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ALKU SANAT 

Liikenne-ennusteita erilaisia mallitekniikoita käyttäen on 
Suomessa laadittu parikymmentä vuotta. Kehitys kaupungistu 
misessa, autoistumisessa ja ennustetekniikassa on tänä ai-
kana kulkenut eteenpäin kovaa vauhtia. Tarve tarkastella 
kaupunkien liikenteen ennustamisessa tapahtunutta kehitystä 
on pitemmän aikaa ollut olemassa. Aivan viime vuosina laa-
jahkojen kenttätutkimusten teko syystä tai toisesta on lä-
hes tyrehtynyt. Katsaus tapahtuneeseen kehitykseen on siis 
paikallaan. 

Käsillä olevan selvityksen alkuvaiheessa tavoitteeksi asetet-
tiin käsikirjamainen (neuvoa antava) ennustetekniikkaa tar-
kasteleva teos. Tavoite osoittautui liian vaativaksi. Rapor-
tista voidaan kuitenkin tällaisenaankin toivoa olevan hyötyä 
sekä käytännön suunnittelijoille että opiskelijoille. Joil-
takin osin saattanee raportista olla hyötyä myös muille, 
jotka joutuvat aihepiirin parissa työskentelemään tai teke-
mään päätöksiä. 

Raportin luvussa 5 esitettyjä ajatuksia ei ole tarkoitettu 
jäykiksi ohjeiksi, vaan esimerkeiksi eri tapauksissa kyseee-
seen tulevista ennustemeneteiniistä. 

Selvityksen on tehnyt TVH:n talousosaston tieverkkotoimiston 
toimeksiannosta Liikennetekniikka Oy, jossa työhön ovat osal-
listuneet dipl.insinöörit Pentti Murole, Mauri Heikkonen, 
Matti Sihto ja Martti Nykänen sekä tal.kand. Timo Ripatti. 
Työtä ovat ohjanneet tieverkkotoimistossa dipl.ins. Timo 
Eränne, dipl.ins. Mauri Ilva ja ins. Aatos Huhtala sekä 
tutkiinustoimistossa dipl.ins. Maire Kaartama. 
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Liikenne-ennustemeneteiniät ja -mallit suomalaisten I esimerkkien valossa 

1 Liikenteen ennustaminen yleistyi Suomessa 1950-luvulla. Ensim- 
mäiset ennusteet olivat kasvukerroinennusteita, joissa tunnetus- 
ta nykyisestä liikenteestä lähtemällä ennustetaan suoraan tuleva 
liikenne. Ulkomaisten esimerkkien perusteella alkoi ns. epäsuo- I rien ennustemenetelmien käyttö Suomessa yleistyä 1960-luvun 
puolivälissä. Epäsuori ssa ennustemenetelmissä pyritään liikenne 
ennustamaan tutkimusalueen maankäytön ja liikennejärjestelmän I avulla. Näistä malleista on esimerkkeinä kuvattu luvussa 1 
Helsingin (1966) sekä Landen (1969)  ja Tampereen kaupunkiseudun 
(1969) liikennetutkimuksiin perustuvat mallit. Uusinta mallitek- 

I niikkaa edustaa Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimus vuodel- 
ta 1977. 

Yleisesti ottaen 1960-luvun loppupuolella tehdyt lyhyen tähtäyk- I sen (1975) ennusteet ovat toteutuneet tyydyttävällä tarkkuudella. 
Myös uusien väylien liikenne on pystytty ennustamaan vähintään 

' suurusluokaltaan oikeaksi. Sen sijaan pitkän tähtäyksen ennus- 
teet (v. 2000) ovat nykyisten näkymien mukaan olleet selvästi 
ylimitoitettuja. Pääosa liikenne-ennusteiden virheistä johtuu 
ennustettua Dienemmistä asukas- ja työpaikkamääristä. Myös 

I autotiheys on kasvanut ennustettua hitaammin. Itse ennustemeto 
diikassa suurimmat virheet aiheutuvat liikenteen sijoittelusta 
eri väylille. 

Liikenteen peruspiirteistä 

Lukuun 2 on kerätty tietoja liikenteen peruspiirteistä ja esi-
merkkejä tehtyjen liikenne-ennusteiden paranietreistä, joita 
voidaan käyttää vertailumateriaalina ja liikenteen suuruus- 
luokkien arvioimiseen. Jos paikallisia tutkimustuloksia ei 
ole käytettävissä voidaan esitettyjä lukuja käyttää myös en-
nusteiden lähtöarvoina. Ne tulisi kuitenkin aina pyrkiä tar-
kistamaan esim. liikennelaskentojen tai haastattelujen avulla 
luvussa 5 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Liikenteeseen vaikuttavien ulkoisten tekijöiden kehitysennusteet 

Liikenne-ennusteen laatiminen edellyttää usein varsin laajoja 
lähtötietoja. Erityisesti pitkän tähtäyksen ennusteet joudutaan 
pohjaamaan koko yhdyskuntarakennetta sekä yksilön matkustusmah-
dollisuuksia kartoittaviin ennusteisiin. 

Näitä liikenteeseen vaikuttavia perusennusteita on käsitelty 
luvussa 3. Ennusteisiin sisältyy luonnollisesti aina tietty epä-
varmuus. Toisaalta kaikkien tekijöiden vaikutusta liikennemää-
riin ei voida tarkasti arvioida. Siten ennusteisiin tulisi sisäl-
lyttää aina myös todennäköisten vaihtelurajojen kartoitus. 



Ennustemallien kehitys ja yksinkertaistaminen 

Liikenteen ennustamisessa kärtettävä mallitekniikka on jatkuvas-
ti kehityksen alaisena. Tähän ovat syynä käytetyissä menetelmissä 
havaitut puutteellisuudet ja sellaiset uudet vaatimukset, joita 
aikaiseimnat mallitekniikat eivät kykene ottamaan huomioon. Tämän 
kehityksen suuntaviivoja on esitetty luvussa 4. 

Liikennemallien käyttö on usein osoittautunut varsin työlääksi 
tehtävöksi. Tästä johtuen on vaadittu myös mallien yksinkertais-
tamista. Yksinkertaistukset vaikuttavat kuitenkin lähes aina 
tulosten tarkkuuteen, joten tarkkuusvaatimukset tulee olla tie-
dossa yksinkertaistusastetta valittaessa. 

Työläimmän ja usein kalleimnian vaiheen liikenteen ennustamisessa 
muodostaa lähtötietojen keruu. Lähtötietojen saatairuuden paran-
tamisella ja jonkin asteisella yleisesti kerättävien tietojen 
muodon standardoinnilla voitaisiin ennusteprosessia myös yksin-
kertai staa. 

Liikenne-ennusteet eri käyttötarkoituksissa ja kohteissa 

Liikennemallien käyttötarkoitus voi vaihdella valtakunnantasois- 
ten liikennevirtojen ennustamisesta tietyn risteyksen tai väylän 
osan liikenteen ennustamiseen. Lisäksi ennusteen aikaväli voi 
vaihdella viidestä vuodesta aina 25 vuoteen asti. Koska erilai-
sia mallityyppejä on lukematon määrä, muodostaa kuhunkin tarkoi-
tukseen parhaiten sopivan mallin valinta keskeisen ongelman. 

I 	 Luvussa 5 esitetyt kuvaukset mallien valintaperiaatteista on 
tarkoitettu osviitaksi tilanteeseen parhaiten soveltuvaa menet-
telyä valittaessa. Ne eivät pyri olemaan ehdottomia toimintaoh- 

I 	
jeita. Ohjeissa on pyritty antamaan yleiskuva ennusteiden tarpeel- 
lisuudesta ja menettelytavoista. Ohjeita käytettäessä tulee ottaa 
huomioon paikalliset olosuhteet ja erityisongelmat, jolloin myös 
ennustetarve ja -metodiikka voi muodostua ohjeista poikkeavaksi. 

1 
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SAIvUVIAJDRAG 

Metoder och modeller för en prognostisering av 
trafiken i belysningen av finländska exempel 

Prognostiseringen av trafiken blev al1mn i Finland under 
1950 -talet. De första prognoserna gllde tillväxtkoefficien-
ten, varvid man utg?Lende frn den vid tillf.11et k.nda trafi-
ken, direkt förutspdde den kommande. P. basen av utländska 
exempel bör.jade tillämpningen av de sk. indirekta prognosme-
toderna bii allmän i Finland under medlet av 1960-talet. 
Med de indirekta prognosmetoderna str5xer man, att förutsäga 
trafiken med hlp av jorddispositionen och trafiksystemet 
inom undersökningsomr.det ifrga. Av dessa modeller har ± 
kapitel 1 som exempel beskrivits de, som grundar sig p. 
undersökningarna av trafiken i Helsingfors (1966), Lahis 
(1969) samt inom Tammerfors stadsregion (1969). Tra:ier 
sökningen inom Helsingfors stadsregion av r 1971, retren- 
terar den nyaste inodelitekniken. 

Allmänt taget har de i siutet av l960-talet p 	kort sikt 

I gjorda prognoserna (l9T5) förverkligats med tillfredsstllande 
noggrannhet. 0cks. trafiken inom nya leder har rätt kunnat 
förutsgas, &tminstone vad betrffar storleksordningen. Däremot 
har prognoserna p. 1&ng sikt (r 2000) enligt ny rdande I sikter varit klart överdimensionerade. Huudparten av felen 
hos trafikprognoserna beror p, att antalet inv&nare och 
arbetsplatser är mindre än det förutsp&dda. Ocks 	biltätheten 

I har iruxit 1ngsammare, än vad som förutsagts. De största felen 
i själva prognosmetodiken orsakas av trafikens lokalisering 
till olika leder. 

I Gruriddragen hos trafiken 

I I kapitel 2 har man samiat uppgifter om grunddragen hos 
trafiken och exempel p. parainetrarna för de gjorda trafik- 
prognoserna. Dessa kan användas som jnförelsematerial och 
för 	uppskattningen av trafikens storleksordningar. Ifali 
lokala undersökningsresultat inte st&r till förfogande, kan 
de presenterade siffrorna ocks. användas soin utg.ngsvärden 
för prognoserna. Man borde dock alltid försöka granska dem 
meä hjälp av t.ex. trafikräkningar och intervjuer, ± enl±ghet I med de principer som presenterats ± kapitel 5. 

— Utvecklingsprognoserna rörande de yttre faktorer som pverkar trafiken 

Utarbetandet av en trafikprognos förutsätter ofta synnerligen 
omfattande utg.ngsuppgifter. Speciellt prognoserna p& 1ng sikt 
m&ste baseras p. prognoser, som skall kartlägga hela sanhälls-
strukturen och individens möjligheter att resa. 

1 
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Dessa grundprognoser som pverkar trafiken, har behandlats i 
kapitel 3. Prognoserna innehller givetvis alltid. ett visst 
oskerhetsmoment. Ä andra sidan kari man inte exakt uppskatta 
alla de faktorer som i.nverkar p. trafikmngderna. Slunda 
borde prognoserna alltid ocks omfatta en kartlggning av de 
troliga variationsgränserna. 

Utrecklandet av prognosmodellerna och deras förenkling 

Den modellteknik som skall användas vid prognostiseringen 
utvecklas fortsättningsvis.Orsaken till detta är de 'orister 
sam observerats hos de tillämpade metaderna samt sdana nya 
krav, sam de tidigare modeilteknikerna inte förm&r beakta. 
Riktiinjerna för denna utveckling har presenterats i kapitel 4. 

I 	Användningen av trafikmodeller har ofta visat sig vara en 
synnerligen arlDetsdryg uppgift. P& grund av detta har man även 
kräv± en förenkling av modellerna. Förenkiingar p&verkar emel- 

U 	lertid nästan alltid noggrannheten hos resultaten, varför man 
bör känna till kraven p. noggrannhet d. man väljer förenklings-
grad. 

En änd 	arbetsclrygare och ofta dyrare fas i prognostiseringen 
av trafiken utgör insarlandet av utgngsuppgifter. Genom att 
förbättra möjligheterna att erh.11a utg&ngsuppgifter och genom 
att till en viss grad standardisera formen för de uppgifter 
sam skall insamias, skulle man ocks& kunna förenkla prognos- 
processen. 

Trafikprognoser i olika användningssyften och för alika objekt 

Trafikmodellernas användningssyfte kan växla fr&n prognastise- 
ringen av trafikströmmarna p.  riksplanet, till förutsägelsen 
rörande trafiken i ngon viss korsning eller del ar trafik- 
led. Dessutom kari tidsintervallen för prognosen variera frn 
fem 	r ända upp till 25 &r. Eftersorn antalet modeiltyper är 
otaligt, utgör valet av den för resp. ändaml bäst lämpade 
modellen ett centralt probiem. 

De i kapitel 5 presenterade beskrivningarna a'r principerna för 
valet av modeller, är avsedda sam vägledning vid ralet 	den 
för resp. situatian bäst lämpade metoden. De gör inte ansrk 
p&, att vara ngra ovilikorliga förhllningsregler. 1 ar::isnin-
garna har man försökt ge en genereil bild av prognosernas nöd-
vändighet och metoderna. Vid tillämpniDgen av anvisningarna bör 
man beakta de lokala förhllandena och de speciella problernen, 
varvid även prognosbehovet och -metodiken kan forma sig arikan-
dc frn anvisningarna. 

1 
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A review on traffic forecasting in Finland 

1 Traffic forecasting in modern sense was started in Finland 
in in 1950's. At first growth factor methods were applied 

forecasting i.e. when present traffic was known the future 
traffic was obtained with growth factors representing the 1 assumed changes in population, car density and land use. 
This kind af direct methods vere rapidly replaced by more 
advanced undirect forecasting methods in Finland and in other I countries. The undirect methods forecast traffic on behavioral 
basis using population, land use and transportation system 
data as given. In chapter 1 there are descriptions of fore- 

I cast modeis applied in Helsinki (1966), Lahti (1969) and 
Tampere (1969) in connection with respective traffic studes. 
The modeis are variations of the four-step-model. As an 
example of modern inodelling techniques the modeis developed I during Helsinki metropolitan area traffic study in 1977 
are introduced. 

1 In general the short term traffic forecasts made in late 1960's 
have proved to he come true with satisfactory accuracy when 
compared to situation in 19'75. The traffic loads on new routes 

I are forecasted quite correct, at least the size of magnitude 
long term forecasts in traffic load is correct. The respeetive 

(year 2000) seem, however, to overestimate traffic on the 

I-_-- 

basis of present 

The differences and mistakes iri forecasts are mainly due to 
the overestimation of the grow -Lh of population and land use. I Also the car density has increased more slowly in Finland than 
was assumed in l960's. The greatest source of mistakes in 
modeis themselves is in the traffic assignment phase, when 

I the traffic is assigned to alternative routes in road network. 

' The basic character of traffic 

Chapter 2 consists of a collection of basic traffic characterist - 

ics from traffic studies and parameter values applied in traffic 
forecasting. They can he utilized as reference material on 

I later traffic studies or one can roughly estimate the size of 
magnitude of traffic with them. 

1 When the local traffic study data is insufficient for model 
calibratiofl the collected parameter values give some examples 
of values used elsewhere. If the variance of different parameter 
iralues is small enough, the values can he used as model 
parameters even in areas different from those they were initially 
calibrated for. The principle is, however, that the forecasting 
model must he calibrated to local circumstanceS utilizing 

I interview and traffic count data according to the ideas in 
chapter 5. 

1 



The forecasting of the general development having effects on traffic 

Traff jo forecasts are usually based on a huge amount of source 
data. Esped.ally long term forecasts must he based on fore-
casts concerning the structure of society, the social structure 
and travel behaviour. The basic forecasts effecting on traffic 
forecasting are discussed in chapter 3. 

The forecasts include always uncertainties and. the quantative 
effects on traffic loads the factors have cannot he estimated 
exactly. Therefore some information of confidence intervais with 
estimated prohabilities should he included to the forecasts. 

Recent development in traffic modelling and model simplification 

The modelling techniques applied in traffic forecasting are 
under continuous progress. The main reasons for development 
are the lacks in present methods and several new demands which 
the former modeis do not satisfy. The main features of this 
progress are introduced in chapter 14 

The application of traffic modeis has often proved to he quite ela-
borate and simplified modeis have been suggested instead. 
The simplification has anyway clear influence on the accuracy 
of forecasting results, so the demand of accuracy must he 
known when choosing the rate of simplification. 

The collection of source data forms usually the most expensive 
and elaborate phase in traffic forecasting. If the availahility 
and the standardization of general source data could he 
improved the forecasting process could often he made less 
elaborate. 

Traffic forecasting for different purposes and in different cases 

The purpose of traffic modeis can vary from forecasting the 
traffic fiows within the realm 	to forecasting the traffic in I certain junction or on certain route. More over the time 
interval of the forecast can he froni 5 years to 25 years. 

' Because of the countless alternatives in modelling the choice 
of the most suitahle model type in each case is an essential 
prohlem. The principles of model choice are introduced in 
chapter 5. 

I The principles mentioned are only purpose.d as gu.idance in 
model choice, they are not unconditional instructions. The 
principles try to give general inforrriation of the need of I forecasts and of the alternative methods applicable. 

The local circumstances and special prohlems must always 

I 

	

	 be regarded and the most suitahle forecasting method may 
prove to he completely different from the one the mentioned 
principles recomrnend. 

1 



1. LIIKENNE-ENN[JSTEMENTELMAT JA -MALLIT SUOMALAISTEN ESIMERKKIEN VALOSSA 

Liikenteen ennustaminen ennustemalleja käyttäen yleistyi 
1950-luvulla ja vilkas kehitys alalla on jatkunut siitä 
lähtien. Suomessa ensimmäiset kasvukerroinennuSteet laadit-
tiin 1950-luvun puolivälissä Helsingissä. 

Liikenteen ennustamisessa on aikojen kuluessa käytetty lu-
kuisia eri menetelmiä enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi. 
Sellaista mallitekniikkaa ei ole kuitenkaan syntynyt, joka 
olisi selvästi vallitseva ja samalla tyydyttäisi käyttötar -
peet. Perimmäisenä syynä ennustamisesSa käytettyjen mallien 
kirjavuuteen on ilmeisesti tutkittavan ilmiön monimutkaisuus. 
Uusimpiinkin nykyisiin liikennemalleihin on voitu sisällyttää 
vain pieni osa liikenteeseen vaikuttavista tekijöistä. 

