Purjehduskelpoinen sisävesiväyläverkko 

Yleiseen vesiliikenteeseen tarkoitetut purjehduskelpoiset tietyn alueen sisävesiväylät. 
 

C.I-07 Purjenduskelpoisten sisävesiväylien luokat 

 
Luokat on määritelty seuraavasti ottamalla huomioon Euroopan talouskomission (YK/ECE) ja 
Euroopan liikenneministerikonferenssin (ECMT) laatiman sisävesiväylien, kanavien, 
purjehduskelpoisten jokien ja järvien luokittelun vuodelta 1992: 
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Alusten ja työntökytkyeiden ulkomittojen perusteella 
 
Luokka (pituus/leveys) 
I–III  enintään 80/9 m 
IV  80–85/9,50 m 
V a  95–110/11,40 m 
V b  172–175/11,40 m 
VI a  95–110/22,80 m 
VI b  185–195/22,80 m 
VI c  270–280/22,80 tai 195–200/33–34,20 m 
VII  285/33–34,20 m tai enemmän. 
 
Joskus ”alusten kantavuutta” voidaan käyttää purjehduskelpoisia sisävesiväyliä jaoteltaessa. 
 

C.I-08 Satama 

Paikka, johon alukset voivat ankkuroitua ja jossa aluksiin voidaan lastata ja aluksista voidaan 
purkaa rahtia tai aluksiin voi nousta matkustajia tai niistä voi poistua matkustajia tavallisesti 
suoraan laivalaiturille. 
 

C.I-09 Tilastosatama 

Tilastosatamaan kuuluu yksi tai useampi satama, jota valvoo tavallisesti yksi 
satamaviranomainen, joka rekisteröi alusten ja rahdin liikkumista. 

  

C.I-10 YK/LOCODE 

Viisimerkkinen tunnus, jossa kaksi ensimmäistä merkkiä on ISO 3166 -standardin mukainen 
maakoodi ja loput kolme tulevat Genevessä annetusta YK/ECE:n suosituksesta N:o 16 tai ovat 
Eurostatin koodeja satamille, jotka eivät sisälly vielä YK:n järjestelmään. 
 

C.I-11 Satamalaiturin pituus 

Laiturin kokonaispituus metreinä. 
 

C.I-12 Ro-Ro-aluksen ankkuripaikka 

Paikka, jossa ro-ro-alus voi ankkuroitua sekä lastata ja purkaa moottoriajoneuvoja ja muita 
liikkuvia ro-ro-yksiköitä ramppeja pitkin laivasta rantaan ja päinvastoin. 
 

C.I-13 Satamanosturit nostokyvyn mukaan 

Satamissa käytettävissä olevien nostureiden määrä nostokyvyn mukaan. 
 
Mahdollisia nostokykyluokkia ovat seuraavat: 
 
a) enintään 10 tonnia 
b) yli 10 tonnia mutta enintään 20 tonnia 
c) yli 20 tonnia mutta enintään 40 tonnia 
d) yli 40 tonnia. 

 

C.I-14 Satamanosturit tyypeittäin 

Satamissa käytettävissä olevien nostureiden määrä tyypeittäin: 
 
a) liikkuvat konttinosturit 
b) muut konttinosturit 
c) muut nosturit. 
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C.I-15 Yhteydet muihin kuljetusmuotoihin 

Käytettävissä olevat yhteydet satamista muihin kuljetusmuotoihin ja etäisyys kilometreinä. 
 
a) merenkulku 
b) rautateiden henkilöliikenne 
c) rautateiden tavaraliikenne 
d) moottoritie 
e) lentoasema 
 

C.I-16 Maihinnousulaituri 

Paikka, joka on tarkoitettu yksinomaan matkustajien nousemiseen alukseen tai poistumiseen 
aluksesta. Ei ole osa sisävesisatamaa. 
 

C.I-17 Sulku 

Sisävesiväylällä oleva laite, jonka molemmissa päissä on portit veden pinnan nostamiseksi tai 
laskemiseksi, jotta alukset pääsevät läpi. Mukaan luetaan laivahissit. 
 
Laivahissi on laite, jolla alukset siirretään kahden eri korkeudella olevan vesistön välillä. 
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C.II KULJETUSVÄLINEET 

C.II.A Alukset 

C.II.A-01 Sisävesialus 

 
Tavaraliikenteeseen tai julkiseen henkilöliikenteeseen tarkoitettu tai johonkin erityiseen 
kaupalliseen tarkoitukseen sopiva uiva alus, joka liikennöi pääsiassa purjehduskelpoisilla 
sisävesiväylillä, suojatuilla vesialueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä tai alueilla, joilla 
sovelletaan satamajärjestystä. 
 
Korjattavana olevat alukset luetaan mukaan, samoin kuin sisävesiliikenteeseen soveltuvat 
alukset, joilla on lupa liikennöidä myös merellä (yhdistetyt meri- ja sisävesialukset). Tähän 
luokkaan ei lueta satama-aluksia, satamaproomuja eikä -hinaajia, lauttoja, kalastusaluksia, 
ruoppaajia, nostolaitealuksia eikä yksinomaan varastoina käytettäviä aluksia, uivia työpajoja, 
asuntoveneitä eikä huviveneitä. 
 

C.II.A-02 Kotimainen sisävesialus 

Ilmoittavassa maassa tiettynä ajankohtana rekisteröity sisävesialus. 
 
Jos sisävesialuksia ei rekisteröidä jossakin maassa, kotimainen sisävesialus on alus, jonka 
omistaa yhtiö tai henkilö, jonka verotuksellinen kotipaikka on kyseisessä maassa. 
 

C.II.A-03 Ulkomainen sisävesialus 

Tiettynä ajankohtana muussa kuin ilmoittavassa maassa rekisteröity sisävesialus. 
 

C.II.A-04 Joki-meri-liikenteen alus 

Sisävesialus, joka on suunniteltu merikelpoiseksi ja saanut luvan liikennöidä myös 
merikelpoisena aluksena. 
 

C.II.A-05 Sisävesiliikenteen lastialus 

Purjehduskelpoisten sisävesiväylien lastiliikenteeseen tarkoitettu kantavuudeltaan vähintään 
20 tonnin alus. 
 

C.II.A-06 Sisävesiliikenteen matkustaja-alus 

Purjehduskelpoisten sisävesiväylien henkilöliikenteeseen tarkoitettu alus, jossa on yli 
12 paikkaa maksaville matkustajille. 
 

C.II.A-07 Sisävesiliikenteen konttialus 

Alus, joka on varustettu kauttaaltaan kiinteillä tai siirrettävillä ohjauslaitteella pääasiassa 
konttien kuljetusta varten. 
 

C.II.A-08 Sisävesilaivasto 

Tiettynä ajankohtana maassa rekisteröityjen ja sisävesiväyliä käyttämään hyväksyttyjen 
sisävesialusten määrä. 
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Laivaston muutokset viittaavat ilmoittavan maan sisävesiliikenteen laivaston kokonaismäärän 
tai alustyypin muutoksiin, jotka johtuvat uudisrakentamisesta, tyypin tai kantavuuden 
muutoksista, ulkomaisista ostoista tai myynneistä, romutuksesta, onnettomuuksista tai 
merenkulkurekisteriin siirrosta tai siitä poistamisesta. 
 

C.II.A-09 Omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu 

Moottorikäyttöinen sisävesiliikenteen lastialus, ei kuitenkaan omalla kuljetuskoneistolla 
varustettu säiliöproomu. 
 
Hinattavat, työnnettävät ja työnnettävät-hinattavat proomut, joissa on vain apumoottori, 
katsotaan hinattaviksi, työnnettäviksi tai työnnettäviksi-hinattaviksi proomuiksi tapauksen 
mukaan. Vaikka omalla kuljetuskoneistolla varustettua proomua voidaan käyttää 
hinaamisessa, sen luonne ei muutu. 
 

C.II.A-10 Omalla kuljetuskoneistolla varustettu työntöproomu 

Omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu, joka on suunniteltu tai varustettu työntämään 
työnnettäviä tai työnnettäviä-hinattavia proomuja. 
 

C.II.A-11 Hinattava proomu 

Hinattavaksi tarkoitettu sisävesiliikenteen lastialus, jossa ei ole omaa kuljetuskoneistoa. 
 
Vaikka hinattavassa proomussa olisi apumoottori, sen luokitus ei muutu. 
 

C.II.A-12 Työnnettävä proomu 

Työnnettäväksi tarkoitettu sisävesiliikenteen lastialus, jossa ei ole omaa kuljetuskoneistoa. 
 
Vaikka työnnettävässä proomussa olisi apumoottori, sen luokitus ei muutu. 
 

C.II.A-13 Työnnettävä-hinattava proomu 

Sekä työnnettäväksi että hinattavaksi tarkoitettu sisävesiliikenteen lastialus, jossa ei ole omaa 
kuljetuskoneistoa. 
 
Vaikka työnnettävässä-hinattavassa proomussa olisi apumoottori, sen luokitus ei muutu. 

 

C.II.A-14 Omalla kuljetuskoneistolla varustettu säiliöproomu 

Nesteiden tai kaasujen irtolastikuljetukseen kiinteissä säiliöissä tarkoitettu proomu, jossa on 
oma kuljetuskoneisto. 
 
Mukaan ei lueta säiliöaluksia, jotka on tarkoitettu jauhemaisten aineiden, kuten sementin, 
jauhon, laastin yms. irtolastikuljetukseen, vaan ne lasketaan omalla kuljetuskoneistolla 
varustettuihin proomuihin. 
 

C.II.A-15 Omalla kuljetuskoneistollavarustettu säiliötyöntöproomu 

Nesteiden tai kaasujen irtolastikuljetukseen tarkoitettu työntöproomu, jossa on oma 
kuljetuskoneisto. 
 
Mukaan ei lueta säiliöaluksia, jotka on tarkoitettu jauhemaisten aineiden, kuten sementin, 
jauhon, laastin yms. irtolastikuljetukseen, vaan ne lasketaan omalla kuljetuskoneistolla 
varustettuihin työntöproomuihin. 
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C.II.A-16 Hinattava säiliöproomu 

Nesteiden tai kaasujen irtolastikuljetukseen tarkoitettu hinattava proomu. 
 
Mukaan ei lueta säiliöaluksia, jotka on tarkoitettu jauhemaisten aineiden, kuten sementin, 
jauhon, laastin yms. irtolastikuljetukseen, vaan ne lasketaan hinattaviin proomuihin. 

 

C.II.A-17 Työnnettävä säiliöproomu 

Nesteiden tai kaasujen irtolastikuljetukseen tarkoitettu työnnettävä proomu. 
 
Mukaan ei lueta säiliöaluksia, jotka on tarkoitettu jauhemaisten aineiden, kuten sementin, 
jauhon, laastin yms. irtolastikuljetukseen, vaan ne lasketaan työnnettäviin proomuihin. 
 

C.II.A-18 Työnnettävä-hinattava säiliöproomu 

Nesteiden tai kaasujen irtolastikuljetukseen tarkoitettu työnnettävä-hinattava proomu. 
 
Mukaan ei lueta säiliöaluksia, jotka on tarkoitettu jauhemaisten aineiden, kuten sementin, 
jauhon, laastin yms. irtolastikuljetukseen, vaan ne lasketaan työnnettäviin-hinattaviin 
proomuihin. 

C.II.A-19 Muu tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu alus 

Muu sisävesiliikenteen lastialus, joka on tarkoitettu tavaroiden kuljetukseen ja joka ei sovi 
edellisten luokkien määritelmiin. 
 

C.II.A-20 Hinaaja 

Moottorikäyttöinen vähintään 37 kW:n alus, joka on tarkoitettu hinattavien proomujen, 
työnnettävien-hinattavien proomujen ja lauttojen hinaamiseen muttei tavaroiden kuljetukseen. 
 
Mukaan ei lueta satama- eikä merihinaajia. 

C.II.A-21 Työntöalus 

Moottorikäyttöinen vähintään 37 kW:n alus, joka on suunniteltu tai varustettu työnnettävien tai 
työnnettävien-hinattavien proomujen työntämiseen muttei tavaroiden kuljetukseen. 
 
Mukaan ei lueta satamien työntöaluksia. 
 

C.II.A-22 Puskuhinaaja 

Moottorikäyttöinen vähintään 37 kW:n alus, joka on suunniteltu tai varustettu hinattavien ja 
työnnettävien-hinattavien proomujen tai lauttojen hinaamiseen sekä työnnettävien ja 
työnnettävien-hinattavien proomujen työntämiseen muttei tavaroiden kuljetukseen. 
 

C.II.A-23 Sisävesiliikenteen lastialuksen kuljetuskapasiteetti 

Tonneina ilmoitettu tavaroiden suurin sallittu paino, joka voidaan kuljettaa aluksessa. 
 

C.II.A-24 Sisävesiliikenteen matkustaja-aluksen suurin sallittu matkustajamäärä 

Suurin sallittu matkustajamäärä, jonka alus saa kuljettaa. 
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C.II.A-25 Teho (kW) 

Alusta liikuttavan voimakoneen tuottama mekaaninen käyttövoima. 
 
Teho olisi mitattava tehollisina kilowatteina (potkuriin siirretty teho): 
1 kW = 1,36 hv, 1 hv = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Aluksen rakennusvuosi 

Alkuperäisen rungon rakennusvuosi. 
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C.II.B KONTIT YM 

C.II.B-01 Kuljetusyksikkö 

 
Kontti, vaihtokori. 
 
Mukaan luetaan meriliikenteessä käytetyt ”lavat” (ks. jäljempänä kohta C.II.B-09), jotka 
kuuluvat erikoiskontteihin. 

 

C.II.B-02 Intermodaalikuljetusyksikkö (ITU) 

Intermodaalikuljetukseen sopiva kontti, vaihtokori, puoliperävaunu, perävaunu tai 
moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo. 

C.II.B-03 Kontti 

Tavaroiden kuljetukseen sopiva erityinen lujitettu pinottava koppi, jota voidaan siirtää vaaka- 
tai pystysuoraan. Virallisempi kontin tekninen määritelmä on seuraavanlainen: 
 
Kontti on kuljetuskalustoyksikkö, joka on 
 
a) muodoltaan pysyvä ja riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön 
b) suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa 

kuljetusmuotoa käyttäen 
c) varustettu laittein, joiden avulla sitä on helppo käsitellä varsinkin kuljetusmuotoa 

vaihdettaessa 
d) suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi 
e) pinottavissa ja 
f) sisätilavuudeltaan vähintään 1 m3. 
 
Mukaan ei lueta vaihtokoreja. 
 
Mukaan luetaan merikuljetuksissa käytettävät lavat (ks. jäljempänä kohta C.II.B-09), jotka 
katsotaan erikoiskonteiksi, vaikka niillä ei ole sisätilavuutta eivätkä ne siten täytä edellä olevan 
f kohdan vaatimusta. 
 

C.II.B-04 Konttien kokoluokat 

Konttien tärkeimmät kokoluokat ovat seuraavat: 
 
a) 20 jalan ISO-kontti (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
b) 40 jalan ISO-kontti (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
c) ISO-kontti, jonka pituus on yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa 
d) ISO-kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa 
e) Super high cube -kontti (ylimitoitettu kontti) 
f) lentokontti (lentokuljetusstandardien mukainen kontti). 
 
Kontit ovat tavallisesti 8 jalkaa korkeita, mutta niitä on myös muun korkuisia. High cube 
-konttien korkeus on 9,5 jalkaa. Super high cube -kontti ylittää ISO-standardin mukaiset mitat. 
Näiden konttien pituudet ovat 45 jalkaa, 48 jalkaa ja 53 jalkaa. 
Kohtien a–e kontit ovat suuria kontteja. 
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C.II.B-05 Kontin omapaino 

Kontin omapaino luetaan mukaan kontissa kuljetettavien tavaroiden kokonaispainoon, jolloin 
puhutaan tavaroiden kokonaisbruttopainosta. Kontissa kuljetettavien tavaroiden bruttopaino 
voidaan laskea vähentämällä kontin omapaino kokonaisbruttopainosta ja päinvastoin. Ellei 
omapainosta ole tietoa, omapaino arvioidaan alla lueteltujen keskiarvojen mukaan. 
 

Kontin omapaino voidaan arvioida seuraavasti: 
 
20 jalan ISO-kontti    2,3 tonnia 
40 jalan ISO-kontti    3,7 tonnia 
yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa pitkä ISO-kontti  3,0 tonnia 
yli 40 jalkaa pitkä ISO-kontti   4,7 tonnia 

C.II.B-06 Konttityypit 

 
Tärkeimmät konttityypit, jotka on määritelty rahtikonttikäsikirjastandardissa ISO 668, ovat 
seuraavat: 
 
1. Yleiskäyttökontit 
 
2. Erityiskäyttökontit 

− tuuletettu umpikontti 
− avokattoinen kontti 
− lava-alustainen avosivuinen kontti 
− lava-alustainen avosivuinen kontti täydellisin ylärakentein 
− lava-alustainen avosivuinen kontti vaillinaisin ylärakentein ja kiintein päädyin 
− lava-alustainen avosivuinen kontti vaillinaisin ylärakentein ja kokoon käännettävin 

päädyin 
− lava (kontti) 

 
3. Erityisrahtikontit 

− termokontti 
− eristetty kontti 
− jäähdytyskontti (haihtuva jäähdytinaine) 
− mekaanisesti jäähdytettävä kontti 
− lämmitettävä kontti 
− jäähdytettävä ja lämmitettävä kontti 
− säiliökontti 
− kuivairtolastikontti 
− erityiskontti (esim. autokontti, eläinkuljetuskontti jne.) ja 
− lentokuljetuskontti. 

 

C.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

Tilastoyksikkö, joka perustuu 20 jalan (6,10 m:n) pituiseen ISO-konttiin ja joka on eri konttien 
standardimitta ja kuvaa konttialusten tai terminaalien kapasiteettia. Yksi 20 jalan ISO-kontti on 
1 TEU. 
 
Yksi 40 jalan ISO-kontti on 2 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus yli 20 jalkaa ja alle 40 jalkaa, on 1,50 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa, on 2,25 TEU. 
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C.II.B-08 Vaihtokori 

Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja 
varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja 
rautatieliikenteen ajoneuvosta toiseen. 
 
Näitä yksikköjä ei ole alun perin tarkoitettu pinottavaksi eikä päälle nostettavaksi täysinä. 
Monia näistä voidaan nykyään pinota tai nostaa päälle, muttei yhtä laajasti kuin kontteja. 
Konteista ne eroavat pääasiassa siinä, että ne on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen 
mittoihin. Tällainen yksikön on saatava Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) hyväksyntä, jos sitä 
aiotaan käyttää rautatiekuljetuksissa. Osassa vaihtokoreja on käännettävät jalat, joiden päällä 
yksikkö seisoo, kun se ei ole ajoneuvossa. 
 

C.II.B-09 Lava 

Kuormattava, täysin ylärakenteeton lava, jonka pituus ja leveys ovat samat kuin kontin alustan 
ja joka on varustettu ylä- ja alakulmakappalein. 
 
Tämä on vaihtoehtoinen nimitys tietyille erityiskäyttökonteille, lähinnä lavakonteille ja 
vaillinaisin ylärakentein varustetuille lava-alustaisille konteille. 
 

C.II.B-10 Kuormalava 

Tavaroiden nostamista ja pinoamista helpottamaan tarkoitettu korotettu lava. 
 
Yleensä kuormalavat on tehty puusta ja ne ovat vakiomittaisia: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) ja 800 mm x 1 200mm (CEN). 

C.II.B-11 Ro-Ro-yksikkö 

Pyörillä varustettu tavarankuljetusväline, kuten kuorma-auto, perävaunu tai puoliperävaunu, 
joka voidaan ajaa tai vetää alukseen tai junaan. 
 
Määritelmään luetaan mukaan satamissa ja aluksissa käytettävät perä- tai lauttavaunut. 
 

C.II.B-12 Pukkinosturi 

Konttinosturi, jossa on tolppien varassa seisova vaakasuora yläpalkki. Tolpat ovat joko 
kiinteät, liikkuvat kiinteillä raiteilla tai niissä on kumipyörät ja suhteellisen vähän liikkumavaraa. 
Kuormaa voidaan siirtää vaakatasossa, pystysuunnassa ja sivuttain. 
 
Tällaisia nostureita käytetään tavallisesti vaihdettaessa kuormaa tie- ja rautatiekuljetuksen 
välillä ja/tai vesi- ja maakuljetuksen välillä. 
 

C.II.B-13 Lukki 

Kumipyörillä liikkuva nostolaite, jolla siirretään tai pinotaan kontteja lujitetulle pinnalle. 
 

C.II.B-14 Kurottaja 

Traktoriajoneuvo, jonka etuosassa on laite intermodaalikuljetusyksikköjen nostamista, 
pinoamista tai siirtämistä varten. 
 

C.II.B-15 Haarukkatrukki 

Ajoneuvo, jossa on moottorikäyttöiset vaakasuorat ”haarukat”, joilla voidaan nostaa, siirtää tai 
pinota kuormauslavoja, kontteja tai vaihtokoreja. Kaksi jälkimmäistä ovat tavallisesti tyhjiä. 
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C.II.B-16 Konttitarttuja 

Nostolaitteen säädettävä osa, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi intermodaalikuljetusyksikön 
yläkulmakappaleisiin. 
 
Monissa konttitarttujissa on lisäksi pihdit, jotka kiinnittyvät intermodaalikuljetusyksikön 
alapuolen kiskoihin. 
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C.III YRITYKSET, TALOUDEN SUORITTEET JA TYÖLLISYYS 

C.III-01 Yritys 

Institutionaalinen yksikkö tai institutionaalisten yksiköiden pienin ryhmä, joka kattaa kaikki sen 
tuotantotoiminnan suorittamiseen tarvittavat toiminnot ja suoraan tai välillisesti valvoo niitä. 
 
Tilastoiminen yritykseksi edellyttää, että yrityksellä on yksi omistus- tai valvontataho. Yritys voi 
kuitenkin harjoittaa useaa eri toimintaa, ja sillä voi olla useita toimipaikkoja. Mukaan luetaan 
myös yritykset, joissa ei ole palkattuja työntekijöitä. Huomioon otetaan ainoastaan yritykset, 
jotka harjoittavat tosiasiallisesti toimintaa tarkasteltavana ajankohtana. ”Nukkuvia” yksiköitä tai 
yksiköitä, jotka eivät ole vielä aloittaneet toimintaansa, ei lueta mukaan. 
 

C.III-02 Sisävesiliikenneyritys 

Sisävesiliikennepalveluja sisävesialuksilla yhdessä tai useammassa paikassa tuottava yritys, 
jonka pääasiallinen toiminta arvonlisäyksen mukaan on sisävesikuljetus sekä 
sisävesikuljetuksiin liittyvät palvelut. 
 
Toimialaluokituksessa tulevat kysymykseen seuraavat luokat: 
 
- ISIC/Rev.41: Luokka 5022 – Sisävesikuljetus 
- NACE/Rev.22: Luokka 50.40 – Jokikuljetus 
 

C.III-03 Julkinen sisävesiliikenneyritys 

Sisävesiliikenneyritys, jonka pääasiallinen omistaja (yli 50 prosenttia pääomasta) on valtio tai 
julkinen viranomainen tai niiden yritys. 
 

C.III-04 Sisävesisatamayritys 

Yritys, joka tarjoaa yhdessä tai useammassa paikassa sisävesisatamapalveluja ja jonka 
pääasiallinen toiminta arvonlisäyksen mukaan on sisävesisatamapalvelujen tarjoaminen. 
Huvivenesatamayrityksiä ei lueta mukaan. 

 
Toimialaluokituksessa tulevat kysymykseen seuraavat luokat: 
 
ISIC/Rev.4  5022 – Vesiliikennettä palveleva toiminta  
  5224 – Lastinkäsittely 
 
NACE/Rev.2 50.22 – Vesiliikennettä palveleva toiminta 
  52.24 – Lastinkäsittely 
 
Huomautus: ISIC 9329 ja NACE 93.29 sisältävät huvivenesatamayritykset. 
 

C.III-05 Julkinen sisävesisatamayritys 

Satamayritys, jonka pääasiallinen omistaja (yli 50 prosenttia pääomasta) on valtio tai julkinen 
viranomainen tai niiden yritys. 
 

                                                
1 ISIC/Rev 4 – International Standard Industrial Classification of all economic activities, United Nations Statistical 
Division (Luonnos). 
2 NACE Rev.2 – Euroopan yhteisöjen tilastollinen toimialaluokitus. EUVL L 393, 30.12.2006. 
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C.III-06 Työllisyys 

Sisävesiliikenneyrityksessä tiettynä ajanjaksona työskentelevien henkilöiden keskimääräinen 
lukumäärä (mukaan luettuina yrityksessä työskentelevät omistajat, yrityksessä säännöllisesti 
työskentelevät yhtiökumppanit ja palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä yrityksen 
ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yritykseen ja saavat palkkansa suoraan 
siltä. 
 

C.III-07 Liikevaihto 

Sisävesiliikenneyrityksen laskuttama kokonaismäärä tarkasteltavana olevalla kaudella. Vastaa 
ulkopuolisille toimitettujen tavaroiden ja tarjottujen palvelujen markkinaehtoista myyntiä. 
Liikevaihtoon sisältyvät kaikki yrityksen laskuttamista tavaroista ja palveluista perittävät verot 
ja muut maksut lukuun ottamatta yrityksen asiakkailtaan laskuttamaa arvonlisäveroa. Siihen 
sisältyvät myös kaikki muut asiakkailta veloitettavat kulut. Liikevaihdosta on vähennettävä 
hinnanalennukset, hyvitykset ja kassa-alennukset sekä palautettujen pakkausmateriaalien 
arvo, muttei käteisalennuksia. 
 
Liikevaihtoon sisältyy vain tavanomainen toiminta, eikä siihen sisälly näin ollen kiinteän 
omaisuuden myynti eikä myöskään viranomaisilta saatu toimintatuki. 
 

C.III-08 Infrastuktuuri-investointimenot 

Uuden infrastruktuurin rakentamisesta ja olemassa olevan infrastruktuurin laajentamisesta 
aiheutuvat menot, mukaan luettuina uudelleenrakentaminen, uudistaminen ja huomattavat 
korjaukset. 
 
Sulkukustannukset luetaan mukaan. 
 

C.III-09 Alusinvestointimenot 

Alusten hankintamenot. 
 

C.III-10 Infrastruktuurin kunnossapitomenot 

Infrastruktuurin käyttökunnossa pitämisestä aiheutuvat menot. 
 
Sulkukustannukset luetaan mukaan. 

C.III-11 Alusten kunnossapitomenot 

Alusten toimintakunnossa pitämisestä aiheutuvat menot. 
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C.IV LIIKENNE 

 

C.IV-01 Sisävesiliikenne 

Sisävesialuksen liikkuminen tietyllä sisävesiväyläverkolla. 
 
Kun alusta kuljetetaan toisessa liikennevälineessä, ainoastaan kuljettavan liikennevälineen 
(aktiivinen liikennemuoto) liikkuminen otetaan huomioon. 
 

C.IV-02 Kansallisen alueen sisävesiliikenne 

Sisävesialuksen liikkuminen kansallisella alueella riippumatta siitä, missä maassa alus on 
rekisteröity. 
 

C.IV-03 Tyhjänä kulkeva sisävesiliikenne 

Sisävesilastialuksen liikkuminen, kun kuljetettavien tavaroiden sekä kuljetuskaluston – kuten 
konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen – kokonaisbruttomassa on nolla, sekä 
sisävesiliikenteen matkustaja-aluksen liikkuminen silloin, kun siinä ei kuljeteta matkustajia. 
 
Tyhjäksi matkaksi ei katsota sisävesialuksen liikkumista sen kuljettaessa tyhjää kalustoa, 
kuten kontteja, vaihtokoreja tai kuormalavoja. 
 

C.IV-04 Sisävesimatka 

Sisävesialuksen liikkuminen tietystä lähtöpaikasta tiettyyn määräpaikkaan. 
 
Matka voi jakautua useaan osuuteen tai osamatkaan. 
 

C.IV-05 Aluskilometri (vessel) 

Mittayksikkö, joka vastaa sisävesialuksen liikkumista yhden kilometrin matkan. 
 
Huomioon otettava matka on tosiasiallisesti liikennöity matka. Mukaan luetaan tyhjänä 
kuljetetut sisävesialukset. Kytkyeen kukin yksikkö lasketaan yhdeksi alukseksi. 
 

C.IV-06 Sisävesialusten kytkye 

Yksi tai useampi moottoroimaton sisävesialus, jota hinaa tai työntää yksi tai useampi 
moottorikäyttöinen sisävesialus. 
 

C.IV-07 Kytkyekilometri 

Liikenteen mittayksikkö, joka vastaa kytkyeen liikkumista yhden kilometrin matkan 
sisävesiväylällä. 
 
Huomioon otettava matka on tosiasiallisesti liikennöity matka. Mukaan luetaan tyhjänä 
kulkevat yksittäiset sisävesialukset ja kytkyeet. 
 

C.IV-08 Tarjottu tonnikilometri 

Tonnikilometri on tarjottu, kun yksi tonni sisävesilastialuksen kantavuudesta kulkee yhden 
kilometrin matkan harjoitettaessa liikennettä, johon alus on pääasiassa tarkoitettu. 
 
Huomioon otettava matka on tosiasiallisesti liikennöity matka. 
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C.IV-09 Tarjottu matkustajapaikkakilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa sisävesiliikenteen matkustaja-aluksessa tarjolla olevan 
matkustajapaikan liikkumista yhden kilometrin pituisen matkan harjoitettaessa liikennettä, 
johon alus on pääasiassa tarkoitettu. 
 
Huomioon otettava matka on tosiasiallisesti liikennöity matka. 
 

C.IV-10 Saapunut sisävesialus 

Lastattuna tai tyhjänä sisävesiteitse maahan saapunut sisävesialus. 
 
Jos sisävesialus saapuu maahan muulla liikennevälineellä, vain aktiivisen liikennevälineen 
katsotaan saapuneen maahan. 
 