1.1 Liikenne-ennustemenetelmien kehitys Suomessa 

Liikenteen ennustaminen Suomessa alkoi ns. suoria ennuste 
menetelmiä käyttäen v. 1956, jolloin laadittiin ennuste I Helsingin kaupungin liikenteelle. Suorilla ennustemenetelmillä 
tarkoitetaan menetelmiä, joissa tunnetusta nykyisestä liiken- 
teestä lähtemällä ennustetaan suoraan tuleva liikenne. Esi- I merkkeinä suorista liikenne-ennustemenetelmiStä ovat erilai- 
set kasvakerroinmenetelmät. 

I Ulkomaisten esimerkkien perusteella alkoi epäsuorien ennuste- 
menetelmien käyttö Suomessa yleistyä 1960-luvun puolivälissä. 
Epäsuorissa ennustemenetelmissä pyritään nykyinen liikenne 
selittSmään tutkimusalueeseen, sen asukkaisiin ja liikennejär - 

I jesteinlään liittyvien tekijöiden avulla, jolloin tulevan ti- 
lanteen liikenne saadaan ennustamalla näiden tekijöiden kehi 
tys ja määrittämällä mallin avulla vastaava liikenne. 

I Epäsuoria ennustemenetelmiä ovat esim. neliporrasmallit, joissa 
määrätään aluksi matkatuotos, ts. matkojen määrä tarkastelu 
yksikköä kohti (henkilö, ruokakunta, osa-alue), si:en ria:ko- I jen suuntautuminen, käytettävä kulkumuoto sekä viimeiseksi 
reitti. Ennustemallien perusfilosofiasta johtuen on suorilla 

I ja epäsuorilla ennusteilla erilainen käyttöalue. 

Suorat ennusteet 	Epäsuorat ennusteet 

- lähitähtäys 	- pitkätähtäys I - pienet muutokset 	- suuret muutokset 

Mallityypin valinta tulisi suorittaa käyttötarkoituksen ja ti- 

I lanteen mukaan, jotta vaatimukset ja ennustemallin teoreettiset 
edellytykset olisivat sopusoinnussa keskenään. 

Ensimmäiset liikenne-ennusteet tehtiin määräpaikkatutkimusten I sekä mandollisten täydentävien laskentojen perusteella. Mene- 
telmänä oli alueittaisten kasvukertoimien käyttö tevaSuU 
den matkojen lukumäärää määritettäessä. Kasvukertoimiefl arvoja 
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määritettäessä otettiin huomioon asukasluvun ja työpaikkojen 
määrän sekä autotiheyden otaksuttu kehitys. Osa-alueiden välis-
ten matkojen määrä saatiin sitten määräpaikkatutkimuksen matka-
matriisista kasirukertoimien avulla. Matkojen jako eri kulku- 
muodoille sekä mandollinen sijoittelu liikenneverkolle tehtiin 
yksinkertaisia jakokäyriä ja mandollisimman yksinkertaisia lii-
kenneverkkoja käyttäen. Sijoittelumenetelmänä oli "kaikki lyhim-
mälle reitille". 

1960-luvun alkupuolella alkoi kehitys epäsuorien menetelmien 
käyttöön. Aluksi pyrittiin osa-alueiden matkatuotoksille muo-
dostamaan regressiomalleja asukasluvun, työpaikkamäärän, ajo-
neuvojen lukumäärän, etäisyystekijöiden ym. avulla. Matkojen 
jakelu suoritettiin edelleen kasirukerroinemenetelmin. Kulku-
muotojako sekä liikenteen sijoittelu tapahtui myös melko karkein 
menetelmin. 

1960-luvun puolenvälin jälkeen yleistyi epäsuorien liikenne- 
mallien käyttö ns. neliporrasinallien muodossa. Tunnetuimpia 
tömäk ajan liikennemalleja ovat Helsingin kaupunkiseudun lii-
kennetutkimuksen (1966) mallit sekä Landen ja Tampereen liiken-
netutkimusten (1969) mallit (lähemmin kohdassa 1.2). 

Neliporrasmalleilla tarkoitetaan ennustemalleja, joissa otaksu-
taan matkan tekemiseen liittyvien päätösten syntyvän neljänä 
vaiheena peräkkäin. Kullekin vaiheelle on oma malli, jossa pää-
tös tai valinta suoritetaan matkantekijästä, lähtö- tai pääte-
alueesta sekä liikennejärjestelmästä riippuvien tekijöiden avul-
la. Mallin vaiheet ja vastaavat päätökset ovat tavallisesti 

- 	matkatuotosmalli (matkustusfrekvenssi) 
- 	matkojen jakelumalli (määräpaikan valinta) 
- 	kulkumuotojakomalli (kulkumuodon valinta) 
- 	sijoittelumalli (reitin valinta). 

Mallitarkasteluissa ryhmitellään liikkujat esim. autonomistuk-
sen mukaan sekä matkat tarkoituksen mukaan. Henkilömatkojen li-
säksi muodostavat tavara-ajoneuvomatkat oman ryhmänsä. Tutki-
musalueen sisäiset matkat käsitellään tavallisesti erillään ns. 
ulkoi si sta matkoi sta. Ryhmittely suoritetaan matkustuskäyt täy-ty-
misessä ilnienevien erojen perusteella ja kullekin ryhmälle laa-
ditaan erikseen malli. Mallien yksityiskohdat, käytetyt menetel-
mät ja valitut muuttujat voivat vaihdella suurestikin. 

Esimerkkinä kehityksestä esitellään kohdassa 1.2 neliporras-
malleja vuosilta 1960 -69 (Helsinki, Lahti ja Tampere) ja koh-
dassa l.4 vuodelta 19TT (Pääkaupunkiseutu LITU-T5). Mallien 
yksityiskohtissa on suuriakin eroja. Tärkein ero LITU -T5 mal 
leissa aikaisempiin malleihin nähden on yksilömallien käyttö 
ryhmämallien sijasta, ts. mallissa on selittäjinä henkilön 
ja/tai ruokakunnan ominaisuuksia kuvaavia muuttujia osa-alue-
kohtaisten muuttujien sijasta. 



1.2 Helsingin liikennetutkimuksen 1966 yhteydessä laaditut liikennemallit 
sekä Landen ja Tampereen liikennetutkiniusten 1969 liikennemallit 
/5/, /6/ /15/ 

Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimuksen yhteydessä suoritet-
tiin laajoja haastatteluja, joihin muodostetut mallit perustu-
vat. Haastatteluihin kuului ruokakuntahaastattelu, ulkorajan 
ja tarkistuslinjan haastattelut, taksihaastattelu sekä kuorma- 
ja pakettiautohaastattelu. Lisäksi oli käytettävissä taustatie-
toina eri alueiden maankäyttötiedot sekä liikennejärjestelinän 
tiedot. 

1 Vastaavasti suoritettiin Landessa ja Tampereella 1969 ruokakunta- 
haastattelu, tienvarsihaastattelu sekä kuorma- ja pakettiauto- 
haastattelu. Samoin oli käytettävissä maankäyttö- ja l±ike:e- 

1 
Kaikkien kolmen tutkimuksen liikennemallit ovat periaatteeltaan 
samanlaisia. Tyypiltään kaikki ovat ns. neliporrasmalleja, ts. I malli rakentuu neljästä erillisestä peräkkäin suoritettavasta 
osasta (kts. edellä). Osittain nämä osamallitkin ovat eri esi- 
merkkitapauksissa samanlaisia, mutta selviä erojakin on. Seuraa- 

I vassa esitetään muutamia huomioita malleissa esiintyvistä erois- 
ta ja niiden vaikutuksista. 

1 1.21 Mallien yleispiirteet 

Tarkasteltavat kolme liikennemallia perustuvat laajoihin kenttä- 
tutkimuksiin sekä kattavat kukin laajan tutkimusalueen. Tästä I johtuen lähtökohtana mallien laadinnassa on ollut atk-menetelmien 
käyttö ja näin suhteellisen suuritöiset mallit ovat mandollisia. 

1 Matkojen ryhmittely perusluonteen mukaan (päämatkaryhmät) sekä 
sisäisten henkilömatkojen ryhmittely matkan tarkoituksen mukaan 
(matkaryhmät) on suoritettu kaikissa malleissa lähes yhtäläi- 
sesti. Matkaryhmien lukumäärää (T -9) voidaan pitää suurena kos- I ka havaintoaineistolle asetetaan tällöin suuret vaatimukset vä- 
hän matkoja sisältävien matkaryhmien osalta. Toisaalta eri mat- 
karyhmien erityispiirteet voidaan ottaa näin parhaiten huomioon. 

I Helsingin malli eroaa lähtökohdiltaan Landen ja Tampereen mal- 
leista kevyen liikenteen osalta. Landessa ja Tampereella tarkas- 
teltiin kaikki matkat, Helsingissä vain liikennevälineillä teh- 

1 dyt matkat. Tämä on vaikuttanut osaltaan myös mallin rakentee- 
seen. 

Mallin eri osissa käytetty inatkaryhniittely saa rinnalleen muita 
luokittelijoita (esim. autonomistus). Perusongelma monissa mallin 
kohdissa onkiii seuraava: voidaanko tietty tekijä ottaa huomioon 
muuttujana mallissa vai tuleeko laatia eri mallit tämän muuttujan 
eri luokissa? 

Neliporrasmallin eri vaiheita, matkatuotoksia, matkojen jakelua 
(= matkojen suuntautuminen), kulkumuodon valintaa sekä reitin 
valintaa tarkastellaan seuraavassa erikseen. 

3 
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TAULUKKO 1.21 LIIKENNEMALLIEN YLEISPIIRTEET 

Helsingin seutu 1966 	Lahti 1969 	 Tampere 1969 

Päämatkaryhmät 

Sisäisten henkilö- 	- kotiperäiset työniatkat 
matkojen niatkaryhmät - kotiperäiset ostosmatkat 
(matkan tarkoitus) 	- kotiperäiset asiointi- 

matkat 
- kotiperäiset kouluniatkat 
- kotiperäiset vierailu-

ja huvimatkat 
- ei-kotiperäiset työ- ja 

asiointimatkat 
- muut ei-kotiperäiset 

matkat 

Sisäiset matkat 
- henkilömatkat 
- taksimatkat 
- kuorma- aut omat kat 
- pakettiautomatkat 
Ulkoiset matkat 
- henkilöauton ajajana 

tehdyt matkat 
- kuorma-aut omatkat 
- pakettiautomatkat 

Sisäiset matkat 
- henkilömatkat 
- kuorma- aut omat kat 
- pakettiautomatkat 

Ulkoiset matkat 
- henki läaut omat kat 
- kuorma-aut omat kat 
- pakettiautomatkat 

työmatkat 
elintarvikeostosmatkat 
muut ostosmatkat 
asiointimatkat 
koulumatkat 
huvimatkat 
vierai lumatkat 
ei-kotiperäiset työhön 
liittyvät matkat 
muut ei-kotiperäiset 
matkat 

Sisäiset matkat 
- henkilömatkat 
- kuorma- automatkat 
- pakettiautomatkat 

- kotiperäiset työmatkat 
- kotiperäiset elintarvike-

ostosmatkat 
- muut kotiperäiset ostos- ja 

as iointimatkat 
- kotiperäiset koulumatkat 
- kotiperäiset ajanvietematkat 
- ei-kotiperäiSet, työhön liit- 

tyvät matkat 
- muut ei-kotiperäiset matkat 

(x kevyen liikenteen matkoja ei ole mukana 



1.22 Matkatuotosmallit 

MatkatuotosmalleiSSa on käytetty kahta menetelmää, kategoria- 
analyysiä sekä regressioanalyysiä. 

Synnytettyjen henkilömatkojen malli Helsingin seudun tutki-
muksessa perustuu kategoria-analyysiin, ts. aineisto pyritään 
jakamaan pieniin homogeenisiksi otaksuittuihin ryhmiin, joissa 
matkatuotoksen otaksutaan olevan matkaryhmittäin vakio. Mal-
lissa olivat luokittelijoina autonomistus, tulotaso sekä alueen 
tavoitettavuus työpaikkojen kannalta. Näin saatiin 2 luokkaa 
ja matkaryhmät huomioonottaen 168 homogeeniseksi otaksuttua 
ryhmää. Tiiotosluku laskettiin ruokakuntaa kohti. Puotoslukujen 
otaksutaan pysyvän tulevaisuudessa ryhmittäin nykyisellään, 
ainoastaan ruokakuntien jakautuminen eri ryhmiin muuttuu ja 
muuttaa matkatuotoksia. 

Landen ja Tampereen tutkimuksissa matkatuotokset määritetään 
matkaryhmittäin erikseen autollisen ja autottoman ruokakunnan 
jäsenille. Mallina oli regressiomalli, jossa selittäjinä olivat 
osa-alueen asukastiedot, maankäyttötiedot sekä tavoitettairuuS. 
Muuttujavalinta Landen ja Tampereen malleissa oli hieman eri-
lainen. 

Helsingin seudun mallissa käytetty kategoria-analyySi antaa 
tulokseksi konkreettisia matkatuotoslukuja valituille ryhmille. 
Tällä menettelyllä olisi mandollista tuottaa laajempaankin 
perustaan nojaavia tuotoslukuja tai tuotosvälejä, joita käyt-
täen voitaisiin matkatuotoksia arvioida uudessa aikaisemmasta 
vain hieman poikkeavassa tilanteessa. Esim. USA:ssa on olemassa 
tömänlaatuinen tietopankki, joka on tehty lukuitefl sikäläisten 
ii ikennetutkimusten ainei stoj en yhdi stelmänä. 

1 	 Vastaavanlaisen kokoelman keräämiseen Suomessa on vain rajoite- 
tusti materiaalia, tietyillä alueilla on suoritettu useitakin 

I 	 ruokakuntahaastatteluita, mutta aineistoa ei ole riittävästi 
alueellisten tai yhdyskimnan koosta riippuvien vaihtelujen sel-

vittmiseksi. 

1 	 Maankäyttötietoihin perustuvan yleispätevän alueittaisen regres- 
siomallin kehittöminen matkatuotoksille on muutamien esimerkki- 
tapausten pohjalta melko vaikeaa, koska malleissa käytetyt. nuut-

1 	 tujat poikkeavat toisistaan. 

Kolmas, kirjallisuudessa varsin yleinen tuotosmalli, ruokakunta-
tietoihin sovitettu regressiomalli puuttuu näistä esimerkeistä. 
Kirjallisuudesta saatavien tietojen mukaan se on usein osoit-
tautunut selittävyydeltään parhaaksi näistä kolmesta rnallityy-
pistä. Malli ottaa huomioon edellisiä paremmin ruokakuntahaas 
tattelim tietojen hajonnan ja erityispiirteet. 

5 



I i. Synnytetyt henkil3-matkat 

Tuotosyksikkö 

1 

[1 
i1jJ1JkKO l.2 MATATUOTOLIt/LL[L 

1 	1IelsinLin seutu l966 	Lahti 1969 	 Tampere 1969 

Matkatuotosrnalli 

Yuokakuntaryhma (ourriavan 	flenki1öryhxni seuraavan 	Kuten Landen mallissa 

luokittelun mukaan) 	luokittelun mukaan 
- autolliset/autottomat 	- autollisen/autOttomafl 

ruokakunnat 	ruokakunnan jäsen 
- suuri-/keski-/pieflitUlOi - 

set ruokakunnat 
- neljä tavoitettavuusryhmää 

työpaikoittain 

TavoitettavuUs . = 
1 	

€!A. !d.. 
3 3 

A.=osa-alueen j työpaikat 

d.. =alueiden i ja j välinen 
matka-aika tieverkkoa 
pitkin 

RuokakuntaryhTfläfl matkatuotos Henkilöryhinän matkatuotos- Kuten Landen malli 
matkaryhrnittäin vakio 	malli tietyssä matkaryh- kuitenkin siten, että 

mässä on alueen maankäyt- - kotiperäisten matkojen sei- 

tö tietojen, asukastieto- 	täjinä asukasluku ja 

jen ja tavoitettavuudefl 	tavoitettaVuUs 
avulla muodostettu regres- - ei-kotiperäistefl matkojen se 

siomalli 	täjinä vain työpaikat 

2.Vastaanotetut hen-
kilömatkat 

Tuotosyksikkö 

Matkatuotosmalli 

3. Tavara-ajoneuvo--
matkat 

Osa-alue 

Maankäyttötietoihin 
(aluesumma tai keski-
arvo) perustuva regres-
siomafli kullekin matka- 
ryhmälle 

Kuten vas taanotettuj en 
henkilörnatkojen tuotos- 
malli 

Osa-alue 

Kuten Helsingin seudun 	Kuten Landen tai Helsingin 
malli 	seudun malli 

Kuten Helsingin seudun 	Kuten Landen tai Helsingin 
malli 	seudun malli 

x) kevyen liikenteen matkoja ei ole mukana 
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1 
1 
I 1.23 Matkojen jakelumallit 

Matkojen jakelu on tapahtunut kaikissa kolmessa esimerkkitapauk- 
sessa Vorhees-tyyppistä vetovoimamallia käittäen. Landen ja Tam- 

I pereen mallit sekä Helsingin seudun autottomien ruokakuntien malT 
ii ovat puhtaita Vorhees-malleja, Helsingin seudun autollisten 
ruokakuntien matkojen jakelumalli t&nän muunnos. 

I 
____-- 	- 

Mallit on sovitettu havaintoaineistoon siten, että synny- 
tettyjen ja vastaanotettujen matkojen määrä vastaa matkatuo- 
tosmalleista saatuja tai havaittuja ja matkojen pituusjakautuma 

I yhtyy havaittuun matkojen pituusjakautumaa.n. 	Näin saatu 
sovitus ei välttämättä ole paras sovitus havaitun matkamatriisifl 
elementteihin esim. pienimmän neliösumman mielessä. 

I Mallin puutteena voidaan pitää sitä, ettei ole takeita saadun 
matkamatriisin ja havaitun matriisin vastaavuudesta, vaikka 
sovitusehdot ovatkin täytetyt. 	Toinen puute 	on ns. etäi- I syysfunktion muuttuminen ajan kuluessa. 	Vaikka tiedetäänkin, 
että kaupunkirakenteen ha.jaantuessa matkan keskipituus kasvaa 

' ja etäisyysfunktion parametrit muuttuvat, ei yleensä ole mi- 
tään mandollisuutta arvioida näitä muutoksia ennustetilanteessa, 
vaan etäisyystekij ät pidetään vaki ona. 