C.IV-11 Lähtenyt sisävesialus 

Lastattuna tai tyhjänä sisävesiteitse maasta lähtenyt sisävesialus. 
 
Jos sisävesialus poistuu maasta muulla liikennevälineellä, vain aktiivisen liikennevälineen 
katsotaan lähteneen maasta. 
 

C.IV-12 Sisävesialuksen kauttakulku 

Lastattu tai tyhjä sisävesialus, joka on saapunut maahan jossakin paikassa ja lähtenyt maasta 
toisessa paikassa millä tahansa liikennevälineellä, jos maassa kuljettu matka on tehty 
kokonaan sisävesiteitse eikä maassa ole suoritettu lastausta eikä purkua. 
  
Mukaan luetaan sisävesialukset, jotka on kuormattu toiseen liikennevälineeseen tai purettu 
toisesta liikennevälineestä maan rajalla. 
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C.V LIIKENNEMITTAUS 

C.V-01 Sisävesikuljetus 

Tavaroiden ja/tai matkustajien liikkuminen sisävesialuksella yksinomaan tai osittain 
purjehduskelpoisia sisävesiväyliä pitkin. 
 
Mukaan ei lueta alusten polttoaine- ja muonatäydennyksiä satamassa. Kun sisävesialusta 
kuljetetaan toisessa aluksessa, vain kuljettavan aluksen liikkuminen (aktiivinen liikennemuoto) 
otetaan huomioon. 
 

C.V-02 Kotimaan sisävesikuljetus 

Sisävesialuksessa kuljetettavien tavaroiden ja matkustajien liikkuminen kahden paikan 
(tavaran lastaus- / matkustajien nousupaikan ja tavaran purku- / matkustajien poistumispaikan) 
välillä maan rajojen sisällä aluksen rekisteröintimaasta riippumatta. Tähän voi liittyä kulku 
jonkin toisen maan kautta, jolloin kuljetus on merkittävä kyseisessä maassa 
kauttakulkuliikenteeksi. 
 

C.V-03 Sisämaan liikenne 

Tavara-ja matkustajaliikenne sisävesisatamiin ja sisävesisatamista, joita yhdistävät vesireitit, 
jotka on voitu saada purjehduskelpoisiksi yhden tai useamman sulkurakenteen avulla. 
 

C.V-04 Sisävesiväylien kabotaasiliikenne 

Toisessa maassa rekisteröidyllä sisävesialuksella harjoitettu kotimaan sisävesiliikenne. 
 

C.V-05 Kansainvälinen sisävesiliikenne 

Sisävesiliikenne eri maissa sijaitsevien kahden paikan (tavaran lastaus- / matkustajien 
nousupaikan ja tavaran purku- / matkustajien poistumispaikan) välillä. Tähän voi liittyä kulku 
yhden tai useamman muun maan kautta, jolloin kuljetus on merkittävä näissä maissa 
kauttakulkuliikenteeksi.  
 

C.V-06 Kolmansien maiden välinen sisävesiliikenne 

Yhden maan yrityksen harjoittama sisävesiliikenne toisessa maassa sijaitsevasta tavaroiden 
lastaus- / matkustajien nousupaikasta kolmannessa maassa sijaitsevaan tavaroiden purku- / 
matkustajien poistumispaikkaan. 
 
Kuljetukseen voi liittyä kauttakulku yhden tai useamman muun maan kautta. 
 

C.V-07 Joki–meri-liikenne 

Liikennöinti osaksi sisävesiteitse ja osaksi meriteitse ilman uudelleenlastausta. Liikennöintiä 
voidaan harjoittaa sisävesialuksella tai merikelpoisella aluksella. 
 
Tällaista liikennöintiä harjoittavalle sisävesialukselle on hankittava asianmukainen lupa merellä 
liikennöintiä varten. 
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C.V-08 Sisävesiväylien kauttakulkuliikenne 

Sisävesiliikenne yhden maan kautta muussa maassa tai muissa maissa sijaitsevien kahden 
paikan (tavaran lastaus- / matkustajien nousupaikan ja tavaran purku- / matkustajien 
poistumispaikan) välillä, kun koko kyseisessä maassa kuljettu matka tehdään sisävesiä pitkin 
eikä maassa tapahdu lastausta tai matkustajien nousua eikä lastin purkua tai matkustajien 
poistumista. 
 
Mukaan luetaan kyseisen maan rajalla toiseen liikennemuotoon kuormatut tai toisesta 
liikennemuodosta puretut sisävesialukset. 

 

C.V-09 Sisävesiliikenne taajamissa 

Taajama-alueella sijaitsevilla sisävesiväylillä harjoitettu liikenne. 
 
Taajamien sisävesiliikenteeksi katsotaan ainoastaan liikenne, joka tapahtuu pääasiassa tai 
yksinomaan taajamien sisävesiväylillä. 
 

C.V-10 Sisävesiliikenteen matkustaja 

Sisävesialuksella matkan tekevä henkilö. Sisävesialusten palveluhenkilöstöä ei katsota 
matkustajiksi. 
 

C.V-11 Sisävesiliikenteen henkilökilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa yhden matkustajan kuljettamista sisävesiteitse yhden kilometrin 
matkan. 
 
Huomioon otettava matka on matkustajan tosiasiallisesti kulkema matka. 
 

C.V-12 Alukseen noussut sisävesiliikenteen matkustaja 

Matkustaja, joka nousee sisävesialukseen siinä kuljetettavaksi. 
 
Siirtyminen sisävesialuksesta toiseen katsotaan sisävesialukseen nousemiseksi aluksesta 
poistumisen jälkeen. 
 

C.V-13 Aluksesta poistunut sisävesiliikenteen matkustaja 

Sisävesialuksesta kuljetuksen jälkeen poistunut matkustaja. 
 
Siirtyminen sisävesialuksesta toiseen alukseen katsotaan aluksesta poistumiseksi ennen 
nousemista uudelleen alukseen. 
 

C.V-14 Henkilöliikenteen sisävesikuljetusyhteys 

Sisävesiä pitkin kuljetetun matkustajan nousu- ja poistumispaikan välinen yhteys käytetystä 
reitistä riippumatta. 
 
Paikat määritellään käyttämällä kansainvälisiä luokituksia, kuten NUTS-nimikkeistöä 
(tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 
 

C.V-15 Matkustajan nousupaikka 

Paikka, jossa matkustaja nousee sisävesialukseen siinä kuljetettavaksi. 
 
Siirtyminen sisävesialuksesta toiseen alukseen katsotaan alukseen nousemiseksi aluksesta 
poistumisen jälkeen. 
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C.V-16 Matkustajan poistumispaikka 

Paikka, jossa matkustaja poistuu sisävesialuksesta kuljetuksen jälkeen. 
 
Siirtyminen sisävesialuksesta toiseen alukseen katsotaan aluksesta poistumiseksi ennen 
nousemista uudelleen alukseen. 
 

C.V-17 Sisävesiteitse kuljetetut tavarat 

Sisävesilastialuksella kuljetetut tavarat. 
 

Mukaan luetaan kaikki pakkaukset ja kuljetuskalusto, kuten kontit, vaihtokorit ja kuormalavat. 
 

C.V-18 Tavaroiden kokonaisbruttopaino 

Kuljetettujen tavaroiden ja pakkausten kokonaispaino sekä kuljetusyksikköjen (esimerkiksi 
konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen sekä aluksessa kuljetettujen tavara-ajoneuvojen) 
omapaino. 
 

C.V-19 Tavaroiden bruttopaino 

Kuljetettujen tavaroiden, myös pakkausten, kokonaispaino lukuun ottamatta kuljetusyksikköjen 
(esimerkiksi konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen sekä aluksessa kuljetettujen tavara-
ajoneuvojen) omapainoa. 
 

C.V-20 Omapaino 

Kuljetusyksikön (esimerkiksi kontin, vaihtokorin tai kuormalavan tai aluksessa kuljetetun 
tavara-ajoneuvon) paino ennen kuorman lastaamista. 
 

C.V-21 Sisävesiliikenteen tonnikilometri 

Mittayksikkö tavaraliikenteen suoritteelle, kun tonni tavaraa kuljetetaan sisävesiteitse yhden 
kilometrin matka. 
 
Huomioon otettava matka on ilmoittavassa maassa kuljettu matka. 
 

C.V-22 Sisävesiliikenteen TEU-kilometri 

Konttiliikenteen mittayksikkö, joka vastaa yhden TEU:n kuljettamista yhden kilometrin matkan. 
 
Toteutuneita TEU-kilometrejä ilmoitettaessa otetaan huomioon ainoastaan purjehduskelpoista 
sisävesiväylää pitkin ilmoittavassa maassa kuljettu matka. 
 

C.V-23 Sisävesiliikenteen tavaraluokitus 

Kuljetetut tavarat voidaan luokitella tyypeittäin. 
 
Esimerkkejä luokitusjärjestelmistä ovat NST 2007 -luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics), joka korvaa CSTE-luokituksen (Commodity Classification for Transport 
Statistics in Europe – YK/ECE) ja NST/R-luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics/revised – Eurostat). 
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C.V-24 Vaaralliset aineet 

Sisävesiliikenteen vaarallisten aineiden luokat on määritetty YK:n laatiman ”Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods” -suosituksen 15. tarkistetussa versiossa (Yhdistyneet 
Kansakunnat, Geneve 2007). 
 
– Luokka 1: räjähteet 
– Luokka 2: kaasut 
– Luokka 3:  palavat nesteet 
– Luokka 4:  helposti syttyvät kiinteät aineet; helposti itsestään syttyvät aineet; aineet, 

jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 
– Luokka 5:  sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit 
– Luokka 6:  myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet 
– Luokka 7:  radioaktiiviset aineet 
– Luokka 8:  syövyttävät aineet 
– Luokka 9:  muut vaaralliset aineet ja esineet. 

 

C.V-25 Lastatut tavarat 

Sisävesikuljetusta varten sisävesialukseen kuormatut tavarat. 
 
Uudelleenlastaus sisävesialuksesta toiseen katsotaan purkamisen jälkeiseksi lastaukseksi. 
Sama pätee puskuhinaajien tai hinaajien vaihtoon. 
 

C.V-26 Puretut tavarat 

Sisävesikuljetuksen jälkeen sisävesialuksesta pois otetut tavarat. 
 
Uudelleenlastaus sisävesialuksesta toiseen katsotaan uudelleenlastausta edeltäväksi 
purkamiseksi. Sama pätee puskuhinaajien tai hinaajien vaihtoon. 
 

C.V-27 Tavaraliikenteen sisävesikuljetusyhteys 

Sisävesiä pitkin kuljetettujen tavaroiden lastaus- ja purkupaikan välinen yhteys käytetystä 
kulkureitistä riippumatta. 
 
Paikat määritellään käyttämällä kansainvälistä luokitusta, kuten NUTS-nimikkeistö 
(tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 
 

C.V-28 Lastauspaikka 

Paikka, jossa tavara lastataan sisävesilastialukseen tai jossa puskuhinaaja tai hinaaja 
vaihdetaan. 
 

C.V-29 Purkupaikka 

Paikka, jossa tavara puretaan sisävesilastialuksesta tai jossa puskuhinaaja tai hinaaja 
vaihdetaan. 
 

C.V-30 Lastin lastausmaa/-alue tai matkustajien lähtömaa/-alue 

Maa tai alue, jossa sijaitsevat satamat, joissa kuljetut tavarat lastataan tai matkustajat 
nousevat alukseen. 

 

C.V-31 Lastin purkumaa/-alue tai matkustajien saapumismaa/-alue 

Maa tai alue, jossa sijaitsevat satamat, joissa kuljetut tavarat puretaan tai matkustajat 
poistuvat aluksesta. 
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C.VI ENERGIANKULUTUS 

C.VI-01 Sisävesiliikenteen energiankulutus 

Sisävesiliikenteen alusten kuluttama kokonaisenergiamäärä. 
 
Mukaan luetaan tyhjänä kulkevien sisävesialusten kuluttama kokonaisenergiamäärä. 
 

C.VI-02 Öljytonniekvivalentti (toe) 

 
Energiankulutuksen mittayksikkö: 1 toe = 0,041868 TJ. 

 
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) vuonna 1991 hyväksymät muuntokertoimet ovat 
seuraavat: 
 
- moottoribensiini  1,070 
- dieselöljy   1,035 
- raskas polttoöljy  0,960 
- nestekaasu  1,130 
- maakaasu  0,917 

 
IEA:n käyttämä muuntokerroin sähkölle on 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

C.VI-03 Joule 

Energiankulutuksen mittayksikkö. 
1 terajoule = 10

12
 J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 toe. 
 

C.VI-04 Moottoribensiini 

Kevyt hiilivetypolttoaine, jota käytetään polttomoottoreissa ilma-aluksia lukuun ottamatta. 
 
Moottoribensiini tislataan 35–215 °C:ssa, ja sitä käytetään polttoaineena maalla käytettävissä 
kipinäsysytysmoottoreissa. Moottoribensiiniin voi sisältyä lisäaineita, hapettavia aineita, 
oktaaniluvun parantajia, myös lyijy-yhdisteitä kuten TEL (tetraetyylilyijy) ja TML 
(tetrametyylilyijy). 
 
Lämpöarvo: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

C.VI-05 Dieselöljy (kevyt polttoöljy) 

 
Öljy, joka saadaan raakaöljyn ilmatislauksen alimmasta jakeesta. 
 
Dieselöljyyn sisältyy raskaita öljyjakeita, jotka on saatu ilmatislauksen jälkeen tehdyllä 
tyhjiötislauksella. Dieselöljy tislautuu 200–380 °C:ssa siten, että enintään 65 prosenttia 
tilavuudesta tislautuu 250 °C:ssa hävikki mukaan luettuna, ja vähintään 80 prosenttia 
350 °C:ssa. Leimahduspiste on aina yli 50 °C, ja tiheys suurempi kuin 0,81. Sekoittamalla 
saatuja raskaita öljyjakeita yhdistellään dieselöljyihin edellyttäen, ettei niiden kinemaattinen 
viskositeetti ole 40 °C:ssa yli 25 cST. 
Lämpöarvo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII ONNETTOMUUDET 

C.VII-01 Onnettomuus 

Tahaton äkillinen tapahtuma tai tällaisten tapahtumien ketju, jolla on haitallisia seurauksia. 
 

C.VII-02 Sisävesiliikenteen onnettomuus 

Sisävesiliikenteen onnettomuus on yksittäinen, eriteltävissä oleva, odottamaton, epätavallinen 
ja tahaton ulkoisiin tekijöihin sidoksissa oleva tapahtuma, joka johtuu sisävesialuksen 
toiminnasta tai liittyy sen toimintaan ja josta seuraa sisävesiliikenteen vahinkotapahtuma tai 
vaaratilanne, joka sattuu tiettyyn aikaan tietyssä paikassa ilman ilmeistä syytä, mutta jolla on 
merkittäviä seurauksia. 
 
Määritelmän perusteella itsemurhaa ei lueta mukaan, sillä se on tahallinen teko. Niitä ei siis 
oteta huomioon Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) rautatieliikenteen onnettomuustilastoissa 
eikä kansainvälisissä tieliikenneonnettomuustilastoissa. 
Itsemurhatilastot olisi kerättävä erikseen niiden merkittävyyden vuoksi. Mukaan ei lueta 
terroritekoja eikä rikoksia. 
 

C.VII-03 Henkilövahinko-onnettomuus 

Onnettomuus, jossa on osallisena vähintään yksi sisävesiväylällä liikkuva sisävesialus ja josta 
seuraa vähintään yhden henkilön loukkaantuminen tai kuolema. 
 
Itsemurha tai itsemurhan yritys ei ole onnettomuus vaan tarkoituksellinen teko, jolla pyritään 
vahingoittamaan itseä kuolettavasti. Jos itsemurha tai itsemurhan yritys vahingoittaa kuitenkin 
toista sisävesialuksessa olevaa henkilöä, tapaus katsotaan henkilövahinko-onnettomuudeksi. 
 
Henkilövahinko-onnettomuuksiin ei lueta onnettomuuksia, joista aiheutuu ainoastaan 
omaisuusvahinkoa. 
 

C.VII-04 Kuolemaan johtava onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, joka johtaa henkilön kuolemaan. 
 

C.VII-05 Muu kuin kuolemaan johtava onnettomuus 

Henkilövahinko-onnettomuus, joka ei johda henkilön kuolemaan. 
 

C.VII-06 Kuollut 

Henkilö, joka kuolee henkilövahinko-onnettomuuden seurauksena välittömästi tai 
30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta itsemurhaa lukuun ottamatta. 
 
Mukaan ei lueta kuollutta henkilöä, jonka kuolinsyy on toimivaltaisen viranomaisen mukaan 
itsemurha eli itsensä tarkoituksellinen surmaaminen. 
Jos maassa ei sovelleta 30 vuorokauden määräaikaa, arvioidaan muuntokertoimet siten, että 
vertailu voidaan tehdä 30 vuorokauden määritelmän perusteella. 
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C.VII-07 Loukkaantunut 

Henkilö, joka ei kuole välittömästi henkilövahinko-onnettomuuden seurauksena eikä 
30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta mutta joka loukkaantuu ja tarvitsee tavallisesti 
lääketieteellistä hoitoa. Itsemurhayrityksiä ei lueta mukaan. 
 
Lievästi loukkaantuneita henkilöitä, jotka saavat pieniä haavoja ja mustelmia, ei tavallisesti 
kirjata loukkaantuneiksi. 
 
Mukaan ei lueta loukkaantunutta henkilöä, jonka loukkaantumissyy on toimivaltaisen 
viranomaisen mukaan itsemurhayritys eli tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen, josta ei 
seuraa kuolema vaan henkilön loukkaantuminen. 
 

C.VII-08 Vakava vamma 

Henkilölle onnettomuudessa aiheutunut vamma, jonka seurauksena henkilö on 
toimintakyvytön yli 72 tuntia ja toimintakyvyttömyys alkaa seitsemän päivän kuluessa 
henkilövahinko-onnettomuudesta. 
 

C.VII-09 Vakavasti loukkaantunut 

Loukkaantunut henkilö, joka on sairaalahoidossa yli 24 tuntia. 
 

C.VII-10 Lievästi loukkaantunut 

Loukkaantunut henkilö, joka ei ole loukkaantunut vakavasti. 
 
Lievästi loukkaantuneita henkilöitä, jotka saavat pieniä haavoja ja mustelmia, ei tavallisesti 
kirjata loukkaantuneiksi. 
 

C.VII-11 Sisävesiliikenteen vahinkotapahtuma 

Tapahtuma, josta seuraa jokin seuraavista: 
 
1. Henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti sisävesialuksen toiminnan 

seurauksena tai sen yhteydessä. 
2. Henkilö katoaa sisävesialukselta sisävesialuksen toiminnan seurauksena tai 

sen yhteydessä. 
3. Sisävesialus tuhoutuu, oletettavasti tuhoutuu tai hylätään. 
4. Sisävesialukselle aiheutuu omaisuusvahinkoa. 
5. Sisävesialus ajaa karille, tulee toimintakyvyttömäksi tai on osallisena 

törmäyksessä. 
6. Omaisuusvahinkoa aiheutuu sisävesialuksen toiminnan seurauksena tai sen 

yhteydessä. 
7. Yhden tai useamman sisävesialuksen toiminnasta johtuvan tai toimintaan 

liittyvän sisävesialuksen vahingoittumisen seurauksena syntyy 
ympäristövahinko. 

 

C.VII-12 Hyvin vakava vahinkotapahtuma 

Sisävesialukselle sattunut vahinko, johon liittyy sisävesialuksen täydellinen tuhoutuminen, 
ihmishengen menetys tai paha saastuminen. 
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C.VII-13 Vakava vahinkotapahtuma 

Muu kuin hyvin vakava vahinkotapahtuma, ja johon liittyy jokin seuraavista: 
 
tulipalo, räjähdys, karilleajo, pohjakosketus, vaikeiden sääolosuhteiden aiheuttama vaurio, 
jäävaurio, runkoon tullut repeämä tai epäilty runkovahinko tms., josta seuraa 
rakenteellinen vaurio, jonka vuoksi sisävesialus ei ole purjehduskelpoinen, kuten runkoon 
vesirajan alapuolelle puhjennut reikä, päämoottorien seisahtuminen, laajat majoitustilojen 
vauriot ym. tai  
saastuminen (määrästä riippumatta) ja/tai 
konerikko, joka edellyttää hinausta tai apua maista. 

C.VII-14 Sisävesiliikenteen vaaratilanne 

 

Tapahtuma tai tapaus, joka aiheutuu sisävesialuksen toiminnan seurauksena tai sen 
yhteydessä ja jossa sisävesialus tai henkilö joutuu vaaraan tai jonka seurauksena 
sisävesialus, sen rakenne tai ympäristö saattaisi kärsiä suurta vahinkoa. 
 

C.VII-15 Sisävesiliikenteen onnettomuuksien syyt 

Toimet, laiminlyönnit, tapahtumat tai sen hetkiset tai aiemmat olosuhteet tai niiden yhdistelmä, 
jotka johtavat sisävesiliikenteen vahinkotapahtumaan tai vaaratilanteeseen. 
 

C.VII-16 Päivänvalo 

Poliisin tai muun viranomaisen ilmoituksen mukaan. 
 

C.VII-17 Pimeä 

Poliisin tai muun viranomaisen ilmoituksen mukaan. 
 

C.VII-18 Hämärä (tai tuntematon) 

Poliisin tai muun viranomaisen ilmoituksen mukaan. 
 
Jäännösluokka, johon kuuluvat tapaukset, joissa päivänvalo-olosuhteet ovat olleet hyvin 
huonot tai joissa valoisuudesta ei ole tietoa. 
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D.I INFRASTRUKTUURI  

D.I-01 Öljy- ja kaasuputket 

Nesteen, kaasun tai hienojakoisen kiinteän aineen kuljettamiseen pumppaamalla tai 
paineistamalla tarkoitettu suljettu putki, jossa on pumppuja, venttiilejä ja valvontalaitteita. 
 
Huomioon otetaan vain yksiköt, jotka ovat todella toiminnassa tarkasteltavana ajankohtana. 
”Nukkuvia” yksiköitä tai yksiköitä, jotka eivät vielä ole toiminnassa, ei lueta mukaan. 

D.I-02 Putkikuljetusjärjestelmä 

Uudet ja olemassa olevat putket, putkien sijoittamisalueet ja kaikki laitteistot, rakenteet ja 
rakennukset, joita käytetään kaasun, vaarallisten nesteiden tai hiilidioksidin kuljettamiseen tai 
kaasun käsittelyyn kuljetuksen aikana. 

D.I-03 Putkiverkko 

Kaikki alueen putket. 
 
Kansallisen alueen putkiin kuuluvat myös valtion merialueella sijaitsevat putket. 

D.I-04 Öljyputket 

Kaikki putkijärjestelmän osat, joiden kautta öljy tai öljytuotteet liikkuvat mukaan luettuina mm. 
kuljetusputki, venttiilit ja muut kuljetusputkeen kiinnitetyt tarvikkeet, pumput, pumppuihin 
liittyvät koneistot, mittaus- ja jakeluasemat sekä niiden laitteistot ja säiliöt. 

D.I-05 Kaasuputket 

Kaikki tavallisesti tuotantokentän tai käsittelylaitoksen sisällä tai sen laidalla olevan 
lähtöpisteen ja toisen putken tai käyttöpaikan välillä sijaitsevat maakaasun ja/tai lisäkaasun 
kuljetukseen tarkoitetun putkiston osat, joihin kuuluvat myös venttiilit, kompressoriasemat, 
viestintäjärjestelmät ja mittarit. 

D.I-06 Öljy- ja kaasuputkien tyypit 

Yleisesti putket voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan. Ryhmät ovat seuraavat: 
 
1. Keruuputket 

Joukko pienempiä toisiinsa yhdistettyjä, verkostoja muodostavia putkia, joiden 
päätarkoituksena on siirtää raakaöljy tai maakaasu useista lähellä sijaitsevista porakaivoista 
käsittelylaitokseen tai jalostamoon. 
 
Tämän ryhmän putket ovat tavallisesti lyhyitä, muutamien satojen metrien pituisia ja 
halkaisijaltaan pieniä. Keruujärjestelmiksi katsotaan myös merenalaiset putket, jotka keräävät 
tuotteet syvänmeren tuotantokentiltä. 
 
2. Siirtoputket (runkoputket) 

Pääasiassa pitkiä, halkaisijaltaan suuria putkia, joita pitkin tuotteita (öljyä, kaasua, jalostettuja 
tuotteita) kuljetetaan kaupunkien, maiden ja jopa maanosien poikki. Siirtoverkkoihin kuuluu 
useita kompressoriasemia (kaasuputkistot) tai pumppuasemia (raakaöljyn tai usean tuotteen 
kuljetukseen tarkoitetut putkistot). 
 
Mukaan luetaan haaraputket, jotka täyttävät siirtoputkien vaatimukset, sekä maan ja merellä 
sijaitsevan porauslautan väliset putket. Mukaan ei lueta putkia, joiden kokonaispituus on alle 
50 km tai sisähalkaisija alle 15 cm tai jotka ovat yksinomaan sotilaskäytössä tai sijaitsevat 
kokonaan teollisuuslaitoksen alueella tai offshore-alueella (avomerellä). Kansainväliset putket, 
joiden kokonaispituus on vähintään 50 km, luetaan mukaan, vaikka ilmoittavassa maassa 
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kulkeva osuus olisi alle 50 km pitkä. Kahdesta tai useammasta rinnakkaisesta putkesta 
muodostuva putki lasketaan kaksinkertaisena (tai useammankertaisena). 
3. Jakeluputket 

Useat toisiinsa yhdistetyt putket, joiden halkaisija on pieni ja joita käytetään tuotteen 
toimittamiseen loppuasiakkaalle. 
 
Tähän ryhmään kuuluvat pääasiassa syöttöputket, joita pitkin kaasu toimitetaan kotitalouksille 
ja yrityksille, tai terminaalien putket, joita pitkin lopputuotteet siirretään siirto- tai 
varastosäiliöihin. 
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D.II JA KULJETUSVÄLINEET (KATSOA D.I) 
 



D.PUTKIKULJETUS 
 

- 95 - 

D.III YRITYKSET, TALOUDEN SUORITTEET JA TYÖLLISYYS 

D.III-01 Yritys 

Institutionaalinen yksikkö tai institutionaalisten yksiköiden pienin ryhmä, joka kattaa kaikki sen 
tuotantotoiminnan suorittamiseen tarvittavat toiminnot ja suoraan tai välillisesti valvoo niitä. 
 
Tilastoiminen yritykseksi edellyttää, että yrityksellä on yksi omistus- tai valvontataho. Yritys voi 
kuitenkin harjoittaa useaa eri toimintaa, ja sillä voi olla useita toimipaikkoja. 

D.III-02 Putkikuljetusyritys 

Kuljetuspalveluja öljy- tai kaasuputkia pitkin yhdessä tai useammassa paikassa tarjoamaan 
perustettu yritys, jonka pääasiallinen toiminta on arvonlisäyksen mukaan tuotteiden kuljetus 
öljy- ja kaasuputkia pitkin. 
 
Toimialaluokituksessa seuraavat luokat tulevat kysymykseen: 
 
–  ISIC/Rev.43: 4930 – Putkijohtokuljetus 
–  NACE/Rev.24: 49.50 – Putkijohtokuljetus. 

D.III-03 Julkinen putkikuljetusyritys 

Putkikuljetusyritys, jonka pääasiallinen omistaja (yli 50 prosenttia pääomasta) on valtio tai 
julkinen viranomainen tai niiden yritys. 

D.III-04 Työllisyys 

Putkikuljetusyrityksessä tiettynä ajanjaksona työskentelevien henkilöiden sekä yrityksen 
ulkopuolella työskentelevien mutta yritykseen kuuluvien ja palkkansa suoraan siltä saavien 
henkilöiden keskimääräinen lukumäärä. 

D.III-05 Liikevaihto 

Putkikuljetusyrityksen laskuttama kokonaismäärä tarkasteltavana olevalla kaudella. Vastaa 
ulkopuolisille toimitettujen tavaroiden ja tarjottujen palvelujen markkinaehtoista myyntiä. 
Liikevaihtoon sisältyvät kaikki yrityksen laskuttamista tavaroista ja palveluista perittävät verot 
ja muut maksut yrityksen asiakkailtaan laskuttamaa arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Siihen 
sisältyvät myös kaikki muut asiakkailta veloitettavat kulut. Siitä vähennetään hinnanalennukset 
ja hyvitykset sekä kassa-alennukset muttei käteisalennuksia. 
 
Kiinteän omaisuuden myynti ei sisälly liikevaihtoon, eikä myöskään viranomaisilta saatu 
toimintatuki. 

D.III-06 Infrastruktuuri-investointimenot 

Uuden infrastruktuurin rakentamisesta tai olemassa olevan infrastruktuurin laajentamisesta 
aiheutuvat menot uudelleenrakentaminen, uudistaminen ja huomattavat korjaukset mukaan 
luettuina. 
 
Mukaan luetaan pumppu- ja kompressorilaitteistoista aiheutuvat menot. 

D.III-07 Infrastruktuurin kunnossapitomenot 

Menot, jotka aiheutuvat infrastruktuurin pitämisestä käyttökunnossa. 
 
Mukaan luetaan pumppu- ja kompressorilaitteistoista aiheutuvat menot. 

                                                
3  ISIC Rev.4 – International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, United Nations 

Statistics Division. 
4  NACE Rev.2 – Euroopan yhteisöjen tilastollinen toimialaluokitus, EUVL L 393, 30.12.2006. 
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D.IV KULJETUS (KATSOA D.V) 
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D.V A SUORITEMITTAUS 

D.V-01 Putkikuljetus 

Raakaöljytuotteiden tai jalostettujen nestemäisten tuotteiden tai kaasujen liike tietyssä 
putkiverkossa. 