Vetovoimamallit ovat kuitenkin suhteellisen heippokäyttöisyy- I tensä viioksi lähes yksinomaan käytettyjä suurehkoilla tutkimus- 
alueilla. 	Yleiskäyttöistä mallia haettaessa on lähtökohtana 

' vetovoimamalli. 	Etäisyysfunktion valinta kulloisessakin tilan- 
teessa tulisi suorittaa erikseen. 

1 
1 
1 
1 

LII 
Ei 
1 



1 
1 	TAULUKKO 1.23 MATKOJEN JAKELUWLLIT 

Helsingin seutu 1966 
	

Lahti 1969 
	

Tampere 1969 

1. Sisi.isten henkilömat- 1 	kojen 

Jakelun ryhinittely 

1 
Jakelunialli 	a) 

- matkaryhmät (7 kpl) 
- autolliset/autottorriat 

ruokakunnat 

Autottomat ruokakunnat 

A f(d.) 
T.=G ii 	i n 

A>, f (d 1>,) 
y= 1  

- matkaryhmät (5 kpl) 	- matkaryhmät (5 kpl) 
- auto iiisetlaut 0tt omat 	- autolliset/autottomat 

T. . 	G.A.f (c.. 	Kuten Landen malli 
13 	1 3 	ij) 

Jossa 
T. 	matkat osa-alueelta i 

13 	
osa-alueelle j 

5. = osa-alueen i generoimat 
matkat 

A. = osa-alueen j attrahoimat 
matkat 

f(d. .) = osa-alueiden i ja j 
välisestä joukkoliikenteen 
verkkoa pitkin mitatusta 
matka-ajasta d.. riippuvan 
matka-aikatekin arvo 

n = osa-alueiden lukumäärä 

Autolliset ruokakunnat 

= G1 
A 	f(d13) + (1_R 1 ) g(e 13) 	» 

A, R 1  f(d 1 )+(1-R >,)g(e 1>,) 
y1 

5. - = joukkoliikennevälineillä 
tehtävien matkojen osuus 
osa-alueelta i osa-alueelle 
j tehtävistä matkoista 

g(e. .) = osa-alueiden i ja j 
välisestä yksilöllisen 
liikenteen verkkoa 
pitkin mitatusta etäi-
syydestä e. . riippuva 
matka-aikakijän arvo 

jossa T. 	G. ja ' A. kuten Helsingin seudun 13, 1 	3 mallissa 

5.. matkaryhmälle, tyypillisen kulkutavan 
matka-aika osa-alueiden i ja j välillä 

Etäisyys l'unktio 

Sovi tusperiaate 

Matka-aikatekijämatriis i 
- matkaryhmille 
- h-auto/joukkoliikenne-
matkoille 

- viidelle aluetyypille 

- synnytettyjen ja vastaan-
otettujen matkojen summa 
vastaa alueittain tuotos- 
malleja 

- matkojen pituusjakautuma 
vastaa havaittua 

f (c. .) = K c. 1 ii. lij 
kulleKin 
- matkaryhmälle 
- autonomistusluokalle 
- paloittain jatkuva 

c..:n luokissa 

Kuten Helsingin seudun 
malli 

Kuten Landen malli 

Kuten Helsingin seudun tai 
Landen mallit 



l.24 Kulkumuodon valintainallit 

1 	 Kulkumuodon valintamallit ovat esimerkkitapauksissa periaat 
teiltaan samanlaisia, matka-aikojen perusteella jakokäyrää 
käyttäen saadaan kulkumuotojakautuma. Jakokäyrät on saatu 

1 	 sovittamalla kulkumuotojako ruokakuntahaastattelun aineistoon. 

Helsingin seudun mallissa olivat kulkumuotoina joukkoliikenne 
' 	 ja yksilöllinen liikenne kun taas Landen ja Tampereen malleissa 

oli myös kevyt liikenne mukana. 

Menettely on mallitekniikassa tavanomainen. Landen ja Tampereen 

I malleissa mallin muoto on sama kuin mitä käytetään nykyisissä todennäköisyyspohjaisiSSa yksilömalleissa (logit-malli), mal-
lin sovitus vain on tehty regressiomenetelmin logit-mallissa 

I 	 käytettävän "maximum likelihood"-estimoinnifl sijasta. Saadut 
jakokäyrät vastasivat varsin hyvin havaittua kulkumuotojakau -
tumaa. 

1 	 Yleiskäyttöiseen kulkumuodon valintamalliin pyrittäessä jako- 
käyrät puolustavat paikkaansa, mikäli ei ole esim. ruokakunta 
haastattelua käytössä. Lähtöaineiston parantuessa voidaan käyt-
tää uudenipia menetelmiä, esim. juuri logit-mallia. 

1.25 Reitin valintamallit 

1 	 Tietyllä kulkuniuodolla tehtyjen matkojen sijoittelu sen kulku- 
muodon liikenneverkolle muodostaa viimeisen vaiheen liikenne-
ennusteprosessissa. Tehtävän tekee vaikeaksi ensinnäkin se, 

1 	 että eri kulkumuodot vaativat oman liikenneverkkonsa, toiseksi 
reitin valintakriteerit joudutaan tekemään yksinkertaisiksi 
käsittelyn pitiniseksi kohtuullisissa rajoissa ja useampien 

I 

	

	 kulkutapojen käyttö samalla matkalla vaikeuttaa tilannetta 
entisestään. 

Reitin valintamalleissa ovat tavallisimmin käytettyjä ns. 
"kaikki yhdelle" sekä kapasiteettirajoitettu sijoittelu. Reitin 
valinta perustuu matkavastukseen, joka määritellään tavallisesti 
yleistettynä kustannuksena matka-ajan ja etäisyyden avulla. 
"Kaikki yhdelle"-periaate merkitsee kaikkien matkojen sijoitta-
musta pieninimän matkavastuksen reitille. KapasiteettirajOite 
tussa sijoittelussa reitin matkavastus kasvaa kuormituksen kas-
vaessa, jolloin alkaa löytyä vaihtoehtoisia reittejä joille 
osa liikenteestä sijoitellaan. 

Reitin valintamallit ja verkon kuormitus muodostavat ennuste- 
prosessin työläimmän ja ehkä huonoiinmin hallittavissa olevan 
vaiheen. Tavallisesti liikenneverkot ovat niin laajoja että 
tehtävä vaatii atk-menetelmien käyttöä. Usein käytännön tar-
teisiin riittää henkilöautomatkojen matriisin sijoittelu vas-
taavalle verkolle. 
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TAULUKKO 1.214 KULKUMIJODON VALINTAMkLLIT 

Helsingin seutu 1966 	 Lahti 1969 	 Taxnepere 1969 

Henki lömatkoj en kulkumuoto- 
valinta 

Kulkumuodot 	- joukkoliikenne 	- joukkoliikenne 	Kuten Landen malli 
- yksilöllinen liikenne 	- henkilöautoliikenne 

- kevyt liikenne 

Valinta kriteerit 	- joukkoliikenteen ja 	- matka-aikojen ero 	Kuten Landen malli 

yksilöil. liikenteen 	kevyen liikenteen mat- 
matka-aikasuhde 	ka-aikaan nihden 

Mallin ruot 	. 	.. .. 	. 	- jakokäyrien matemaat- 
- jakokayrat erikseen tiset lausekkeet erik- 

- matkaryhmille 	seen 
- kandelle joukkoliikenteen - matkaryhmille 
matka-aikaluokalle 	- autollisille/autotto - 

- kandelle joukkoliikenteen 	mille 
vaihtojen lukumäö.räluokalle - mallin muoto 

a.e w. 
= 1 

i 

P.=kulkuxnuodon i valinta- 
todennäköisyys 

W=ku1kumuotokohtainen matka-
aikaerojen funktio 

a. =kulkumuotokohtainefl vakio 
1 

Malli muistuttaa nykyisiä logit-
ja probit-malleja erona vain es-
timoinnissa käytetty regressio- 
sovitus todennäköisyyspohj aisen 
	0 

sovituksen sijasta 



1.3 Liikenne-ennusteiden toteutuminen Landen ja Tampereen kaupunkiseuduilla 

Landen ja Tampereen kaupurikiseudun liikennemallien perusteella 
ennustettiin liikenne vuosille 1975, 1980 ja 2000. Vuoden 1975 
ennusteen toteuttami sta voidaan liikennelaskentoj en perusteella 
jo arvioida ja vuoden 1980 ennusteen toteutumisesta voidaan 
myös esittää arvioita havaittuun liikenteen kasvuun ja uusiin 
väestön ja työpaikkojen kehitysarvioihin perustuen. 

Landen kaupunkiseudun ennuste vuodelle 1975 tehtiin kasvukerroin-
menetelmällä lähtien vuoden 1969 tutkimuksesta saaduista aluei-
den välisistä liikennevirroista. Alueittaiset kas'v -ukertoimet 
laskettiin maankäyttötiedoista käyttäen liikennemallin tuotos- 
funktioita. Muut vertailun kohteena olevat ennusteet tehtiin 
alueittaisilla ennustetuilla maankäiyttötiedoilla tutkimuksessa 
kehitetyllä "neliporrasinallilla". Sijoittelut liikenneverkolle 
tehtiin käyttäen menetelmää "kaikki nopeiinmalle reitille". 

Poikkeaniat ennustetun ja todellisen kehityksen välillä voivat 
johtua seuraavista seikoista: 

- 	Poikkeamat asukasmäärissä kokonaisuudessaan ja alueittain 
- 	Poikkeamat työpaikkamäärissä 
- 	Poikkeaivat ajoneuvotiheyden kehityksessä 
- 	Ennustemallin epätarkkuus yleensä 
- 	Matkustuskäyttäytymisessä ja liikennejärjestelmässä atah- 

tuneet muutokset, joita ei ole osattu ottaa huomioon ennus-
temallissa 

- 	Liikennepoliittisten ratkaisujen vaikutus ja yleisten mat- 
kustusmandollisuuksien muuttuminen ennusteesta poiketen 

- 	Liikenneverkossa tapahtuneet ennusteesta poikkeavat muutokset 
- 	Liikennesijoittelujen väyläkohtaiset virheet 

Ennustejakso vuoteen 1975  on tutkimuksesta n. 6 vuotta ja itse 
ennusteen laatimisesta n. 4 vuotta. Suhteellisen lyhyestä aika- 
välistä johtuen on luonnollista, että erot ennusteen ja todelli-
sen liikenteen välillä jäävät pieniksi. 

Vuotuinen liikenteen keskimääräinen kasvu on liikennelaskentojen 
mukaan ollut Landen ja Tampereen kaupunkiseudulla vuodesta 1969 
vuoteen 1975 vuosittain keskimäärin )--6 %. Siten liikenne vuonna 
1975 oli 30-40 % vuoden 1969 tason yläpuolella. Ennustetti kasvu 
vuodesta 1969 vuoteen  1975  oli 50 %. Liikenteen keskimääräinen 
kasvu oli esim. Landen kaupunkiseudun ulkopuolella vuosina 1965 -
70 noin 10 %/vuosi. 

Liikennelaskentojen mukaan on liikenne Tampereen kaupunkiseuduJ 
la keskimäärin 13-17 % ja Landen kaupunkiseudulla 9-16 % ennus-
tettua pienempi. Yleisesti ottaen kaupunkiseudun sisäinen lii-
kenne on onnistuttu ennustamaan ulkoista liikennettä tarkemmin. 
Edellä esitetyissä vaihtelurajoissa ensimmäinen luku kuvaa ha-
vaittua eroa kaupunkien keskeisellä alueella ja jälkimmäinen kau-
punki seudun ulkoraj alla. 

11 
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Pääosa liikenne-ennusteiden kokonaisvirheestä johtuu ennustettua 
pieneinmistä asukas- ja työpaikkamääristä ja ennustettua hitaam-
masta autotiheyden kasvusta. 

Ulkoisen liikenteen ennakoitua hitaampi kasvu johtunee myös 
matkustusedellytyksissä yleisesti tapahtuneista muutoksista. 
Merkittävin tekijä tässä suhteessa lienee polttoaineen hinnan 
voimakas kohoaminen energiakriisin johdosta ja yleinen talou-
dellinen lamakausi. 

Yleisesti ottaen vuodelle 1975 tehty ennuste on kuvannut pää-
töksien kannalta riittävällä tarkkuudella tapahtunutta kehitys-
tä ja myös uusien väylien liikenne on pystytty ennustamaan vä- 
hintään suuruusluokaltaan oikeaksi. 

Vuoden 1980 ennusteen mukaiset liikennemäärät saavutettaneen 

I liikenteen toteutuneeseen kasvuun perustuvan arvion mukaan ehkä- 
pä vasta vuonna 1985 -1987. Vuoden 2000 ennusteet ovat nykyisten 
näkymien mukaan selvästi ylimitoitettuja. Esim. viimeisimmät 

I Landen kaupunkiseudun vä..kilukuennusteet päätyvät lukuun 163.000 
vuodelle 2000. Landen kaupunkiseudun liikenne-ennusteessa vastaa- 
va luku oli 193.000. 

' Seuraavassa on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin havaittuja ero- 
ja vuonna 1975. 

1 Tampereen kaupunkiseutu /18/ 

Asukasluku ja autokanta 

I Tampereen asukaslukukehitys osoittaa ennusteen olevan vain o,b % 
liian suuri. Tosin kuntakohtaisesti ennusteen erot ovat suurem- 

' mat siten, että Tampereen asukasluvun kehitys on ollut 2,3 % 
hitaampaa ja ympäristökuntien 0.. .7 % nopeampaa ennustetusta. 

Henkilöautokanta on kasvanut ennustettua hitaammin ja on 5,9 % 

1 ennustettua pienempi. Tampereen kaupungin henkilöautokanta on L200 ha pienempi kuin ennusteessa (-10, 14 %). Ympäristökunnissa 
henkilöautoja on n. 1000 enemmän kuin ennusteessa (+6,6 %). 

I 	 Henkilöautotiheyden luvut ovat: 
- 	ennuste 229 
- 	todellinen 217 

Liikennelaskennan ja ennusteen vertailu 

Tampereen seudun ulkorajoilla suoritettu liikennelaskenta v.1975 
antaa kehän sunimaksi 30. 1472 ajon/vrk, kun vastaava luku oli 
ennusteessa 35.100 ajon/vrk. Toteutunut liikennemäärä on 13,2 % 
pienempi ennustettua. Ennustettua hitaampi henkilöautokannan ja 
asukasluvun kasvu huomioonottaen jää vielä 8 %;n ero. Tampereen 
kaupungin rajoilla laskettu kehäliikenne on 143.706 ajon/vrk ja 
vastaava ennuste 53.000 ajon/vrk (17,5 % ennustetta pienempi). 
Jos otetaan huomioon henkilöautokannan ja asukasiuvun hidastu-
minen jää 9 %:n ero. 
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Edellä mainitut 8 %:n ja 9 %:n erot kaupunkiseudun ja kaupungin 
rajoilla johtunevat yleisten matkustusedellytysten ja matkatot-
tumusten muutoksista. 

Landen kaupunkiseutu /13/ 

Asukasluku ja autokanta 

Maankäytön kehittyminen on ollut hieman ennakoitua hitaampaa. 
Asukkaiden kokonaismäärä on ennusteessa n. )4000 asukasta lasket-
tua suurempi. Ero vastaa 3,)4 % seudun asukasmäärästä. Asukas- 
määrän pienentyminen jakautuu useiden alueiden kesken siten, 
että poikkeamat ovat jokseenkin yhtä suuria eri suunnilla. 

Henkilöautotiheyden kehitys vastaa koko seudulla jokseenkin tar-
kasti ennustetta. Landen kaupungin alueella autotiheys on kehit-
tynyt ennustettua hitaammin, kun taas Hollolan ja Nastolan 
alueilla autotiheyden kasvu on ollut ennakoitua voimakkaampaa. 
Koko seudun henkilöautokanta jää 3,7 % ennakoitua pienemmäksi. 

Liikennelaskennan ja ennusteen vertailu 

Ulkoinen liikenne on liikennelaskentojen mukaan kasvanut varsin 
hitaasti erityisesti valtateiden )4  ja 5 suunnissa. Liikenteen 
kasvu jää selvästi ennustettua kasvua pienemmäksi. 

Ennustettu liikenne on keskimäärin 16 % laskettua suurempi. Suu-
rinunat erot ovat Helsingin ja Kouvolan suunnissa. Vain Riihimäen 
suunnassa jää ennuste laskettua pienemmäksi. Uuden tien valmis-
tuminen on lisännyt matkustusmandollisuuksia Landen suuntaan. 

Landen keskustan kehän liikenne on 9 % ennustettua pienempi. 

Kun otetaan huomioon autokannan kasvussa tapahtunut hidastuminen, 
jää ennustetun ja todellisen liikenteen väliseksi eroksi 12 % 
Landen kaupunkiseudun rajalla ja 5 % Landen keskustan kehällä. 
Landen kaupunkiseudun sisäinen liikenne on siten pystytty ennus-
tamaan melko tarkasti. 

Väylökohtaiset liikenneniäärät 

Eri väylien ennusteissa saattaa liikenteen sijoittelusta johtuen 
olla huomattavasti keskimääräistä suurempia virheitä. 

Yleisenä havaintona sijoitteluvirheistä voidaan mainita seuraa-
vat seikat: 

- 	Korkeampiluokkaisten väylien rinnakkaisyhteydet saivat en- 
nusteessa liian vähän liikennettä ja vastaavasti esim. 
moottoriväylät liian paljon liikennettä. 

- 	Keskustan kehällä olevien risteysten kuormitus jää ennus- 
teessa selvästi alle (2O-IO %) todellisen liikennemäärän. 
Keskustan kehän kuormitetuimmissa liittymissä ennuste on 
yleensä varsin luotettava. 
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Edellinen virhe johtuu pääosin sijoittelumenetelmän yksinkertai-
suudesta. Sijoittelussa kanden alueen välinen liikenne on sijoi-
tettu kokonaisuudessaan nopeimmalle reitille. Käytännössä lii-
kenne jakautuu aina useammalle reitille. Rinnakkaisyhteyksien 
käyttö perustuu useasti myös niiden varrella sijaitseviin palve-
lupisteisiin (mm. huoltoasemat) ja totuttuihin ajoreitteihin. 

Ennusteessa ei ole otettu huomioon esim. pysäköintipaikan etsi-
misen aiheuttamaa liikennettä, joka osaltaan aiheuttaa sen, että 
keskustassa ennustetut liikenteet jäävät todellista pieneminiksi. 
Samaan suuntaan vaikuttaa keskustan katuverkkoon nähden harvahko 
aluejako. Nämä seikat selittävät pääosin jälkimmäistä virhettä. 

Todettakoon, että tämänlaatuisen virheen syntymistä oli voitu 
ennakoida jo malleja kalihroitaessa. Laadittaessa mallin perus 
teelia tutkimustilanteen liikenne-ennuste todettiin sen antavan 
keskusta-aJile ystemaattisesti liian iieriet liikennernäärät. 
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Kuva 1.31 
Liikenne-ennusteen ja 
toteutuneen kehityksen 
vertailu Landen kaupunki 

1 	seudulla. 
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Kuva 1.32 
L±ikennemä.rt laskentoj en mukaan 
vuosina 65-75 ja v. 1969 tehty en-
nuste vuodelle 1975 Landen kaupunki 
seudulla 



Liikenne -eli 	1cn 	i 	i11i sen 
ii ikenteeti vi i ns \C 	:1 1 

Tapereen keip1ilik 	1 



HENKILOAUTOT/ 000 
Ennuste 1 laskettu 

235 215 -20 - 5.5 

220 219 -i -0.5 

210 210 0 0 

205 21 +9 

200 226 +°G +1 	c 

229 217 -12 -.2 

205 1 	203 -2 - 1.0 

205 211 +6 ^ 2.9 

205 

205 2C 	1 _ -0.5 

uus 1 uuur - - - - - iI 

Taulukko 1.31 
Vuoden 1975 asukas- ja henkil6autoennusteefl vertailu todelliseen kehitykseen 
Tampereen ja Landen seuduilla 

Pirkkala 	8.500 	8.50 	+ 	0.0 	2.083 	2.037 	-6 	-2.2 

	

SEUTU 20.000 	239.117 	-883 	-0. 	55 51.612 - 3226 	-5.9 

Lahti 	97.500 9.86 -2636 19.983 	19.264 -72 1  -3.6 

Hollola 	11 2.358 	2.268 -90 -3 8 

Nastola 
2 	112 	9.o18 - 9 -.5 

KO(0SE 	119.300 115.266 -03 -908 1 



Taulukko 1.32 
Vuoden 1975 liikenne-ennusteen vertailu yleisen liikennelaskennan 
tuloksiin Tampereen kaupunkiseudun ulkorajalla 

Tie Laskentapi ste LaskettuJ E 

Vt 9 52/107 3.22 1.500 +11i.9 

Mt 262 

Mt 26214 

22/107 

22/109 

1.268 

789 

1.300 

2.1400 

-2.5 
-67.1 

Vt 3 

Mt 330 

79/1014 

79/105 

14.1487 

3.353 

5.600 

3.700 

-19.9 

-9.14 

it 338 09/116 2.171 2.800 -22.5 

Vt 9 142/126 3.1460 3.500 -1.1 

Mr 	3214 

14t 325 
Vt 12 

Nt 310 

142/122 

142/108 

142/103 

142/113 

1.385 

1.538 

3.790 
280 

1.200 

2.900 
14.100 

Too 

+5.3 

-146.9 

-7.6 

-6c.o 

\r 	3 52/120 14.727 5.1400 i 	-12.5 

HTEE  
Taulukko 1.33 
Vuoden 1975 liikenne-ennusteen vertailu yleisen liikennelaskeflflafl 
tuloksiin Tampereen kaupungin rajalla 

Tie 	Laskentapiste 	LaskettuEi J__Ero % 

Ka 9 09/519 17.937 18.000 	-0.14 

Ka 9 09/521 7.965 9.1400 	-15.3 

Vt 3 09/117 10.1405 i6.600 	-37.3 

Ka 9 09/518 7.399 9.000 	-17.3 

YHTEENSÄ 143.706 53.000 	--17.5 
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Taulukko l.34 
Vuoden 1975 liikenne-ennusteen vertailu yleisen liikennelaskennan 
tuloksiin Landen kaupunkiseudun ulkokehällä 

arvioitu 
arkip.KVL 

laskenta 
KVL 

ennuste ennuste/laskenta 
KVL 

ennuste/laskenta 
arkip. 	KVL 

Helsinki, Vt 14-5 5.090 6.285 6.1480 1.03 1.27 

Riihimäki, Kt 514 2.100 2.106 1.590 0.75 0.75 

Tampere, Vt 12 3.1450 14.062 3.510 0.86 1.02 

Vääksy, Vt 14 14.050 5.008 14.600 0.92 l.l4 

Heinola, Vt 5 3.750 14.653 5.1450 1.17 1.145 

Kouvola, Vt 12 2.8140 3.339 2.990 0.90 1.05 

YHTEENSÄ 	21.280 	25.1453 	214.620 	0.97 	1.16 

Taulukko 1.35 
Vuoden 1975 liikenne-ennusteen vertailu Landen kaupungin tekemiin 
liikennelaskentoihin Landen keskustan kehällä 

Keskustan kehän sisääntulo- Ennuste Laskenta Ennuste/laskentE 
väylät 1969 v. 1975 v. 1975 

Niemenkatu 1.697 1.910 14.580 o,14i 
Hämeen Vt (Mytäj.inen) 19.282 27.500 21.655 1,18 
Helsingin Vt (Mytäjäinen) 10.300 12.930 10.330 1,25 
Launeenkatu (Rautatieasema) 10.291 12.200 12.200 1,00 
Iso-Paavolankatu (Päärata) 1.6148 6.350 8.150 0,78 
Karjalankatu (Iso--Paavolankatu) 114.332 21.100 17.970 1,17 
Kiveriön tunneli 2.9814 14.290 3.890 1,10 
Savon Vt (Mukkulank. et.puoli) 21.0141 27.600 25.500 1,08 
Jalkarannantie (rata) 3.693 7.1470 7.170 1,014 

YHTEENSÄ 	 85.268 	121.350 	111.14145 	- 	1,09 



i.14 Pikaupunkiseudun liikennetutkimuksen, LITU -75:n mallit /11/ 

Pöökaupunkiseudu1la (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) suo-
ritettiin vuosina 19T5. . .19TT laaja liikennetutkimus v. 1966 
tapaan. Tutkimuksessa kerö±tyjen aineistojen perusteella laa-
dittiin sitten liikennemalleja eri kört,tötarkoituksiin. Mal-
leissa pyrittiin toisaalta hyödyntömöän liikennemallitekniikan 
uusia suuntauksia ja toisaalta tarjoamaan ty6välineit niin 
uuden yksilömallitekniikan kuin vakiintuneen ryhmömalliteknii-
kankin käyttäjille. Karkeamman tason käyttötarkoituksiin laadit-
tiin lisäksi yksinkertaistettuja malleja. 

Asetetut vaatimukset ja toteutusmandolli suudet johtivat kolmeen 
erilliseen henkilöliikenteen mallistoon 

- 	yksilömallityyppinen neliporrasmalli 
- 	ryhmniallityyppinen neliporrasmalli 
- 	nyrkkisääntömallit 

Yksi1ö-/ryhniima11i viittaa tässä mallin käyttötapaan ennustees-
sa, ryhmömallin useimmat osat on kuitenkin laadittu yksilömal-
lisovituksella tutkimusaineistoon. 

1.141 Yks ilömallityyppinen neliporrasmalli 

Käytetty mallitekniikka perustuu ns. multinomiseen logit-malliin. 
Mallissa haetaan lauseke eri vaihtoehtojen valinnan todennäköi-
syydelle matkan tekijän kannalta. Vaihtoehtoja ovat esim. eri 
kulkutavat ja määräpaikat. Mallin sovituksessa määritetään ko. 
lauseke havaittujen valintojen ja tilanteeseen liittyvien teki-
jöiden perusteella (henkilön, alueen, liikennejärjestelmän omi-
naisuudet). 

Matkaryhmäjako malleissa oli 
- 	kotiperäiset työmatkat 
- 	kotiperäiset muut matkat 
- 	ei-kotiperäiset matkat 

Kulkutapaj akona oli 
- 	henkilöauto 
- 	joukkoliikenne 
- 	kevyt liikenne 

Ei-kotiperäisissä matkoissa jätettiin kevyt liikenne mallin 
ulkopuolelle. 

Neliporrasmallin eri vaiheissa käytetyt mallityypit ilmenevät 
alla olevasta asetelmasta. Mallistoon liittyy myös henkilö-
auton kuormitusmalli, joka saadaan logit-tyyppisestä kulku- 
muodon valintamalli sta. 
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matkaryhxnä 	malli 	niallityyp 

kotiperäiset 	tuotos 	regressio 
työmatkat 	attraktio 

kulkumuodon 	logit 
valinta 
määräpaikan 	CI 

valinta 

yksilö/ryhniämalli 

yksilö 
ryhmä 
yksilö 

te 

kotip.muut 	tuotos 	regressio 	yksilö 
matkat 

kulkumuodon 	logit 
valinta 
määräpaikan 
valinta 

ei-kotiperäi- 	tuotos 	logit 	CI 

set matkat 
määräpaikan 	CC 	 CI 

valinta 

Malleja voidaan käyttää ennustetilanteen liikenteen kuvaamiseen 
kandella vaihtoehtoisella tavalla: 

- 	Miutetaan kotihaastattelun aineistossa mallissa 
kä3rtettävien muuttujien arvot vastaamaan ennuste- 
tilanteen arvoja tai muutetaan havaintojen laajennus-
kertoimia niin, että muuttujien jakaumat vastaavat 
ennustetilanteen j akaumia 

- 	Eärtetään mallia ryhmämallin tapaan alueet ryhmittely- 
perusteena. 

Lyhyen ajan ennusteissa on haastattelutiedoston uudelleenkäyttö 
tietojen muokkauksen jälkeen käy-ttökelpoinen tapa. Pitkän 
aikavälin ennusteissa lienee lähtötietojen sekä ennusteen 
karkeuden vuoksi ryhmämallimainen käyttö suositeltavaa. 

1. 42 Ryhmämallityyppinen neliporrasmalli 

Malli eroaa edellisestä käytettyjen matkaryhmä- ja kulkutapa-
jakojen osalta. Lisäksi matkojen jakelumalli on vetovoima- 
malli (Voorhees), jolloin tarvitaan etäisyysfunktio. Tuotos- 
mallit ja kulkutavan valintamalli on muodostettu yksilö- 
malleina kuten edellä. 

Matkaryhmäjako oli 

- 	kotiperäiset työmatkat, 
- 	koulumatkat, 
- 	 CC 	muut matkat ja 
- 	ei-kotiperäiset matkat. 



23 

1 
Matkan tekijät (henkilöt) ryhmiteltiin lisäksi 

- 	henkilöauton pääasialliset käyttäjät 
- 	muut henkilöt 

1 	 Kulkutapavaihtoehdot olivat 

- 	henkilöauton kuljettaja 
- 	matkustaja 

• 	 - 	joukkoliikenne 
- 	kevyt liikenne 

Mallit tehtiin siis kandeksalle ryhmälle (2 henkilöryhmää ja 
L matkan tarkoitusryhmää). Mallitekniikka oli kaikissa ryhmissä 
seuraavan asettelun mukainen: 

malli 	mallityyppi 	estimointitapa 
yksilö/ryhmä 

tuotos regressio yksilö 
attraktio ryhmä 

matkojen vetovoimamalli ryhmä 
jakelu (Voorhees) 
(etäisyysfunk- (logit) (ryhmä) 
tion sovitus) 

kulkutavan logit yksilö 
valinta 

Mallin käyttö tapahtuu ryhmallin tavoin, ts. ennustetaan osa- 
alueittain malleissa tarvittavien muuttujien arvot ja edetään 
kandeksaa ryhmää käy-ttäen kunnes kulkutapajaon jälkeen on 
käytettävissä kulkutapakohtaiset 1 matkamatriisia. 

1. 3 NyTkkisääntömallit 

Nyrkkisääntömallit eivät varsinaisesti muodosta yhtenäistä 
mallistoa, vaan sisältävät eri tasoisia yksinkertaisia 
apuvälineitä sovellettavaksi kulloisenkin käyttötarkoituksen 
mukaan. Kaikkien vaiheiden ja ryhmittelyiden käytöllä ollaan 
lähellä edellä esitettyä ryhmmallityyppistä neliporrasmallia. 
Yksinkertaisimmillaan taas saadaan alueelta alkavat matkat 
suoraan kulkutavoittain ja suuntautuminen selvitetään v.l976 
vastaavia matriiseja käyttäen. 

Seuraavassa on luetteloitu eri vaihtoehtoja mallin eri vaiheissa. 

Matkatuotos 

alkavat ja päättyvät matkat 
- 	suuralueittain 
- 	matkaryhmittäin 
- 	kulkutavoittain 



- 	matkaa/henkilö 
- 	suuralueittain 
- 	matkaryhmittäin 
- 	kulkutavoittain 
- 	henki löryhmittäin 

Matkojen jakelu 

- 	v.l976 matriisien mukaan 
- 	etäisyysfunktiota kärttäen (matkan pituus) 

Kulkutapaj ako 

- 	jakokäyrien perusteella matkan pituuden mukaan 

Käytettävät ryhmittelyt ym. jäävät täysin käyttäjän harkitta-
vaksi. Samoin esim. kulkutapajakokäyrien käyttö, jos matka- 
tuotos määritetään suoraan kulkutavoittain ei kulkutapajako-
vaihetta tietenkään tarvita. 



2. MATKATUOTOSTEKIJÖISTÄ, GENEROINTI- JA ATTRAHOINTITEKIJÖISTÄ SEKÄ 
ETÄISYYSFUNKTIO ISTA 

Seuraaviin kappaleisiin on kerätty tietoja liikenteen peruspiir-
teistä ja esimerkkejä tehtyjen liikenne-ennusteiden parametreis-
tä. Lukuarvoja voidaan käyttää vertailumateriaalina ja liiken-
teen suuruusluokkien arvioimiseen. Jos paikallisia tutkimustu-
loksia ei ole käytettävissä voidaan tässä kerättyjä lukuja käyt-
tää myös ennusteiden lähtöarvoina. Ne tulisi kuitenkin aina 
pyrkiä tarkistamaan esim. liikennelaskentojen tai haastattelu-
jen avulla luvussa 5 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

2.1 Matkojen suoritustiheys 

- 	Matkatuotoksen riippuvuus autonomi.stuksesta 

I 	Pääkaupunkiseudulla tekevät henkilöauton pääasialliset käyttä- 
jät 4.26 matkaa/vrk, autollisten ruokakuntien muut jäsenet 
3.3 matkaa/vrk ja autottomien ruokakuntien jäsenet 2.69 matkaa! 

I 

	

	vrk. Matkaryhmittäin jakautuvat tuotokset taulukon 2.11 mukai- 
sesti. 

Taulukko 2.11 
Matkatuotoksen riippuvuus autonomistuksesta matkaryhmittäin 
päökaupunki seudulla 

Matkaa/henkilö (y]4 7 v.) 

Työ- Koulu- Muut koti- Ei koti- Yhteensä 
matkat matkat per.matkat per.matkat 

Autolliset 	1.10 0»45 1.37 0.76 3.68 
Autottomat 	O.84 0.27 1.13 0.)43 2.68 

Yhteensä 	0.97 0.37 L.2t 0.60 3.19 

Kuvassa 2.11 on esitetty aut oistuiriisasteen vaikutus inatkatuotok-
seen eräissä pohjoismaisissa kaupungeissa. Kuvasta havaitaan, 
että kokonaismatkatuotos kasvaa autoistuniisen kasvaessa, mikä 
selittyy autollisten ruokakuntien määrän lisääntymisellä 
(autottomissa ruokakunnissa matkatuotos pysyy ennallaan). 
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matkaa/henkilö /vrk 
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HkiHelsinki 
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100 
	 200 	 300 
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Kuva 2.11 
Matkatuotoksen riippuvuus autoistumisasteesta / 2 / 
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1atkatioLj ai oi tmiri funktiona 

enki1öauto11a 3uoritettujefl matkojen mäirä vuorokautta ja 
h'?r1kil, kohti la:kettuna Ofl eitrtty kuvau3a 2.12. Matkatuotos 

	

k .:;v 	k vari pri:;trila autotih'yden kavaea. 

[ ha:lla 

2 

1• 

TI 

0 
100 	 200 	 300 

ha/l000 as 

Kuva 2.12 

Henkilöautolla tehdyt matkat/henkilö /2/ 

Matkat, iot: 	ko1iikenrievälinej11ä autoistumisasteen funktiona 

Henkilöautotiheys vaikuttaa kulkumuotojakautumaan siten, että 
tiheyden kasvaessa joukkoliikenteen osuus ajoneuvoliikenteen 
matkoista vähenee (kuva 2.1. Kaupungeissa, joissa autotiheys 
on pienempi kuin 100 ha/1000 as., joukkoliikenteen osuus ajo-
neuvoliikenteen matkoista on yli 60 %. Kaupungeissa, joissa 
tiheys on yli 300 ha/l000 as., sama osuus on vähemmän kuin 
10 %. Kuvan 2.13 perustana olevat tiedot ovat eri maista, eri- 
kokoisista kaupungeista ja varsin vanhoja, vuosilta 1955... 
6( / 3 /. Ne antavat kuitenkin yleiskuvan autotiheyden vaiku-
tuksesta ajoneuvoliikenteen kulkumuotoj akautumaan. 
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NoshIlI 0 	 Salt LOhI CI 

00 	 200 	 300 	 400 	hoIl000a, 	300 

Kuva 2.13 
I-Ienkilöautotiheyderi vaikutus ajoneuvomatkojen kulkumuotojakau-
tumaan kaupunkialueilla / 3 / 



Kaupungin koon vaikutus matkatuotokseen 

Kaupungin koolla on selvä vaikutus matkatuotoksiin eri kulkumuo-
doilla. Seuraavassa on tarkasteltu kolmen kaupunkiryhmän (Helsingin 
seutu (1), Tampere, Turku ja Lahti (2) sekä muut Suomen kaupungit 
(3)) kulkumuotojakautumia TVH:n henkilöliikennetutkimuksen tie-
tojen perusteella / 	1. Tarkastelun kohteena ovat kaikki hen- 
kilömatkat (myös kaupunkien ulkopuolelle suuntautuvat). Kuvas- 
sa 2.l1 on esitetty kaikkien kulkumuotojen matkaluvut näissä 
kaupunkiryhmissä. Helsingin seudulla oli asukkaita 70.000, 
Tampereella 168.000, Turussa 165.000, Landessa 94.5OO ja muissa 
kaupungeissa keskimäärin 24.2O0 (vuoden 1975 alussa). 