D.V-02 Kotimaan öljyn putkikuljetus 

Öljyn putkikuljetus samassa maassa tai saman maan merialueella sijaitsevien kahden paikan 
(sisään- ja ulospumppauspaikan) välillä. Tähän voi sisältyä kulku toisen valtion kautta. 

D.V-03 Kotimaan kaasun putkikuljetus 

Kaasun putkikuljetus samassa maassa tai saman maan merialueella sijaitsevien kahden 
paikan (alun paineenlisäys- ja lopun paineenvähennysaseman) välillä. Tähän voi sisältyä kulku 
toisen valtion kautta. 

D.V-04 Kansainvälinen öljyn putkikuljetus 

Öljyn putkikuljetus eri maissa tai eri maiden merialueilla sijaitsevien kahden paikan (sisään- ja 
ulospumppauspaikan) välillä. Tähän voi sisältyä kulku yhden tai useamman muun valtion 
kautta. 

D.V-05 Kansainvälinen kaasun putkikuljetus 

Kaasun putkikuljetus eri maissa tai eri maiden merialueilla sijaitsevien kahden paikan (alun 
paineenlisäys- ja lopun paineenvähennysaseman) välillä. Tähän voi sisältyä kulku toisen 
valtion kautta. 

D.V-06 Putken kuljetuskapasiteetti 

Tonneina ilmoitettu tuotteen enimmäismäärä, joka voidaan kuljettaa putkessa tiettynä 
ajanjaksona. 
 
Usean tuotteen kuljetukseen tarkoitettujen putkien osalta käytetään joko tuotteiden 
keskimääräistä tiheyttä tai putkessa eniten kuljetetun tuotteen tiheyttä muutettaessa 
kapasiteetti – jonka mittana on tavallisesti barreli tai kuutiometri tiettyä ajanjaksoa kohti – 
tonneiksi. 

D.V-07 Putkea pitkin kuljetetut tavarat 

Mikä tahansa kaasu (luonnonkaasu tai synteettinen kaasu, nestemäisessä tai kaasumaisessa 
muodossa5), raakaöljy6 tai jalostettu öljytuote7, jota kuljetetaan putkea pitkin. 

D.V-08 Raakaöljy 

Nestemäinen hiilivetyjen seos, jota esiintyy luonnossa maanalaisissa esiintymissä ja joka 
säilyy nestemäisenä ilmakehän paineessa, kun se on eroteltu maan pinnalla sijaitsevissa 
jalostamoissa. 

D.V-09 Jalostetut öljytuotteet 

Jalostettuja öljytuotteita ovat mm. bensiini, petroli, tisleet (myös polttoöljy N:o 2), nestekaasu, 
asfaltti, voiteluöljyt, dieselöljyt ja jäännösöljyt. 

                                                
5  SITC/Rev. 4, Division 34. Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 

4, United Nations, 2006. 
6  Rev. 4, Class 333. Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, 

United Nations, 2006. 
7  SITC/Rev. 4, Class 334. Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, 

United Nations, 2006. 
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D.V-10 Nesteytetty maakaasu 

Maakaasu on pääasiassa metaania, jota esiintyy luonnossa maanalaisissa esiintymissä 
raakaöljyn yhteydessä tai hiilikaivoksista saatuna kaasuna (hiilikaivoskaasu). Maakaasu 
voidaan nesteyttää kuljetusta varten laskemalla sen lämpötila alle –160 °C:een normaalissa 
ilmanpaineessa. Tällöin siitä tulee nesteytettyä maakaasua. 
 
Nesteytetyn maakaasun tiheys on 0,44–0,47 tonnia kuutiometriä kohti sen koostumuksesta 
riippuen. 

D.V-11 Nestekaasu 

Nestekaasu sisältää propaania ja butaania, ja sitä jalostetaan tavallisesti maakaasusta. 
 
Jos maakaasua ei ole ja bensiinin kulutus on vähäistä, teollisuusbensiinistä tehdään 
nestekaasua katalyyttisen reformoinnin avulla. 

D.V-12 Putken tonnikilometri 

Mittayksikkö putkikuljetuksen suoritteelle, jossa tonni tavaraa kuljetetaan putkea pitkin yhden 
kilometrin pituinen matka. 
 
Huomioon otettava matka on tosiasiallisesti kuljetettu matka. 

D.V-13 Maasta putkea pitkin lähteneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna putkea pitkin 
kuljetetut tavarat) 

Maassa tai sen merialueella putkeen pumppaamalla tai paineistamalla syötetty tavara, joka on 
lähtenyt maasta putkea pitkin ja otettu ulos toisessa valtiossa. 

D.V-14 Maahan putkea pitkin saapuneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna putkea pitkin 
kuljetetut tavarat) 

Toisessa maassa tai sen merialueella putkeen pumppaamalla tai paineistamalla syötetty 
tavara, joka on saapunut maahan putkea pitkin ja otettu siellä ulos. 

D.V-15 Kauttakulku putkea pitkin 

Tavarat, jotka saapuvat maahan yhtä kautta ja lähtevät maasta toista kautta kuljettuaan maan 
poikki yksinomaan putkea pitkin. 
 
Mukaan luetaan tavarat, jotka saapuvat maahan aluksella ja syötetään heti maan rajalla 
putkeen pumppaamalla tai paineistamalla, ja/tai tavarat, jotka lähtevät maasta aluksella, kun 
ne on ensin otettu ulos putkesta maan rajalla. 

D.V-16 Putkikuljetusyhteys 

Putkea pitkin pumppaamalla tai paineistamalla kuljetetun tavaran syöttö- ja ulosottopaikan 
välinen yhteys käytetystä kuljetusreitistä riippumatta. 

Paikat määritellään käyttämällä kansainvälisiä luokituksia, kuten NUTS-nimikkeistöä 
(tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 

D.V-17 Sisäänpumppauspaikan tai kompressoriaseman sijainti 

Paikka, jossa tavara pumpataan tai syötetään paineistamalla putkeen ensi kertaa. 

D.V-18 Ulospumppaus- tai ulosottopaikka 

Paikka, jossa tavara pumpataan tai otetaan ulos putkesta. 
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D.VI ENERGIANKULUTUS 

D.VI-01 Putkikuljetusten energiankulutus 

Tuotteiden putkikuljetukseen käytetty kokonaisenergia. 

D.VI-02 Öljytonniekvivalentti (toe) 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 1 toe = 0,041868 TJ. 
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) hyväksymät muuntokertoimet, joilla tonni tiettyä 
öljytuotetta muutetaan yhdeksi öljytonniekvivalentiksi: 
 
–  Moottoribensiini 1,070 
–  Dieselöljy  1,035  
–  Raskas polttoöljy 0,960 
–  Nestekaasu 1,130 
–  Maakaasu 0,917 
 
IEA:n käyttämä muuntokerroin sähkölle on 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

D.VI-03 Joule 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 
 
1 terajoule = 10

12 
J = 2,78 x 10

5 
kWh 

1 terajoule = 23,88459 toe. 

D.VI-04 Moottoribensiini 

Kevyt hiilivetypolttoaine, jota käytetään polttomoottoreissa ilma-aluksia lukuun ottamatta. 
 
Moottoribensiini tislataan 35–215 °C:ssa, ja sitä käytetään polttoaineena maalla käytettävissä 
kipinäsysytysmoottoreissa. Moottoribensiiniin voi sisältyä lisäaineita, hapettavia aineita, 
oktaaniluvun parantajia, myös lyijy-yhdisteitä kuten TEL (tetraetyylilyijy) ja TML 
(tetrametyylilyijy). 
 
Lämpöarvo: 44,8 TJ/1 000 t. 

D.VI-05 Dieselöljy (kevyt polttoöljy) 

Öljy, jota saadaan raakaöljyn ilmatislauksen alimmasta jakeesta. 
 
Dieselöljyyn sisältyy raskaita öljyjakeita, jotka on saatu ilmatislauksen jälkeen tehdyllä 
tyhjiötislauksella. Dieselöljy tislautuu 200–380 °C:ssa siten, että enintään 65 prosenttia 
tilavuudesta tislautuu 250 C:ssa hävikki mukaan luettuna ja vähintään 80 prosenttia 350 C:ssa. 
Leimahduspiste on aina yli 50 C ja tiheys yli 0,81. Sekoittamalla saatuja raskaita öljyjakeita 
yhdistellään dieselöljyihin edellyttäen, ettei niiden kinemaattinen viskositeetti ole 40 C:ssa yli 
25 cSt. 
 
Lämpöarvo: 43,3 TJ/1 000 t.  

D.VI-06 Nestekaasut 

Parafiiniryhmän kevyitä hiilivetyjä, jotka on saatu yksinomaan raakaöljystä tislaamalla. 
 
Nestekaasu sisältää propaania ja butaania tai näiden kahden hiilivedyn seosta. Ne ovat 
nestemäisiä alhaisessa paineessa (5–10 ilmakehää). Nestemäisenä ja 38 °C:ssa niiden 
suhteellinen höyrypaine on enintään 24,5 baaria. Niiden ominaispaino on 0,50–0,58. 
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D.VI-07 Nesteytetty maakaasu 

Maakaasu sisältää pääasiassa metaania, ja sitä esiintyy luonnossa maanalaisissa 
esiintymissä raakaöljyn yhteydessä tai hiilikaivoksista saatuna kaasuna (hiilikaivoskaasu). 
Maakaasu voidaan nesteyttää kuljetusta varten laskemalla sen lämpötila alle –160 °C:een 
normaalissa ilmanpaineessa. Tällöin siitä tulee nesteytettyä maakaasua 
 
Nesteytetyn maakaasun tiheys on 0,44–0,47 tonnia kuutiometriä kohti sen koostumuksesta 
riippuen. 

D.VI-08 Maakaasukondensaatit 

Maakaasukondensaatit ovat nestemäisiä tai nesteytettyjä hiilivetyjä, jotka on otettu talteen 
maakaasusta erottelulaitoksissa tai kaasunkäsittelylaitoksissa. Maakaasukondensaatteihin 
sisältyy etaania, propaania, butaania (tavallista ja isobutaania), (iso)pentaania ja raskaampia 
hiilivetyjä. (Käytetään myös nimitystä luonnonbensiini tai laitoskondensaatti.) 

D.VI-09 Sähköenergia 

Perinteisistä lämmönlähteistä tai ydinvoimalla, vesivoimalla, maalämpötekniikalla tai muista 
uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia, pumppuvoimalaitoksissa tuotettua energiaa 
lukuun ottamatta, mitattuna sähkön lämpöarvolla (3,6 TJ/GWh). 
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E.I INFRASTRUKTUURI 

E.I-01 Rannikkoalue 

Rannikkoalueella tarkoitetaan tavallisesti rantaviivan viereistä kaistaletta ja sen edustalla 
sijaitsevia saaria. Se voidaan määritellä myös joko rantaviivalla sijaitsevaksi yhden tai 
useamman satamaketjun muodostamaksi alueeksi tai alueeksi, jonka rajoina ovat 
rannikkoalueen yhden tai useamman äärirajan leveys- tai pituusasteet. 
 
Joenranta voidaan lukea mukaan. Joissakin maissa kaksi eri rantaviivakaistaletta voidaan 
lukea yhdeksi rannikkoalueeksi, esim. Meksikon Atlantin ja Tyynenmeren rantaviiva. 

E.I-02 Satama 

Paikka, jossa on laitteet, joiden avulla kauppa-alukset voivat kiinnittyä, lastata tai purkaa 
tavaroita taikka päästää matkustajia poistumaan aluksesta tai nousemaan alukseen, 
tavallisesti suoraan laiturille tai laiturilta. 

E.I-03 Tilastosatama 

Tilastosatama koostuu yhdestä tai useammasta satamasta, jota valvoo tavallisesti yksi 
satamaviranomainen, joka voi kirjata alusten ja lastin liikkeitä. 

E.I-04 Keräilysatama 

Satama, johon poikkeaa säännöllinen avomeren ja lyhyen matkan linjaliikenne. 

E.I-05 YK/LOCODE 

Viisimerkkinen tunnus, jossa kaksi ensimmäistä merkkiä on ISO 3166 -standardin 
mukainen maakoodi ja loput kolme tulevat Genevessä annetusta YK/ECE:n 
suosituksesta N:o 16 tai ovat Eurostatin koodeja satamille, jotka eivät sisälly vielä YK:n 
järjestelmään. 

E.I-06 Satamaan pääsy mereltä 

Satamaan pääsy määritellään seuraavien ominaisuuksien mukaan: 
 
a) satamaan mahtuvan aluksen enimmäispituus metreinä 
b) satamaan mahtuvan aluksen enimmäissyväys metreinä 
c) satamaan lähestymisväylän leveys ja kulkusyvyys matalaveden aikana metreinä 
d) sataman tuloväylän leveys ja kulkusyvyys matalaveden aikana metreinä 
e) vuorovesiajanjakso tunteina, jolloin enimmäissyväyksiset alukset voivat tulla 
satamaan ja lähteä sieltä 
f) korkeusrajoitukset korkean veden aikana metreinä (sillat) 
g) vuorovesivaihtelu metreinä. 

E.I-07 Sataman maapuolen palvelut 

a) sataman kokonaismaa-alue – m2 
b) raakaöljyn ja öljytuotteiden varastoalueet – m2 
c) muut irtolastin varasto- ja säilytysalueet – m2 
d) konttien säilytysalueet – m2 ja TEU-yksikköinä 
e) muut alueet – m2 
f) tiet – m 
g) raiteet – m 
h) matkustajaterminaalit – niiden määrä ja niihin mahtuvien alusten määrä 
terminaaleittain. 
 
Irtolastin varasto- ja säilytysalue käsittää tilat kuivaa irtolastia, puutavaraa, paperia, puoli-
irtolastia ym. varten. Raiteisiin luetaan mukaan myös sivuraiteet. 



E. Meriliikenne 
 

- 103 - 

 

E.I-08 Sataman varastoalueet 

Varastoksi tarkoitetut sataman alueet neliömetreinä tilatyypeittäin. Katettujen alueiden 
korkeus metreinä. 
 
a) Avoin mutta ei turvallisesti suljettu. 
b) Avoin ja turvallisesti suljettu. 
c) Katettu mutta ei suljettu. 
d) Katettu ja suljettu. 
 
Turvallisesti suljetulla alueella on aidat, seinät ja/tai turvajärjestelmä. 

E.I-09 Satamalaiturin pituudet käytön mukaan 

a) Laiturin kokonaispituus metreinä 
b) Laiturin pituus metreinä käytön mukaan jaoteltuna 
 - monikäyttölaiturit 
 - eri tarkoituksiin osoitetut laiturit 
  1. ro-ro-alukset 
  2. kontit 
  3. muu kappaletavara 
  4. kuiva irtolasti 
  5. nestemäinen irtolasti 
  6. matkustaja 
  7. kalastus 
 - muut laiturit. 

E.I-10 Satamalaiturin pituudet veden syvyyden mukaan 

Laskuveden aikana laituriin ankkuroituvien alusten käytettävissä olevat satamalaiturin 
pituudet metreinä veden syvyyden mukaan. 
 
Syvyystiedot voidaan kerätä seuraavasti: 
 
a) 4 metriin asti 
b) enemmän kuin 4 metriä mutta enintään 6 metriä 
c) enemmän kuin 6 metriä mutta enintään 8 metriä 
d) enemmän kuin 8 metriä mutta enintään 10 metriä 
e) enemmän kuin 10 metriä mutta enintään 12 metriä 
f) enemmän kuin 12 metriä mutta enintään 14 metriä 
g) enemmän kuin 14 metriä. 

E.I-11 Ro-ro-aluksen ankkuripaikka 

Paikka, jossa ro-ro-alus voi ankkuroitua sekä lastata ja purkaa moottoriajoneuvoja ja 
muita liikkuvia ro-ro-yksiköitä ramppeja pitkin laivasta rantaan ja päinvastoin. 

E.I-12 Satamanosturit nostokyvyn mukaan 

Satamissa käytettävissä olevien nostureiden määrä nostokyvyn mukaan. 
 
Mahdollisia nostokykyluokkia ovat seuraavat: 
 
a) 10 tonnia tai vähemmän 
b) enemmän kuin 10 tonnia mutta enintään 20 tonnia 
c) enemmän kuin 20 tonnia mutta enintään 40 tonnia 
d) enemmän kuin 40 tonnia. 
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E.I-13 Satamanosturit tyypeittäin 

Satamissa käytettävissä olevat nosturit tyypeittäin 
 
a) liikkuvat konttinosturit 
b) muut konttinosturit 
c) muut nosturit. 

E.I-14 Sataman korjaustilat 

Satamassa käytettävissä olevien korjaustilojen määrä ja niihin mahtuvien alusten 
enimmäiskoko 
 
a) kuivatelakat 
b) uivat telakat 
c) vesillelaskuramppi 
d) laivojen korjaukseen osoitetut laiturit. 

E.I-15 Sataman navigointiapuvälineet ja -palvelut 

Tiedot käytettävissä olevista navigointiapuvälineistä ja palveluista satamassa ja sataman 
lähestymisväylällä 
 
a) luotsauspalvelut 
b) valot ja majakat 
c) tutkat ja radiomajakat 
d) alusliikennepalvelu (VTS) satamassa ja rannikkonavigointipalvelut sataman lähellä 
e) hinaajat satamassa tapahtuvaan ohjailuun – määrä 
f) säiliöalusten saattuehinaajat – määrä 
g) alusten polttoainepalvelut 
h) ankkurointipalvelut. 

E.I-16 Sataman sisämaayhteydet ja lyhyen matkan merikuljetukset 

Tiedot käytettävissä olevista lyhyen matkan merikuljetuksista sekä sisämaayhteyksistä 
ja niiden etäisyydestä lähimmältä sataman suulta kilometreinä 
 
a) lyhyen matkan merikuljetukset 
b) henkilöliikenteen rautatieasema 
c) tavaraliikenteen rautatieasema 
d) moottoritie 
e) sisävesiväyläyhteys 
f) lentoasema. 
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E.II KULJETUSVÄLINEET 

E.II.A ALUKSET 

E.II.A-01 Merialus 

Kelluva meriliikenteen rakenne, jossa on yksi tai useampi uppoumarunko. 
 
Mukaan luetaan kantosiipialukset, ilmatyynyalukset, katamaraanit (suurnopeusalukset), 
öljynporauslautat, kevytalukset ja meriproomut sekä korjattavana olevat alukset. Mukaan ei 
lueta aluksia, jotka kulkevat ainoastaan sisävesiväylillä tai suojaisissa vesistöissä tai niiden 
välittömässä läheisyydessä tai alueilla, joilla sovelletaan satamajärjestystä.  

E.II.A-02 Aluksen rakennusvuosi 

Laivan rakentamisen valmistumisvuosi. 

E.II.A-03 Viimeisen merkittävän kunnostuksen tai muutoksen tapahtumavuosi 

Vuosi, jona alukseen tehtiin viimeksi merkittävä muutos tai kunnostus, joka vaikutti sen 
rakenteeseen. 

E.II.A-04 Kuivalastimeriproomu 

Tähän luokkaan kuuluvat kansiproomut, pohjaluukkuproomut, proomuemälaivaan uitettavat 
proomut, avoimet kuivalastiproomut, katetut kuivalastiproomut ja muut kuivalastiproomut. 

E.II.A-05 Alus (laiva) 

Omalla kuljetuskoneistolla kulkeva uppoumamerialus. 
Mukaan luetaan katamaraanit (suurnopeusalukset). Kantosiipialuksia, ilmatyynyaluksia ja 
sukellusveneitä ei lueta mukaan. Merialus on alus, joka tosiasiallisesti kulkee merelle eli 
sellaisen rajan ulkopuolelle, jonka sisäpuolella sovelletaan sisävesiväylien teknisiä 
turvallisuusmääräyksiä ja jonka ulkopuolella aluksen liikenteenharjoittajien on täytettävä 
merenkulkumääräykset.  

E.II.A-06 Kauppa-alus 

Tavaroiden ja henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu alus tai alus, joka on varustettu erityiseen 
kaupalliseen tarkoitukseen. 
 
Mukaan ei lueta sota-aluksia eikä viranomaisten tai julkisten laitosten käyttämiä aluksia. 
Kauppa-alukset jaetaan tavara- ja henkilökuljetusaluksiin sekä muuta toimintaa harjoittaviin 
aluksiin, jotka on erityisesti varustettu tiettyyn tarkoitukseen. Muuta toimintaa harjoittaviin 
aluksiin luetaan kalanpyynti- ja kalankäsittelyalukset, hinaajat, ruoppaajat, tutkimus- ja 
mittausalukset sekä offshore-alukset ja offshore-tukialukset. 
Seuraavassa esitetty luettelo eri tyypeistä perustuu Eurostatin luokitteluun (ICST-COM), joka 
on sovitettu yhteen UNCTADin kansainvälisen alustyyppiluokittelun kanssa. Proomut eivät 
kuulu käsitteen kauppa-alus piiriin, ja ne käsitellään erikseen: 
 
1. Nestemäisen irtolastin kuljetusalus 

Tähän luokkaa kuuluvat öljy- ja kemikaalisäiliöalukset, nesteytettyä kaasua kuljettavat 
säiliöalukset, säiliöproomut ja muut säiliöalukset. Nestemäisen irtolastin kuljetusalukset 
pitäisi jakaa edelleen seuraavasti: 
a. yksirunkoiset nestemäisen irtolastin kuljetusalukset 
b. kaksoisrunkoiset nestemäisen irtolastin kuljetusalukset. 

2. Kuivairtolastialus 
Tähän luokkaan kuuluvat irtolasti-/öljynkuljetusalukset ja irtolastialukset. 

3. Konttialus 
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Alus, joka on kauttaaltaan varustettu kiinteillä tai siirrettävillä kennojohdinsolukoilla ja 
tarkoitettu yksinomaan konttien kuljetukseen. 

4. Erikoisalus 
Alus, joka on erityisesti suunniteltu tietyn lastin kuljetukseen. 
Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvojen, karjan, säteilytetyn polttoaineen, proomujen ja 
kemikaalien kuljetukseen tarkoitetut alukset. 

5. Kappaletavara-alus (erikoistumaton) 
Erilaisten tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut alukset 
Tähän luokkaan kuuluvat kylmäkuljetusalukset, ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-
konttialukset, muut ro-ro-alukset, kappaletavara-/matkustaja-alukset ja kappaletavara-
/konttialukset. 
Tämä luokka pitäisi jakaa seuraavasti: 

a. erikoistumattomat suurten nopeuksien kappaletavarakuljetusalukset, jotka täyttävät 
IMO:n suurnopeusalussäännöstön (HSC Code) 1.4.30 kohdan vaatimukset 

b. muut erikoistumattomat kappaletavara-alukset. 

6. Kuivalastiproomu 
Tähän luokkaan kuuluvat kansiproomut, pohjaluukkuproomut, proomuemälaivaan 
uitettavat proomut, avoimet kuivalastiproomut, katetut kuivalastiproomut ja muut 
kuivalastiproomut. 

7. Matkustaja-alus 
Alus, joka on tarkoitettu kuljettamaan yli 12 maksavaa matkustajaa, joille on tai ei ole 
makuupaikka. 
Tämä luokka pitäisi jakaa seuraavasti: 

a. erikoistunut suurnopeusmatkustaja-alus, joka täyttää IMO:n HSC-säännöstön 
1.4.30 kohdan vaatimukset 

b. muut matkustaja-alukset. 
Alus, jonka yksi tai useampi kansi on erityisesti suunniteltu matkustajien kuljetukseen ja 
jossa joko ei ole hyttiä matkustajille (makuupaikaton) tai, jos aluksessa on hyttejä, niitä ei 
ole kaikille matkustajille. Aluksesta käytetään usein nimitystä ’lautta’. 
Mukaan ei lueta ro-ro-matkustaja-aluksia.  

8. Kalastusalus 
Tähän luokkaan kuuluvat kalanpyynti- ja kalankäsittelyalukset. 

9. Offshore-alus 
Tähän luokkaan kuuluvat poraus- ja tutkimusalukset sekä offshore-tukialukset. 

10. Hinaaja 
Alusten tai muiden uivien rakenteiden hinaamiseen ja/tai työntämiseen tarkoitettu alus. 
Satamahinaajat luetaan mukaan. 

11. Muu 
Tähän luokkaan luetaan ruoppaajat, tutkimus- ja mittausalukset ym. 
Merikuljetustilastoista annetussa direktiivissä 95/64/EY tarkoitettuja kertomuksia varten 
mukaan luettavia alustyyppejä ovat nestemäisen irtolastin kuljetusalukset, kuivan 
irtolastin kuljetusalukset, konttialukset, erikoisalukset, erikoistumattomat kappaletavara-
alukset ja matkustaja-alukset. 

E.II.A-07 IMO-tunnus 

Kullekin alukselle annettava pysyvä tunnus, josta alus voidaan tunnistaa. Tunnus ei muutu, 
vaikka alus siirrettäisiin toiseen lippuvaltioon, ja se merkitään laivan asiakirjoihin. IMO-tunnus 
muodostetaan lisäämällä kirjainten IMO perään seitsennumeroinen tunnus, jonka Lloyd's 
Register Fairplay antaa kaikille aluksille rakennusvaiheessa. Seitsennumeroinen tunnus 
annetaan merikelpoisille moottorikäyttöisille vähintään 100 GT:n kauppa-aluksille kölin 
laskemispäivänä seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
yksinomaan kalastuksessa käytettävät alukset 
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alukset, jotka eivät kulje konevoimalla 
huvialukset 
erikoiskäytössä olevat alukset (esimerkiksi majakkalaivat, pelastusalukset) 
pohjaluukkuproomut 
kantosiipialukset, ilmatyynyalukset 
uivat telakat ja muut samalla tavalla luokitellut rakenteet 
sota-alukset ja joukkojenkuljetusalukset 
puualukset. 

E.II.A-08 Risteilyalus 

Matkustaja-alus, joka on tarkoitettu tarjoamaan matkustajille täyttä turistielämyspalvelua. 
Kaikilla matkustajilla on hytti, ja aluksella on viihdetiloja. 
 
Tavanomaista lauttaliikennettä harjoittavia aluksia ei lueta mukaan, vaikka jotkut matkustajat 
pitävät palvelua risteilynä. Mukaan ei lueta myöskään lastialuksia, jotka voivat kuljettaa vain 
hyvin suppean määrän matkustajia, joilla on oma hytti, eikä aluksia, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan päiväristeilyihin. 

E.II.A-09 Merialuksen rekisteröity kansallisuus (lippuvaltio) 

Maa tai alue, johon merialus voidaan rekisteröidä. 
 
Merialukseen sovelletaan sen rekisteröintimaan ja tai -alueen merenkulkumääräyksiä, jotka 
koskevat miehistövahvuutta, turvallisuussääntöjä, ulkomaan konsuliedustustoja. Joillakin 
mailla, kuten Norjalla ja Tanskalla, on ”kansainvälinen” ja ”avoin” rekisteri, joiden vaatimukset 
eroavat ”kansallisen” rekisterin vaatimuksista. 

E.II.A-10 Maan lipun alla purjehtiva merialus 

Merialus, joka on rekisteröity ilmoittavassa maassa. 
 

E.II.A-11 Ulkomaan lipun alla purjehtiva merialus 

Merialus, joka on rekisteröity muussa kuin ilmoittavassa maassa. 
 

E.II.A-12 Kauppalaivasto 

Tiettynä ajankohtana maahan rekisteröityjen yli 100 BT kauppa-alusten määrä. 
 
Laivaston muutokset viittaavat ilmoittavan maan merialusten kokonaismäärän tai alustyypin 
muutoksiin, jotka johtuvat uudisrakentamisesta, tyypin tai kantavuuden muutoksista, siirroista 
eri lippuvaltiosta tai lippuvaltioon, romutuksesta, onnettomuuksista tai siirroista 
jokialusrekisteriin tai -rekisteristä. Korjattavana olevat alukset luetaan mukaan. 
 

E.II.A-13 Kantavuus (DWT) 

Aluksen kantavuus on tonneina ilmaistu ero aluksen kesälastiviivaan ulottuvan uppouman 
vedessä, jonka ominaispaino on 1,025, sekä aluksen kokonaispainon välillä, joka tarkoittaa 
uppoumaa, kun alus on ilman lastia, polttoainetta, voiteluainetta, painolastivettä, makeaa vettä 
ja juomavettä säiliössä, kulutettavia varastoja, matkustajia, laivaväkeä ja heidän omaisuuttaan. 
 

E.II.A-14 Bruttovetoisuus (GT) 

Bruttovetoisuus on aluksen kokoa ilmaiseva luku, joka määrätään vuoden 1969 kansainvälisen 
aluksenmittausyleissopimuksen mukaisesti. 
 
Ennen kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymistä voimassa oli Oslon yleissopimus (1947), 
jonka mukaan lasketut joidenkin alusten bruttovetoisuudet erosivat merkittävästi 
kansainvälisen yleissopimuksen mukaisista. Joissakin tapauksissa aluksen bruttovetoisuus on 
käytettävissä ainoastaan aikaisemman yleissopimuksen mukaisena. 
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E.II.A-15 Automaattinen tunnistusjärjestelmä 

Automaattinen tunnistusjärjestelmä tarkoituksena on 
 
- tuottaa tietoja – mm. aluksen tunnistetiedot, sijainti, kurssi, nopeus, navigointiolosuhteet, 

ja muut turvallisuuteen liittyvät tiedot – automaattisesti asianmukaisesti varustetuille 
asemille maalla, muille aluksille ja ilma-aluksille 

- vastaanottaa automaattisesti näitä tietoja samoin varustetuilta aluksilta 
- valvoa ja seurata aluksia 
- vaihtaa tietoja maa-asemien kanssa. 
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E.II.B KONTIT YM 

E.II.B-01 Kuljetusyksikkö 

Kontti, vaihtokori. 
 
Mukaan luetaan meriliikenteessä käytetyt ”lavat” (ks. jäljempänä kohta E.II.B-09), jotka 
kuuluvat erikoiskontteihin. 
 

E.II.B-02 Intermodaalikuljetusyksikkö (ITU) 

Intermodaalikuljetukseen sopiva kontti, vaihtokori, puoliperävaunu, perävaunu tai 
moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo. 
 

E.II.B-03 Kontti 

Tavaroiden kuljetukseen sopiva erityinen lujitettu pinottava koppi, jota voidaan siirtää vaaka- 
tai pystysuoraan. Virallisempi kontin tekninen määritelmä on seuraavanlainen: 
Kontti on kuljetuskalustoyksikkö, joka on 
 
a) muodoltaan pysyvä ja riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön 
b) suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa 
kuljetusmuotoa käyttäen 
c) varustettu laittein, joiden avulla sitä on helppo käsitellä varsinkin kuljetusmuotoa 
vaihdettaessa 
d) suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi 
e) pinottavissa ja 
f) sisätilavuudeltaan vähintään 1 m3. 
 
Mukaan ei lueta vaihtokoreja. 
 
Mukaan luetaan merikuljetuksissa käytettävät lavat (ks. jäljempänä kohta C.II.B-09), jotka 
katsotaan erikoiskonteiksi, vaikka niillä ei ole sisätilavuutta eivätkä ne siten täytä edellä olevan 
f kohdan vaatimusta. 
 

E.II.B-04 Konttien kokoluokat 

Konttien tärkeimmät kokoluokat ovat seuraavat: 
 
a) 20 jalan ISO-kontti (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
b) 40 jalan ISO-kontti (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
c) ISO-kontti, jonka pituus on yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa 
d) ISO-kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa 
e) Super high cube -kontti (ylimitoitettu kontti) 
f) lentokontti (lentokuljetusstandardien mukainen kontti). 
 
Kontit ovat tavallisesti 8 jalkaa korkeita, mutta niitä on myös muun korkuisia. High cube 
-konttien korkeus on 9,5 jalkaa. Super high cube -kontti ylittää ISO-standardin mukaiset mitat. 
Näiden konttien pituudet ovat 45 jalkaa, 48 jalkaa ja 53 jalkaa. 
Kohtien a–e kontit ovat suuria kontteja. 
 

E.II.B-05 Kontin omapaino 

Kontin omapaino luetaan mukaan kontissa kuljetettavien tavaroiden kokonaispainoon, jolloin 
puhutaan tavaroiden kokonaisbruttopainosta. Kontissa kuljetettavien tavaroiden bruttopaino 
voidaan laskea vähentämällä kontin omapaino kokonaisbruttopainosta ja päinvastoin. Ellei 
omapainosta ole tietoa, omapaino arvioidaan alla lueteltujen keskiarvojen mukaan. 
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Kontin omapaino voidaan arvioida seuraavasti: 
 
a) 20 jalan ISO-kontti  2,3 tonnia 
b) 40 jalan ISO-kontti  3,7 tonnia 
c) yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa pitkä ISO-kontti  3,0 tonnia 
d) yli 40 jalkaa pitkä ISO-kontti 4,7 tonnia 
 

E.II.B-06 Konttityypit 

Tärkeimmät konttityypit, jotka on määritelty rahtikonttikäsikirjastandardissa ISO 668, ovat 
seuraavat: 
 
1. Yleiskäyttökontit 

2. Erityiskäyttökontit 
 

− tuuletettu umpikontti 
− avokattoinen kontti 
− lava-alustainen avosivuinen kontti 
− lava-alustainen avosivuinen kontti täydellisin ylärakentein 
− lava-alustainen avosivuinen kontti vailinaisin ylärakentein ja kiintein päädyin 
− lava-alustainen avosivuinen kontti vailinaisin ylärakentein ja kokoon käännettävin       

päädyin 
− lava (kontti) 

3. Erityisrahtikontit 
− termokontti 
− eristetty kontti 
− jäähdytyskontti (haihtuva jäähdytinaine) 
− mekaanisesti jäähdytettävä kontti 
− lämmitettävä kontti 
− jäähdytettävä ja lämmitettävä kontti 
− säiliökontti 
− kuivairtolastikontti 
− erityiskontti (esim. autokontti, eläinkuljetuskontti jne.) ja 
− lentokuljetuskontti. 

E.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

Tilastoyksikkö, joka perustuu 20 jalan (6,10 m:n) pituiseen ISO-konttiin ja joka on eri konttien 
standardimitta ja kuvaa konttialusten tai terminaalien kapasiteettia. Yksi 20 jalan ISO-kontti on 
1 TEU. 
 
Yksi 40 jalan ISO-kontti on 2 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus yli 20 jalkaa ja alle 40 jalkaa, on 1,50 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa, on 2,25 TEU. 
 

E.II.B-08 Vaihtokori 

Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja 
varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja 
rautatieliikenteen ajoneuvosta toiseen. 
 
Näitä yksikköjä ei ole alun perin tarkoitettu pinottavaksi eikä päälle nostettavaksi täysinä. 
Monia näistä voidaan nykyään pinota tai nostaa päälle, muttei yhtä laajasti kuin kontteja. 
Konteista ne eroavat pääasiassa siinä, että ne on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen 
mittoihin. Tällainen yksikön on saatava Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) hyväksyntä, jos sitä 
aiotaan käyttää rautatiekuljetuksissa. Osassa vaihtokoreja on käännettävät jalat, joiden päällä 
yksikkö seisoo, kun se ei ole ajoneuvossa. 
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E.II.B-09 Lava 

Kuormattava, täysin ylärakenteeton lava, jonka pituus ja leveys ovat samat kuin kontin alustan 
ja joka on varustettu ylä- ja alakulmakappalein. 
 
Tämä on vaihtoehtoinen nimitys tietyille erityiskäyttökonteille, lähinnä lavakonteille ja vailinaisin 
ylärakentein varustetuille lava-alustaisille konteille. 
 

E.II.B-10 Kuormalava 

Tavaroiden nostamista ja pinoamista helpottamaan tarkoitettu korotettu lava. 
 
Yleensä kuormalavat on tehty puusta ja ne ovat vakiomittaisia: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) ja 800 mm x 1 200mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Ro-Ro-yksikkö 

Pyörillä varustettu tavarankuljetusväline, kuten kuorma-auto, perävaunu tai puoliperävaunu, 
joka voidaan ajaa tai vetää alukseen tai junaan. 
 
Määritelmään luetaan mukaan satamissa ja aluksissa käytettävät perä- tai lauttavaunut. 
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E.III YRITYKSET, TALOUDEN SUORITTEET JA TYÖLLISYYS 

E.III-01 Toisen lukuun harjoitettu liikenne 

Henkilöiden tai tavaroiden kuljetus korvausta vastaan toisen lukuun. 
 

E.III-02 Omaan lukuun harjoitettu liikenne 

Liikenne, jota ei harjoiteta toisen lukuun. 
 
Tämä liikenne on yrityksen omaan lukuun tapahtuvaa lastin siirtoa. 
 

E.III-03 Yritys 

Institutionaalinen yksikkö tai institutionaalisten yksiköiden pienin ryhmä, joka kattaa kaikki sen 
tuotantotoiminnan suorittamiseen tarvittavat toiminnot ja suoraan tai välillisesti valvoo niitä. 
 
Tilastoiminen yritykseksi edellyttää, että yrityksellä on yksi omistus- tai valvontataho. Yritys voi 
kuitenkin harjoittaa useaa eri toimintaa, ja sillä voi olla useita toimipaikkoja. Mukaan luetaan 
myös yritykset, joissa ei ole palkattuja työntekijöitä. Huomioon otetaan vain yritykset, jotka 
harjoittavat tosiasiallisesti toimintaa tarkasteltavana ajankohtana. ”Nukkuvia” yksiköitä tai 
yksiköitä, jotka eivät vielä ole aloittaneet toimintaa, ei lueta mukaan. 
 

E.III-04 Meriliikenneyritys (varustamo) 

Meriliikennepalveluja yhdessä tai useammassa paikassa tuottava yritys, jonka pääasiallinen 
toiminta arvonlisäyksen mukaan on merikuljetus. 

Toimialaluokituksessa seuraavat luokat tulevat kysymykseen: 

ISIC Rev.4 Kolminumerotaso: 501 – Meri- ja rannikkovesiliikenne 
NACE/Rev.2: Kolminumerotaso: 50.1 – Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus 
 Kolminumerotaso: 50.2 – Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarakuljetus 

 
Mukaan luetaan alushallintoyritykset, jotka liikennöivät kauppa-aluksia niiden omistajien tai 
vuokraajien lukuun. Mukaan ei lueta satamia eikä muita yksiköitä, jotka tarjoavat liikenteen 
tuki- ja apupalveluja. Nämä kuuluvat jäljempänä olevaan kohtaan E.III-06. 
 

E.III-05 Julkinen meriliikenneyritys 

Meriliikenneyritys, jonka pääasiallinen omistaja (yli 50 prosenttia pääomasta) on valtio tai 
julkinen viranomainen tai niiden yritys. 
 

E.III-06 Satamayritys 

Satamapalveluja yhdessä tai useammassa paikassa tuottava yritys, jonka pääasiallinen 
toiminta arvonlisäyksen mukaan on satamapalvelut. Mukaan ei lueta huvivenesatamayrityksiä. 
 
Mukaan luetaan muut satamayritykset kuin huvivenesatamayritykset. Toimialaluokituksessa 
seuraavat luokat tulevat kysymykseen: 

ISIC Rev.4 (luonnos): Nelinumerotaso: 5222 – Vesiliikennettä palveleva toiminta 
NACE Rev 2: Nelinumerotaso: 52.22 – Vesiliikennettä palveleva toiminta 
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E.III-07 Julkinen satamayritys 

Satamayritys, jonka pääasiallinen omistaja (yli 50 prosenttia pääomasta) on valtio tai julkinen 
viranomainen tai niiden yritys. 

E.III-08 Luokituslaitos 

Yritys, joka asettaa suunnittelu- ja rakennusstandardit merialuksille ja huolehtii tarkastuksin 
näiden standardien ylläpidosta koko aluksen elinkaaren ajan sen varmistamiseksi yhteisön 
edun mukaisesti, että merialusten suunnittelu, valmistus, rakentaminen, kunnossapito, käyttö 
ja suorituskyky täyttävät korkeat tekniset vaatimukset ihmishengen ja omaisuuden 
turvallisuuden edistämiseksi merellä. 
 
Toimialaluokituksessa seuraavat luokat tulevat kysymykseen: 

ISIC Rev.4 (luonnos): Nelinumerotaso: 5229 – Muu liikennettä palveleva toiminta 
NACE Rev 2: Nelinumerotaso: 52.29 – Muu liikennettä palveleva toiminta 
 

E.III-09 Liikevaihto 

Yrityksen laskuttama kokonaismäärä tarkasteltavana olevalla kaudella. Vastaa ulkopuolisille 
toimitettavien tavaroiden ja tarjottujen palvelujen markkinaehtoista myyntiä. Liikevaihtoon 
sisältyvät ”liiketoiminnan muut tuotot”, esimerkiksi tuotot käyttöoikeuksista, tavaramerkeistä ja 
vastaavista arvoista. Liikevaihtoon sisältyvät kaikki yrityksen laskuttamiin tavaroihin ja 
palveluihin liittyvät verot ja muut maksut lukuun ottamatta yrityksen asiakkailtaan laskuttamaa 
arvonlisäveroa. Siihen sisältyvät myös kaikki muut asiakkailta veloitettavat kulut. 
Liikevaihdosta on vähennettävä hinnanalennukset, hyvitykset ja kassa-alennukset sekä 
palautettujen pakkausmateriaalien arvo muttei käteisalennuksia. 
 
Liikevaihtoon sisältyy vain tavanomainen toiminta, eikä siihen sen vuoksi sisälly kiinteän 
omaisuuden myynti. Viranomaisilta, mukaan luettuna Euroopan unionin toimielimiltä, saatu 
toimintatuki ei myöskään sisälly siihen. 
 

E.III-10 Työllisyys 

Työllisyys on yrityksessä työhön osallistuvien lukumäärä eli yrityksessä työskentelevien 
henkilöiden kokonaismäärä (mukaan luetaan yrityksessä työskentelevät omistajat, yrityksessä 
säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit ja palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä 
kaikki yrityksen ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat siihen ja jotka saavat 
palkkansa siltä (kuten myyntiedustajat, lähetit, korjaus- ja huoltoyksiköt). Se sisältää myös 
lyhytaikaisesti työstä poissa olevat työntekijät (kuten sairauslomalla, vuosilomalla tai 
erityislomalla olevat työntekijät) ja lakossa olevat työntekijät, mutta se ei sisällä työntekijöitä, 
joiden poissaolon kesto on määrittelemätön. Se sisältää myös kyseisen maan 
lainsäädännössä osa-aikaisiksi määritellyt, yrityksen palveluksessa olevat työntekijät ja sen 
palveluksessa olevat kausityöntekijät, oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät ja kotona 
työskentelevät työntekijät. 
 
Työhön osallistuvien lukumäärään eivät sisälly työntekijät, jotka yksikkö on saanut käyttöönsä 
muilta yrityksiltä, yksikössä korjaus- ja huoltotöitä tekevät ulkopuolisen yrityksen työntekijät 
eivätkä asevelvollisuuttaan suorittavat henkilöt. Sen sijaan yrityksen käytettävissä kaupallisista 
syistä pitkäaikaisen sopimuksen perusteella olevat henkilöt (kuten myynninedistämishenkilöstö 
matkustajalautoilla) pitäisi lukea sen yrityksen työntekijöihin, jossa he työskentelevät, eikä sen 
yrityksen työntekijöihin, joiden kanssa heillä on työsopimus. 
 
Palkatonta työtä tekevillä perheenjäsenillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat yrityksen 
omistajan kanssa samassa taloudessa ja työskentelevät säännöllisesti yrityksessä mutta joilla 
ei ole työsopimusta ja jotka eivät saa kiinteämääräistä korvausta tekemästään työstä. 
Määritelmän piiriin kuuluvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole päätoimisesti jonkin toisen 
yrityksen palveluksessa. 
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Työhön osallistuvien määrä vastaa Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä 1995 
(ESA) määriteltyä työpaikkojen määrää, ja se ilmoitetaan vuoden keskiarvona. 

E.III-11 Henkilöstöluokka – meriliikenneyrityksen henkilöstö 

Meriliikenneyrityksen henkilöstö luokitellaan seuraavasti:  
- päällystö 
- miehistö 
- kadetit ja muut harjoittelijat 
- muu aluksissa työskentelevä henkilöstö, mukaan luettuina ravintola- ja 

viihdepalveluhenkilöstö  
- maalla työskentelevä hallinto- ja myyntihenkilöstö sekä matkustajien ja 

lastinkäsittelyhenkilöstö ym. 
 

E.III-12 Henkilöstöluokka – satamayrityshenkilöstö 

Satamayrityksen henkilöstö luokitellaan seuraavasti:  
- sataman johto- ja hallintohenkilöstö 
- luotsit ja muu aluksella työskentelevä henkilöstö 
- satamatyöntekijät 
- tekninen ja huoltohenkilöstö 
- muu henkilöstö. 
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E.IV LIIKENNE 

E.IV-01 Meriliikenne 

Merialuksen liikkuminen merellä. 

Mukaan luetaan myös yhden sataman liikenne (merialusten liikkeet offshore-laitoksille tai 
tavaran heittämiseksi mereen taikka merenpohjasta saadun tavaran kuljettamiseksi satamiin). 
Merialusten joki-meriliikenne luetaan mukaan. Mukaan ei lueta merisatamien ja 
sisävesiväylien satamien välistä liikennettä sisävesiväylillä. Se sisältyy sisävesiliikenteeseen. 
Mukaan ei lueta satamien sisäisiä merialusten liikkeitä saman sataman eri satama-altaiden tai 
telakoiden välillä. 

E.IV-02 Säännöllinen meriliikenne 

Merialuksilla tarjottu säännöllinen liikenne, jota harjoitetaan yleisesti tiedotetun aikataulun 
mukaisesti tai niin säännöllisesti tai usein, että matkat muodostavat ilmeisen järjestelmällisen 
sarjan. 

E.IV-03 Hakurahtiliikenne 

Muu kuin säännöllinen meriliikenne. 

E.IV-04 Merimatka 

Meriliikenne tietystä lähtöpaikasta tiettyyn määräpaikkaan. 

Matka voidaan jakaa useaan osuuteen tai osamatkaan. Mukaan luetaan myös yhden sataman 
matkat satamasta offshore-laitokselle tai johonkin paikkaan merellä. 

E.IV-05 Suora merimatka 

Suora merimatka on aluksen liike yhdestä satamasta suoraan toiseen satamaan ilman 
poikkeamista välisatamassa. 

E.IV-06 Lastimatka 

Merimatka, jossa lasti liikkuu lastauspaikasta purkusatamaan. 

Merimatkaan voi sisältyä poikkeamisia useassa satamassa tietyn lähtö- ja määräpaikan 
välillä, ja siihen voi kuulua useita lastimatkoja, joihin sisältyy lastin lastaus ja purku useassa 
satamassa. 

E.IV-07 Etäisyys satamasta satamaan 

Tilastoinnissa etäisyys satamasta satamaan on tosiasiallisesti kuljettu matka. 

Voidaan antaa arvio tosiasiallisesta matkasta. 

E.IV-08 Aluskilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa aluksen liikkumista yhden kilometrin matkan. 

Huomioon otettava matka on tosiasiallisesti kuljettu matka. Mukaan luetaan alusten liikkeet 
ilman lastia. 
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E.IV-09 Kauppa-aluksen satamakäynti 

Kauppa-alus poikkeaa satamassa, kun se ankkuroituu tai kiinnittyy laituriin lastin lastausta tai 
purkua varten tai matkustajien nousemista tai poistumista varten tai risteilymatkustajien 
maissa käyntiä varten. 

Ankkuroitumista ilman lastin tai matkustajien liikkeitä ei lueta mukaan eikä myöskään kulkua 
sataman läpi. 

E.IV-10 Polttoainetäydennyskäynti 

Lasti- tai matkustaja-alus tekee polttoainetäydennyskäynnin, kun se ankkuroituu tai kiinnittyy 
laituriin satamassa ottaakseen polttoainetta tai muita tarvikkeita. 

E.IV-11 Muut käynnit 

Muut lasti- tai matkustaja-aluksen käynnit satamassa kuin satamakäynnit tai 
polttoainetäydennyskäynnit. 

E.IV-12 Kauppa-aluksen saapuminen 

Kauppa-aluksen saapuminen käymään ilmoittavan maan alueen satamassa. 

E.IV-13 Kauppa-aluksen lähtö 

Kauppa-aluksen lähteminen ilmoittavan maan satamassa käynnin jälkeen. 

E.IV-14 Ylösmakaava kauppa-alus 

Kauppa-alus on ylösmakaava, kun se on kiinnitettynä laituriin toimettomana. 

E.IV-15 Satamavaltioiden suorittama valvonta 

Sataman sijaintivaltion suorittama kauppa-alusten tarkastus satamassa alusten 
merikelpoisuuden valvomiseksi. 

E.IV-16 Pysäyttäminen satamavaltion suorittaman valvonnan perusteella 

Merikelvottomaksi todetun kauppa-aluksen pysäyttäminen satamaan. 
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E.V LIIKENNEMITTAUS 

E.V-01 Merikuljetus 

Lastin tai matkustajien liike kauppa-aluksia käyttäen matkoilla, jotka tehdään kokonaan tai 
osittain meritse. 

Mukaan luetaan yhden sataman kuljetukset (liikkeet offshore-laitoksille tai tavaran 
heittämiseksi mereen taikka merenpohjasta saadun tavaran purkamiseksi satamissa). 
Mukaan ei lueta satamassa suoritettuja polttoaineen ja muiden tarvikkeiden kuljetuksia 
aluksille. Sen sijaan offshore-aluksille tarkoitetun polttoaineen kuljetukset luetaan mukaan. 

Kauppa-alusten joki-merikuljetukset luetaan mukaan. Mukaan ei lueta merisatamien ja 
sisävesisatamien välistä lastikuljetusta sisävesialuksilla. (Ne sisältyvät sisävesikuljetuksiin.) 
Mukaan ei lueta satamien sisäisiä lastikuljetuksia saman sataman eri satama-altaiden tai 
telakoiden välillä. 

E.V-02 Kaupallinen merikuljetus 

Kaupalliseen tarkoitukseen suoritettu merikuljetus joko korvausta vastaan (toisen lukuun) tai 
yrityksen omaan lukuun osana laajempaa taloudellista toimintaa. 

E.V-03 Kotimaan meriliikenne 

Kansallisella alueella sijaitsevien kahden sataman välinen tai kansallisella alueella harjoitettu 
yhden sataman meriliikenne. 

Meriliikenteen yhteydessä kotimaan liikenne voi olla myös kabotaasiliikennettä. Kotimaan 
meriliikennettä voi harjoittaa ilmoittavassa maassa tai jossakin muussa maassa rekisteröity 
kauppa-alus. 

E.V-04 Kansainvälinen meriliikenne 

Muu kuin kotimaan meriliikenne. 

Kansainvälinen yhden sataman meriliikenne luetaan mukaan. 

E.V-05 Kolmansien maiden välinen meriliikenne 

Kahden maan välinen kolmannessa maassa rekisteröidyllä kauppa-aluksella harjoitettu 
meriliikenne. 

Kolmas maa on maa, joka ei ole tavaran lastausmaa tai matkustajien nousumaa eikä tavaran 
purkumaa tai matkustajien poistumismaa. 

E.V-06 Lyhyen matkan meriliikenne 

Tavaran liikkuminen meritse suhteellisen pienellä maantieteellisellä alueella sijaitsevien 
satamien välillä. 

Mukaan luetaan lautta- ja syöttöliikenne. Euroopassa lyhyen matkan meriliikenne on tavaran 
liikkumista Euroopassa sijaitsevien satamien välillä sekä Euroopassa sijaitsevien ja Euroopan 
ulkopuolella sijaitsevien sellaisten maiden satamien välillä, joilla on rantaviivaa Eurooppaan 
rajoittuvalla suljetulla merellä. 

E.V-07 Avomeriliikenne 

Muu meritse suoritettu lastinkuljetus kuin lyhyen matkan meriliikenne. 
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E.V-08 Yksikkökuljetus 

Yksikkökuljetus on lastikuljetusta intermodaalikuljetusyksiköissä, kuten konteissa tai 
liikkuvissa (ro-ro-)yksiköissä. 

Vaihtokorikuljetukset luetaan mukaan. 

E.V-09 Yksiköimätön kuljetus 

Muu kuin yksikkökuljetus. 

Tällaisiin kuljetuksiin kuuluvat nesteiden ja kuivan irtotavaran kuljetukset sekä puutavara- ja 
kappaletavarakuljetukset. 

E.V-10 Tonnikilometri 

Mittayksikkö suoritteelle, jossa tonni lastia liikkuu kauppa-aluksessa yhden kilometrin matkan. 

E.V-11 Tarjottu tonnikilometri 

Tonnikilometri on tarjottu, kun yksi tonni kauppa-aluksen kantavuudesta kulkee yhden 
kilometrin matkan. Tarjotut tonnikilometrit saadaan kertomalla aluksen kantavuus kaikkien 
matkojen satamasta satamaan kuljetulla etäisyydellä. Kuljetukset proomuissa luetaan 
mukaan. 

E.V-12 Kuljetetut tonnikilometrit 

Kuljetetut tonnikilometrit saadaan kertomalla kullakin matkalla kuljetettujen lastitonnien 
kokonaismäärä matkan satamasta satamaan kuljetulla etäisyydellä ja laskemalla kaikkien 
tulojen summa. 

E.V-13 Lastikapasiteetin käyttöaste 

Kuljetetut tonnikilometrit ilmaistuina prosentteina tarjotuista tonnikilometreistä. 

E.V-14 Tonnit aluksessa 

Kauppa-aluksen lastimäärä tonneissa sen saapuessa satamaan tai lähtiessä sieltä. 

E.V-15 TEU-kilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa yhden TEU:n liikkumista yhden kilometrin matkan. 

E.V-16 Tarjottu TEU-kilometri 

Tarjottu TEU-kilometri on konttialuksen kantavuudesta tarjotun yhden TEU:n liikkuminen 
yhden kilometrin matkan. Tarjotut TEU-kilometrit saadaan kertomalla aluksen TEU-
kapasiteetti kaikkien matkojen satamasta satamaan kuljetulla etäisyydellä. 

TEU-kantavuus on luokituslaitoksen rekisteriin merkitty kapasiteetti. 

E.V-17 Kuljetetut TEU-kilometrit 

Kuljetetut TEU-kilometrit saadaan kertomalla kullakin matkalla kuljetettujen lastitonnien 
kokonaismäärä matkan satamasta satamaan kuljetulla etäisyydellä ja laskemalla kaikkien 
tulojen summa. 
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E.V-18 TEU-kapasiteetin käyttöaste 

TEU-kilometrit ilmaistuina prosentteina tarjotuista TEU-kilometreistä. 

E.V-19 TEU:t aluksessa 

TEU:t kauppa-aluksessa sen saapuessa satamaan tai lähtiessä sieltä. 

E.V-20 Merimatkustaja 

Kauppa-aluksessa merimatkan tekevä henkilö. 

Kauppa-aluksella työskentelevää palveluhenkilöstöä ei katsota matkustajiksi. Mukaan ei lueta 
miehistön jäseniä, jotka matkustavat ilman lunastettua lippua aluksella olematta kuitenkaan 
palveluksessa, eikä myöskään sylivauvoja. 

E.V-21 Risteilymatkustaja 

Risteilyaluksella matkan tekevä merimatkustaja. 

Päiväristeilymatkustajia ei lueta mukaan. 

E.V-22 Merimatkustajan matka 

Matkustajan liikkuminen satamasta, jossa matka alkaa, satamaan, johon matka päättyy. 
Joidenkin matkustajien, erityisesti risteilymatkustajien, osalta tämä voi olla sama satama. 

Huomioon otettava matka on matkustajan tosiasiallisesti kulkema matka. 

E.V-23 Henkilökilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa kauppa-aluksen yhden matkustajan kulkemista yhden kilometrin 
matkan. 

E.V-24 Tarjottu henkilökilometri 

Henkilökilometri on tarjottu, kun yhtä matkustajakapasiteettiyksikköä kuljetetaan yhden 
kilometrin matka. 

Tarjotut henkilökilometrit saadaan kertomalla aluksen suurin sallittu matkustajakapasiteetti 
kunkin matkan satamasta satamaan kuljetulla etäisyydellä ja laskemalla kaikkien tulojen 
summa. Matkustajakapasiteetti on luokituslaitoksen rekisteriin merkitty todettu kapasiteetti.  

E.V-25 Matkustajat aluksessa 

Matkustajien määrä kauppa-aluksessa sen saapuessa satamaan tai lähtiessä sieltä. 

E.V-26 Kuljetetut henkilökilometrit 

Saadaan kertomalla kullakin matkalla kuljetettujen merimatkustajien määrä satamasta 
satamaan kuljetulla etäisyydellä ja laskemalla kaikkien tulojen summa. 

E.V-27 Matkustajakapasiteetin käyttöaste 

Kuljetetut matkustajakilometrit ilmaistuina prosentteina tarjotuista matkustajakilometreistä. 
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E.V-28 Merimatkustajan matkan tarkoitus 

Syitä matkan tekemiseen ovat 

- työ ja koulutus (työmatka-/lähiliikenne) 
- liikematka 
- loma 
- muu (ostokset, vapaa-aika, perhe). 

E.V-29 Alukseen noussut merimatkustaja 

Matkustaja, joka menee kauppa-alukseen siinä kuljetettavaksi. 

Siirtyminen yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan alukseen nousemiseksi, jota on 
edeltänyt aluksesta poistuminen. Mukaan ei lueta risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevia 
risteilymatkustajia. 

E.V-30 Aluksesta poistunut merimatkustaja 

Kauppa-aluksesta merimatkan päätteeksi poistuva matkustaja. 

Siirtyminen yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan aluksesta poistumiseksi ennen 
uudelleen alukseen nousemista. Mukaan ei lueta risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevia 
risteilymatkustajia. 

E.V-31 Risteilymatkustajan tutustumisretki 

Risteilymatkustajan lyhyt käynti satamaan liittyvässä matkailukohteessa, kun matkustaja 
säilyttää aluksen hyttinsä. 

E.V-32 Henkilöliikenteen merikuljetusyhteys 

Meritse kuljetetun matkustajan lähtösataman ja päätesataman välinen yhteysväli käytetystä 
kulkureitistä riippumatta. 

Nämä satamat ovat merisatamia (paitsi joki-merikuljetuksissa, joissa ne voivat olla 
sisävesisatamia), jotka on koodattu kansainvälisen luokitusjärjestelmän mukaan, kuten YK-
LOCODE (satamien ja muiden paikkojen koodaus). 

Satamat voidaan ryhmitellä maantieteellisen sijaintinsa mukaan käyttämällä kansainvälisiä 
luokituksia, kuten NUTS (tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 

Jos lähtösatama on sama kuin päätesatama, merikuljetusyhteys ei tule kyseeseen. 

E.V-33 Matkustajan noususatama 

Satama, josta matkustaja aloittaa matkansa. 

Siirtyminen yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan alukseen nousuksi, jota on edeltänyt 
aluksesta poistuminen. Mukaan ei lueta risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevia 
risteilymatkustajia. 
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E.V-34 Matkustajan poistumissatama 

Satama, jossa matkustaja päättää matkan. 

Siirtyminen yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan aluksesta poistumiseksi ennen 
uudelleen alukseen nousemista. Mukaan ei lueta risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevia 
risteilymatkustajia. 

E.V-35 Meritse kuljetetut tavarat 

Kauppa-alusten kuljettamat tavarat. 