(rtk/as /vrk) 

3.( 

1 Hetsingin seutu 
2 Tampere, Tt.rku,Lahti 
3 Muut kaupungit 

1 	1 Muuta 

111111111 Henkiläautotiikenne 

1111 1 Joukkoliikenne 

: Kevyt Liikenne 

Kuva 2.114 

Matkaluirut eri kulkumuodoilla TVH:n henkilöliikennetutkimuksen 
kaupunkiryhmi ssä 
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00  ___ 00 _____________ ___ 

Kaupungin koon va:ikutus La matka]ukuihin ja kulkumurjtojakautuinaan 
havaL nrioIIi.taa my6, kuva 2.15. 

Kevyt 	liikenne 
1. Jyvaskyla 1972 
2.Lahti 1969 
3 Tampere 1969 

!.O .4.Helsiflki 1966 
5.Helsinki 1970 

l.0 $kilöaUt 

- Joukkoliikenne 

10 	20 	50 	100 200 	500 
Tutkjmusalueen osukasluku(1000) 

Kuva 2.15 
Henkilömatkaluv-un, kulkutavan ja kaupurikiseudun koon väliset 
riippuv-uudet eräiden tutkimusten mukaan Suomessa 

Malli j oukkoliikenteen matkatuotoksille kaupunkikoon funktiona 

Raportissa / 3 / oli kehitetty malli joukkoliikenteen matkalu-
vun laskemiseksi kaupunkikoon mukaan. Kuvassa on esitetty malli 
ja joukkoliikenteen henkeä kohti lasketut matkaluvut 29 Suomen 
kaupungissa. 

(Matkaa las / vrk) 

10 

iI 

3 
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4- 
0 
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Kuva 2.16 
Joukkoliikent een matkaluku kaupungin koon mukaan / 3 / 

Suurimmat matkaluv-ut ovat pääkaupunkiseudulla (matkaluku ei 
sisällä rautatiematkoja), Tampereella ja Turussa. Ne ovat kussa-
km kaupungissa lähes samat, 0,8 jlmatkaa/vrk asukasta kohti. 
Tampereen ja Turun matkalukuihin sisältyy kylläkin todennäköi-
sesti myös ulkoinen joukkoliikenne. 
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Noin 100.000 asukkaan kaupungeissa joukkoliikenteen matkaluku 
näyttää olevan = 0,5. Kaupungin koon pienetessä matkaluku 1 myös pienenee 	ja on 10.000 asukkaan kaupungeissa lähes 0. 

Tämän aineiston mukaan kaupungin väkiluvun kasvaessa ,joukko' 

1 liikenteen matkaluku lähestyy arvoa 1 matka/vrk asukasta kohti. 

Matkatuotos sukupuolesta riippuen kulkutavoittain 

I Sukupuolen vaikutus kokonaismatkamäärään on suhteellisen vä- 
häinen; naiset tekevät matkoja vain n. 10 % vähemmän kuin 

' miehet, 	Sen sijaan kulkumuodon valintaan on sukupuolella 
hyvin voimakas vaikutus. Pääkaupunkiseudulla miehet tekevät 
henkilöauton kuljettajana yli kymmenen kertaa enemmän matkoja 
kuin naiset (taulukko 2.12) / 1 1. 

I Taulukko 	2.12 
Matkatuotoksen riippuvuus sukupuolesta kulkutavoittain, 
matkaa/henkilö pääkaupunkiseudulla / 1 / 

Sukupuoli 

Mies 	

Nainen Yhteensä 

Kevyt liikenne 0.93 	1.32 1.15 
Ha-kuljettaja l.21 	0.18 0.65 

0.22 	0.39 0.32 
Ha-matkustaja Joukkoliikenne 0.90 	1.13 1.03 
Muu 0.09 	0.03 0.06 

Yhteensä 3.39 	3.05 3.20 

Matkatuotos ammatista riippuen 

Kuvassa 2.17 	on esitetty henkilön amnatin vaikutus matkatuotok- 
sun pääkaupunkiseudulla / 1 /. Tuotoksissa huomio kiinnittyy 
erityisesti opiskelijoiden suureen joukkoliikenteen käyttöön seka 
koululaisten ja perheenemäntien kevyen liikenteen tuotoksiin. 
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Kuva 2.17 
Matkatuotoksen riippuvuus anmatista pääkaupunkiseudulla 
matkaa/henkilö/ 1 /. 

1 
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1 
1 	Matkatuotos työssäkäynnistä riippuen 

I 	 Taulukossa 2.13 on esitetty henkilöiden työssäkäynnin vaikutus 
matkatuotokseen kolmessa eri toimintaluokassa (työssä, koululai-
nen tai opiskelija ja muu toiminta) /1/. Eniten matkoja tekevät 

I 	 odotetusti työssäkäyvät ja selvästi vähiten ryhmään "muut" 
kuuluvat. Työssä käyvät tekevät kevyttä liikennettä lukuunotta-
matta kaikilla kulkutavoilla muita enemmän matkoja, henkilö-
auton kuljettajana ero näkyy erityisen selvänä. Koululaiset 

I 

	

	 ja opiskelijat tekevät odotetusti eniten kevyen liikenteen mat- 
koj a. 

Taulukko 2.13 
Matkatuotokset matkan tarkoituksittain ja kulkutavoittain /1/ 

Kulkutapa Matkan tarkoitus 
Työ- Koulu- Muut Ei-koti- Yhteensä 
matkat matkat kotiper. peräiset 

Työs säkäyvät 

Kevyt liikenne 0.27 0.01 0.38 0.25 0.92 
Henkilöauton kuljettaja 0.39 - 0.30 0.33 1.03 
Henkilöauton matkustaja 0.16 - 0.13 0.09 0.37 
Joukkoliikenne 0.79 0.01 0.22 0.15 1.17 
Muu 0.03 - 0.02 0.03 0.08 

Yhteensä i.6- 0.02 1.06 0.85 3.57 

Koululaiset oDiskelirat 

Kevyt liikenne 0.02 1.00 0.62 o.i6 1.79 
Henkilöauton kuljettaja 0.01 0.03 0.06 0.03 0.13 
Henkilöauton matkustaja 0.01 0.06 0.19 0.05 0.30 
Joukkoliikenne 0.01 0.60 0.25 0.11 1.00 
Muu - 0.01 0.02 - 0.04 

Yhteensä 0.08 1.69 1.1)4 0.35 3.26 

Muu 

Kevyt liikenne 0.02 - 	 1.04 0.10 1.15 
Henkilöauton kuljettaja 0.01 - 	 0.12 0.02 0.15 
Henkilöauton matkustaja - - 	 o.i6 0.03 0.19 
Joukkoliikenne 0.03 0.01 	0.58 0.0)4 0.66 
Muu - - 	 0.02 - 0.03 

Yhteensä 0.06 0.01 	1.92 0.18 2.17 



2.2 Generointi- ja attrahointikertoimet 

Alueiden synnyttmät ja vastaanottamat matkat lasketaan yleen-
s8 kertomalla ko. alueen maank.yttötiedot sopivilla generointi-
ja attrahointikertoimilla. Nämä kertoimet tarvitft&fl vali-
tuille matkaryhmille ja tarpeen vaatiessa eri kulkumuodoille. 

Jos parempaa tietoa ei ole, voidaan suhteelliset generaatio-
ja attrahointikertojmet ottaa vanhoista tutkimuksista, mutta 
ne on muutettava siten, että. kokonaisinatkatuotos tulee vastaa-
maan järkevää matkojen kokonaismäärä, joka voidaan arvioida 
luvun "matkatuotos" perusteella. Taulukoissa 2.21-2.26 on esi- 
tetty Tampereen, Jyväskylän, Lappeenrannan ja Savonlinnan ennus-
teissa käytettyjä. generointi- ja attrahointikertoimia. 

Taulukko 2.21 
Tampereen ennusteen /5/ synnytettyjen kotiperäisten työ- 
matkojen kertoimet (kaikki kulkuniuodot) 

1 	 Matkan tarkoitus 	Synnytettyjen kotiperäisten henkilö- 
matko.j en tuo smallit 

I 	 Autolliset 
Työ (0.7630 ) . x1  
Elintarvikeostos (0.1336 + 0.0758 . 	X) 
Muu ostos, asiointi (-0.0660+ 0.1715 X2) . 	X1  

I 	 Koulu (0.11788 
) . X1  

Ajanviete ( 0.227 )4 x) . 

Autottomat 
Työ I (0.7160 ) X1  
Elintarvikeostos (0.110611 	+ 0.0201 X) x1  
Muu ostos, asiointi ' (-0.2256+ 0.2095 . 	X2) x1  
Koulu (0.11227 ) . 	X1  
Ajanviete ( 0.1771 . 	X) . 	X1  

I 	 X1  = asukasluku 
X2  = tavoitettavuuden lukuarvo, vaihtelee 1.5.. .11.7, 

keskiarvo 3.19 

1 
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Taulukko 2.22 
Tampereen ennusteen /5/ synnytettyjen ei-kotiperäisten 
matkojen kertoimet (kaikki kulkumuodot) 

Matkan tarkoitus 	Vastaanotettuj en henkilömatkoj en 
tuotosmaliit 

Muuttujat (x1 ) 	Kertoimet (c1) 

Työ Työpaikkojen kokonaismäärä l.545 
Elintarvikeostos Asukasluku 0.3075 

Vähittäiskaupan alimman hier- 
arkian työpaikat 5.781 

Muut ostos ja asia Kaupan ja palvelun runsaasti 
asiakkaita puoleensa vetävät 
työpaikat 5.821 
Kaupan ja palvelun vähän asiak- 
kaita puoleensa vetävät sekä 
liikenteen työpaikat 0.79)41 
Teollisuuden ja rakennustoiminnan 
työpaikat 0.3031 

Koulut Oppilaspaikat 2.77)4 
Ajanviete Asukasluku 0.)4795 

Taide-, virkistys-, majoitus- 
ja ravitsemuspalvelujen työpaikat 0.7559 
Sairaaloidn työpaikat 2.297 
Taide- ja virkistystoimintojen 
istumapaikkaluku 0.14276 

Työhön liittyvät Kaupan ja palvelun runsaasti 
asiakkaita puoleensa vetävät 
työpaikat 2.235 
Kaupan ja palvelun vähän asiak- 
kaita puoleensa vetävät sekä 
liikenteen työpaikat 0.3139 
Teollisuuden ja rakennustoiminnan 
työpaikat 0.03291 

Muut ei-kotipe- Kaupan ja palvelun runsaasti 
räiset asiakkaita puoleensa vetävät 

työpaikat 3.722 
Kaupan ja palvelun vähän asiak- 
kaita puoleensa vetävät sekä 
liikenteen työpaikat 0.1713 
Teollisuuden ja rakennustoixnen 
työpaikat 0.1123 
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1 
Taulukko 2.23 
Tampereen ennusteen /5/ vastaanotettujen henkilömatkojen 

1 	 kertoimet (kaikki kulkumuodot) 

Matkan tarkoitus 	Synnytettyjen ei-kotiperäisten henkilömatko- 

1 	 .jen 

Muuttujat (x1 ) 	Kerto5.met (c 1 ) 

Autolliset 

Työhön liittyvät Kaupan ja palvelun runsaasti 
asiakkaita puoleensa vetävät 
työpaikat 0.9 )462 
Kaupan ja palvelun vähän asiak- 
kaita puoleensa vetävät sekä 
liikenteen työpaikat 0.213)4 
Teollisuuden ja rakennustoimin- 
nan työpaikat 0.l478 

Muut ei-kotipe- Kaupan ja palvelun runsaasti 
räiset asiakkaita puoleensa vetävät 

työpaikat l.)4l!19 
Kaupan ja palvelun vähän asiak- 
kaita puoleensa vetävät sekä 
liikenteen työpaikat 0.3290 
Teollisuuden ja rakennustoimin- 

__________ nan työpaikat 0.0966 
Autottomat 

Työhön liittyvät 	Kaupan ja palvelun runsaasti 
asiakkaita puoleensa vetävät 
työpaikat 	 0.5915 
Kaupan ja palvelun vähän asiak- 
kaita puoleensa vetävät sekä 
liikenteen työpaikat 	0.1570 
Teollisuuden ja rakennustoimin- 
nan työpaikat 	0.09603 

Muut ei-kotipe- 	Kaupan, palvelun ja liikenteen 
räiset 	työpaikat 	 0.9061 

Teollisuuden ja rakennustoimin- 
nan työpaikat 	0.1132 

1 
1 
1 
Li 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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Taulukko 2.2 
Jyväskyl liikenne-ennusteen /9/ generointj- ja attrahointi-
kertomja (kaikki kulkumuodot) 

Matkaryhmä 	Muuttujat 	Kerroin 

1.00 

1.00 

teollisuuden työpaikat 
kaupan 
palvelu 
muut 

palvelu työpaikat 
asukkaiden 1km 

teollisuuden työpaikat 
kaupan 
palvelu 
muut 

teollisuuden työpaikat 
kaupan 
palvelu 
muut 

maa- ja metsätalouden työpaikat 
teollisuuden 
kaupan 
palvelu 
muut 

pakettiauto- 	maa- ja metsätalouden työpaikat 
matkat 	teollisuuden 

kaupan 
palvelu 
muut 

kotip. työmatkat 

kotip. ala-asteen 
koulumatkat 

kotip. yläasteen 
koulumatkat 

kotip. ostos- ja 
asiointjmatkat 

kotip. muut 
matkat 

vastaanotetut 
ei kotiperäiset 
matkat 

Synnytetyt 
ei-kotiperäiset 
matkat 

kuorma-auto 
matkat 

työpaikat yhteensä 

ala-asteen oppilaiden 1km 

yläasteen oppilaiden 1km 

0.3 
4.0 
1.8 
oJ 

0.5 

0.5 

0.03 
1.7 
0.9 
0.1 

1.0 
1.o 

1.0 

0.020 
0.070 
0J-OO 
0.100 
o.: 

0.050 
0.096 
o.600 
0.100 
0.100 
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Taulukko 2.25 
Lappeenrannan liikenne-ennusteen /10/ generointi- ja attrahoin-
kertoimet (kaikki kulkumuodot) 

Matkan tarkoitus Muuttujat 	errcz 

synnytetyt asukkaat 1.0 
työ- ja koulu- 
matkat 

synnytetyt asukkaat 0.700 
ostos- ja asiointi- 
matkat 

synnytetyt asukkaat 0.780 
aj anviete- 
matkat 

synnytetyt teollisuuden työpaikat 0.59 
ei kotiperiset rakennustoiminnan 	" 0.59 
matkat kaupan 7.26 

liikenteen 1.149 
palvelu 1.149 

vastaanotetut maa- ja metsätal. työpaikat 1.73 
työ- ja koulu- teollisuuden 1.73 
matkat rakennustoiminnan 	" 1.73 

kaupan 1.73 
liikenteen 1.73 
palvelu 1.73 
oppilaitoksien oppilaat+työpaikat 2.0 

vastaanotetut kaupan työpaikat 5.76 
ostos- ja asiointi- liikenteen 0.85 
matkat palvelu 0.85 

vastaanotetut asukkaat 0.145 
aj anvietematkat palvelutyöpaikat 2.29 

vastaanotetut teollisuuden työpaikat 0.145 
ei-kotiperäiset rakennustoiminnan 	" 0.014 
matkat kaupan 9.58 

liikenteen 0.98 
palvelu 0.98 



Taulukko 2.26 
Savonlinnan liikenne-ennusteen /8/ generointi- ja attra-
hointikertoimet (henkilöautomatkat) 

Matkaryhm. Muuttujat Kerroin 

synnytetyt asukkaat 0.259 
kotiperiset 
työmatkat 

synnytetyt asukkaat 0»426 
muut kotipe- 
riset matkat 

synnytetyt asukkaat 0.057 
ei kotiperi- teollisuuden työpaikat 0.169 
set matkat v.h.kaupan 0.713 

palvelu 0.1T9 
muut o.i66 

vastaanotetut työpaikat 0.588 
kotiperiset 
työmatkat 

vastaanotetut asukkaat 0.151 
muut kotiperäi- vh. kaupan työpaikat 2.728 
set matkat palvelu 0.850 

vastaanotetut asukkaat 0.057 
ei kotiperi- teollisuuden työpaikat 0.169 
set matkat vh.kaupan 0.713 

palvelu 0.179 
muut 0.161 
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2.3 Etäisyysfunktiot 

Etäisyysfunktioiden tehtävänä liikenne-ennusteissa on ottaa 
huomioon alueiden välisen etäisyyden vaikutus näiden välisten 
matkojen määrään. Kuvassa 2.31 on esitetty kulkumuodoittain 
etäisyyden periaatteellinen vaikutus. Yksinkertaisin etäisyys- 
funktio on muotoa 

f(d) = 

missä a = empiirisesti määrättävä positiivinen vakio. Kuvassa 
2.32 on esitetty eräiden etäisyysfunktioiden muoto. 

38 

Etaisyys 
Kuva 2.3 
Alueiden välisen matkavastuksen vaikutus alueiden väliseen 
liikenteeseen 

f Cd) f (d) f (d 

r:i 
Kuva 2.32 
Eräiden etäisyysfunktioiden periaatteellinen muoto 
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Etäisyysfunktiot on määrättävä yleensä erikseen kaikille matka- 
ryhmille (esim. kotiperäiset työmatkat, muut kotiperäiset mat-
kat ja ei-kotiperäiset matkat). Näiden määrittäminen analyytti-
sesti on kuitenkin osoittautunut melko hankalaksi ja niiden 
tilalla käytetäänkin usein joko matkan pituuden tai matka-ajan 
funktiona laadittua etäisyys funktiotaulukkoa. Esimerkkejä Suo-
messa käytetyistä etäisyysfunktioista on esitetty taulukossa 
2.31 ja kuvissa 2.33 - 2.3T. 