Tähän sisältyvät kaikki pakkaukset ja kalusto, kuten kontit, vaihtokorit ja kuormalavat sekä 
tavara-ajoneuvot. Mukaan luetaan posti sekä tavaravaunuissa, kuorma-autoissa, 
perävaunuissa, puoliperävaunuissa tai proomuissa kuljetettu tavara. Sitä vastoin seuraavia ei 
lueta mukaan: henkilöajoneuvot, joissa kuljettaja on mukana; tyhjinä palaavat hyötyajoneuvot 
ja perävaunut; alusten polttoaineen ja muiden tarvikkeiden täydennyksiä kuljettavat alukset; 
kalastus- ja kalankäsittelyaluksissa kuljetettavat kalat, saman sataman eri satama-altaiden ja 
telakoiden välillä kuljetetut tavarat. 

E.V-36 Tavaroiden kokonaisbruttopaino 

Kuljetettujen tavaroiden ja pakkausten kokonaismassa sekä kuljetusyksikön (esimerkiksi 
konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen sekä aluksessa kuljetettujen tavara-ajoneuvojen, 
tavaravaunujen ja proomujen) omamassa. 

E.V-37 Tavaroiden kokonaispaino 

Kuljetettujen tavaroiden ja pakkausten kokonaismassa ilman kuljetusyksikön (esimerkiksi 
konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen sekä aluksessa kuljetettujen tavara-ajoneuvojen, 
tavaravaunujen ja proomujen) omamassaa. 

E.V-38 Omapaino 

Kuljetusyksikön (esimerkiksi konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen sekä aluksessa 
kuljetettavien tavara-ajoneuvojen, rautatievaunujen ja proomujen) massa ennen kuin siihen on 
lastattu tavaraa. 

E.V-39 Lastityypit 

Lasti voidaan luokitella aluksen tyypin mukaan tai satamassa tai aluksella käsittelyyn 
tarvittavien laitteiden mukaan. Tärkeimmät luokat ovat 

- nestemäinen irtolasti 
- kuiva irtolasti 
- kontit 
- ro-ro (omalla kuljetuskoneistolla) 
- ro-ro (ilman omaa kuljetuskoneistoa) 
- muu kappaletavara. 

E.V-40 Lo-Lo (Lift-on Lift-off) 

Lastaus tai purku aluksen omien tai maalla sijaitsevien nostureiden avulla. 
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E.V-41 Konttilasti 

Konttilastilla tarkoitetaan lastattuja tai tyhjiä kontteja, jotka nostetaan aluksiin tai aluksista, 
jotka kuljettavat ne meritse. 

E.V-42 Ro-Ro (Roll-on Roll-off) 

Lastaus tai purku aluksen ovien kautta tai ramppeja pitkin pyörillä varustetulla 
kuljetusvälineellä. 

Jalan kulkevien eläinten lastaus tai purku luetaan mukaan. 

E.V-43 Ro-Ro-lasti 

Ro-ro-lastilla tarkoitetaan ro-ro-yksiköissä olevia tavaroita, jotka joko ovat tai eivät ole 
konteissa, ja ro-ro-yksiköitä, jotka siirretään pyörien päällä aluksiin tai aluksista, jotka 
kuljettavat ne meritse. 

E.V-44 Meriliikenteen tavaraluokitus 

Meritse kuljetettujen tavaroiden luokitus on NST-luokitus (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics – Eurostat) tai CSTE-luokitus (Commodity Classification for Transport 
Statistics in Europe – YK/ECE). 

E.V-45 Vaaralliset aineet 

Vaaralliset aineet luokitellaan ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn muutetun 
yleissopimuksen (SOLAS, 1974) VII luvun määritelmien ja vaarallisten aineiden 
kansainvälisen merenkulkualan kuljetussäännöstön (IMDG) mukaisesti. 

E.V-46 Uudelleenlastaus aluksesta alukseen 

Lastin purku yhdestä kauppa-aluksesta ja sen lastaus toiseen matkan päättämiseksi, vaikka 
lastilla voi olla pysähdysaika maissa ennen matkan jatkumista. 

Uudelleenlastausta toiseen kuljetusmuotoon ei lueta mukaan. 

E.V-47 Lastatut tavarat 

Merikuljetusta varten kauppa-alukseen lastatut tavarat. 

Uudelleenlastaus yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan purkamisen jälkeiseksi 
lastaukseksi. Lastattuihin tavaroihin luetaan mukaan kotimaiset tavarat, 
uudelleenlastaustavarat (satamaan meritse saapuvat kotimaiset tai ulkomaiset tavarat) ja 
sisämaanliikenteen kauttakulkutavarat (satamaan maanteitse, rautateitse, lentoteitse tai 
sisävesiteitse saapuvat ulkomaiset tavarat). 

E.V-48 Puretut tavarat 

Kauppa-aluksesta pois otetut tavarat. 

Uudelleenlastaus yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan uudelleenlastausta edeltäväksi 
purkamiseksi. Purettuihin tavaroihin luetaan kotimaiset tavarat, uudelleenlastaustavarat 
(satamasta meritse lähtevät kotimaiset tai ulkomaiset tavarat) ja sisämaanliikenteen 
kauttakulkutavarat (satamasta maanteitse, rautateitse, lentoteitse tai sisävesiteitse lähtevät 
ulkomaiset tavarat). 
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E.V-49  

E.V-50 Tavaraliikenteen merikuljetusyhteys 

Meritse kuljetettujen tavaroiden lastaus- ja purkusataman välinen yhteysväli käytetystä 
kulkureitistä riippumatta. 

Nämä satamat ovat merisatamia (paitsi joki-merikuljetuksissa, joissa ne voivat olla 
sisävesisatamia), jotka on koodattu kansainvälisen luokitusjärjestelmän mukaan, kuten YK-
LOCODE (satamien ja muiden paikkojen koodaus). 

Satamat voidaan ryhmitellä maantieteellisen sijaintinsa mukaan käyttämällä kansainvälisiä 
luokituksia, kuten NUTS (tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – Eurostat). 

E.V-51 Lastaussatama 

Satama, jossa lähetetyt tavarat on lastattu alukseen, josta ne puretaan ilmoittavassa 
satamassa. 

Uudelleenlastaus yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan purkamisen jälkeiseksi 
lastaukseksi. 

E.V-52 Purkusatama 

Satama, jossa lähetetyt, ilmoittavassa satamassa alukseen lastatut tavarat puretaan samasta 
aluksesta. 

Uudelleenlastaus yhdestä kauppa-aluksesta toiseen katsotaan purkamiseksi ennen 
uudelleenlastausta. 
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E.VI ENERGIANKULUTUS 

E.VI-01 Kauppa-alusten energiankulutus 

Alusten kokonaisenergiankulutus. 

Tähän sisältyy kuormaamattomien alusten energiankulutus. 

E.VI-02 Öljytonniekvivalentti (toe) 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 1 toe = 0,041868 TJ. 

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) hyväksymät muuntokertoimet ovat seuraavat: 

- dielselöljy  1,035 
- raskas polttoöljy 0,960. 

E.VI-03 Joule 

Energiankulutuksen mittayksikkö. 

1 terajoule = 10
12

 J = 2,78 x 10
5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 toe. 

E.VI-04 Dieselöljy (kevyt polttoöljy) 

Öljy, joka saadaan raakaöljyn ilmatislauksen alimmasta jakeesta. 

Dieselöljyyn sisältyy raskaita öljyjakeita, jotka on saatu ilmatislauksen jälkeen tehdyllä 
tyhjiötislauksella. Dieselöljy tislautuu 200–380 °C:ssa siten, että enintään 65 prosenttia 
tilavuudesta tislautuu 250 °C:ssa hävikki mukaan luettuna, ja vähintään 80 prosenttia 
350 °C:ssa. Leimahduspiste on aina yli 50 °C, ja tiheys suurempi kuin 0,81. Sekoittamalla 
saatuja raskaita öljyjakeita yhdistellään dieselöljyihin edellyttäen, ettei niiden kinemaattinen 
viskositeetti ole 40 °C:ssa yli 25 cST. 

Lämpöarvo: 43,3 TJ/1 000 t. 

E.VI-05 Raskas polttoöljy (jäännös) 

Raskas polttoöljy, joka muodostaa tislausjäännöksen. 

Tähän sisältyvät kaikki raskaat polttoöljyt (mukaan luettuina sekoittamalla saadut). Raskaiden 
polttoöljyjen viskositeetti on 40 °C:ssa yli 25 cST. Leimahduspiste on aina yli 50 °C, ja niiden 
tiheys on suurempi kuin 0,90. 
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F.I INFRASTRUKTUURI 

F.I-01 Rannikkoalue 

Rannikkoalueella tarkoitetaan tavallisesti rantaviivan viereistä kaistaletta ja sen edustalla 
sijaitsevia saaria. Se voidaan määritellä myös joko rantaviivalla sijaitsevaksi yhden tai 
useamman satamaketjun muodostamaksi alueeksi tai alueeksi, jonka rajoina ovat 
rannikkoalueen yhden tai useamman äärirajan leveys- tai pituusasteet. 
 
Joenranta voidaan lukea mukaan. Joissakin maissa kaksi eri rantaviivakaistaletta voidaan 
lukea yhdeksi rannikkoalueeksi, esim. Meksikon Atlantin ja Tyynenmeren rantaviiva. 

 

F.I-02 Satama 

Paikka, jossa on laitteet, joiden avulla kauppa-alukset voivat kiinnittyä, lastata tai purkaa 
tavaroita taikka päästää matkustajia poistumaan aluksesta tai nousemaan alukseen, 
tavallisesti suoraan laiturille tai laiturilta. 
 

F.I-03 Tilastosatama 

Tilastosatama koostuu yhdestä tai useammasta satamasta, jota valvoo tavallisesti yksi 
satamaviranomainen, joka voi kirjata alusten ja lastin liikkeitä. 
 

F.I-04 Keräilysatama 

Satama, johon poikkeaa säännöllinen avomeren ja lyhyen matkan linjaliikenne. 
 

F.I-05 YK/LOCODE 

Viisimerkkinen tunnus, jossa kaksi ensimmäistä merkkiä on ISO 3166 -standardin mukainen 
maakoodi ja loput kolme tulevat Genevessä annetusta YK/ECE:n suosituksesta N:o 16 tai ovat 
Eurostatin koodeja satamille, jotka eivät sisälly vielä YK:n järjestelmään. 
 

F.I-06 Satamaan pääsy mereltä 

Satamaan pääsy määritellään seuraavien ominaisuuksien mukaan: 
 
a) satamaan mahtuvan aluksen enimmäispituus metreinä 
b) satamaan mahtuvan aluksen enimmäissyväys metreinä 
c) satamaan lähestymisväylän leveys ja kulkusyvyys matalaveden aikana metreinä 
d) sataman tuloväylän leveys ja kulkusyvyys matalaveden aikana metreinä 
e) vuorovesiajanjakso tunteina, jolloin enimmäissyväyksiset alukset voivat tulla satamaan ja 

lähteä sieltä 
f) korkeusrajoitukset korkean veden aikana metreinä (sillat) 
g) vuorovesivaihtelu metreinä. 
 

F.I-07 Sataman maapuolen palvelut 

a) sataman kokonaismaa-alue – m2 
b) raakaöljyn ja öljytuotteiden varastoalueet – m2 
c) muut irtolastin varasto- ja säilytysalueet – m2 
d) konttien säilytysalueet – m2 ja TEU-yksikköinä 
e) muut alueet – m2 
f) tiet – m 
g) raiteet – m 
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h) matkustajaterminaalit – niiden määrä ja niihin mahtuvien alusten määrä terminaaleittain. 
 
Irtolastin varasto- ja säilytysalue käsittää tilat kuivaa irtolastia, puutavaraa, paperia, puoli-
irtolastia ym. varten. Raiteisiin luetaan mukaan myös sivuraiteet. 
 

F.I-08 Sataman varastoalueet 

Varastoksi tarkoitetut sataman alueet neliömetreinä tilatyypeittäin. Katettujen alueiden korkeus 
metreinä. 
 
a) Avoin mutta ei turvallisesti suljettu. 
b) Avoin ja turvallisesti suljettu. 
c) Katettu mutta ei suljettu. 
d) Katettu ja suljettu. 
 
Turvallisesti suljetulla alueella on aidat, seinät ja/tai turvajärjestelmä. 

F.I-09 Satamalaiturin pituudet käytön mukaan 

 
a) Laiturin kokonaispituus metreinä 
b) Laiturin pituus metreinä käytön mukaan jaoteltuna 

- monikäyttölaiturit 
- eri tarkoituksiin osoitetut laiturit 

1 ro-ro-alukset 
2 kontit 
3 muu kappaletavara 
4 kuiva irtolasti 
5 nestemäinen irtolasti 
6 matkustaja 
7 kalastus 

- muut laiturit. 
 

F.I-10 Satamalaiturin pituudet veden syvyyden mukaan 

Laskuveden aikana laituriin ankkuroituvien alusten käytettävissä olevat satamalaiturin pituudet 
metreinä veden syvyyden mukaan. 
 
Syvyystiedot voidaan kerätä seuraavasti: 
 
a) 4 metriin asti 
b) enemmän kuin 4 metriä mutta enintään 6 metriä 
c) enemmän kuin 6 metriä mutta enintään 8 metriä 
d) enemmän kuin 8 metriä mutta enintään 10 metriä 
e) enemmän kuin 10 metriä mutta enintään 12 metriä 
f) enemmän kuin 12 metriä mutta enintään 14 metriä 
g) enemmän kuin 14 metriä. 

F.I-11 Ro-ro-aluksen ankkuripaikka 

 
Paikka, jossa ro-ro-alus voi ankkuroitua sekä lastata ja purkaa moottoriajoneuvoja ja muita 
liikkuvia ro-ro-yksiköitä ramppeja pitkin laivasta rantaan ja päinvastoin. 
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F.I-12 Satamanosturit nostokyvyn mukaan 

Satamissa käytettävissä olevien nostureiden määrä nostokyvyn mukaan. 
 
Mahdollisia nostokykyluokkia ovat seuraavat: 
 
a) 10 tonnia tai vähemmän 
b) enemmän kuin 10 tonnia mutta enintään 20 tonnia 
c) enemmän kuin 20 tonnia mutta enintään 40 tonnia 
d) enemmän kuin 40 tonnia. 

 

F.I-13 Satamanosturit tyypeittäin 

Satamissa käytettävissä olevat nosturit tyypeittäin 
 
a) liikkuvat konttinosturit 
b) muut konttinosturit 
c) muut nosturit. 
 

F.I-14 Sataman korjaustilat 

Satamassa käytettävissä olevien korjaustilojen määrä ja niihin mahtuvien alusten 
enimmäiskoko 
 
a) kuivatelakat 
b) uivat telakat 
c) vesillelaskuramppi 
d) laivojen korjaukseen osoitetut laiturit. 
 

F.I-15 Sataman navigointiapuvälineet ja -palvelut 

Tiedot käytettävissä olevista navigointiapuvälineistä ja palveluista satamassa ja 
satamaanlähestymisväylällä 
 
a) luotsauspalvelut 
b) valot ja majakat 
c) tutkat ja radiomajakat 
d) alusliikennepalvelu (VTS) satamassa ja rannikkonavigointipalvelut sataman lähellä 
e) hinaajat satamassa tapahtuvaan ohjailuun – määrä 
f) säiliöalusten saattuehinaajat – määrä 
g) alusten polttoainepalvelut 
h) ankkurointipalvelut. 

 

F.I-16 Sataman sisämaayhteydet ja lyhyen matkan merikuljetukset 

Tiedot käytettävissä olevista lyhyen matkan merikuljetuksista sekä sisämaayhteyksistä ja 
niiden etäisyydestä lähimmältä sataman suulta kilometreinä 
 
a) lyhyen matkan merikuljetukset 
b)  henkilöliikenteen rautatieasema 
c) tavaraliikenteen rautatieasema 
d) moottoritie 
e) sisävesiväyläyhteys 
f) lentoasema. 
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F.II INFRASTRUKTUURI 

F.II-01 Lentoasema 

Rajattu maa- tai vesialue (sekä kaikki rakennukset, laitteet ja välineet), joka on tarkoitettu 
käytettäväksi joko kokonaan tai osittain ilma-alusten saapumiseen, lähtöön tai siirtoon maan 
pinnalla ja jolla voi harjoittaa kaupallista lentoliikennettä. 

Suurimmalla osalla lentoasemista on nelikirjaiminen ICAO-tunnus, jotka on lueteltu ICAO-
asiakirjassa 7910. Suurimmalla osalla on myös IATA:n antamat tunnukset. 

F.II-02 Kansainvälinen lentoasema 

Lentoasema, jonka valtio, jossa lentoasema sijaitsee, on osoittanut kansainvälisen 
lentoliikenteen saapumis- ja lähtöasemaksi ja jossa hoidetaan tulliin, maahantuloon, 
kansanterveyteen, maatalouskaranteeniin ja muihin vastaaviin liittyvät menettelyt riippumatta 
siitä, ovatko tällaiset menettelyt hoidettavissa milloin tahansa vai vain tiettyinä aikoina. 

F.II-03 Kotimaan lentoasema 

Lentoasema, jota ei ole osoitettu kansainvälisen liikenteen käyttöön. 

F.II-04 Lentoasematerminaali 

Itsenäinen rakennus matkustajien ja/tai rahdin käsittelyä varten. 

– Matkustajaterminaali 

Lentoasematerminaali, jossa hoidetaan matkustajia koskevat menettelyt, kuten lähtöselvitys, 
matkatavaroiden luovutus, turvatarkastus, maahantuloselvitys, lentokoneeseen nouseminen 
ja lentokoneesta poistuminen. 

– Rahtiterminaali 

Lentoasematerminaali, joka on tarkoitettu yksinomaan rahtilähetysten käsittelyyn, mukaan 
luettuina rahdin vastaanotto ja luovutus, turvasäilytys, turvatarkastus ja asiakirjat. 

F.II-05 Kiitotiet 

Rajattu suorakulmion muotoinen alue lentoasemalla, joka on tehty ilma-alusten laskeutumista 
ja lentoon lähtöä varten ja jolla on seuraavat ominaisuudet: 

–  Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka 

Kiitotien osuus, joka on ilmoitettu olevan käytettävissä ja joka on sopiva lentoon lähtevän 
ilma-aluksen maakiitoa varten. 

–  Laskuun käytettävissä oleva matka 

Kiitotien osuus, joka on ilmoitettu olevan käytettävissä ja joka on sopiva lasketuvan ilma-
aluksen maakiitoa varten. 

F.II-06 Rullaustiet 

Ilma-aluksen rullaukseen tarkoitettu rajattu tie, jonka tarkoituksena on yhdistää lentokentän eri 
osia toisiinsa. 
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F.II-07 Lähtöselvitystilat 

–  Perinteinen lähtöselvitystiski 

Perinteisellä lähtöselvitystiskillä lentokenttähenkilökunta hoitaa matkalippujen käsittelyn, 
matkatavaroiden kirjaamisen – myös baggage drop -palvelun – sekä antaa tarkastuskortit. 

–  Lähtöselvitysautomaatit 

Automaatti, jolla voi hoitaa lähtöselvityksen ja joka käsittelee matkalipun automaattisesti 
sekä tulostaa tarkastuskortit ja joissain tapauksissa myös matkatavaralipukkeet. 

F.II-08 Lähtöportit 

Matkustajaterminaalin alue, jonne matkustajat kokoontuvat ennen ilma-alukseen nousua. 

a) matkustajasillalla varustettu lähtöportti 

Lähtöportti, josta on yhteys ilma-alukseen matkustajasillan kautta, jolloin alukseen pääsee 
tarvitsematta laskeutua maan tasalle ja tarvitsematta nousta portaita pitkin alukseen. 

b) muu lähtöportti 

Muu kuin matkustajasillalla varustettu lähtöportti. 

F.II-09 Lentoaseman pysäköintialue 

Lentoasemalla olevat alueet, jotka on tarkoitettu pysäköintiä varten. 

–  Lyhytaikaispysäköinti 

Pysäköintialue, jossa auto voi olla pysäköitynä enintään 24 tuntia. 

–  Pitkäaikaispysäköinti 

Pysäköintialue, jossa auto voi olla pysäköitynä yli 24 tuntia. 

Kauempana sijaitsevista pysäköintialueista mukaan luetaan ne, joihin pääsee 
lentokenttäbusseilla. 

F.II-10 Intermodaalikuljetustilat 

Lentoasemalla sijaitseva rahtiterminaali, josta on yhteys muihin kuljetusmuotoihin, ei 
kuitenkaan tiekuljetukseen. 

F.II-11 Yhteydet muihin kuljetusmuotoihin 

Lentoasemalla olevat tilat, joissa on yhteys seuraaviin maanpinnalla tapahtuviin kuljetuksiin: 

a) Suurnopeusrautatie 

Mahdollisuus käyttää suurnopeusrautateiden palveluja. 

b) Pääraideyhteys 

Mahdollisuus käyttää pääraiteen junapalveluja. 
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c) Metro 

Mahdollisuus käyttää metroa ja maanalaisen palveluja. 

d) Kaukoliikenteen linja-autopalvelut 

Mahdollisuus käyttää kaukoliikenteen pikavuoro- ja muita linja-autopalveluja. 

e) Paikallisliikenteen linja-autopalvelut 

Mahdollisuus käyttää paikallisliikenteen linja-autopalveluja. 
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F.III KULJETUSVÄLINEET 

F.III-01 Ilma-alus 

Laite, joka saa ilmakehässä nostovoimansa ilman reaktioista lukuun ottamatta ilman reaktioita 
maan tai veden pintaan vastaan. 

Ilmalaivoja ja pintaliitäjiä, kuten ilmatyynyaluksia, ei lueta mukaan. ICAO on määrittänyt ilma-
alusten tyyppitunnukset ICAO-asiakirjassa 8643. Lisäksi ICAO ja kaupallisen ilmailun 
turvallisuusryhmä (Commercial Aviation Safety team, CAST) ovat laatineet yhdessä uuden 
asianmukaisen luokituksen ilma-aluksille. Tarkempia tietoja asiasta saa verkko-osoitteesta: 
http://www.intlaviationstandards.org/. 

F.III-02 Ilma-aluskanta 

Tiettynä ajankohtana valtiossa rekisteröidyt ilma-alukset. 

F.III-03 Käytössä oleva aluskanta 

Käytössä olevaan aluskantaan sisältyvät kaikki kaupallisessa lentoliikenteessä käytettävät 
ilma-alukset (sekä ilma-alukset, jotka ovat tilapäisesti pois käytöstä suurten onnettomuuksien, 
muutostöiden tai viranomaisten toimien, kuten valtion sääntelyviranomaisten määräämän 
lentokiellon, vuoksi). 

Käytössä olevaan aluskantaan eivät sisälly ilma-alukset, joita käytetään yksinomaan 
lennonopetuksessa, viestinnässä tai yksityisilmailussa. 

F.III-04 Ilma-alusten jaottelu kokoonpanon mukaan 

a) Matkustajakone 

Ilma-alus, joka on suunniteltu matkustajien ja näiden matkatavaroiden kuljettamiseen. 
Rahti, myös posti, kuljetetaan tavallisesti ilma-aluksen rahtitilassa. 

b) Rahtikone 

Ilma-alus, joka on suunniteltu yksinomaan rahdin ja/tai postin kuljettamiseen. 

Aluksessa voidaan kuljettaa myös henkilöitä, jotka saattavat tietynlaista rahtia, 
esimerkiksi karjaa. 

c) Yhdistetty matkustaja- ja rahtikone 

Matkustajakone, jossa on valmiudet kuljettaa rahtia matkustamossa. 

d) Nopeasti muutettavissa oleva ilma-alus 

Ilma-alus, jonka kokoonpano voidaan muuttaa nopeasti matkustajakoneesta 
rahtikoneeksi ja päinvastoin. 

e) Muu ilma-alus 

Ilma-alus, jota ei käytetä kaupallisessa lentoliikenteessä. 
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F.III-05 Ilma-alusten jaottelu meluominaisuuksien perusteella 

a) Ilma-alukset, joille ei ole myönnetty melutodistusta 
Ilma-alus, jota ei ole hyväksytty kansainvälisten melunormien mukaiseksi. 

b) Luvun II ilma-alus 

Ilma-alus, joka täyttää ICAO:n Chicagon sopimuksen 16 liitteen II luvun melunormit. 

c) Luvun III ilma-alus 

Ilma-alus, joka täyttää ICAO:n Chicagon sopimuksen 16 liitteen III luvun melunormit. 

d) Luvun IV ilma-alus 

Ilma-alus, joka täyttää ICAO:n Chicagon sopimuksen 16 liitteen IV luvun melunormit. 

F.III-06 Ilma-aluksen ikä 

Ilma-aluksen ensirekisteröinnistä kulunut aika. 
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F.IV YRITYKSET, TALOUDEN SUORITTEET JA TYÖLLISYYS 

F.IV-01 Yritys 

Institutionaalinen yksikkö tai institutionaalisten yksiköiden pienin ryhmä, joka kattaa kaikki sen 
tuotantotoiminnan suorittamiseen tarvittavat toiminnot ja suoraan tai välillisesti valvoo niitä. 

Yritykseksi tilastoiminen edellyttää, että yrityksellä on yksi omistus- tai valvontataho. Yritys voi 
kuitenkin harjoittaa useaa eri toimintaa, ja sillä voi olla useita toimipaikkoja. 

F.IV-02 Lentoyhtiö (kaupallisen lentoliikenteen harjoittaja) 

Ilmailualan yritys, joka käyttää ilma-alusta kaupallisessa tarkoituksessa ja joka (i) tarjoaa 
julkisen liikenteen reittilento- tai tilauslentopalveluja tai niitä molempia kuljettaakseen 
matkustajia, postia ja/tai rahtia ja (ii) on saanut luvan kyseiseen toimintaan 
rekisteröintivaltionsa siviili-ilmailuviranomaiselta. 

ICAO on antanut lentoyhtiöille kolmikirjaimiset tunnukset, jotka on lueteltu ICAO-asiakirjassa 
8585. Tunnukset ovat pakolliset kaikille kansainvälisillä reiteillä lentäville yhtiöille. IATA on 
antanut kaksikirjaimiset tunnukset lentoyhtiöille IATA:n päätöslauselman N:o 762 mukaisesti. 
Kaksikirjaimisia tunnuksia käytetään varauksissa, aikatauluissa, televiestinnässä, lipuissa, 
rahtiasiakirjoissa, juridisissa asioissa, tariffeissa ja muissa kaupallisissa tai kuljetuksellisissa 
tarkoituksissa. Toimialaluokituksissa kyseeseen tulevat seuraavat luokat: 

ISIC Rev 4 (luonnos) Kaksinumerotaso 51 – Ilmaliikenne 
NACE Rev 2  Kaksinumerotaso 51 – Ilmaliikenne 

F.IV-03 Lentoaseman pitäjä 

Ilmakuljetusalan yritys, joka pitää kaupallista lentoasemaa. 

Toimialaluokituksissa kyseeseen tulevat seuraavat luokat: 

ISIC Rev 4 (luonnos)  Nelinumerotaso 5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
NACE Rev 2  Nelinumerotaso 52.23 Ilmaliikennettä palveleva toiminta. 

F.IV-04 Lennonjohtopalvelujen tarjoaja 

Ilmakuljetusalan yritys, joka tarjoaa lennonjohtopalveluja. 

Toimialaluokituksissa kyseeseen tulevat seuraavat luokat: 

ISIC Rev 4 Luonnos  Nelinumerotaso 5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
NACE Rev 2  Nelinumerotaso 52.23 Ilmaliikennettä palveleva toiminta. 
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F.IV-05 Lentokenttäpalvelujen tarjoaja 

Yritys, joka tarjoaa lentokenttäpalveluja, kuten maahuolintapalveluja, tankkauspalveluja, huolto- 
ja turvallisuuspalveluja sekä matkustajapalveluja, kuten lähtöselvityspalveluja, 
matkatavarapalveluja, rahtipalveluja ja muita palveluja. 

Toimialaluokituksissa kyseeseen tulevat seuraavat luokat: 

ISIC Rev 4 (luonnos) Nelinumerotaso 5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
   Nelinumerotaso 5224 Lastinkäsittely 

NACE Rev 2  Nelinumerotaso 52.23 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
   Nelinumerotaso 52.24 Lastinkäsittely 

F.IV-06 Liikevaihto 

Ilmakuljetusalan yrityksen laskuttama kokonaismäärä tarkasteltavana olevalla kaudella. 
Vastaa ulkopuolisille toimitettujen tavaroiden ja tarjottujen palvelujen markkinaehtoista 
myyntiä. Liikevaihtoon sisältyvät ”liiketoiminnan muut tuotot”, kuten käyttöoikeuksista, 
toimiluvista, patenteista, tavaramerkeistä ja vastaavista arvoista saatavat tuotot. Liikevaihtoon 
sisältyvät kaikki yrityksen laskuttamista tavaroista ja palveluista perittävät verot ja muut 
maksut lukuun ottamatta yrityksen asiakkailtaan laskuttamaa arvonlisäveroa. Siihen sisältyvät 
myös kaikki muut asiakkailta veloitettavat kulut. Liikevaihdosta on vähennettävä 
hinnanalennukset, hyvitykset ja kassa-alennukset muttei käteisalennuksia. 

Liikevaihtoon sisältyy vain tavanomainen toiminta, joten siihen ei sisälly kiinteän omaisuuden 
myynti eikä myöskään viranomaisilta saatu toimintatuki. 

F.IV-07 Ylläpitokustannukset – lentokentät 

Lentoaseman toiminnan ylläpitoon kuluvat menot, jotka aiheutuvat kiinteän infrastruktuurin ja 
välttämättömien laitteistojen kunnossapidosta. 
Esimerkkejä ovat kiitoteiden huolto sekä matkatavaroiden käsittelylaitteiden ja 
rahdinkäsittelylaitteiden huolto. 

F.IV-08 Huoltokustannukset – ilma-alukset 

Ilma-alusten ja niiden moottorien lentokunnossa pitämisestä aiheutuvat menot. 

Tähän sisältyvät ilma-aluksen rungon ja moottorien säännölliset huollot, joista huolehtivat joko 
palkatut työntekijät tai alihankkijat. 

F.IV-09 Työllisyys 

Työllisyys on työhön osallistuvien määrä eli yrityksessä työskentelevien henkilöiden 
kokonaismäärä (johon lasketaan mukaan yrityksessä työskentelevät omistajat, yrityksessä 
säännöllisesti työskentelevät yhtiömiehet ja palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä 
kaikki yrityksen ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yritykseen ja saavat siltä 
palkkansa (esimerkiksi myyntiedustajat, lähetit, korjaus- ja huoltoryhmät). Mukaan luetaan 
myös lyhytaikaisesti työstä poissa olevat työntekijät (kuten sairaus-, vuosi- tai erityislomalla 
olevat työntekijät) ja lakossa olevat työntekijät, muttei sellaisia työntekijöitä, joiden poissaolon 
kestoa ei ole määritelty. Mukaan lasketaan myös maan lainsäädännön mukaisesti osa-
aikaisiksi katsottavat yrityksen palveluksessa olevat työntekijät sekä sen palveluksessa olevat 
kausityöntekijät, oppisopimustyöntekijät ja kotoa käsin työskentelevät työntekijät. 

Työhön osallistuviin työntekijöihin ei lueta muilta yrityksiltä käyttöön saatuja työntekijöitä, 
yrityksessä korjaus- ja huoltotöitä ulkopuolisen yrityksen puolesta tekeviä työntekijöitä eikä 
asevelvollisuutta suorittavia henkilöitä. Sen sijaan henkilöt, jotka ovat yrityksen käytettävissä 
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liiketoiminnallisista syistä pitkäaikaisen sopimuksen perusteella (esimerkiksi tavaratalojen 
tuote-esittelijät), olisi katsottava sen yrityksen työntekijöiksi, jossa he työskentelevät, eikä sen 
yrityksen työntekijöiksi, joiden kanssa heillä on työsopimus. 

Työhön osallistuvien määrä on vuoden aikana yrityksessä työskentelevien henkilöiden 
keskimääräinen lukumäärä. 

F.IV-10 Henkilöstöluokat 

a) Yleishallinto 
Mukaan luetaan keskus- ja paikallishallinnon henkilöstö (esimerkiksi taloushallinto, 
lakiasiat ja henkilöstöhallinto) sekä yrityksen hallitus 

Erikoisalojen osastojen johtohenkilöstöä (toiminta ja liikenne, ilma-alukset, lennonjohto, 
kiitotie- ja terminaalirakentaminen ja -huolto, hätäpalvelut) ei lueta mukaan mutta se 
otetaan huomioon kutakin palvelua koskevissa tilastoissa. 

b) Toiminta ja liikenne 

Matkustamo- ja maamiehistö (ohjaamomiehistöä lukuun ottamatta) ja liitännäiset 
keskus- ja paikallistoimistot. Sisältää matkailu-, mainonta- ja terminaalitoiminnan. 

c) Ilma-alus 

Ohjaamomiehistö, huolto- ja tarkastushenkilöstö ja liitännäiset keskus- ja 
paikallistoimistot. 

d) Lentoasemat 

Lennonjohtohenkilöstö; terminaalien, kiitoteiden ja muiden lentokenttärakenteiden 
rakentamisesta, ylläpidosta ja valvonnasta huolehtiva henkilöstö, maahuolintahenkilöstö, 
hätäpalveluhenkilöstö. 

e) Muut toiminnot 

Matkustaja- ja rahtipalvelut, rahdin lastauspalvelut jne. 
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F.V LIIKENNE 

F.V-01 Lento-operaatio 

Ilma-aluksen nouseminen ilmaan tai laskeutuminen lentoasemalle. 

Lentoliikenteen tilastoinnissa yksi saapuminen ja yksi lähtö lasketaan kahdeksi lento-
operaatioksi. Mukaan luetaan kaikki kaupalliset lento-operaatiot ja muu kuin kaupallinen 
yleisilmailu. Mukaan ei lueta valtion tarkoituksiin suoritettavia lentoja, läpilaskuja, ylösvetoja 
eikä epäonnistuneita lähestymisiä. 

F.V-02 Kaupallinen lento-operaatio 

Korvausta tai vuokraa vastaan suoritettu lento-operaatio. 

Mukaan luetaan kaupallisen lentoliikenteen lento-operaatiot ja yleisilmailu. 

F.V-03 Ilma-aluksen lähtö 

Ilma-aluksen lentoon lähtö. 

F.V-04 Ilma-aluksen saapuminen 

Ilma-aluksen laskeutuminen. 

F.V-05 Välilasku kaupallisessa tarkoituksessa 

Pysähtyminen matkustajien tai muun kuorman kyytiin ottamiseksi ja/tai kyydistä poistamiseksi. 

F.V-06 Välilasku muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa 

Muu pysähtyminen kuin kaupallisessa tarkoituksessa tehty. 

Tällaisiin pysähdyksiin luetaan mukaan siirtolennot, valtion tarkoituksiin suoritettavat lennot, 
koulutuslennot ja tekniset välilaskut. 

F.V-07 Lennon keskeytys 

Ilma-aluksen laskeutuminen jollekin muulle lentokentälle kuin lentosuunnitelman mukaiselle 
kentälle joko ilma-aluksen tai määränpäänä olevan lentokentän toimintaa tai tekniikkaa 
koskevien vaikeuksien vuoksi. 

Lennon keskeytyksen syynä voi olla matkustajan käyttäytyminen, ilma-aluksen tekniset 
ongelmat, huonot sääolosuhteet tai onnettomuudet tai muut hätätilat suunnitelman mukaisella 
lentokentällä. 

F.V-08 Lentoasemapari 

Lentoasemapari määritellään kahdeksi lentoasemaksi, joiden väliseen kuljetukseen 
matkalippu tai lipun osa oikeuttaa tai joiden välillä rahti- ja postilähetykset kuljetetaan 
lähetysasiakirjan (lentorahtikirja tai lähetyskuitti) tai sen osan mukaisesti. 
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F.V-09 Lentoasemien välinen etäisyys 

Tilastoinnissa lentoasemien välinen etäisyys tarkoittaa lentoasemien välistä isoympyrämatkaa 
kilometreinä. 

Mitta perustuu lentoasemien koordinaatteihin ja isoympyrämatkan laskentakaavaan. 

F.V-10 Kaupunkipari – Lennon lähtö- ja pääteasemat 

Kaksi kaupunkia, joiden väliseen kuljetukseen matkalippu tai lipun osa oikeuttaa tai joiden 
välillä rahti- ja postilähetykset kuljetetaan lähetysasiakirjan (lentorahtikirja tai lähetyskuitti) tai 
sen osan mukaisesti. 

Yleisessä kielenkäytössä kaupunkiparilla tarkoitetaan joskus lentoasemaparia. 

F.V-11 Lentomatka 

Ilma-aluksen matka lentoonlähdöstä seuraavaan laskeutumiseen. 

Teknisiä välilaskuja ei lueta mukaan. 

F.V-12 Kotimaan lentomatka 

Yhden valtion rajojen sisällä sijaitsevien kahden paikan välinen lentomatka. 

Lentomatkat valtion ja sille kuuluvien alueiden välillä sekä lentomatkat tällaisten alueiden 
välillä olisi luokiteltava kotimaan lentomatkoiksi. 

F.V-13 Kansainvälinen lentomatka 

Lentomatka, jossa lentoonlähtö tapahtuu yhdessä maassa ja seuraava laskeutuminen 
toisessa. 

F.V-14 Lento 

Ilma-aluksen lentämä yksi tai useampi lentomatka, jolla on lentoyhtiön antama sama 
lennonnumero. 

F.V-15 Kotimaanlento 

Lento, johon kuuluu vain kotimaan lentomatkoja, joilla kaikilla on sama lennonnumero. 

F.V-16 Ulkomaanlento 

Lento, johon kuuluu yksi tai useampi kansainvälinen lentomatka ja jossa kaikilla lentomatkoilla 
on sama lennonnumero. 

F.V-17 Kaupallinen lento 

Julkisen liikenteen lento, jolla kuljetetaan korvausta tai vuokraa vastaan matkustajia ja/tai 
rahtia ja postia. 



F. AIR TRANSPORT 
 

 - 139 - 

F.V-18 Kaupallinen lentoliikenne 

Julkisen liikenteen lento tai lennot, joilla kuljetetaan korvausta tai vuokraa vastaan matkustajia 
ja/tai rahtia ja postia. 

Lennot voivat olla joko reittilentoja tai tilauslentoja. 

F.V-19 Reittilento 

Kaupallinen lentoliikenne, jota harjoitetaan julkaistun aikataulun mukaisesti tai muutoin niin 
säännöllisesti, että lennot muodostavat selvästi järjestelmällisen sarjan. 

Mukaan luetaan reittilentojen satunnaisen suuren kysynnän vuoksi lennettävät ylimääräiset 
lennot. 

F.V-20 Tilauslento 

Kaupallisen lentoliikenteen muu lento kuin reittilento. 

F.V-21 Matkustajalento 

Reittilento tai tilauslento, joka suoritetaan yhtä tai useampaa maksavaa matkustajaa 
kuljettavalla ilma-aluksella, sekä kaikki julkaistuissa aikatauluissa matkustajalennoiksi merkityt 
lennot. 

Mukaan luetaan lennot, joilla kuljetetaan sekä maksavia matkustajia että maksettua rahtia ja 
postia. 

F.V-22 Rahti- ja postilento 

Reittilento tai tilauslento, joka suoritetaan muuta maksettua kuormaa kuin maksavia 
matkustajia, toisin sanoen rahtia ja postia, kuljettavalla ilma-aluksella. 

Mukaan ei lueta lentoja, joilla kuljetetaan yhtä tai useampaa maksavaa matkustajaa, eikä 
julkaistuissa aikatauluissa matkustajalennoiksi merkittyjä lentoja. Lentorahdista ja -postista 
käytetään joskus yhdessä nimitystä lentorahti. 

F.V-23 Kaupallinen yleisilmailu 

Kaikki kaupallinen siviili-ilmailu lukuun ottamatta korvausta tai vuokraa vastaan suoritettavia 
reitti- ja tilauslentoja. Kaupallinen yleisilmailu voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin: 

a) taksilennot 

b) ilmakuvauslennot 

c) näköalalennot 

d) mainoslennot 

e) maa- ja metsätalouden ruiskutuslennot 

f) ambulanssilennot 

g) muu kaupallinen yleisilmailu. 
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F.V-24 Yleisilmailu (ei kaupallinen) 

Kaikki muu siviili-ilmailu kuin kaupallinen yleisilmailu lukuun ottamatta korvausta tai vuokraa 
vastaan suoritettavia reitti- ja tilauslentoja. Yleisilmailu voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin: 

a) valtion tarkoituksiin suoritettu lento 
Kaikki valtion sotilas-, tulli-, poliisi- tai muuhun lainvalvontatoimintaan 
tarkoitetuilla ilma-aluksilla suoritetut lennot 
Kaikki lennot, jotka valtion viranomaiset ovat määränneet valtion 
tarkoituksiin suoritettaviksi. 

b) lentokoulutus 

c) yksityislennot 

d) Yrityslennot 

e) laskuvarjohyppylennot ja purjekoneiden hinauslennot 

f) tekniset välilaskut 

g) koelennot 
Ei-kaupallinen lento, joka suoritetaan ilma-aluksen testaamiseksi 
ennen sen käyttöönottoa. 

h) siirtolennot 
Ei-kaupallinen lento, joka suoritetaan ilma-aluksen siirtämiseksi 
reittilentoa tai tilauslentoa varten. 

i) muu ei-kaupallinen yleisilmailu. 

F.V-25 Lennon numero (ilma-alus) 

Lennon numero on  julkaistu lentoyhtiön antama ensisijainen numero lennolle. Ilma-aluksessa 
kuljetettavat henkilöt voivat matkustaa erilaisilla lennon numeroilla. Tässä on kyse vain 
aktiivisesta lennon numerosta. 

F.V-26 Yhteistunnus 

Yhden lentoyhtiön lennon numeron käyttäminen toisen lentoyhtiön järjestämissä 
palveluissa/lennoissa. 

Tilastoinnissa lento merkitään kuljettavalle lentoyhtiölle, jonka lennon numeroa käytetään 
lennonjohdossa. 

F.V-27 Lentoaika 

Tunteina ja minuutteina ilmoitettu kokonaisaika, joka lasketaan ilma-aluksen liikkeellelähdöstä 
lähtöpisteestä lopulliseen pysähtymiseen saapumispisteessä. 

F.V-28 Ilma-aluksen käyttötunnit 

Ilma-aluksen käyttötunti täyttyy, kun ilma-alusta on käytetty yhden tunnin ajan. Ilma-aluksen 
käyttötunnit lasketaan lentoajan perusteella. 
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F.V-29 Ilma-aluksen keskimääräinen päivittäinen käyttö – tuottavat tunnit 

Yhden ilma-alustyypin kaikki tuottavat tunnit (reitti- ja tilauslentojen lentoajat) tiettynä 
ajanjaksona jaettuna ilma-aluksen käyttöpäivien määrällä. ”Ilma-aluksen käyttöpäiviä” ovat 
kaikki ne päivät, joina ilma-alus on käytettävissä kyseisenä ajanjaksona. Seuraavia päiviä ei 
lueta mukaan käyttöpäiviin: 

a) ilma-aluksen ostopäivän ja todellisen käyttöönottopäivän väliin jäävät päivät 

b) viimeisen tuottavan lennon jälkeiset päivät ennen ilma-aluksen purkamista 

c) päivät, jolloin ilma-alus on pois käytöstä onnettomuuden tai muutostöiden vuoksi 

d) päivät, jolloin ilma-alus on muiden hallussa tai se ei ole käytettävissä viranomaistoimien, 
kuten sääntelyviranomaisten asettaman lentokiellon, vuoksi. 

 Kaikki muut päivät on katsottava ”käyttöpäiviksi”, myös huoltoon tai korjaukseen käytetyt 
päivät. 

F.V-30 Ilma-aluksen lentokilometrit 

Ilma-aluksen lentokilometrit lasketaan kertomalla kullakin lentomatkalla suoritettujen lentojen 
lukumäärä lentoasemien välisellä etäisyydellä. 

F.V-31 Käytettävissä olevat matkustajapaikat 

Kahden lentoaseman välisen lentomatkan suorittavaan ilma-alukseen myynnissä olevien 
matkustajapaikkojen kokonaismäärä. 

Mukaan luetaan tietylle lentomatkalle jo myydyt paikat eli transitmatkustajien paikat. 
Mukaan ei lueta paikkoja, joita ei käytetä tosiasiallisesti matkustajien kuljetukseen 
lentoonlähtöpainorajoitusten vuoksi. 

F.V-32 Tarjottu paikkakilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa matkustajakoneen yhden käytettävissä olevan matkustajapaikan 
liikkumista yhden kilometrin matkan harjoitettaessa liikennettä, johon kone on pääasiassa 
tarkoitettu. 

Huomioon otetaan tosiasiallisesti liikennöity matka. Vaihtotöitä ja vastaavia liikkeitä ei lueta 
mukaan. 

F.V-33 Tarjottu tonnikilometri 

Mittayksikkö, joka vastaa ilma-aluksessa olevan yhden hyötykuormatonnin liikkumista yhden 
kilometrin matkan harjoitettaessa liikennettä, johon ilma-alus on pääasiassa tarkoitettu. 

Huomioon otetaan tosiasiallisesti liikennöity matka. 
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F.VI LIIKENNEMITTAUS 

F.VI-01 Ilmakuljetus 

Tavaran ja/tai matkustajien liike ilma-aluksen lennolla. 

F.VI-02 Kaupallinen ilmakuljetus 

Tavaran ja/tai matkustajien liike ilma-aluksen kaupallisella lennolla. 

F.VI-03 Kotimaan ilmakuljetus 

Kotimaan lennon ilmakuljetus. 

F.VI-04 Kansainvälinen ilmakuljetus 

Kansainvälisen lennon ilmakuljetus. 

F.VI-05 Lennon lähtö- ja pääteasemaliikenne 

Kaupallisen lentoliikenteen liikenne, jolla on sama lennon numero ja joka on jaettu 
lentoasemapareittain lennon lähtö- ja pääteaseman mukaisesti. 

Jos matkustajien, rahdin tai postin lähtöasemaa ei tunneta, lennon alkamispaikkana on 
pidettävä ilma-aluksen lähtöpaikkaa. Samoin jos pääteasemaa ei tunneta, pääteasemana on 
pidettävä ilma-aluksen saapumispaikkaa. 

F.VI-06 Lentomatkustaja 

Kaikki lentäen matkustavat henkilöt lukuun ottamatta työvuorossa olevia ohjaamo- ja 
matkustamomiehistöjä. 

Mukaan luetaan sylivauvat. 

F.VI-07 Maksava matkustaja 

Kaupallisen liikenteen matkustaja, jonka kuljettamisesta lentoyhtiö saa korvauksen. 

Määritelmään luetaan mukaan esimerkiksi (i) matkustajat, jotka matkustavat yleisen 
alennuskampanjan (esimerkiksi ”kaksi yhden hinnalla”) tai kanta-asiakasohjelman 
(lentopisteiden) ehdoin; (ii) matkustajat, jotka matkustavat korvauksena koneeseen nousun 
epäämisestä; (iii) matkustajat, joille on myönnetty yritysalennus; (iv) matkustajat, joille 
myönnetään erityisalennus (valtion virkamiehet, merimiehet, sotilashenkilökunta, nuoret, 
opiskelijat jne.). 

Määritelmään ei lueta mukaan esimerkiksi (i) ilmaiseksi matkustavia matkustajia; (ii) 
henkilöitä, joille on myönnetty lentoyhtiöiden työntekijöille tai niiden edustajille kuuluva 
alennus, tai lentoyhtiön liikeasialla olevia henkilöitä; (iii) sylivauvoja. 

F.VI-08 Muu kuin maksava matkustaja 

Muut matkustajat kuin maksavat matkustajat. 
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F.VI-09 Kuljetetut lentomatkustajat 

Kaikki tietyn lennon (jolla on yksi ja sama lennon numero) matkustajat, jotka lasketaan vain 
kerran lennon aikana eikä erikseen jokaisella lentomatkalla. 

Mukaan luetaan kaikki maksavat ja muut matkustajat, joiden matka alkaa ilmoittavalta 
lentoasemalta tai päättyy ilmoittavalle lentoasemalle sekä ilmoittavan lentoaseman 
vaihtomatkustajat. Mukaan ei lueta transitmatkustajia. 

F.VI-10 Saapuvat ja lähtevät matkustajat 

Matkustajat, jotka aloittavat matkansa kyseessä olevalta kentältä tai päättävät matkansa 
sinne. 

F.VI-11 Kauttakulkeva matkustaja (transitmatkustaja) 

Matkustaja, joka jatkaa matkaansa lyhyen pysähdyksen jälkeen samalla ilma-aluksella ja 
lennolla, jolla on sama numero kuin sillä lennolla, jolla matkustaja saapui. Matkustaja, joka 
vaihtaa ilma-alusta teknisten ongelmien vuoksi mutta jatkaa lentoa, jolla säilyy sama numero, 
katsotaan myös transitmatkustajaksi. 

Joillakin lennoilla, joihin kuuluu välilasku, lennon numero muuttuu lentoasemalla, kun saapuva 
lento muuttuu lähteväksi lennoksi. Jos matkustajat jatkavat tässä tilanteessa matkaansa 
välilaskuasemalta samalla ilma-aluksella, heidät olisi katsottava transitmatkustajiksi. 

F.VI-12 Vaihtomatkustaja 

Matkustaja, joka saapuu lentoasemalle ilma-aluksella ja lähtee lentoasemalta toisella ilma-
aluksella 24 tunnin kuluessa tai samalla ilma-aluksella, jonka lennon numero on vaihtunut. 
Matkustaja lasketaan kahteen kertaan: kerran saapuessa ja kerran lähtiessä. 

Joillakin lennoilla, joihin kuuluu välilasku, lennon numero muuttuu lentoasemalla, kun saapuva 
lento muuttuu lähteväksi lennoksi. Jos matkustajat jatkavat välilaskuasemalta matkaansa 
samalla ilma-aluksella, heitä ei lasketa vaihtomatkustajiksi asemalla, jolla lennon numero 
muuttuu. 

F.VI-13 Lentoaseman matkustajat 

Lähtevien ja saapuvien matkustajien sekä vaihtomatkustajien kokonaismäärä. 

F.VI-14 Ilma-aluksen matkustajat 

Kaikki ilma-aluksessa olevat matkustajat laskeuduttaessa ilmoittavalle lentoasemalle tai 
lähdettäessä lentoon ilmoittavalta lentoasemalta. 

Kaikki ilma-aluksessa olevat maksavat ja muut matkustajat lentomatkalla. Mukaan luetaan 
transitmatkustajat. 

F.VI-15 Henkilökilometri 

Henkilökilometri täyttyy, kun matkustajaa on kuljetettu yhden kilometrin pituinen matka. 
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F.VI-16 Matkustajakäyttöaste 

Henkilökilometrit ilmaistuina prosentteina tarjotuista paikkakilometreistä. 

F.VI-17 Lentomatkan henkilökilometrit 

Saadaan kertomalla kullakin lentomatkalla kuljetettujen matkustajien määrä lentoasemien 
välisellä etäisyydellä ja laskemalla kaikkien tulojen summa. 

F.VI-18 Henkilökilometrit lähtöasemalta määräasemalle 

Saadaan kertomalla lentoasemien välinen etäisyys niiden välillä lentäneiden matkustajien 
määrällä, kun toinen lentoasemista on matkustajien alkuperäinen lähtöasema ja toinen 
lopullinen pääteasema. 

F.VI-19 Liikennöidyt matkustajatonnikilometrit 

Saadaan kertomalla lennetyt henkilökilometrit kunkin matkustajan painolla mukaan luettuina 
sekä painorajoitusten mukaiset että painorajoitukset ylittävät matkatavarat. 

Kukin lentoyhtiö voi käyttää omia matkustajapainojaan tai 100 kg:n standardipainoa 
(matkatavarat mukaan luettuina). 

F.VI-20 Matkatavara 

Matkustajien ja miehistön henkilökohtainen omaisuus, joka on lastattu ilma-alukseen tai jota 
kuljetetaan ilma-aluksessa liikennöitsijän suostumuksella. 

F.VI-21 Rahti 

Kaikki ilma-aluksessa kuljetettu omaisuus postia, varastoja ja matkatavaroita lukuun 
ottamatta. 

Tilastoinnissa rahtiin luetaan mukaan pikakuljetusrahti ja paketit sekä diplomaattilaukut muttei 
matkustajien matkatavaroita. Mukaan ei lueta lentorahtikirjaa käyttäviä autokuljetuksia. 

F.VI-22 Tavaroiden kokonaisbruttomassa 

Kuljetettujen tavaroiden ja kaikkien pakkausten kokonaispaino sekä kuljetusyksikön 
(esimerkiksi lentokontin) omapaino. 

F.VI-23 Tavaroiden bruttomassa 

Kuljetettujen tavaroiden, myös pakkausten, kokonaispaino lukuun ottamatta 
kuljetusyksikköjen (esimerkiksi lentokonttien) omapainoa. 

F.VI-24 Omapaino  

Kuljetusyksikön (esimerkiksi lentokontin) paino ennen kuorman lastaamista. 

F.VI-25 Lastattu tai purettu rahti 

Kaikki rahti, joka lastataan ilma-alukseen tai puretaan ilma-aluksesta. 

Mukaan ei lueta transitrahtia. 
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F.VI-26 Ilma-aluksen rahti 

Kaikki ilma-aluksessa oleva rahti laskeuduttaessa lentoasemalle ja lähdettäessä lentoon 
lentoasemalta. 

Transitrahti luetaan mukaan ja lasketaan sekä laskeutumisen että lentoonlähdön yhteydessä. 

F.VI-27 Lentomatkan myydyt rahtitonnikilometrit 

Tonnikilometri on tonni maksettua rahtia kuljetettuna yhden kilometrin matkan. Myydyt 
tonnikilometrit saadaan kertomalla lentomatkalla kuljetetun maksetun rahdin 
kokonaistonnimäärä lentokenttien välisellä etäisyydellä. 

F.VI-28 Lähtö- ja pääteaseman väliset myydyt rahtitonnikilometrit 

Tonnikilometri on tonni maksettua rahtia kuljetettuna yhden kilometrin matkan. Myydyt 
tonnikilometrit saadaan kertomalla kahden lentoaseman välillä kuljetetun maksetun rahdin 
kokonaistonnimäärä lentokenttien välisellä etäisyydellä, kun lentokentistä toinen on 
alkuperäinen lähtöasema ja toinen lopullinen määräasema. 

F.VI-29 Posti 

Ilma-aluksessa kuljetetut kirje- ja muut postilähetykset, jotka postihallinto on lähettänyt ja jotka 
on tarkoitettu postihallinnon toimitettaviksi. 

Mukaan ei lueta pikakuljetusrahtia eikä pikapakettilähetyksiä. 

F.VI-30 Lastattu ja purettu posti 

Ilma-alukseen lastattu ja ilma-aluksesta purettu posti. 

Mukaan ei lueta transitpostia. 

F.VI-31 Ilma-aluksen posti 

Kullakin lentomatkalla ilma-aluksessa oleva posti, mukaan luettuina lastattu posti ja 
transitposti. 

F.VI-32 Diplomaattilaukku 

Valtioiden käyttämä postipussi, jossa lähetetään virallisia kirjeitä ja muita lähetyksiä. 

F.VI-33 Lentomatkan myydyt postitonnikilometrit 

Tonnikilometri on tonni maksettua postia kuljetettuna yhden kilometrin matkan. Myydyt 
tonnikilometrit saadaan kertomalla kuljetetun maksetun postin kokonaistonnimäärä 
lentoasemien välisellä etäisyydellä. 

F.VI-34 Lähtö- ja pääteaseman väliset myydyt postitonnikilometrit 

Tonnikilometri on tonni maksettua postia kuljetettuna yhden kilometrin matkan. Myydyt 
tonnikilometrit saadaan kertomalla kahden lentoaseman välillä kuljetetun maksetun postin 
kokonaistonnimäärä lentokenttien välisellä etäisyydellä, kun lentokentistä toinen on 
alkuperäinen lähtöasema ja toinen lopullinen määräasema. 
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F.VI-35 Rahdin ja postin kokonaismäärä 

Rahdin ja postin, sekä lastatun että puretun, yhteenlaskettu kokonaismäärä ilmoittavalla 
lentoasemalla. Mukaan ei lueta lentorahtikirjaa käyttäviä autokuljetuksia. 

Rahdista ja postista käytetään joskus yhteisesti nimitystä rahti. 

F.VI-36 Lentoliikenteen tavaraluokitus 

Lentoliikenteessä kuljetetut tavarat voidaan luokitella tyypeittäin. 

Esimerkkejä luokittelujärjestelmistä ovat NST 2007 -luokitus (Standard Goods Nomenclature 
for Transport Statistics), joka korvaa CSTE-luokituksen (Commodity Classification for 
Transport Statistics in Europe – YK/ECE) ja NST/R-luokitus (Standard Goods Nomenclature 
for Transport Statistics/revised – Eurostat). 

F.VI-37 Vaaralliset aineet 

Lentoliikenteen vaarallisten aineiden luokat on määritetty YK:n laatiman ”Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods” -suosituksen 15. tarkistetussa versiossa (Yhdistyneet 
Kansakunnat, Geneve 2007). 

–  Luokka 1: räjähteet 
–  Luokka 2: kaasut 
–  Luokka 3:  palavat nesteet 
–  Luokka 4: helposti syttyvät kiinteät aineet; helposti itsestään syttyvät aineet; 

aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät 
palavia kaasuja 

–  Luokka 5:  sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset 
peroksidit 

–  Luokka 6:  myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet 
–  Luokka 7:  radioaktiiviset aineet 
–  Luokka 8:  syövyttävät aineet 
–  Luokka 9:  muut vaaralliset aineet ja esineet. 

F.VI-38 Hyötykuorma 

Ilma-aluksessa kuljetettujen maksavien matkustajien ja matkatavaroiden sekä maksetun 
rahdin ja postin yhteenlaskettu määrä tonneina. 

F.VI-39 Myydyt tonnikilometrit 

Tonnikilometri on tonni maksettua lastia kuljetettuna yhden kilometrin matkan. Myydyt 
tonnikilometrit saadaan kertomalla kuljettujen eri luokkiin kuuluvien maksettujen lastien 
kokonaistonnimäärät lentokenttien välisellä etäisyydellä ja laskemalla tulojen summa. 

F.VI-40 Kokonaiskäyttöaste 

Myytyjen tonnikilometrien kokonaismäärä ilmoitettuna prosentteina tarjotuista 
tonnikilometreistä. 
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F.VII ENERGIANKULUTUS 

F.VII-01 Lentoliikenteen energiankulutus 

Työntövoimaan, sähköön ja lämmitykseen ilma-aluksessa kuluva kokonaisenergiamäärä. 

F.VII-02 Öljytonniekvivalentti (toe) 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 1 toe = 0,041868 TJ. 
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) hyväksymä kerosiinin muuntokerroin: 

–  Kerosiini 1,045. 

F.VII-03 Joule 

Energiankulutuksen mittayksikkö: 

1 terajoule = 10
12 J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 toe. 
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F.VIII LENTO-ONNETTOMUUDET 

F.VIII-01 Onnettomuus 

Tapahtuma, joka liittyy ilma-aluksen käyttöön ja ajoittuu aikavälille, joka alkaa ensimmäisen 
henkilön astuessa ilma-alukseen ilmailutarkoituksessa ja päättyy kaikkien tässä 
tarkoituksessa ilma-alukseen tulleiden henkilöiden poistuttua aluksesta, ja johon liittyy jokin 
seuraavista seikoista: 

a) Henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti. 