Alueiden välinen etäisyys (d) voidaan ilmaista esim. linnun-
tie-etäisyytenä, liikenneverkosta mitattuna etäisyytenä, matka- 
aikana tai ajokustannaksina riippuen siitä, minkälaisia tietoja 
kulloinkin on käytettävissä ja mitä tarkoitusta varten selvi-
tystä tehdään. Osa-alueiden sisäinen etäisyys voidaan laskea 
esim. Nordqvist kaavalla (suorakaiteen muotoisille alueille) 

D.. = 	(a-ft), 

jossa a ja b tarkoittavat suorakaiteen sivujen pituuksia. Se 
voidaan arvioida myös alueen suurimman ja pienirnmän ulottu-
vuuden keskiarvona tai lähtien alueen pinta-alasta. 
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Kuva 2.33 
Savonlinnan ennusteen /8/ ei-kotiperäisten 
matkojen etäisyysfunktio (henkilöautomatkat) 

10 	 20 
ET#ISYYS km 

Kuva 2.3 
Savonlinnan ennusteen /8/ kotiperdsten matkojen 
etisyysfunktio (henkilöautomatkat) 
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Kuva 2.35 
Kotiper&isten työmatkoj en etäisyys- 
funktiot LITT.J-tutkimuksessa /12/ 
(kaikki kulkumuodot) 
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Kuva 2.37 
Muiden kotiperäisten matkojen ja 
kotiperäisten koulumatkojen etäi-
syysfunktiot LITtJ-tutkimuksessa 
/12/ (kaikki kulkumuodot) 

Kuva 2.36 
Ei-kotiperö.isten matkojen etäisyys- 
funktiot LITU-tutkiniuksessa /12/ 
(kaikki kulkumuodot) 

Ha:n pääasialliset käyt-
t äj ät 
Muut kuin ha:n pääasial-
liset käyttäjät 
Kotiperäiset kou.lumatkat, 
ei ha:n käyttäjät 

0.0002 

0.0001 
012345 
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Taulukko 2.31 
Henkilömatkojen etäisyystekij ätaulukoita Tampereen kaupunkiseudun 
liikennetutkimuksesta /5/ (kaikki kulkumuodot) 

Etäisyys funktioiden f (cii)  arvot matkaryhmittäin _______ 
Etäisyy! Työmatkat Ostos, asiamatkat Ajanvietematkat 

cij (sek) Autoli. Autott. Autoil. Autott. Autoli. Autott. 

0 1.1 1.2 2.0 2.0 2.0 1.8 

50 1.1 1.2 0.4 0.3 0.34 0.41 

100 0.98 1.2 0.15 0.092 0.14 0.193 

150 0.8 1.1 0.08 0.054 0.075 0.12 

200 0.68 1.0 0.055 0.034 0.05 0.082 

250 0.56 0.8 0.042 0.023 0.036 0.060 

300 0.47 0.65 0.034 0.0175 0.028 0.045 

400 0.34 0.44 0.022 0.0105 0.016 0.028 

500 0.25 0.25 0.015 0.0072 0.011 0.0185 

600 0.18 0.19 0.011 0.0053 0.0079 0.013 

700 0.13 0.15 0.0078 0.0039 0.0058 0.009 

800 0.098 0.11 0.0056 0.0031 0.0045 0.0062 
900 0.075 0.08 0.004 0,0024 0.0035 0.0043 

1000 0.057 0.06 0.0028 0.00195 0.0028 0.0029 
1500 0.015 0.015 0.0005 0.0006 0.0009 0.0045 

2000 0.004 0.0040 0.0001 0.00015 0.00029 0.000073 

3000 0.0002 0.0002 0.00001 0.00001 0.00003 0.000002 

10000 0.00001 0.00001 0.000001 0.000001 0.000001 0.0000001 

Etäisyys 
Työhön liittyvät 

matkat 
Muut ei-koti-
peräiset matkat 

Cij 	(sek) Autoli. Autott. Autoil. Autott 

0 1.0 1.45 1.7 1.8 
50 0.31 0.216 0.28 0.195 
100 0.13 0.092 0.12 0.067 
150 0.075 0.051 0.07 0.04 
200 0.066 0.031 0.049 0.03 
250 0.06 0.025 0.037 0.023 
300 0.052 0.017 0.029 0.017 
400 0.042 0.0125 0.019 0.0097 

500 0.03 0.0085 0.0 125 0.0058 

600 0.022 0.0059 0.008 0.0034 
700 0.015 0.0038 0.0053 0.0020 

800 0.0094 0.0025 0.0035 0.0012 
900 0.0058 0.0016 0.0023 0.00075 
1000 0.0035 0.001 0.0015 0.00043 
1500 0.00053 0.0001 0.0002 0.00003 
2000 0.00005 0.00000 1 0.00002 0.000003 
3000 0.000005 0.0000001 0.000001 0.0000001 
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3. LIINTEESEEN VAIKUTTAVIEN ULKOISTEN TEKIJÖIDEN HITYSENNUSTE 

Liikenne-ennusteen laatiminen edel1ytää usein varsin laajoja 
lähtötietoja. Erityisesti pitkän tähtäimen ennusteissa joudutaan 
ennuste pohjaa.maan koko yhdyskuntarakennetta sekä yksilön matkus-
tusmandollisuuksia kartoittaviin ennusteisiin. Käy -tännössä en-
nustetta joudutaan kuitenkin yksinkertaistamaan siten, että ai-
noastaan merkittävimmät ja suuruudeltaan arvioitavissa olevat 
tekijät otetaan huomioon. Todellinen kehitys saattaa tällöin 
poiketa merkittävästikin ennusteesta. Esimerkkinä tällaisista 
yllättävistä kehityssuunnista voidaan mainita mm. kaupunkien 
asukasmäärien kasvun oleellinen hidastuminen ja energiakriisi. 

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty näitä liikenteeseen vai-
kuttavia perusennusteita. Näihin ennusteisiin sisältyy luonncl-
lisesti aina tietty epävarmuus. Toisaalta kaikkien tekijöiden 
vaikutusta liikennemääriin ei voida tarkasti arvioida. Ennuste 
toteutuu vain tiettyjen olettamusten vallitessa. Siten ennus-
teisiin tulisi sisällyttää aina myös todennäköisten vaihtelu- 
rajojen kartoitus. 

3.1 Maankäyttötietojen hankinta 

Yleistä 	Liikenne-ennusteiden perustana käytettävien maankäyttötietojen 
hankinta on käytännössä usein osoittautunut hankalaksi ja ai-
kaavieväksi työvaiheeksi, koska tiedot joudutaan yleensä hank-
kimaan ulkopuolisilta organisaatioilta, joilla ei aina ole 
valmiutta eikä työvoimaakaan tietojen muokkaamiseen. Tästä syys-
tä ennusteen laatimista ohjelmoitaessa on selvitettävä tarpeek-
si yksityiskohtaisesti maankäyttötietojen hankintaxnandollisuu-
det, toimitusaika ja sisältö. Useassa tapauksessa kaikkia tar-
vittavia tietoja ei saada valmiina, vaan liikenteen ennustaja 
joutuu muokkaamaan niitä edelleen. Samoin saattaa olla mandol-
lista, että joitakin tietoja (esim. työpaikkoja toimialan mu-
kaan ryhmiteltynä) ei ole lainkaan.saatavissa, jolloin liikenne- 
ennusteen laatija joutuu muokkaamaan käy-tettävät tuotosmallit 
saataviin lähtötietoihin soveltuviksi. 

Maankäyttötietojen hankinnassa voidaan käyttää seuraavia lähtei-
tä 
a) valmiit tilastot ja suunnitejulkaisut 
b) käytettävissä olevien rekisterien lisätaulukoinnit 
c) seutukaavaliittojen ja kuntien suunnittelijat 

Valmiit tilasto- ja suunnitejulkaisut 

yrti1anne 

Tilastokeskuksessa on valmistumassa vuosien 1975/76 vaihteen 
asunto- ja elinkeinotutkimuksen (AET) kunnittaiset taulukoinnit 
koko valtakunnan alueelta. Taulukoissa esitetään kunnittain am-
matissa toimiva väestö elinkeinon mukaan ryhmiteltynä sekä koko 
väestö ja työpaikat elinkeinon mukaan ryhmiteltynä. Työpaikkojen 
suhteen aineistossa on eräitä puutteellisuuksia, mistä johtuen 
saadut työpaikkamäärät ovat jonkinverran todellista pienempiä. 
Ero on yleensä kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole merkitystä. 
Tarvittaessa voidaan puuttuvien työpaikkojen määrä arvioida 
esim. vertaamalla tietyn talousalueen ammatissa toimivan väestön 
määriä saman alueen taulukoista saatuihin työaikkamääriin. 
Taulukoita voidaan tilata tilastokeskuksen tietopalvelusta. 

1 
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Guunnitteet 

Valtioneuvoston kansliassa on käynnissä jatkuva väestösuunnit-
teiden ajantasalla pitäminen. Viimeisin valtioneuvoston hyväk-
symä suunnite on v. 1976 lopulla valmistunut kunnittainen väes-
tösuunnite vuodelle 1985. Suunnitteessa on esitetty kunnittain 
koko väestö sekä armnatissatoimiva väestö elinkeinon mukaan luoki-
teltuna (alkutuotanto, .jalostus ja rakennustoiminta, palvelut). 
Seuraava suunnite on kaavailtu valmistuvaksi vuoden 1979 alku-
puolella, jolloin on mandollista, että aikatähtäystä pidennetään 
vuoteen 1990. Suunnitteita voi tilata valtioneuvoston kansliasta. 

Seutusuunnittelun keskusliitto kerää ja yhdistelee seutukaava-
liittojen maankäyttösuunnitteita. Viimeisin tällainen yhdistel-
mä on esitetty raportissa "Alueellinen rakenne 1985". Vuoden 
1978 alkupuolella useimmissa seutukaavaliitoissa vahvistuvat 
uudet maankäyttösuunnitteet, joiden perusteella seutusuunnitte-
lun keskusliitolla on tarkoitus valmistaa uusi yhdistelmä. 

Ylläinainittua raporttia samoin kuin muita mandollisia selvityk-
siä voi tilata seutusuunnittelun keskusliitosta. 

Seutukaavaliitoista on yleensä saatavissa seutukaavaliiton alueen 
maankäyttösuunnit teit a. 

Kuntien omilla suunnitteluelimillä (kaupunkisuunnitteluvirasto, 
suunnittelusihteeri, tms.) ainakin suureniniissa kunnissa on yleen-
sä valmiina ainakin karkeassa aluejaossa väestön ennustettu ja-
kautuminen kunnan eri osiin. 

Käytettävissä olevien rekisterien lisätaulukoinnit 

Nykytilanteesta (1975/76) voidaan ainakin joissain tapauksissa 
saada tietoja asukkaiden ja työpaikkojen jakautumisesta kunnan 
sisällä tilaamalla Tilastokeskuksesta asunto- ja elinkeinotutki-
muksen lisätaulukointeja. Samoin eräissä kunnissa on ATK-pohjai-
sia rekistereitä, joista voidaan saada vastaavia tietoja. Taulu-
koinnit ovat yleensä kuitenkin varsin kalliita eikä liikenne- 
ennusteen laatijan kannattane niihin ryhtyä kuin erittäin harvi-
naisissa poikkeustapauksissa. 

Seutukaavaliittojen ja kuntien suunnittelijat 

Asianomaisilla suunnitteluelimiflä on ymmärrettävästi paras kuva 
alueensa maankäytön kehittymnisestä. Tästä syystä kannattaa tar-
peeksi aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä seutukaavaliittoon 
ja selvittää mitä maankäy-ttötietoja sieltä on saatavissa. Mikäli 
seutukaavaliitosta saatavien tietojen tarkkuus ei esim. aluejaon 
suhteen ole riittävä tai tietoja tarvitaan vain suppealta alueel-
ta, voidaan kääntyä kuntien suunnitteluelimien puoleen. Mikäli 
asianomaisia elimiä ei ole kytketty virallisesti liikenne-ennus-
teen laatimiseen saattaa käydä niin, että näinä eivät suostu 
suorittamaan ainakaan suurempitöisiä lisäselvityksiä. Tällöin on 
ennustemenetelmiä vastaavasti yks inkertaistettava tai liikenne- 
ennustajan on laadittava käytettävissä olevien tietojen perus-
teella oma mnaankäyttöennusteensa. Kunnittaiset asukas- ja työ-
paikkamäärät halutul le ohjevuodeile voidaan interpoloida tai 
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ekstrapoloida esim. nykytietojen ja valtioneuvoston kanslian 
suunnitteiden perusteella. Väestön ja työpaikkojen jako kunnan 
eri osiin voidaan tehdä mandollisten yleiskaavaluonnosten tai 
seutukaavaluonnosten kartta-aineistoista mittaamalla eri maan-
käyttöluokkiin osoitettujen alueiden pinta-alat ja arvioimalla 
niiden rakentamistehokkuudet. Näin laadittu maankäyttöennuste 
on ymmärrettävästi hyvin karkea, mutta yleensä täysin riittävä 
liikenne-ennustetarkoj -tuksjin. Jotta kuitenkin varniistuttaisiin, 
ettei ole tapahtunut mitään ratkaisevia väärinkäsityksiä, kannat-
taa maankäyttöennusteen valmistuttua pyrkiä järjestämään neuvot-
telu asianomaisen maankäyttösuunnittelijan kanssa. Tällöin voi-
daan käydä lävitse käytetyt laskentaperusteet ja saadut tulokset 
sekä sopia maankäyttöennusteeseen mandollisesti tehtävistä muutok-
sista. 

1 
1 



3.2 Liikennetutkimuksissa ja -ennusteissa käytetyt muuttujat 

Yhdyskuntarakenteen vaikutuksia matkustuskärttäytyniiseen voidaan 
selvittää vain eri ajankohtien matkatuotoksia vertaamalla. Ko. 
liikennetutkimuksien on oltava samalta alueelta, käsitteiden pi-
tää olla sisällöltään samoja, liikenneverkossa (saavutettavuudes-
sa) ei saisi olla merkittäviä eroja, tutkimusajankohtien tulisi 
olla samoja jne. 

Ko. ehdot täyttäviä liikennetutkimuksia ei ole tehty muuta kuin 
pääkaupunkiseudulla vuosina 1966 ja 1976. Tampereen ja Landen 
liikennetutkimukset ovat vain yhdeltä ajankohdalta, vuodelta 1969. 
Muutoksia matkojen lukumäärissä voidaan tarkastella laskeinalla 
keskimääräiset matkatuotokset ruokakuntaa ja/tai henkilöä kohti 
luokitelluissa tuotosyksiköissä. Matkatuotokset voidaan laskea 
matkatyypeittäin (työ-, koulu-, ostosmatkat jne.) ja kulkutavoit-
tain (henkilöauto, julkinen liikenne, kevyt liikenne). 

Vertailtavien liikennetutkimusten muuttujat ja niiden sisältö 
tulee inventoida ennenkuin voidaan valita yhdenmukaiset luokittelu- 
muuttujat. Esimerkiksi henkilöauton käyttömandollisuutta ei ole 
tiedusteltu Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimuksessa 1966. 
Sekä henkilöauton käyttömandollisuus että sen omistus on kysytty 
Tampereen, Landen ja pääkaupunkiseudun liikennetutkimuksissa 
(Litu-76). Myöskään kevyen liikenteen matkoja ei ole tarkasteltu 
Helsingin seudun 1966 tutkimuksessa. Vastaavalla tavalla tulisi 
selvittää muidenkin tuotosyksiköitä luokittelevien muuttujien 
sisältö ja käyttökelpoisuus. 

Liikennetutkimuksissa käytettyjä muuttuj ia: 

Muuttujat 	Landen ja Tampereen Helsingin kaupun- Pääkaupunki- 
liikennetutkimukset punkiseudun lii- 	seudun liiken- 
1969 	kennetutkimus 1966 netutkimus 1976 

Ruokakuntataso 

Auton omistus X X 	X 
Auton käyttömandollisuus X X 
Henkilöluku X X 	X 
Vuositulot X X 	X 
Asuntotyyppi X X 	X 
Asuinpinta-ala 
Työssäkäyvät henkilöt X X 	X 

Wrk 1 

Ammatti 	 X 	X 	X 
Sukupuoli 	 X 	X 	X 
Ajokortin omistus 	X 	 X 
Kävelymatka pysäkeille 	 X 	X 
Asema ruokakunnassa 	 X 
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Yhdyskuntarakennetta kuvaavat muuttujat eivät käy ilmi liikenne- 
tutkimuksista, vaan ne on kerättävä muista lähteistä, esim. kau-
punkisuunnitteluviraston maankäytt&tiedoista. Tietojen saatavuus 
asettaa rajoituksia luokittelussa kysymykseen tulevien muuttujien 
valinnassa. Rakennetietoja voisivat olla min, seuraavat osa-
alueittaiset muuttujat: 

- 	Elinkeinojakauma 
- 	Ammattijakauina 
- 	Ikäjakauma 

Saavutettavuus (etäisyys keskustasta) 
- 	Asuinalueen rakennustehokkuus 

Samalla kun lasketaan matkatuotokset monitasoisesti luokitelluissa 
muuttujaryhmissä eri ajankohtina, voidaan tilastollisesti testata 
matkatuotosten poikkeavuus toisistaan. Samanaikaisesti käytettä-
vien luokittelumuuttujien lukumäärälle asettaa rajoitteen luokka-
frekvenssien lukumäärä, jonka olisi oltava riittävän suuri. 
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I ..3 Yhdyskuntarakenteen muutokset 

Liikkumiseen vaikuttavat kandenlaiset tekijät: yhdyskuntaraken- 

I 

	

	 teelliset ja yksilötason tekijät. Yhdyskuntarakenteellisia teki- 
jöitä ovat esim. yhteiskunnan taloudellisen kehityksen vaihe 
(elinkeinojakautuma, työvoima, väestön ikäjakauma ym. sosiodemo-
grafiset tekijät), liikenneverkosto, harjoitettu liikennepolitiik- 

1 	ka ja energian hinta. 

Yksilötason tekijöitä ovat perheen tulotaso, autonomistus, kulu- 

1 

	

	 tusrakenne, perheen koko jne. Kaikki nämä tekijät ovat jatkuvasti 
niuuttuinisen alaisina. Näiden vaikutus matkustamiskäyttymiseen 
on aivan ilmeinen, joskin riippuiruussuhteet ovat osittain 

I 

	

	 epäselvät. Tekijöiden jakautumat saattavat poiketa suuresti 
maaseutu- ja kaupunkiolosuhteiden kesken. 

3.31 Elinkeinojakauma 

Yhdyskuntarakenteen muuttuminen tulee jatkumaan vuosisadan lop- 
puun saakka siten, että maa- ja metsätalouden osuus laskee n. 5%:jir 
työvoimasta ja kaupan jaliikennepalvelisten tarvitserna työ- 
voima tulee käsittämään n. 60 % työvoimasta. Rakennemuutos oli 
1960-luvun aikana liian nopeaa, koska primäärielinkeinoista va-
pautuvaa työvoimaa eivät sekundäärielinkeinot (teollisuus, raken-
nustoiminta) ja tertiäärielinkeinot (kauppa, palvelut) pystyneet 
täysin työ1listxnään. Tästä huolimatta kehitystrendi jatkuu jos-
kin aikaisempaa hitaampana. 