Kun henkilön kuolema tai vakava loukkaantuminen johtuu siitä, että 
henkilö on ollut ilma-aluksessa tai joutunut suoraan kosketuksiin 
jonkin ilma-aluksen osan tai ilma-aluksesta irronneen osan kanssa tai 
altistunut suoraan ilma-aluksen moottorien suihkuvirtaukselle, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa vammat ovat aiheutuneet luonnollisista 
syistä, ovat itseaiheutettuja tai muiden henkilöiden aiheuttamia tai jos 
vammat ovat aiheutuneet salamatkustajalle, jotka on piiloutunut 
sellaisiin koneen osiin, joihin matkustajilla ja miehistöllä ei ole 
tavallisesti pääsyä. 

b) Ilma-alus tai sen rakenteen vaurioituvat. 

Kun ilma-aluksen rakenteiden lujuus, suorituskyky tai lento-
ominaisuudet muuttuvat ja yleensä edellytettäisiin suurempaa 
korjausta tai vaurioituneen osan vaihtoa. Mukaan ei lueta 
moottorivikoja tai vauriota, joka rajoittuu moottoriin, sen suojapelteihin 
tai lisälaitteisiin, tai vauriota, joka rajoittuu potkureihin, siivenkärkiin, 
antenneihin, renkaisiin, jarruihin, muotolevyihin tai ilma-alukse 
pintalevyjen pieniin lommoihin tai reikiin. 

c) Ilma-alus katoaa tai on täysin luoksepääsemätön. 

Ilma-alus katsotaan kadonneeksi, kun viralliset etsinnät ovat 
päättyneet eikä ilma-aluksen hylkyä ole löytynyt. 

F.VIII-02 Vaaratilanne 

Tapahtuma, joka ei ole onnettomuus mutta joka liittyy ilma-aluksen käyttöön ja vaarantaa tai 
saattaisi vaarantaa sen käytön turvallisuuden. 

F.VIII-03 Vakava vaaratilanne 

Vaaratilanne, johon liittyvien olosuhteiden perusteella onnettomuus oli vähällä tapahtua. 

Onnettomuuden ja vakavan vaaratilanteen välinen ero perustuu vain lopputulokseen. 
Esimerkkejä vakavista vaaratilanteista löytyy ICAO:n onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
ilmoitusjärjestelmän ohjekirjasta (Accident/Incident Reporting Manual). 

F.VIII-04 Kuolettava vamma 

Kuolettavaksi luokitellaan vamma, josta seuraa kuolema 30 vuorokauden kuluessa 
onnettomuudesta. 



F. AIR TRANSPORT 
 

 - 149 - 

 

F.VIII-05 Vamma 

Henkilölle onnettomuudessa aiheutuva vamma, joka ei ole kuolettava. 

F.VIII-06 Vakava vamma 

Muu kuin kuolettava vamma, jonka henkilö on saanut onnettomuudessa ja joka 

a) edellyttää yli 48 tunnin pituista sairaalahoitoa, joka alkaa seitsemän päivän 
kuluessa vamman saamisesta tai 

b) ilmenee luun murtumana (lukuun ottamatta yksinkertaisia murtumia sormissa 
tai varpaissa tai nenäluun murtumaa) tai 

c) ilmenee haavoina, jotka aiheuttavat vakavaa verenvuotoa tai hermo-, lihas- tai 
jännevaurioita tai 

d) ilmenee sisäelinvauriona tai 

e) ilmenee toisen tai kolmannen asteen palovammoina tai palovammoina, jotka 
kattavat yli 5 prosenttia ihon pinta-alasta tai 

f) johtuu toteennäytetystä altistumisesta tartuntaa aiheuttaville aineille tai 
vahingoittavalle säteilylle. 

F.VIII-07 Lievä vamma 

Henkilön onnettomuudessa saama vamma, joka ei ole vakava eikä kuolettava. 

F.VIII-08 Onnettomuusvaltio 

Valtio, jonka alueella onnettomuus tapahtuu tai vaaratilanne aiheutuu. 

F.VIII-09 Lentoyhtiön kotivaltio 

Valtio, jossa lentoyhtiön päätoimipaikka sijaitsee tai, jos päätoimipaikkaa ei ole, jossa sijaitsee 
lentoyhtiön pysyvä toimipaikka. 

F.VIII-10 Rekisteröintivaltio 

Valtio, jossa ilma-alus on rekisteröity. 

F.VIII-11 Kansallisella alueella sattunut onnettomuus 

Valtiolle kuuluvalla alueella sattunut onnettomuus. 

F.VIII-12 Valtiossa rekisteröidyn ilma-aluksen onnettomuus 

Onnettomuus, jossa on osallisena valtion kansalliseen rekisteriin rekisteröity ilma-alus. 
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G.I JOHDANTO 

G.I-01 Intermodaaliliikenne 

Tavaroiden multimodaalikuljetus yhdessä ja samassa intermodaalikuljetusyksikössä 
käytettäessä peräkkäin useaa kuljetusmuotoa ilman, että tavaroita käsitellään kuljetusmuotoa 
vaihdettaessa. 
 
Intermodaalikuljetusyksikkö voi olla kontti tai vaihtokori taikka tie- tai raitioliikenteen ajoneuvo 
tai alus. 
 
Tyhjien konttien tai vaihtokorien paluumatkat ja tyhjien tieliikenteen tavara-ajoneuvojen tai 
perävaunujen liike ei ole varsinaisesti osa intermodaalikuljetusta, koska tavaraa ei kuljeteta. 
Tällainen liike liittyy intermodaalikuljetukseen, ja on toivottavaa, että tietoja tyhjänä 
liikkumisesta kerätään intermodaalikuljetuksia koskevien tietojen yhteydessä. 
 

G.I-02 Multimodaaliliikenne 

Tavaroiden kuljettaminen vähintään kahta eri liikennemuotoa käyttäen. 
 
Intermodaaliliikenne on multimodaaliliikenteen erityistyyppi. 
 
Kansainvälinen multimodaalikuljetus perustuu usein sopimukseen, jota sovelletaan koko 
multimodaalikuljetukseen. 
 

G.I-03 Yhdistetty rahtikuljetus 

Intermodaalikuljetus, jossa suurin osa matkasta tehdään rautateitse, sisävesiteitse tai meritse 
ja mahdollinen maanteitse kuljettava alku- ja/tai loppuosuus on mahdollisimman lyhyt. 
 
EU-direktiivin 92/106/EY mukaan tiekuljetuksen osuuden on oltava (linnuntietä mitattuna) alle 
100 km yhdistetyssä tie-rautatiekuljetuksessa ja 150 km yhdistetyssä tie-sisävesi- tai tie-
meriliikennekuljetuksessa. 
 

G.I-04 Kahden kuljetusvälineen samanaikainanen käyttö (aktiivi-passiivimuotokuljetus) 

Intermodaalikuljetus, jossa käytetään samanaikaisesti kahta liikennemuotoa niin, että yksi 
kuljetusväline (passiivinen) kuljetetaan toisessa kuljetusvälineessä (aktiivinen), joka tuottaa 
liikkeen ja kuluttaa energiaa. Esimerkkejä ovat rautatie-maantiekuljetus, meri-maantiekuljetus 
ja meri-rautatiekuljetus. 
 
Piggy-back-kuljetus tarkoittaa rautatie-maantiekuljetusta. 
 

G.I-05 Piggy-back-kuljetus 

Tieliikenteen ajoneuvon kuljettaminen rautateitse. 
 
Termi tarkoitti alun perin puoliperävaunujen kuljettamista rautateitse, mutta nyt sitä käytetään 
myös tieliikenteen ajoneuvojen kuljettamisesta yleensä. 
 

G.I-06 Rullaava maantie (Rollende Landstrasse, ROLA) 

Kokonaisten tieliikenteen ajoneuvojen kuljettaminen roll-on / roll-off -tekniikkaa käyttäen 
junassa, jossa on tavallisesti vain erityisiä matalalattiavaunuja. 
 
Rekkojen kuljettaminen Eurotunnelin poikki on esimerkki rullaavasta maantiestä. 
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G.I-07 Miehitetyn ajoneuvon kuljetus 

Kokonaisen moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon kuljetus toisella liikennemuodolla 
(esimerkiksi meritse tai rautateitse), kun kuljettaja seuraa mukana. 
 

G.I-08 Miehittämättömän ajoneuvon kuljetus 

Moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon tai perävaunun kuljetus toisella liikennemuodolla 
(esimerkiksi meritse tai rautateitse), kun kuljettaja ei seuraa mukana. 
 

G.I-09 Liikennemuoto 

Tavaroiden ja henkilöiden kuljettamiseen käytetty kuljetustapa. 
 
Tilastoinnissa käytetään seuraavaa liikennemuotojen jaottelua: 
f) tuntematon liikennemuoto 
g) rautatieliikenne 
h) tieliikenne 
i) sisävesiliikenne 
j) meriliikenne 
k) putkikuljetukset 
l) lentoliikenne.. 
 
Luokittelua sovelletaan vain aktiiviseen liikennemuotoon tai sekä aktiiviseen että passiiviseen 
muotoon. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää kaksinumeroista tunnusta, jossa 
ensimmäinen numero ilmaisee aktiivisen muodon ja toinen numero passiivisen muodon. 

 

G.I-10 Kuljetusketju 

Sarja liikennemuotoja, joita käytetään tavaroiden kuljettamiseen lähtöpaikasta määräpaikkaan. 
Ketjussa voidaan suorittaa yksi tai useampi uudelleenlastaus. 
 
Tavarat eivät säily välttämättä samassa kuljetusyksikössä koko kuljetusketjun ajan. 
Intermodaalikuljetusyksikköä voidaan täyttää ja purkaa matkan aikana. 
 

G.I-11 Intermodaaliterminaali 

Paikka, jota käytetään intermodaalikuljetusyksikköjen (ITU) uudelleenlastaukseen ja 
säilytykseen eri kuljetusmuotojen välillä. 
 
Säteittäismalliin (”hub and spoke”) liittyy keskuspaikasta kerääminen ja jakelu useisiin suuntiin. 
Keskuspaikassa tavara kerätään, lajitellaan ja kuormataan ja lähetetään jaettavaksi tietyllä 
alueella. 
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G.II KULJETUSVÄLINEET 

G.II-01 Kuljetusyksikkö 

Kontti, vaihtokori. 
 
Mukaan luetaan meriliikenteessä käytetyt ”lavat” (ks. jäljempänä kohta A.II.B-09), jotka 
kuuluvat erikoiskontteihin. 
 

G.II-02 Intermodaalikuljetusyksikkö (ITU) 

Intermodaalikuljetukseen sopiva kontti, vaihtokori, puoliperävaunu, perävaunu tai 
moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo. 
 

G.II-03 Kontti 

Tavaroiden kuljetukseen sopiva erityinen lujitettu pinottava koppi, jota voidaan siirtää vaaka- 
tai pystysuoraan. Virallisempi kontin tekninen määritelmä on seuraavanlainen: 
 
Kontti on kuljetuskalustoyksikkö, joka on 
 
a) muodoltaan pysyvä ja riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön 
b) suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa 
 kuljetusmuotoa käyttäen 
c) varustettu laittein, joiden avulla sitä on helppo käsitellä varsinkin kuljetusmuotoa 
 vaihdettaessa 
d) suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi 
e) pinottavissa ja 
f) sisätilavuudeltaan vähintään 1 m3. 
 
Mukaan ei lueta vaihtokoreja. 
 
Mukaan luetaan merikuljetuksissa käytettävät lavat (ks. jäljempänä kohta A.II.B-09), jotka 
katsotaan erikoiskonteiksi, vaikka niillä ei ole sisätilavuutta eivätkä ne siten täytä edellä olevan 
f kohdan vaatimusta. 
 

G.II-04 Konttien kokoluokat 

Konttien tärkeimmät kokoluokat ovat seuraavat: 
 
a) 20 jalan ISO-kontti (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
b) 40 jalan ISO-kontti (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa) 
c) ISO-kontti, jonka pituus on yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa 
d) ISO-kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa 
e) Super high cube -kontti (ylimitoitettu kontti) 
f) lentokontti (lentokuljetusstandardien mukainen kontti). 
 
Kontit ovat tavallisesti 8 jalkaa korkeita, mutta niitä on myös muun korkuisia. High cube 
-konttien korkeus on 9,5 jalkaa. Super high cube -kontti ylittää ISO-standardin mukaiset mitat. 
Näiden konttien pituudet ovat 45 jalkaa, 48 jalkaa ja 53 jalkaa. 
Kohtien a–e kontit ovat suuria kontteja. 
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G.II-05 Kontin omapaino 

Kontin omapaino luetaan mukaan kontissa kuljetettavien tavaroiden kokonaispainoon, jolloin 
puhutaan tavaroiden kokonaisbruttopainosta. Kontissa kuljetettavien tavaroiden bruttopaino 
voidaan laskea vähentämällä kontin omapaino kokonaisbruttopainosta ja päinvastoin. Ellei 
omapainosta ole tietoa, omapaino arvioidaan alla lueteltujen keskiarvojen mukaan. 
 
Kontin omapaino voidaan arvioida seuraavasti: 
 
20 jalan ISO-kontti  2,3 tonnia 
40 jalan ISO-kontti  3,7 tonnia 
yli 20 jalkaa mutta alle 40 jalkaa pitkä ISO-kontti  3,0 tonnia 
yli 40 jalkaa pitkä ISO-kontti 4,7 tonnia 
 

G.II-06 Konttityypit 

Tärkeimmät konttityypit, jotka on määritelty rahtikonttikäsikirjastandardissa ISO 668, ovat 
seuraavat: 
 
1. Yleiskäyttökontit 

2. Erityiskäyttökontit 
− tuuletettu umpikontti 
− avokattoinen kontti 
− lava-alustainen avosivuinen kontti 
− lava-alustainen avosivuinen kontti täydellisin ylärakentein 
− lava-alustainen avosivuinen kontti epätäydellisin ylärakentein ja kiintein päädyin 
− lava-alustainen avosivuinen kontti epätäydellisin ylärakentein ja kokoon käännettävin 

päädyin 
− lava (kontti) 

3. Erityisrahtikontit 
− termokontti 
− eristetty kontti 
− jäähdytyskontti (haihtuva jäähdytinaine) 
− mekaanisesti jäähdytettävä kontti 
− lämmitettävä kontti 
− jäähdytettävä ja lämmitettävä kontti 
− säiliökontti 
− kuivairtolastikontti 
− erityiskontti (esim. autokontti, eläinkuljetuskontti jne.) ja 
− lentokuljetuskontti. 

 

G.II-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

Tilastoyksikkö, joka perustuu 20 jalan (6,10 m:n) pituiseen ISO-konttiin ja joka on eri konttien 
standardimitta ja kuvaa konttialusten tai terminaalien kapasiteettia. Yksi 20 jalan ISO-kontti on 
1 TEU. 
 
Yksi 40 jalan ISO-kontti on 2 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus yli 20 jalkaa ja alle 40 jalkaa, on 1,50 TEU. 
Yksi kontti, jonka pituus on yli 40 jalkaa, on 2,25 TEU. 
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G.II-08 Vaihtokori 

Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja 
varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja 
rautatieliikenteen ajoneuvosta toiseen. 
 
Näitä yksikköjä ei ole alun perin tarkoitettu pinottavaksi eikä päälle nostettavaksi täysinä. 
Monia näistä voidaan nykyään pinota tai nostaa päälle, muttei yhtä laajasti kuin kontteja. 
Konteista ne eroavat pääasiassa siinä, että ne on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen 
mittoihin. Tällainen yksikön on saatava Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) hyväksyntä, jos sitä 
aiotaan käyttää rautatiekuljetuksissa. Osassa vaihtokoreja on käännettävät jalat, joiden päällä 
yksikkö seisoo, kun se ei ole ajoneuvossa. 
 

G.II-09 Lava 

Kuormattava, täysin ylärakenteeton lava, jonka pituus ja leveys ovat samat kuin kontin alustan 
ja joka on varustettu ylä- ja alakulmakappalein. 
 
Tämä on vaihtoehtoinen nimitys tietyille erityiskäyttökonteille, lähinnä lavakonteille ja 
epätäydellisin ylärakentein varustetuille lava-alustaisille konteille.  
 

G.II-10 Intermodaalikuljetusvaunu 

Erityisesti intermodaalikuljetusyksikköjen (ITU) tai muiden maantieliikenteen tavara-
ajoneuvojen kuljetukseen tarkoitettu tai varustettu vaunu. 
 
Vaunutyyppejä ovat seuraavat: 
Taskuvaunu: vaunu, jossa on syvennys puoliperävaunun akseleille ja renkaille. 
Korivaunu: vaunu, jossa on irrotettava kehikko ja käsittelylaitteet puoliperävaunujen tai 
ajoneuvojen kuormausta ja purkamista varten. 
Keskipalkkivaunu: vaunu, jossa on keskialusta puoliperävaunun kuljettamista varten. 
Matalalattiavaunu: vaunu, jossa on matala kuormausalusta mm. intermodaalikuljetusyksikköjä 
varten. 
Yhdistettyjen kuljetusten vaunu: matalalattiavaunut muodostavat toisiinsa kiinnitettäessä 
yhdistettyjen kuljetusten vaunun. 
Kaksikerroskonttivaunu: vaunu, joka on tarkoitettu päällekkäin pinottujen konttien 
kuljettamiseen. 
Bimodaalipuoliperävaunu: tieliikenteen puoliperävaunu, josta voidaan tehdä junavaunu 
liittämällä rautatietelit puoliperävaunun kumpaankin päähän. 
 
 

G.II-11 Ro-Ro-yksikkö 

Pyörillä varustettu tavarankuljetusväline, kuten kuorma-auto, perävaunu tai puoliperävaunu, 
joka voidaan ajaa tai vetää alukseen tai junaan. 
 
Määritelmään luetaan mukaan satamissa ja aluksissa käytettävät perä- tai lauttavaunut. 
 

G.II-12 Pukkinosturi 

Konttinosturi, jossa on tolppien varassa seisova vaakasuora yläpalkki. Tolpat ovat joko 
kiinteät, liikkuvat kiinteillä raiteilla tai niissä on kumipyörät ja suhteellisen vähän liikkumavaraa. 
Kuormaa voidaan siirtää vaakatasossa, pystysuunnassa ja sivuttain. 
 
Tällaisia nostureita käytetään tavallisesti vaihdettaessa kuormaa tie- ja rautatiekuljetuksen 
välillä ja/tai vesi- ja maakuljetuksen välillä.  
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G.II-13 Lukki 

Kumipyörillä liikkuva nostolaite, jolla siirretään tai pinotaan kontteja lujitetulle pinnalle. 
 

G.II-14 Kurottaja 

Traktoriajoneuvo, jonka etuosassa on laite intermodaalikuljetusyksikköjen nostamista, 
pinoamista tai siirtämistä varten. 
 

G.II-15 Haarukkatrukki 

Ajoneuvo, jossa on moottorikäyttöiset vaakasuorat ”haarukat”, joilla voidaan nostaa, siirtää tai 
pinota kuormauslavoja, kontteja tai vaihtokoreja. Kaksi jälkimmäistä ovat tavallisesti tyhjiä. 
 

G.II-16 Konttitarttuja 

Nostolaitteen säädettävä osa, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi intermodaalikuljetusyksikön 
yläkulmakappaleisiin. 
 
Monissa konttitarttujissa on lisäksi pihdit, jotka kiinnittyvät intermodaalikuljetusyksikön 
alapuolen kiskoihin. 
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A.  RAUTATIELIIKENNE 
 
 
Dieselöljy (kevyt polttoöljy); A.VI-05 
Henkilöliikenteen raideliikenneväline; A.II.A-10 
Henkilöstötyypit; A.III-06 
Henkilövahinko-onnettomuus; A.VII-07 
Henkilövaunu; A.II.A-15 
Infrastruktuuri-investointimenot; A.III-08 
Infrastruktuurin kunnossapitomenot; A.III-10 
Integroitunut yhtiö; A.III-04 
Intermodaalikuljetusvaunu (ks. Kohta g.ii-10); A.II.A-31 
Intermodaalikuljetusyksikkö (itu); A.II.B-02 
Itsemurha; A.VII-02 
Itsemurhayritys; A.VII-03 
Järjestelyratapiha; A.I-24 
Jauhevaunu; A.II.A-30 
Joule; A.VI-03 
Juna; A.IV-05 
Junaan noussut matkustaja; A.V-09 
Junakilometri; A.IV-07 
Junarunko; A.II.A-05 
Junasta poistunut matkustaja; A.V-10 
Junatyypit; A.IV-06 
Kalustolle, radalle, muille laitteistoille tai ympäristölle aiheutuva merkittävä vahinko; A.VII-05 
Kansainvälinen rautateiden tavaraliikenne – kuormaus (lähtevä); A.V-27 
Kansainvälinen rautateiden tavaraliikenne – purku (saapuva); A.V-28 
Kansainvälinen rautatieliikenne; A.V-04 
Kansallisen alueen rautatieliikenne; A.IV-02 
Katettu vaunu; A.II.A-22 
Kevytraide; A.I-09 
Kevytraidejuna; A.II.A-13 
Kiviili; A.VI-08 
Koko matkan kauttakulkuna rautateitse kuljetetut tavarat; A.V-29 
Konduktöörivaunu; A.II.A-18 
Kontin omapaino; A.II.B-05 
Kontti; A.II.B-03 
Konttien kokoluokat; A.II.B-04 
Konttityypit; A.II.B-06 
Korkealaitainen vaunu; A.II.A-27 
Kotimaan rautatieliikenne; A.V-03 
Kuljetusyksikkö; A.II.B-01 
Kuollut; A.VII-09 
Kuormalava; A.II.B-10 
Kuormaulottuma; A.I-20 
Kuormauspaikka; A.V-31 
Kylmäkuljetusvaunu; A.II.A-24 
Laajat liikennehäiriöt; A.VII-06 
Laidaton avovaunu; A.II.A-28 
Lämmitettävä vaunu; A.II.A-26 
Lämpöeristetty vaunu; A.II.A-23 
Lastatut tavarat; A.V-25 
Lava; A.II.B-09 
Liikennöity ratapituus; A.I-16 
Liikevaihto; A.III-07 
Liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilövahinko-onnettomuudet; A.VII-14 
Liikkuvaan kalustoon investoinneista aiheutuvat menot; A.III-09 
Liikkuvan kaluston kunnossapitomenot; A.III-11 
Liikkuvan kaluston tulipalot; A.VII-15 
Loukkaantunut; A.VII-10 
Maksava rautatiematkustaja; A.V-07 
Matkustajan nousupaikka; A.V-12 
Matkustajan poistumispaikka; A.V-13 
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Mekaanisesti jäähdytettävä kylmäkuljetusvaunu; A.II.A-25 
Merkittävä onnettomuus; A.VII-04 
Metro; A.I-08 
Metrojuna; A.II.A-11 
Moottoribensiini; A.VI-04 
Moottorivaunu; A.II.A-09 
Nestekaasu; A.VI-07 
Ohjausvaunu; A.II.A-14 
Öljytonniekvivalentti (toe); A.VI-02 
Omamassa; A.V-19 
Onnettomuus; A.VII-01 
Pääraide; A.I-03 
Päärata; A.I-12 
Peruskorjattu suurnopeusrata; A.I-15 
Puretut tavarat; A.V-26 
Purkupaikka; A.V-32 
Pysäkki; A.I-23 
Radanpitäjä; A.III-03 
Rahtityypit; A.V-22 
Raide; A.I-01 
Raideliikennematka; A.IV-04 
Raideliikenneväline; A.II.A-01 
Raideliikennevälineen ikä; A.II.A-33 
Raideliikenteen energiankulutus; A.VI-01 
Raideliikenteen intermodaaliterminaali; A.I-25 
Raideliikenteen tavaraluokitus; A.V-21 
Raitiotie (raitiovaunu); A.I-10 
Raitiovaunu; A.II.A-12 
Raskas polttoöljy (jäännös); A.VI-06 
Rata; A.I-06 
Rataverkko; A.I-17 
Rataverkon osuus; A.I-18 
Rautateiden kauttakulkuliikenne; A.V-05 
Rautateitse kuljetetut tavarat; A.V-16 
Rautatieasema; A.I-21 
Rautatiekuljetus; A.V-01 
Rautatieliikenne; A.IV-01 
Rautatieliikenteen harjoittaja; A.III-02 
Rautatieliikenteen henkilökilometri; A.V-08 
Rautatieliikenteen luokat; A.V-02 
Rautatiematkustaja; A.V-06 
Rautatiematkustajan matka; A.V-11 
Rautatieonnettomuustilastojen henkilöluokat; A.VII-16 
Rautatierata; A.I-11 
Rautatieyhtiö; A.III-01 
Rautatieyhtiön vaunu; A.II.A-20 
Ro-ro-yksikkö; A.II.B-12 
Rullalava; A.II.B-11 
Ruskohiili – ligniitti; A.VI-09 
Sähköenergia; A.VI-10 
Sähköistetty raide; A.I-02 
Sähköistetty rata; A.I-07 
Säiliövaunu; A.II.A-29 
Sivuraiteet; A.I-04 
Suistuminen; A.VII-12 
Suurin sallittu liikennöintinopeus; A.I-19 
Suurten nopeuksien kallistuvakorinen raideliikenneväline; A.II.A-03 
Suurten nopeuksien raideliikenneväline; A.II.A-02 
Tarjottu paikkakilometri; A.IV-12 
Tarjottu tonnikilometri; A.IV-10 
Tarjotut istuma- ja makuupaikat; A.II.A-16 
Tarjotut seisomapaikat; A.II.A-17 
Tasoristeysonnettomuudet; A.VII-13 



HAKEMISTO  
 

 - 160 - 

Tavallinen rautatierata; A.I-13 
Tavanomainen suurten nopeuksien raideliikenneväline; A.II.A-04 
Tavaralähetys; A.V-14 
Tavaralähetystyypit; A.V-15 
Tavaraliikenteen rautatiekuljetusyhteys; A.V-30 
Tavaravaunu; A.II.A-19 
Tavaroiden kokonaisbruttomassa; A.V-17 
Tavaroiden kokonaismassa; A.V-18 
Teu (twenty-foot equivalent unit); A.II.B-07 
Teu-kilometri; A.V-23 
Tonnikilometri; A.V-20 
Törmäys (junien törmäys), mukaan luettuina törmäykset aukean tilan ulottuman sisäpuolella oleviin esteisiin; 
A.VII-11 
Työllisyys; A.III-05 
Vaaralliset aineet; A.V-24 
Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät onnettomuudet; A.VII-17 
Vaihtokori; A.II.B-08 
Vaihtotyö; A.IV-03 
Vaihtoveturi; A.II.A-08 
Vakava henkilövahinko-onnettomuus; A.VII-08 
Varsinainen suurnopeusrata; A.I-14 
Vaunukilometri; A.IV-11 
Vaunun kantavuus; A.II.A-32 
Vedetty ajoneuvokilometri; A.IV-09 
Vedetty bruttotonnikilometri; A.IV-14 
Vedetty kokonaisbruttotonnikilometri; A.IV-13 
Vetokaluston ajoneuvokilometri; A.IV-08 
Vetokulkuneuvo; A.II.A-06 
Veturi; A.II.A-07 
Yhteinen rautatieasema; A.I-22 
Yksityisomisteiset vaunut; A.II.A-21 
Yksityisraide; A.I-05 
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B.  TIELIIKENNE 
 
 
Ajokaista; B.I-12 
Ajoneuvo; B.II.A-01 
Ajoneuvoinvestointimenot; B.III-12 
Ajoneuvojen kunnossapitomenot; B.III-14 
Ajoneuvokanta; B.II.A-02 
Ajoneuvokilometri; B.IV-07 
Ajoneuvon ikä; B.II.A-39 
Ajoneuvon ja jalankulkijan välinen onnettomuus; B.VII-12 
Ajoneuvon kauttakulku; B.IV-10 
Ajoneuvon kokonaismassa (lakimääräinen suurin sallittu massa); B.II.A-38 
Ajoneuvon omamassa; B.II.A-41 
Ajorata; B.I-11 
Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisen kuljettajan onnettomuus; B.VII-15 
Dieselöljy (kevyt polttoöljy); B.VI-05 
Erityiskäyttöön tarkoitettu ajoneuvo; B.II.A-34 
E-tie; B.I-10 
Hämärä (tai tuntematon); B.VII-18 
Henkilöajoneuvo; B.II.A-07 
Henkilöauto; B.II.A-11 
Henkilöliikennettä taajamissa harjoittava yritys; B.III-07 
Henkilöliikenteen tiekuljetusyhteys; B.V-15 
Henkilövahinko-onnettomuudessa osallinen jalankulkija; B.VII-11 
Henkilövahinko-onnettomuudessa osallinen kuljettaja; B.VII-09 
Henkilövahinko-onnettomuudessa osallinen matkustaja; B.VII-10 
Henkilövahinko-onnettomuus; B.VII-01 
Intermodaalikuljetusyksikkö (itu); B.II.B-02 
Johdinauto; B.II.A-18 
Joule; B.VI-03 
Julkinen tieliikenne; B.V-11 
Julkinen tieliikenneyritys; B.III-08 
Julkisen tieliikenteen ajoneuvoon noussut matkustaja; B.V-13 
Julkisen tieliikenteen ajoneuvosta poistunut matkustaja; B.V-14 
Julkisen tieliikenteen matkustajan matka; B.V-12 
Kansainvälinen tieliikenne; B.V-04 
Kansallisen alueen tieliikenne; B.IV-02 
Kantavuus; B.II.A-35 
Kaukoliikenteen linja-auto; B.II.A-16 
Kaupunkialue; B.I-18 
Kaupunkiliikenne; B.IV-04 
Kaupunkiliikenne; B.V-07 
Kaupunkilinja-auto; B.II.A-15 
Keskimääräinen päivittäinen liikennemäärä vuodessa; B.IV-11 
Kevyt hyötyajoneuvo; B.II.A-22 
Koko matkan kauttakulkuna maanteitse kuljetetut tavarat; B.V-31 
Kolmansien maiden välinen tieliikenne; B.V-05 
Kontin omapaino; B.II.B-05 
Kontti; B.II.B-03 
Konttien kokoluokat; B.II.B-04 
Konttityypit; B.II.B-06 
Kotimaan tieliikenne; B.V-02 
Kotimainen ajoneuvo; B.II.A-03 
Kuiva tienpinta; B.VII-19 
Kuljetuskapasiteetin käyttö; B.V-35 
Kuljetusyksikkö; B.II.B-01 
Kuolemaan johtanut onnettomuus; B.VII-02 
Kuollut; B.VII-05 
Kuorma-auto; B.II.A-26 
Kuormalava; B.II.B-10 
Kuormatilan pinta-ala; B.II.A-37 
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Kuormatilan tilavuus; B.II.A-36 
Kuormatut tavarat; B.V-27 
Kuormauspaikka; B.V-33 
Lava; B.II.B-09 
Lievästi loukkaantunut; B.VII-08 
Liikevaihto; B.III-10 
Linja-auto ja pienoislinja-auto; B.II.A-14 
Linja-autokaista; B.I-13 
Loukkaantunut; B.VII-06 
Maahan maanteitse saapuneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna maanteitse kuljetetut tavarat); 
B.V-30 
Maahan saapunut ajoneuvo; B.IV-08 
Maakaasukondensaatit; B.VI-07 
Maanteiden kabotaasiliikenne; B.V-03 
Maanteiden kauttakulkuliikenne; B.V-06 
Maanteitse kuljetetut tavarat; B.V-18 
Maasta lähtenyt ajoneuvo; B.IV-09 
Maasta maanteitse lähteneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna maanteitse kuljetetut tavarat); 
B.V-29 
Maatalousperävaunu; B.II.A-30 
Maataloustraktori; B.II.A-28 
Matkailuperävaunu; B.II.A-13 
Matkustajan nousupaikka; B.V-16 
Matkustajan poistumispaikka; B.V-17 
Matkustajapaikkojen määrä kaukoliikenteen linja-autoissa, kaupunkilinja-autoissa ja johdinautoissa; B.II.A-20 
Moottoriajoneuvo; B.II.A-06 
Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä; B.II.A-44 
Moottoribensiini; B.VI-04 
Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo; B.II.A-08 
Moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo; B.II.A-25 
Moottoriliikennetie; B.I-07 
Moottorin käyttövoima; B.II.A-42 
Moottoripyörä; B.II.A-10 
Moottoritie; B.I-06 
Mopo; B.II.A-09 
Muu kuin kuolemaan johtanut onnettomuus; B.VII-03 
Muu tienpinta; B.VII-20 
Nestekaasu; B.VI-06 
Öljytonniekvivalentti (toe); B.VI-02 
Omaan lukuun harjoitettu liikenne; B.III-02 
Omapaino; B.V-21 
Onnettomuuden uhri; B.VII-04 
Päällystämätön tie; B.I-03 
Päällystetty tie; B.I-02 
Päivänvalo; B.VII-16 
Perävaunu; B.II.A-29 
Perävaunuyhdistelmä; B.II.A-33 
Pienoislinja-auto; B.II.A-17 
Pimeä; B.VII-17 
Polkupyörä; B.II.A-05 
Puoliperävaunu; B.II.A-31 
Puretut tavarat; B.V-28 
Purkupaikka; B.V-34 
Pyöräkaista; B.I-15 
Pyörätie; B.I-16 
Rahtityypit; B.V-25 
Raitiotie; B.I-14 
Raitiovaunu; B.II.A-19 
Raskas hyötyajoneuvo; B.II.A-23 
Rullalava; B.II.B-11 
Sähköenergia; B.VI-08 
Sylinteritilavuus; B.II.A-40 
Taajama-alueella sijaitseva taajamatie; B.I-08 
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Taajama-alueen ulkopuolella sijaitseva tie; B.I-09 
Taajamaliikenne; B.IV-05 
Taksi; B.II.A-12 
Tavara-ajoneuvo; B.II.A-21 
Tavara-ajoneuvojen korityypit; B.II.A-24 
Tavaraliikenteen tiekuljetusyhteys; B.V-32 
Tavaraluokitus; B.V-24 
Tavaroiden bruttomassa; B.V-20 
Tavaroiden kokonaisbruttomassa; B.V-19 
Teu (twenty-foot equivalent unit); B.II.B-07 
Tie; B.I-01 
Tieinvestointimenot; B.III-11 
Tiekuljetus; B.V-01 
Tieliikenne; B.IV-01 
Tieliikenneyritys; B.III-04 
Tieliikenteen energiankulutus; B.VI-01 
Tieliikenteen henkilökilometri; B.V-09 
Tieliikenteen henkilöliikenneyritys; B.III-05 
Tieliikenteen matka; B.IV-06 
Tieliikenteen matkustaja; B.V-08 
Tieliikenteen matkustajan matka; B.V-10 
Tieliikenteen tavaraliikenneyritys; B.III-06 
Tieliikenteen teu-kilometri; B.V-23 
Tieliikenteen tonnikilometri; B.V-22 
Tieluokka; B.I-05 
Tien pituus; B.I-17 
Tienpitomenot; B.III-13 
Tieverkko; B.I-04 
Toisen lukuun harjoitettu liikenne; B.III-01 
Tyhjänä kulkeva tieliikenne; B.IV-03 
Työllisyys; B.III-09 
Ulkomainen ajoneuvo; B.II.A-04 
Usean ajoneuvon onnettomuus; B.VII-14 
Vaaralliset aineet; B.V-26 
Vaihtoehtoinen polttoaine; B.II.A-43 
Vaihtokori; B.II.B-08 
Vakavasti loukkaantunut; B.VII-07 
Vetoauto; B.II.A-27 
Yhdistelmäajoneuvo; B.II.A-32 
Yksittäisonnettomuus; B.VII-13 
Yritys; B.III-03 
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C.  SISÄVESILIIKENNE 
 
 
Alukseen noussut sisävesiliikenteen matkustaja; C.V-12 
Aluksen rakennusvuosi; C.II.A-26 
Aluksesta poistunut sisävesiliikenteen matkustaja; C.V-13 
Alusinvestointimenot; C.III-09 
Aluskilometri (vessel); C.IV-05 
Alusten kunnossapitomenot; C.III-11 
Dieselöljy (kevyt polttoöljy); C.VI-05 
Haarukkatrukki; C.II.B-15 
Hämärä (tai tuntematon); C.VII-18 
Henkilöliikenteen sisävesikuljetusyhteys; C.V-14 
Henkilövahinko-onnettomuus; C.VII-03 
Hinaaja; C.II.A-20 
Hinattava proomu; C.II.A-11 
Hinattava säiliöproomu; C.II.A-16 
Hyvin vakava vahinkotapahtuma; C.VII-12 
Infrastruktuurin kunnossapitomenot; C.III-10 
Infrastuktuuri-investointimenot; C.III-08 
Intermodaalikuljetusyksikkö (itu); C.II.B-02 
Joki–meri-liikenne; C.V-07 
Joki-meri-liikenteen alus; C.II.A-04 
Joule; C.VI-03 
Julkinen sisävesiliikenneyritys; C.III-03 
Julkinen sisävesisatamayritys; C.III-05 
Kansainvälinen sisävesiliikenne; C.V-05 
Kansallisen alueen sisävesiliikenne; C.IV-02 
Kolmansien maiden välinen sisävesiliikenne; C.V-06 
Kontin omapaino; C.II.B-05 
Kontti; C.II.B-03 
Konttien kokoluokat; C.II.B-04 
Konttitarttuja; C.II.B-16 
Konttityypit; C.II.B-06 
Kotimaan sisävesikuljetus; C.V-02 
Kotimainen sisävesialus; C.II.A-02 
Kuljetusyksikkö; C.II.B-01 
Kuolemaan johtava onnettomuus; C.VII-04 
Kuollut; C.VII-06 
Kuormalava; C.II.B-10 
Kurottaja; C.II.B-14 
Kytkyekilometri; C.IV-07 
Lähtenyt sisävesialus; C.IV-11 
Lastatut tavarat; C.V-25 
Lastauspaikka; C.V-28 
Lastin lastausmaa/-alue tai matkustajien lähtömaa/-alue; C.V-30 
Lastin purkumaa/-alue tai matkustajien saapumismaa/-alue; C.V-31 
Lava; C.II.B-09 
Lievästi loukkaantunut; C.VII-10 
Liikevaihto; C.III-07 
Loukkaantunut; C.VII-07 
Lukki; C.II.B-13 
Maihinnousulaituri; C.I-16 
Matkustajan nousupaikka; C.V-15 
Matkustajan poistumispaikka; C.V-16 
Moottoribensiini; C.VI-04 
Muu kuin kuolemaan johtava onnettomuus; C.VII-05 
Muu tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu alus; C.II.A-19 
Öljytonniekvivalentti (toe); C.VI-02 
Omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu; C.II.A-09 
Omalla kuljetuskoneistolla varustettu säiliöproomu; C.II.A-14 
Omalla kuljetuskoneistolla varustettu työntöproomu; C.II.A-10 
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Omalla kuljetuskoneistollavarustettu säiliötyöntöproomu; C.II.A-15 
Omapaino; C.V-20 
Onnettomuus; C.VII-01 
Päivänvalo; C.VII-16 
Pimeä; C.VII-17 
Pukkinosturi; C.II.B-12 
Puretut tavarat; C.V-26 
Purjehduskelpoinen järvi; C.I-04 
Purjehduskelpoinen joki; C.I-03 
Purjehduskelpoinen kanava; C.I-05 
Purjehduskelpoinen sisävesiväylä; C.I-02 
Purjehduskelpoinen sisävesiväyläverkko; C.I-06 
Purjenduskelpoisten sisävesiväylien luokat; C.I-07 
Purkupaikka; C.V-29 
Puskuhinaaja; C.II.A-22 
Ro-ro-aluksen ankkuripaikka; C.I-12 
Ro-ro-yksikkö; C.II.B-11 
Saapunut sisävesialus; C.IV-10 
Satama; C.I-08 
Satamalaiturin pituus; C.I-11 
Satamanosturit nostokyvyn mukaan; C.I-13 
Satamanosturit tyypeittäin; C.I-14 
Sisämaan liikenne; C.V-03 
Sisävesialuksen kauttakulku; C.IV-12 
Sisävesialus; C.II.A-01 
Sisävesialusten kytkye; C.IV-06 
Sisävesikuljetus; C.V-01 
Sisävesiliikenne; C.IV-01 
Sisävesiliikenne taajamissa; C.V-09 
Sisävesiliikenneyritys; C.III-02 
Sisävesiliikenteen aluskapasiteetti; C.II.A-08 
Sisävesiliikenteen energiankulutus; C.VI-01 
Sisävesiliikenteen henkilökilometri; C.V-11 
Sisävesiliikenteen konttialus; C.II.A-07 
Sisävesiliikenteen lastialuksen kantavuus; C.II.A-23 
Sisävesiliikenteen lastialus; C.II.A-05 
Sisävesiliikenteen matkustaja; C.V-10 
Sisävesiliikenteen matkustaja-aluksen suurin sallittu matkustajamäärä; C.II.A-24 
Sisävesiliikenteen matkustaja-alus; C.II.A-06 
Sisävesiliikenteen onnettomuuksien syyt; C.VII-15 
Sisävesiliikenteen onnettomuus; C.VII-02 
Sisävesiliikenteen tavaraluokitus; C.V-23 
Sisävesiliikenteen teu-kilometri; C.V-22 
Sisävesiliikenteen tonnikilometri; C.V-21 
Sisävesiliikenteen vaaratilanne; C.VII-14 
Sisävesiliikenteen vahinkotapahtuma; C.VII-11 
Sisävesimatka; C.IV-04 
Sisävesisatamayritys; C.III-04 
Sisävesiteitse kuljetetut tavarat; C.V-17 
Sisävesiväylien kabotaasiliikenne; C.V-04 
Sisävesiväylien kauttakulkuliikenne; C.V-08 
Sulku; C.I-17 
Tarjottu matkustajapaikkakilometri; C.IV-09 
Tarjottu tonnikilometri; C.IV-08 
Tavaraliikenteen sisävesikuljetusyhteys; C.V-27 
Tavaroiden bruttomassa; C.V-19 
Tavaroiden kokonaisbruttomassa; C.V-18 
Teho (kw); C.II.A-25 
Teu (twenty-foot equivalent unit); C.II.B-07 
Tilastosatama; C.I-09 
Tyhjänä kulkeva sisävesiliikenne; C.IV-03 
Työllisyys; C.III-06 
Työnnettävä proomu; C.II.A-12 
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Työnnettävä säiliöproomu; C.II.A-17 
Työnnettävä-hinattava proomu; C.II.A-13 
Työnnettävä-hinattava säiliöproomu; C.II.A-18 
Työntöalus; C.II.A-21 
Ulkomainen sisävesialus; C.II.A-03 
Vaaralliset aineet; C.V-24 
Vaihtokori; C.II.B-08 
Vakava vahinkotapahtuma; C.VII-13 
Vakava vamma; C.VII-08 
Vakavasti loukkaantunut; C.VII-09 
Vesiväylä; C.I-01 
Yhteydet muihin kuljetusmuotoihin; C.I-15 
Yk/locode; C.I-10 
Yritys; C.III-01 
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D.  PUTKIKULJETUS 
 
 
Dieselöljy (kevyt polttoöljy); D.VI-05 
Infrastruktuuri-investointimenot; D.III-06 
Infrastruktuurin kunnossapitomenot; D.III-07 
Jalostetut öljytuotteet; D.V-09 
Joule; D.VI-03 
Julkinen putkikuljetusyritys; D.III-03 
Kaasuputket; D.I-05 
Kansainvälinen kaasun putkikuljetus; D.V-05 
Kansainvälinen öljyn putkikuljetus; D.V-04 
Kauttakulku putkea pitkin; D.V-15 
Kotimaan kaasun putkikuljetus; D.V-03 
Kotimaan öljyn putkikuljetus; D.V-02 
Liikevaihto; D.III-05 
Maahan putkea pitkin saapuneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna putkea pitkin kuljetetut 
tavarat); D.V-14 
Maakaasukondensaatit; D.VI-08 
Maasta putkea pitkin lähteneet tavarat (muut kuin koko matkan kauttakulkuna putkea pitkin kuljetetut 
tavarat); D.V-13 
Moottoribensiini; D.VI-04 
Nestekaasu; D.V-11 
Nestekaasut; D.VI-06 
Nesteytetty maakaasu; D.V-10 
Nesteytetty maakaasu; D.VI-07 
Öljy- ja kaasuputket; D.I-01 
Öljy- ja kaasuputkien tyypit; D.I-06 
Öljyputket; D.I-04 
Öljytonniekvivalentti (toe); D.VI-02 
Putkea pitkin kuljetetut tavarat; D.V-07 
Putken kuljetuskapasiteetti; D.V-06 
Putken tonnikilometri; D.V-12 
Putkikuljetus; D.V-01 
Putkikuljetusjärjestelmä; D.I-02 
Putkikuljetusten energiankulutus; D.VI-01 
Putkikuljetusyhteys; D.V-16 
Putkikuljetusyritys; D.III-02 
Putkiverkko; D.I-03 
Raakaöljy; D.V-08 
Sähköenergia; D.VI-09 
Sisäänpumppauspaikan tai kompressoriaseman sijainti; D.V-17 
Työllisyys; D.III-04 
Ulospumppaus- tai ulosottopaikka; D.V-18 
Yritys; D.III-01 
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E.  MERILIIKENNE 
 
 
Alukseen noussut merimatkustaja; E.V-29 
Aluksesta poistunut merimatkustaja; E.V-30 
Alus (laiva); E.II.A-05 
Aluskilometri; E.IV-08 
Automaattinen tunnistusjärjestelmä; E.II.A-15 
Avomeriliikenne; E.V-07 
Bruttovetoisuus (gt); E.II.A-14 
Dieselöljy (kevyt polttoöljy); E.VI-04 
E.ii.a-01 merialus; E.II.A-01 
E.ii.a-02  aluksen rakennusvuosi; E.II.A-02 
Etäisyys satamasta satamaan; E.IV-07 
Hakurahtiliikenne; E.IV-03 
Henkilökilometri; E.V-23 
Henkilöliikenteen merikuljetusyhteys; E.V-32 
Henkilöstöluokka – meriliikenneyrityksen henkilöstö; E.III-11 
Henkilöstöluokka – satamayrityshenkilöstö; E.III-12 
Imo-tunnus; E.II.A-07 
Intermodaalikuljetusyksikkö (itu); E.II.B-02 
Joule; E.VI-03 
Julkinen meriliikenneyritys; E.III-05 
Julkinen satamayritys; E.III-07 
Kansainvälinen meriliikenne; E.V-04 
Kantavuus (dwt); E.II.A-13 
Kaupallinen merikuljetus; E.V-02 
Kauppa-aluksen lähtö; E.IV-13 
Kauppa-aluksen saapuminen; E.IV-12 
Kauppa-aluksen satamakäynti; E.IV-09 
Kauppa-alus; E.II.A-06 
Kauppa-alusten energiankulutus; E.VI-01 
Kauppalaivasto; E.II.A-12 
Keräilysatama; E.I-04 
Kolmansien maiden välinen meriliikenne; E.V-05 
Kontin omapaino; E.II.B-05 
Kontti; E.II.B-03 
Konttien kokoluokat; E.II.B-04 
Konttilasti; E.V-41 
Konttityypit; E.II.B-06 
Kotimaan meriliikenne; E.V-03 
Kuivalastimeriproomu; E.II.A-04 
Kuljetetut henkilökilometrit; E.V-26 
Kuljetetut teu-kilometrit; E.V-17 
Kuljetetut tonnikilometrit; E.V-12 
Kuljetusyksikkö; E.II.B-01 
Kuormalava; E.II.B-10 
Lastatut tavarat; E.V-47 
Lastaussatama; E.V-50 
Lastikapasiteetin käyttöaste; E.V-13 
Lastimatka; E.IV-06 
Lastityypit; E.V-39 
Lava; E.II.B-09 
Liikevaihto; E.III-09 
Lo-lo (lift-on lift-off); E.V-40 
Luokituslaitos; E.III-08 
Lyhyen matkan meriliikenne; E.V-06 
Maan lipun alla purjehtiva merialus; E.II.A-10 
Matkustajakapasiteetin käyttöaste; E.V-27 
Matkustajan noususatama; E.V-33 
Matkustajan poistumissatama; E.V-34 
Matkustajat aluksessa; E.V-25 
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Merialuksen rekisteröity kansallisuus (lippuvaltio); E.II.A-09 
Merikuljetus; E.V-01 
Meriliikenne; E.IV-01 
Meriliikenneyritys (varustamo); E.III-04 
Meriliikenteen tavaraluokitus; E.V-44 
Merimatka; E.IV-04 
Merimatkustaja; E.V-20 
Merimatkustajan matka; E.V-22 
Merimatkustajan matkan tarkoitus; E.V-28 
Meritse kuljetetut tavarat; E.V-35 
Muut käynnit; E.IV-11 
Öljytonniekvivalentti (toe); E.VI-02 
Omaan lukuun harjoitettu liikenne; E.III-02 
Omamassa; E.V-38 
Polttoainetäydennyskäynti; E.IV-10 
Puretut tavarat; E.V-48 
Purkusatama; E.V-51 
Pysäyttäminen satamavaltion suorittaman valvonnan perusteella; E.IV-16 
Rannikkoalue; E.I-01 
Raskas polttoöljy (jäännös); E.VI-05 
Risteilyalus; E.II.A-08 
Risteilymatkustaja; E.V-21 
Risteilymatkustajan tutustumisretki; E.V-31 
Ro-ro (roll-on roll-off); E.V-42 
Ro-ro-aluksen ankkuripaikka; E.I-11 
Ro-ro-lasti; E.V-43 
Ro-ro-yksikkö; E.II.B-11 
Säännöllinen meriliikenne; E.IV-02 
Satama; E.I-02 
Satamaan pääsy mereltä; E.I-06 
Satamalaiturin pituudet käytön mukaan; E.I-09 
Satamalaiturin pituudet veden syvyyden mukaan; E.I-10 
Sataman korjaustilat; E.I-14 
Sataman maapuolen palvelut; E.I-07 
Sataman navigointiapuvälineet ja  palvelut; E.I-15 
Sataman sisämaayhteydet ja lyhyen matkan merikuljetukset; E.I-16 
Sataman varastoalueet; E.I-08 
Satamanosturit nostokyvyn mukaan; E.I-12 
Satamanosturit tyypeittäin; E.I-13 
Satamavaltioiden suorittama valvonta; E.IV-15 
Satamayritys; E.III-06 
Suora merimatka; E.IV-05 
Tarjottu henkilökilometri; E.V-24 
Tarjottu teu-kilometri; E.V-16 
Tarjottu tonnikilometri; E.V-11 
Tavaraliikenteen merikuljetusyhteys; E.V-49 
Tavaroiden kokonaisbruttomassa; E.V-36 
Tavaroiden kokonaismassa; E.V-37 
Teu (twenty-foot equivalent unit); E.II.B-07 
Teu:t aluksessa; E.V-19 
Teu-kapasiteetin käyttöaste; E.V-18 
Teu-kilometri; E.V-15 
Tilastosatama; E.I-03 
Toisen lukuun harjoitettu liikenne; E.III-01 
Tonnikilometri; E.V-10 
Tonnit aluksessa; E.V-14 
Työllisyys; E.III-10 
Ulkomaan lipun alla purjehtiva merialus; E.II.A-11 
Uudelleenlastaus aluksesta alukseen; E.V-46 
Vaaralliset aineet; E.V-45 
Vaihtokori; E.II.B-08 
Viimeisen merkittävän kunnostuksen tai muutoksen tapahtumavuosi; E.II.A-03 
Yk/locode; E.I-05 
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Yksikkökuljetus; E.V-08 
Yksiköimätön kuljetus; E.V-09 
Ylösmakaava kauppa-alus; E.IV-14 
Yritys; E.III-03 
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F.  LENTOLIIKENNE 
 
 
Diplomaattilaukku; F.VI-32 
Henkilökilometri; F.VI-15 
Henkilökilometrit lähtöasemalta määräasemalle; F.VI-18 
Henkilöstöluokat; F.IV-10 
Huoltokustannukset – ilma-alukset; F.IV-08 
Hyötykuorma; F.VI-38 
Ilma-aluksen ikä; F.III-06 
Ilma-aluksen käyttötunnit; F.V-28 
Ilma-aluksen keskimääräinen päivittäinen käyttö – tuottavat tunnit; F.V-29 
Ilma-aluksen lähtö; F.V-03 
Ilma-aluksen lentokilometrit; F.V-30 
Ilma-aluksen matkustajat; F.VI-14 
Ilma-aluksen posti; F.VI-31 
Ilma-aluksen rahti; F.VI-26 
Ilma-aluksen saapuminen; F.V-04 
Ilma-alus; F.III-01 
Ilma-aluskanta; F.III-02 
Ilma-alusten jaottelu kokoonpanon mukaan; F.III-04 
Ilma-alusten jaottelu meluominaisuuksien perusteella; F.III-05 
Ilmakuljetus; F.VI-01 
Intermodaalikuljetustilat; F.II-10 
Joule; F.VII-03 
Kansainvälinen ilmakuljetus; F.VI-04 
Kansainvälinen lentoasema; F.II-02 
Kansainvälinen lentomatka; F.V-13 
Kansallisella alueella sattunut onnettomuus; F.VIII-11 
Kaupallinen ilmakuljetus; F.VI-02 
Kaupallinen lento; F.V-17 
Kaupallinen lentoliikenne; F.V-18 
Kaupallinen lento-operaatio; F.V-02 
Kaupallinen yleisilmailu; F.V-23 
Kaupunkipari – lennon lähtö- ja pääteasemat; F.V-10 
Kauttakulkeva matkustaja (transitmatkustaja); F.VI-11 
Käytettävissä olevat matkustajapaikat; F.V-31 
Käytössä oleva aluskanta; F.III-03 
Keräilysatama; F.I-04 
Kiitotiet; F.II-05 
Kokonaiskäyttöaste; F.VI-40 
Kotimaan ilmakuljetus; F.VI-03 
Kotimaan lentoasema; F.II-03 
Kotimaan lentomatka; F.V-12 
Kotimaanlento; F.V-15 
Kuljetetut lentomatkustajat; F.VI-09 
Kuolettava vamma; F.VIII-04 
Lähtö- ja pääteaseman väliset myydyt postitonnikilometrit; F.VI-34 
Lähtö- ja pääteaseman väliset myydyt rahtitonnikilometrit; F.VI-28 
Lähtöportit; F.II-08 
Lähtöselvitystilat; F.II-07 
Lastattu ja purettu posti; F.VI-30 
Lastattu tai purettu rahti; F.VI-25 
Lennon keskeytys; F.V-07 
Lennon lähtö- ja pääteasemaliikenne; F.VI-05 
Lennon numero (ilma-alus); F.V-25 
Lennonjohtopalvelujen tarjoaja; F.IV-04 
Lento; F.V-14 
Lentoaika; F.V-27 
Lentoasema; F.II-01 
Lentoaseman matkustajat; F.VI-13 
Lentoaseman pitäjä; F.IV-03 
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Lentoaseman pysäköintialue; F.II-09 
Lentoasemapari; F.V-08 
Lentoasematerminaali; F.II-04 
Lentoasemien välinen etäisyys; F.V-09 
Lentokenttäpalvelujen tarjoaja; F.IV-05 
Lentoliikenteen energiankulutus; F.VII-01 
Lentoliikenteen tavaraluokitus; F.VI-36 
Lentomatka; F.V-11 
Lentomatkan henkilökilometrit; F.VI-17 
Lentomatkan myydyt postitonnikilometrit; F.VI-33 
Lentomatkan myydyt rahtitonnikilometrit; F.VI-27 
Lentomatkustaja; F.VI-06 
Lento-operaatio; F.V-01 
Lentoyhtiö (kaupallisen lentoliikenteen harjoittaja); F.IV-02 
Lentoyhtiön kotivaltio; F.VIII-09 
Lievä vamma; F.VIII-07 
Liikennöidyt matkustajatonnikilometrit; F.VI-19 
Liikevaihto; F.IV-06 
Maksava matkustaja; F.VI-07 
Matkatavara; F.VI-20 
Matkustajakäyttöaste; F.VI-16 
Matkustajalento; F.V-21 
Muu kuin maksava matkustaja; F.VI-08 
Myydyt tonnikilometrit; F.VI-39 
Öljytonniekvivalentti (toe); F.VII-02 
Omapaino; F.VI-24 
Onnettomuus; F.VIII-01 
Onnettomuusvaltio; F.VIII-08 
Posti; F.VI-29 
Rahdin ja postin kokonaismäärä; F.VI-35 
Rahti; F.VI-21 
Rahti- ja postilento; F.V-22 
Rannikkoalue; F.I-01 
Reittilento; F.V-19 
Rekisteröintivaltio; F.VIII-10 
Ro-ro-aluksen ankkuripaikka; F.I-11 
Rullaustiet; F.II-06 
Saapuvat ja lähtevät matkustajat; F.VI-10 
Satama; F.I-02 
Satamaan pääsy mereltä; F.I-06 
Satamalaiturin pituudet käytön mukaan; F.I-09 
Satamalaiturin pituudet veden syvyyden mukaan; F.I-10 
Sataman korjaustilat; F.I-14 
Sataman maapuolen palvelut; F.I-07 
Sataman navigointiapuvälineet ja  palvelut; F.I-15 
Sataman sisämaayhteydet ja lyhyen matkan merikuljetukset; F.I-16 
Sataman varastoalueet; F.I-08 
Satamanosturit nostokyvyn mukaan; F.I-12 
Satamanosturit tyypeittäin; F.I-13 
Tarjottu paikkakilometri; F.V-32 
Tarjottu tonnikilometri; F.V-33 
Tavaroiden bruttomassa; F.VI-23 
Tavaroiden kokonaisbruttomassa; F.VI-22 
Tilastosatama; F.I-03 
Tilauslento; F.V-20 
Työllisyys; F.IV-09 
Ulkomaanlento; F.V-16 
Vaaralliset aineet; F.VI-37 
Vaaratilanne; F.VIII-02 
Vaihtomatkustaja; F.VI-12 
Vakava vaaratilanne; F.VIII-03 
Vakava vamma; F.VIII-06 
Välilasku kaupallisessa tarkoituksessa; F.V-05 
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Välilasku muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa; F.V-06 
Valtiossa rekisteröidyn ilma-aluksen onnettomuus; F.VIII-12 
Vamma; F.VIII-05 
Yhteistunnus; F.V-26 
Yhteydet muihin kuljetusmuotoihin; F.II-11 
Yk/locode; F.I-05 
Yleisilmailu (ei kaupallinen); F.V-24 
Ylläpitokustannukset – lentokentät; F.IV-07 
Yritys; F.IV-01 



HAKEMISTO  
 

 - 174 - 

 
G.  INTERMODAALILIIKENNE 
 
 
Haarukkatrukki; G.II-15 
Intermodaalikuljetusvaunu; G.II-10 
Intermodaalikuljetusyksikkö (itu); G.II-02 
Intermodaaliliikenne; G.I-01 
Intermodaaliterminaali; G.I-11 
Kahden kuljetusvälineen samanaikainanen käyttö (aktiivi-passiivimuotokuljetus); G.I-04 
Kontin omapaino; G.II-05 
Kontti; G.II-03 
Konttien kokoluokat; G.II-04 
Konttitarttuja; G.II-16 
Konttityypit; G.II-06 
Kuljetusketju; G.I-10 
Kuljetusyksikkö; G.II-01 
Kurottaja; G.II-14 
Lava; G.II-09 
Liikennemuoto; G.I-09 
Lukki; G.II-13 
Miehitetyn ajoneuvon kuljetus; G.I-07 
Miehittämättömän ajoneuvon kuljetus; G.I-08 
Multimodaaliliikenne; G.I-02 
Piggy-back-kuljetus; G.I-05 
Pukkinosturi; G.II-12 
Ro-ro-yksikkö; G.II-11 
Rullaava maantie (rollende landstrasse, rola); G.I-06 
Teu (twenty-foot equivalent unit); G.II-07 
Vaihtokori; G.II-08 
Yhdistetty rahtikuljetus; G.I-03 

 