Liikenteen työvoimaosuus tulee kasvamaan nykyisestä n. T%:sta 
n. 10 %:iin. Teollisuuden ja rakennustoiminnan suhteelliset osuu-
det eivat tule enaa lisaantymaan 

100 

80' 

20 

.ÄLVE LUT 

JALOSTUS 

.. .................. 	,. 

ALKUTUOTANTO 
1950 	 1975 	 2000 

ELINKEINOJAKAUTUMAN KEHITYS 

' 	 Kehitysarvio esittää koko maan tilannetta. Erot kaupunkien ja maa- 
seudun välillä tulevat säilymään lähes ennallaan. 

------------------------ 
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1 
- 	Ammatissa toimiva väestö 

I 	Ammatissa toimivan väestön ( atv) osuus koko väestöstä on kasva- 
nut 1960-luvulla ja erityisesti 1970-luvun alkupuoliskolla. Uuden-
maan läänin atv-osuus on muuta Suomea korkeampi suuremman työpaik- 

I 

	

	kaomavaraisuuden, naisten korkean työaktiviteetin ja valikoivan 
muuttoliikkeen takia. 

1 
1 
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Atv:n osuus väestöstä ei tule enää nousemaan nykyisestään, vaan 
pieni aleneminen on luultavaa l980-luvulta alkaen. Elinkeinoraken-
teen muutos ja muuttoliike ovat sen verran hidastuneet, etteivät 
ne tule nostamaan atv:n osuutta, vaan pikemminkin se tulee laske-
maan. Atv:n osuuden suuruuteen tullee eniten vaikuttamaan perhe-
politiikan kehittyminen, joka lisää toisen perheenpään jämistä 
kotiin äidin/isänpalkan ja/tai suhteellisesti lisääntyvien lapsi-
lisien takia. 

3.33 Väestöryhmät 

1 	 Muuttoliikkeen suuntautuminen Uudellemaalle tulee hidastuinaan ja 
maakuntakeskukset kasvavat. Lääneittäin tarkasteltuna näyttää 
siltä, ettei minkään läänin väkiluku tule vähenemään. Tämä edel-
lyttää erityisen huomion kohdistamista työpaikkojen muodostamiseen 
niille alueille, joiden kehitykseen taloudelliset taantumat vai-
kuttavat voimakkaimmin aiheuttaen esim. maastanuuttoa (Lappi, 
Pohjanmaa, Kainuu). 

1 
1 
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Henkilöiden asumismuodon valintaan ja ruokakuntakokoon vaikuttaa 
siviilisääty. Seuraavassa kuviossa on ennakoitu väestön siviili-
säädyn kehittymistä. 
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YLI19VUOTIA ATy 
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1950 	1975 
	

2000 
VÄESTÖRYHMIEN KEHITYS 

3. 31 Kauppapalvelusten saavutettavuus 

Vähittäiskaupan rakenteessa on tapahtunut seuraavia muutoksia: 
yleismyymälöiden lisääntyminen, myymäläkoon kasvu, itsepalvelun 
yleistyminen ja pyrkimys keskusta- ja taajama-alueille. Tulevai-
suudessa kaupan keskushakujsuus tulee jatkumaan, toinhipaikkojen 
lukumaara supistuu ja tukku- ja vähittäiskaupan välinen raja 
tulee hälvenemään. 

Vähittäiskaupan myynti jakautui v. 1973 seuraavasti: 

- 	automarketit 	1 % 
- 	tavaratalot 	11 % 
- 	elintarvikemyymälät 20 % 
- 	sekatavaramy-ymälät 19 % 
- 	muut 	)49% 

Elintarvikemyymälöijen myynnistä oli supermarketien osuus 5 %. 
Itsepalveluniyymälöiden osuus oli )0 % elintarvikkeiden kokonais-
myynnistä ja 15 % ko. myymälöiden lukumäärästä. Myymäläkoon kas-
vusta voidaan esittää kehitysennuste, joka itse asiassa merkitsee 
myös saavutetta-v-uuden huononemista lähimyymälöiden supistumisen 
vuoksi. 



51 

% 
100 

> 200 m 2  
80 

60 	
100 -200 m 2  

40 

20 	,'* 
	. 	 50-lOOm 

50m 2  

1950 	1975 	2000 
VÄH ITTÄISKAUPAN MYYMÄLÄKOON KEHITYS 
KAUPUNGEISSA 

Vähittäiskaupan myyntipisteet vähenivät 1968-1975 noin neljännek-
sellä. Niiden voidaan arvioida vähenevän v:een 1980 mennessä vielä 
noin 10 %. 

Kodin ja lähimmän vähittäiskaupan etäisyydet ovat kasvaneet eri-
tyisesti Helsingin seudulla. Vähittäiskaupan saavutettavuuden 
voidaan ennakoida huononevan vielä 10 vuoden ajan. Syinä em. ke-
hitykseen ovat olleet kantakaupungin runsaat kauppakuolemat, asu-
tuksen leviäminen, kauppapalvelusten viivästyminen ja myymälöiden 
perustaminen ostoskeskuksiksi laajentamisen sijasta. 

Kodin ja lähimmän vähittäiskaupan keskimääräisen etäisyyden enna-
koid.aan tapahtuneen kehityksen perusteella kasvavan seuraavalla 
tavalla: 

Helsingin Kirkonkylä- 	Yli 1000 asukkaan 
seutu 	taajamat 	taajamat 

v. 1968 	290 m 	560 m 	310 m 
v. 1975 	380 m 	580 m 	350 m 
v. 1980 	6o m 	630 m 	 380 m 
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KODIN JA LÄHIMMÄN VÄHITTÄISKAUPAN ETÄI-
SYYDEN KEHITYS HELSINGIN SEUDULLA 

Kaupan saavutetta'v-uuden huononemiseen vaikuttavien tekijöiden 
voidaan olettaa lakkaavan vaikuttamasta 1980-luvulta lähtien, 
jolloin esim. uusien asumalähiöiden kaupalliset palvelut tulevat 
olemaan kohtuullisella tasolla. 

3.35 Energian käyttö 

Energian kokonaiskulutus jakautui v. 1976  seuraavasti: 

- 	teollisuus 	43 % 
- 	kiinteistöjen limnitys 31 % 
- 	liikenne 	13 % 
- 	muu kulutus 	13 % 

Teollisuuden ja liikenteen osuus energian tarpeesta ei ole juuri 
muuttunut. Kiinteistöjen lmnitykseen käyttämä energia on koko 
ajan suhteellisesti vähentynyt. Sähköenergia on lisännyt osuut-
taan 23 %:sta v. 1960 nykyiseen n. 30 %:iin. 
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ENERGIAN KÄYTÖN KEHITYS 

Tulevaisuudessa eniten lisääntyy muu kulutus: kotitalouksien, 
palvelusten ja julkisen sektorin energian käyttö. 



3. 36 Kulj etuskustannukset 

Liikenne on kansantalouden tuotantosektori, jonka palveluksia 
muut sektorit käyttävät toiminnassaan välituotteina ja kotita-
loudet lopputuotteina. Liikenteen kansantaloudellista merkitystä 
voidaan kuvata eri sektoreilla tuotetun liikenteen bruttoarvon 
perusteella: 

Liikenteen bruttoarvo v. 1970, mmk 
Institut. Muut tuot. Kotita- Yhteensä 
liikenne sektorit loudet 

Henkilöliikenne 	1100 2300 3400 
Tavaraliikenne 	1600 1200 2800 
Yhteensä 	2700 1200 2300 6200 

Kuljetuskustannusten osuus eri tuotannonalojen kokonaistuotannon 
arvosta on seuraavanlainen: 

Maa- ja metsätalous 1 % 
Teollisuus 
Kauppa 7 % 
Rakennustoiminta 10 % 
- Talonrakennustoiminta 
- Maa- ja vesirak.toiminta 20 % 
Vienti 12 % 

Suurin merkitys kuljetuskustannuksilla on rakennustoiminnassa, 
erityisesti maa- ja vesirakennustoiminnassa. Mitään ratkaisevaa 
muutosta kuljetusten osuudessa ei tule tapahtumaan. 

3.37 Työaikojen porrastus 

Liikenne-eflflUSteisSa on huippujakson liikennemäö.rä mitoittava 
tekijä. Huippujakson pituus vaihtelee riippuen lähinnä paikka-
kunnan koosta. Helsingissä huippu kestää noin 1 tunnin, pie-
nemmässä kaupungissa kysymys on noin 5-10 minuutista. 

AJONEUVOJA TUNNISSA 
26000i 
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KLO 	6 	10 	14 	18 
ARKIPÄIVÄLHKENTEEN TUNTIVAIHTELU HELSINGIN 
KESKUSTAAN JOHTAVILLA TEILLÄ 1974 
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Helsingissä työssä käyvistä on 30 %:lla liukuva työaika. Työai-
kojen porrastuskokeilujen mukaan työmatka-aika vähenisi 10-15 
jos matka siirtyisi vilkkairnmalta 1/2-tunnilta muuhun ruuhka- 
aikaan. Tymaka-ajan lisäksi hyöty koituu myös lyhentyneestä 
odotusa.-jasta .ja kohonneesta ,joukkoliikenteen palvelutasosta. 
Reittien kiertoajan lyhentymisen takia voidaan tiheästi liiken- 
noidyillä reiteillä samalla myös poistaa ruuhkavuoroja. Kokeilujen 
perusteella voidaan päätellä, että työaikojen porrastuksen piiriin 
kuuluviin voidaan lähinimän 10 vuoden aikana saada työntekijät aina-
kin Helsingin kantakaupungin toimistovaltaisilla alueilla. Pie-
nimmillä paikkakunnilla työaikojen pienikin porrastus keventää 
ruuhka-ajan liikenteen pullonkauloja mutta myös heikentää samalla 
julkisen liikenteen mandollisuuksia. 
Työaikojen porrastuksen lisäksi työmatkaliikenteen ruuhkiin tule-
vat vaikuttamaan myös työaikojen mandolliset muutokset. Nykyisin 
työvoimasta 20 % tekee vuorotyötä (10 % 2-vuorotyötä, 5 % 3-vuoro-
työtä ja limitettyä 2- tai 3-vuorotyötä). Lähes puolet vuorotyötä 
tekevistä ovat palveluammateissa. Vaikka lakisääteinen työaika 
on vuosien mittaan hitaasti lyhentynyt, ei todellinen työhön käy-
tetty aika ole lyhentynyt työmatkojen pidentymisen takia. Työmat-
koihin kulutettavan ajan sisällyttöminen työaikaan 1/2-tunnin 
ylittävältä osalta tulleekin yleistymään lähitulevaisuudessa. Vuo-
rotyö ja ylityö näyttää yleisesti kasaantuvan samoihin henkilöihin 
esim. metalliteollisuudessa lähes 1/3 miespuolisista työntekijöis-
tä ja 1/5 toimihenkilöistä tekee säännöllisesti ylitöitä yli 6 t 
viikossa. 

Tulevaisuuden työaikamuodoiksi on esitetty mm. yleiseen 2-vuoro- 

I 	työhön ja 3 päiväiseen työviikkoon siirtymistä. Vuorotyöläisille 
on haluttu 6-tuntisia työvuoroja ja 4-vuorotyötä. Jos vuorotyö 
tulee olemaan tulevaisuuden työmuoto, työmatkaliikenteen huiput 

- 	 tulevat tasoittumaan huomattavasti. 



3j4Yksilötason muutokset 

3.141 Ajankäyttö 

Jos työe1nässä ei yleisesti tulla siirtyrnään 2-vuorotyöhön, työ-
aikojen kehitys tulee jatku.maan siten, että työntekijöiden vapaa- 
aika lisääntyy viikonloppujaksona ja yhtenäisinä lomajaksoina 
(esim. talviloma). Päivittäinen arkivapaa ei juuri lisäänny sikii, 
että vapaa-aika aiheuttaa menoja ja painetta työpanoksen lisää-
miseen. 

TYÖ JA TYÖMATKAT 

VALTTÄMÄTTOMAT TOIMET 

NUKKUMINEN 

1950 	 1975 	 2000 
AJANKÄYTÖN KEHITYS 

Fyysisten tarpeiden tyydytystason kasvaessa henkisten ja turvalli-
suuden tunteeseen liittyvien tarpeiden merkitys tulee lisäänty-
mään. Noin puolet vapaa-ajasta vietetään kotona. Ulkoilu, vaikka 
onkin 1970-luvun alkuvuosina yleistyny-t, on enimmäkseen toimihen-
kilöiden harrastus. Tulojen suuruus vaikuttaa eniten vapaa-ajan-
käyttöön, esim. virkistyspalvelusten kysyntään. Suurinta tulee 
olemaan kasvu vapaa-ajan asunnoissa, matkailussa ja erilaisessa 
harrastustoiminnassa. Nämä taas vaativat liikkumista paikasta toi-
seen, ts. vapaa-ajanmatkat tulevat lisäämään osuuttaan kokonais-
matkatuotoksesta. 
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3.1t2 Perhekoko 

2.0 
1950 	 1975 	 2000 
RUOKAKUNTIEN JA ASUNTOKUNTIEN KESKIKOKO 

Asunto- tai ruokakuntien pieneneminen johtuu siitä, että yksi- 
ja kaksihenkiset perheet tulevat lisääntymään, 3_1 henkisten per- 
heiden osuus säilyy keskimäärin samana ja suurperheiden osuus tu-
lee laskemaan. Perhekoon pieneneminen johtuu siitä, että runsas-
lapsisten maanviljelijäperheiden määrä tulee laskemaan. 

% 
10 

Ruokakuntien ja asuntokuntien keskikoko on jatkuvasti pienentynyt. 
Asuntokuntien keskikoko oli v. 1950 )4  henkeä. Tällä hetkellä se 
on jo alle 3 henkeä. Sekä ruokakuntien että asuntokuntien keski-
koko tulee edelleen pienenemään joskin aikaisempaa hitaammin. 
Asuntokuntien koko pienenee ruokakunnan kokoa nopeammin niin, että 
ne tulevat iäheG yhtäsuuriksi vuosisadan loppuun mennessä. 
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195 	1975 	2000 
ASUNTOKUNTIEN HENKILÖLUVUN KEHITYS 

3.143 Kulutusrakenne 

Yksityisten kulutusmenojen rakenne tulee edelleen kehittymään si-
ten, että ravinnon suhteellinen osuus pienenee. Kulutusmenojen ra-
kenne on kehittynyt v-v. 1960-1973 seuraavasti: 



57 

1 
v. 1960 v. 1973 

33 % 25 % 
- 
Ravinto 

- Asuminen (asunto, valo, lämpö, 
kodin koneet) 21 % 22 % 

- 

Tuotteet (juomat, tupakka, 	aatteet, 
puhtaus) 22 % 22 % 

- Liikenne 10 % 16 % 
- Muut henkilökohtaiset menot 11 % 15 % 

100% 100% 

Vuosisadan loDpuun mennessä cm. menoerien osuudet tulevat lähene-
mään edelleen toisiaan. Kaikkien osuus tulee olemaan n. 1/5 koko-
naiskulutuksesta. 
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1950 	 1975 	 2000 
YKSITYISTEN KULLJTUSMENOJEN KEHITYS 

3.1111 Ajokortin omistus 

Ajokortillisia henkilöitä on Suomessa n. 1,6 milj. Miespuolisista 
henkilöistä ajokortti on lähes joka toisella. Ajokortin omistus 
suhteessa väestöön on seuraava: 

Ajokortit/ 	Ajokortit/ 
väestö 	18 v. täyttäneet 

Miehet 	119 % 	 69 % 
Naiset 	21 % 	28 % 
Yhteensä 	32 % 	1t7 % 

Ajokortteja on Suomessa noin 50 % enemmän kuin henkilöautoja. 
USA:ssa ajokortteja ja henkilöautoja on yhtä paljon, noin puolella 
väestöstä on ajokortti. USA:ssa 15-20  vuotiailla henkilöillä on 
ajokortti noin 2/3:lla, yli 65-v-uotiailla noin puolella ja muilla 
täysi-ikäisillä 80 %:lla. Vuoteen 1990  mennessä on 20-65 vuotiaiden 
ajokortillisuuden arvioitu nousevan 90 %:iin ja yli 65 -vuotiaiden 
70 %:jin. 

Vaikka Suomessa on suhteessa autokantaan enemmän ajokortteja kuin 
USA:ssa, tulee ajokortin omistus tulevaisuudessa lisääntymään voi-
makkaasti. Erityisesti naisten ajokortillisuus lisääntyy perheen 
toisen auton yleistyessä ja liikenneopetuksen ja mandollisesti 
ajokortin suorittamisen tullessa kouluj en opetusohj elmaan. 



3. 5 Ajosuoritteet 

Kotimaan henkilöliikenteessä on henkilöauton osuus kasvanut v -v. 
1960-70 )45 %:sta 75 %:iirj. Henkilöauton osuuden kasvu tulee ole-
maan erittäin hidasta vuosisadan loppupuolella. Vaikka vesiliiken-
teen kasvu on ollut 1960-luvulla nopeaa, sen suhteellinen osuus 
koko henkilöliikenteestä tulee olemaan äärimmäisen pientä luokkaa. 
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1950 	 1975 	 2CXJO 
KOTIMAAN HENKILÖLIIKENTEEN KEHITYS (HLÖKM) 

Tavaraliikenteessä on tieliikenteen (kuorma- ja pakettiautoliiken-
teen) suhteellinen osuus lisääntynyt junaliikenteen kustannuksella. 
Vesiliikenne on 1960-luvulla säilyttänyt osuutensa koko tavaralii-
kenteestä, mutta tulee kuitenkin v:een 2000 mennessä edelleen pie-
nenemään. 
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KOTIMAAN TAVARALUKENTEEN KEHITYS (TN KM) 
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. EN1\USTEMALLIEN KEHITYS JA YKSINKERTAISTANINEN 

Liikenteen ennustamisessa käytettävä mallitekniikka on 
jatkuvasti kehityksen alaisena. Toisaalta tähän ovat syy-
nä käytetyissä menetelmissä havaitut puutteellisuudet ja 
toisaalta sellaiset uudet vaatimukset, joita aikaisemmat 
mallitekniikat eivät kykene ottamaan hucinioon. 

Esimerkkeinä naalleille nykyisin asetettavista vaatimuk-
sista ovat rrm 

- 	Liikennepoliittisten päätösvaihtoehtoien vertailu ja 
seurausten selvittöininen eri vaihtoehdoissa. 

- 	uusien liikennepoliittiSten toimenpiteiden huanioon- 
otto (uusi kuIkutapa, pysäköintimaksupolitiikka, 
erilaiset etuoikeudet esim. joukkoliikenteelle, 
liikenteen ohjausstrategiat, autottanat vyöhykkeet 
jne.) 

- 	Energian ja muiden resurssien rajoitusten huanioon- 
otto 

I 	 - 	Erilaisten henkilöryhmien kokemat edut ja haitat 
eri päätösvaihtoehdoissa 

I 	
- 	Vaatimukset mallien nopeakäyttöisyydestä, halpuu- 

desta ja monipuolisuudesta. 

Vaatimusten toteuttaminen edellyttää käytettävän mallitek 

I 	 niikan parantamista ja muokkaamista vastaamaan muuttuvia 
tarpeita. 

I 	 Kehitys onkin l9TO-luvulla tuottanut lukuisan joukon 
erilaisia uusia ennustenieneteinhiä. 	Syntyneet mallit pyr- 
kivät kukin osaltaan ottamaan huomioon asetettuja vaati- 

I 	
muksia, mutta toistaiseksi ei ole olemassa mallitekniik 
kaa, joka olisi helposti sovellettavissa täyttämään saman-
aikaisesti kaikkia tai useimpia vaatimuksia. Kehitys ta-
pahtuu nykyisin pääasiassa kolmen mallifilosofian puit- 

I 

	

	 teissa ja eri mallit ovat näiden erikoistapauksia. Nämä 
perusmallityypit ovat 

I 	
- 	tanoriset ne1ipoasmt 
- 	suorat kysyntöinallit (päätöksenteko matkan eri osa- 

tekijöistä tapahtuu samanaikaisesti) ja 

' 	

- 	todennäköisyyspohjaiSet yksilömallit (liikkujia 
tarkastellaan yksilöinä ryhmittäisen tarkastelun 
sijasta) 

i 	

Esitetty jako ei ole kaikissa tapauksissa selkeä, esim. 
neliporrasmall±n osana voidaan käyttää todennäköisyyspOh 
jaisena yksilömallina estdmoitua mallia, joka sovelletaan 
ryhmittäin käytettäväksi. 
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1 	 Uusiin liikennemalleihin liittyvien piirteiden selvittämiseksi 

tarkastellaan seuraavassa käytettäväö. terininologiaa sekä 

I 	
em. kolmea mallien perustyyppiä. 

)41 Ennustemallien vaihtoehtoisia ominaisuuksia /17/ 

I 	
Nykyisten ennustemallien ominaisuudet ja peruslähtökohdat 
vaihtelevat varsin laajoissa rajoissa. Tavallisesti ngmä 
erot merkitsevät eroja mallifilosofiassa. Ennustemallien 
mallifilosofiana voidaan pitää liikkujan käyttäytymisestä 

I 	 ja päätöksenteosta tehtyjä otaksuinia, joille malli raken- 
tuu. Esim. päät6ksentekomllit vaihtelevat suuresti. 
Neliporrasmalleissa otaksutaan päätöksenteon tapahtuvan 

I 	 vaiheittain ja tietyssä järjestyksessä, suorat kysyntä- 
mallit (tasapainomallit) taas otaksuvat matkaan liittyvien 
päätösten tapahtuvan samanaikaisesti. 

Mallien teknisissä yksityiskohdissa olevat erot ovat osaksi 
lähtöisin eroista mallifilosofiassa ja osaksi ne ovat 
vaihtoehtoisia menettelytapoja. Seuraavaan taulukkoon 
on koottu erilaisia mallien ominaisuuksia vastakohtapa-
reina selityksineen. Eri ominaisuudet voivat esiintyä 
samanaikaisesti mallissa, esim. em. neliporrasmalli on 
"asteettainen deterministinen ryhmmalli". 

Taulukko 4.11 Mallien ominaisuuksia 

Vaihtoehdosta riippu-
vat/ri ippumattomat 
mallit 

SELITE 

Matkan tekemiseen liittyvä päätöksen-
teko - matkojen suoritusfrekvenssi, 
matkan lähtöaika, määräpaikka, kulku- 
muoto, reitti - tapahtuu per.kkäisinä 
vaiheina tai samanaikaisesti. 

Vaihtoehdoilla tarkoitetaan mm. kulku-
tapavaihtoehtoj a, määräpaikkavaihto-
ehtoja,reittivaihtoehtoja jne. Vaihto-
ehdoista riippumattomissa malleissa 
vaihtoehdot kuvataan yksillä muuttu-
jilla (esim. matka-aika) kun taas 
vaihtoehdoista riippuviin (vaihtoehto-
sidottuihin) malleihin sisältyy vaih-
toehtokohtaisia muuttujia (esim. käve-
lyaika, autolla-ajoaika, junan matka- 
aika). 

OMINAISUUS 

Asteettainen malli! 
s aznanaikai smalli 
(simultaanimalli) 

Rybmäriallit/ 	Ryhmmalleissa käsitellään liikkujien 
yksilömallit 	ominaisuuksien perusteella määriteltyjä 

liikkujaryhmiä ryhmien keskiarVOtie 
tojen perusteella. Yksilömalleissa 
matkustamiseen liittyvät tekijät selvi-
tetään yksilöittäisten taustatietojen 
perusteella. 
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1 
1 OMINAISUUDET 

Deterministiset mallit! 
todennäköi syysmallit 

SELITE 

Deterministiset mallit antavat "par-
haan arvion" yksilön tekemälle valin-
nalle (yksilömallit) tai tietyn va-
linnan tehneiden lukumäärälle (ryhmä- 
mallit). Todennäköisyysmallit anta-
vat yksilön valintavaihtoehtojen to-
dennäköisyydet (yksilömallit) tai eri 
vaihtoehdon valinneiden lukumäärän 
(ryhmSmallit). 

2 Uusien nnustemallien pääpiirteet 

Vaatimukset pareimnista ja käyttökelpoisemmista liikennemal-
leista esiintyvät toistuvasti. Tällöin on esitetty mm. 
seuraavia ennustemallien parannusvaatimuksia: 

- 	Nykyisiä ennustemenetelmiä tulisi yksinkertaistaa, 
erityisesti pienille alueille soveltuvia menetelmiä 
tulisi kehittää 

- 	Ei ole luultavaa, että yksi ainoa mallitekniikka täyt- 
taisi mallien käytölle asetettavat vaatimukset mittasuh-
teiden, nopeuden ym. suhteen. Tulisikin kehittää vali-
koima malleja eri tarkoituksiin nykyisten mallien, 
tietSmyksen ja laajenevien mandollisuuksien pohjalta 

- 

	

	Jo lähitulevaisuudessä tulisi saada aikaan parannuksia 
nykyisiin menetelmiin. 

Ennustemallien nykyisessä kehityksessä on havaittavissa kolme 
pääsuuntausta, joita tarkastellaan seuraavassa erikseen. 

I 21 Nehiporrasmah1n kehittyminen 

Tavanomaiset asteettaiset deterministiset ryhmämallit eli 

I
ns. neliporrasmallit. kehittyvät siten, että eri osamallit 
uudistuvat. Kokonaisrakenne säilyy ryhmittäisenä ja valin-
noille otaksutaan tietty järjestys. 

I 	 Matkatuotosmalleista suosituimmat ovat nykyisin kategoria- 
analyysi sekä ruokakunnittainen tai henkilöittäinen regressio-
malli. 

' 	 Matkojen jakelussa on uutena mandollisuutena logit-mallin 
käyttö. Käyttökelpoisuutta tosin rajoittaa mallitekniikan 
työläys. Vetovoimamallien sovitustekniikassa tapahtuu myös 

I 	
kehitystä elementettäin sovituksen suuntaan. Kulkumuodon 
valintvmalleissa logit-niallit ovat erittäin käyttökelpoisia 
mikäli tarvittavat lähtötiedot ovat olemassa. 

Reitin valintamalleissa ei ratkaisevasti uusia menetelmiä 
ole toistaiseksi näkyvissä. Esteenä on usein uuden nienettelyn 

I 

	

	 työläys ja kalleus, esim. ajoneuvoittain tapahtuva jonot ja 
tungostumisen huomioon ottava sijoittelumalli on vielä nykyisin 
kohtuuttoman kallis rutiinikäyttöön. 

1 
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1 	-.22 Suorat kysyntämallit 

Suorat kysyntämallit ovat ryhmittäisiä malleja. Yleensä 
ne ovat deterministisiä. 

Suomessa on v. 19T8 valxnistuneessa dipiomityössä kokeiltu 
tähän ryhmään kuuluvaa kulkumuotosidottua Kraft-Wohl-mallia 
sovittaen se v. 1966 Helsingin seudun ruokakuntahaastattelu-
aineistoon. 

4.23 Yksilömallit 

Yksilömallit ovat tavallisesti todennäköisyysmalleja. Aluk-
si ne olivat asteettaisia, mutta ne sisältävät nyttemmin 
myös samanaikaisten mallien piirteitä mm. määräpaikan va-
linnan ja kulkutavan valinnan osalta. Kulkumuodon suhteen 
on sekä kulkuniuotosidottuja että kulkumuotoabstrakteja mal-
leja. 

Mallien estimointitavasta riippuen on erikseen probit-, 
logit- ja diskriminaatiomalleja. Usein yksilötasolla es--
timoitua mallia voidaan helposti käyttää ryhmämallina, 
esim. neliporrasmallin osana. Esimerkkinä tästä ovat 
kohdassa l.4 käsitellyt LITU-75 mallit. 

1 

1 

1 
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)4•3 Mandollisuuksista yksinkertaistaa ennustemalleja /16/, /12/ 

1 .31 Yleistä 

Liikennemallien kehityksessä on pyritty malleihin yhä paremmin 
ja paremmin sisällrttämään liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä. 
Mallit ovat kehittyessään usein myös monimutkaistuneet niin, 
että niiden käyttö vaatii erikoistunutta henkilöstöä ja on varsin 
työlästä. Tästä johtuen tarve yksinkertaisiin, nopeakäyttöisiin 
malleihin on lisääntynyt. 

Yksinkertaisifle liikennemalleille voidaan asettaa min, seuraavia 
vaatimuksia 

- 	Mallin tulee olla selkeä ja helposti ymmärrettävä, ts. sekä 

I 	 maankäy-ttö- ja liikennesuunnittelijat että päätöksentekijät 
ymmärtävät, miten malli lähtötietojensa perusteella määrit-
tää kuvauksen liikenteestä 

' 	
- 	Mallin tulee olla helppokäyttöinen ja riittävön nopea 

palvelemaan esiintyviä tarpeita 

I 	 - 	Mallin tulee olla käy-ttötavaltaan joustava, vähäisellä 
työllä saadaan karkeat tulokset nopeasti, suurempaan 
tarkkuuteen voidaan kuitenkin haluttaessa päästä 

I 	 ryhmittelyjen tai aluejakojen tihennyksin tms. keinoin, 
jotka lisäävät työmäärää 

- 	Mallin asettamien lähtötietojen keruuvaatimuksientulii 

I 	 olla mandollisinnnan vähäiset, ts. mallia tulisi voida 
käyttää jo aikaisempien tietojen perusteella ilman 
kalliita kenttätutkimuksia 

- 	Mallin antama tarkkuus ja sen edellyttämä työmäärä 
(kustannukset) tulee olla haflittavissa 

Tarkasteltaessa mandollisuuksia nykyisten mallien yksinkertais-
tamiseen voidaan erottaa kaksi tapaa 

- 	Mallitekniikan yksinkertaistaininen mallien rakenteen 
suoritustekniikan ym. kautta 

- 	Lähtötietovaatimusten helpottaminen ylläpitömällä 
yleiskäyttöisiä tietoaineistoja liikennesuunnittelun 
tarpeisiin. 

Seuraavassa tarkastellaan näitä yksinkertaistamistapoja lähemmin. 
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132 Mallien rakenteen yksinkertaistaminen 

Eri mallityypit tarjoavat lukuisia yksinkertaistamismand011i 
suuksia poiketen jo perusmuodossaankin suuresti toisistaan. 
Kattava tarkastelu on lähes mandotonta, joten seuraavassa 
rajoitutaan neliporrasmallin rakenteen yksinkertaistamismandolli-
suuksiin. flsnkertaistukset vaikuttavat lähes aina tulosten 
tarkkuuteen, joten tarkkuusvaatimukset tulee olla tiedossa 
yksinkertaistusastetta valittaessa. 

Neliporrasrnalleissa voidaan ennusteprosessia yksinkertaistaa 
mm. seuraavasti 

- 	Jätetään kulkutapajako erillisenä vaiheena pois 
ennustainalla tuotosmalleilla suoraan matkat kulku-
tavoittain 

' 	

- 	Rajoitetaan matkan tarkoitusryhmien lukumäärää 

- 	Rajoitetaan kulkutapojen, kä,rttäjäryhniien, osa- 
alueiden jne. lukumäärää 

1 	 - 	Pyritään matkatuostomalleissa helposti ymmärrettäviin 
tuotoslukuihin (kategoria-analyysi) regressiomailien 

' 	 sijasta 

- 	Käytetään matkojen jakelussa hyväksi aikaisempia 
matkamatri isej a etäisyysfunktion käytön sij asta 

• 	 (ns. F-malli) 

- 	Väitetään verkon käsittelyssä tarpeetonta monimutkaisuutta. 

Näillä toimenpiteiliä voidaan neliporrasmallin suoritusnopeuteen 
vaikuttaa ratkaisevasti. Samalla toimenpiteestä riippuen 
tuloksen tarkkuus vaihtelee. Esitetyt toimenpiteet ovat vain 
esimerkkejä mandollisista yksinkertaistuksista. Monesti mallin 
käyttininen vakiintunees muodossaan on jopa helpompaa kuin 
yksinkertaistaminen. Näin on asianlaita silloin, kun käytetään 
valmiita tietokoneohje]inia, jotka toteuttavat mallin tietyssä 
muodossa. 

14.33 Lähtötietovaatimusten helpottaminen 

Työläimmän ja usein kalleimman vaiheen liikennemallien laadinnassa 
muodostaa lähtötietojen keruu. Tavanoinaisessa mallityöskente -

lyssä tarvitaan seuraavanlaisia tietoja: 

- 	Asukas- ja työpaikkatiedot osa-alueittain 

' 	

- 	Kotihaastattelu, otos n. 1-5% 
- 	Tienvarsi-/ajOneuvOhaastattelut ja laskennat 
- 	Liikennejärjestelmän tiedot 

1 	 Tavallisesti liikennemallien ja ennusteiden laadinta edellyttää 
kaikkien näiden tietojen uudelleen hankkimista, vanhoja tietoja 
ei useinkaan voida hyödyntää muuttuneiden aluejakojen, työ- 

• 	 paikkaryhmittelyjen tms. takia. 



65 

Ennusteen laatimisprosessia voidaan yksinkertaistaa lähtö- 
tietojen hankintavaiheen osalta mm. seuraavin toimenpitein 

- 	Väestölaskennan ym. valtakunnallisten tutkimusten 
tietosisältö suunnitellaan mandollisimman hyvin 
palvelemaan ii ikennesuunnittelun tarpeita 

- 	Alueen asukas- ja työpaikkatietojen tulee olla saatavissa 
liikennesuunnittelun tarpeita varten tietyssä muodossa 

- 	Aikaisemmat tiedot alueen liikennetutkimuksista, 
ennusteista ym. ovat käytettävissä 

- 	Mandollisten laajojen kotihaastattelujen tietoja tulisi 
pitää yllä pienin täydentävin haastatteluin. Vastaavasti 
tienvarsihaastatteluja ja laskentoja voidaan ylläpitää 
pienehköin toistuvin haastatteluin. Näin 
kerätty tutkimusaineisto säily-y kauan käyttökelpoisena 

- 	Liikennemallien muuttujavalinnoissa pyritään mandollisimman 
yksinkertaisesti tietoihin perustuviin malleihin. 
Malleissa käytettävien ryhmittelyjen hienojakoisuus lisää 
lähtötietojen tarvetta. Yleisesti yksilömallien käyttö 
lisää lähtötietojen tarvetta, kun taas ryhm.mallien käyttö 
vähentää sitä. Tietotarve on pienimniillään, kun ryhmiä on 
mandollisimman vähän 

Eerusmallistossa tarvittavia tunnuslukuja ja muuttuja-
arvoja tulee kerätä valtakunnallisesti yhteen. Näin eri 
paikoissa suoritettujen tutkimusten tuloksia voidaan 
hyödyntää laajemmin ja turvautua esim. karkeissa 
ennusteissa muiden paikkakuntien tietojen perusteella 
tuotettuihin lukuihin. Tietoihin tulee sisällyttää sekä 
nykytilanteen että ennustetilanteiden tietoja. 

Lähtötietojen saatavuuden parantamisella ja jonkin asteisella 
yleisesti kerättävien tietojen muodon standardoinnilla 
voitaisiin ennusteprosessia huomattavasti yksinkertaistaa. 

Lähtötietojen laatu ja määrä riippuvat oleellisesti liikenne- 
mallin monimutkaisuudesta ja ne ovat näin ollen yhteydessä 
mallin antamien tulosten tarkkuuteen. Niukoilla karkeasti 
ryhmitetyillä lähtötiedoilla ei saada luotettavaa yksityis-
kohtaista liikenne-ennustetta. 
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5. LIIKENNE-ENNUSTEET ERI KXYTTÖTARKOITUKSISSA JA KOHTEISSA 

Liikennemallien käyttötarkoitus voi vaihdella valtakunnantasois-
ten liikennevirtojen ennustamisesta tietyn risteyksen tai väylän 
osan liikenteen ennustamiseen. Lisäksi ennusteen aikaväli voi 
vaihdella viidestä vuodesta aina 25 vuoteen asti. Koska erilai-
sia mallityyppejä on lukematon määrä, muodostaa kuhunkin tarkoi-
tukseen parhaiten sopivan mallin valinta keskeisen ongelman. 

Seuraavissa kappaleissa esitetyt kuvaukset mallien valintaperi-
aatteista on tarkoitettu osviitaksi tilanteeseen parhaiten so-
veltuvaa menettelyä valittaessa. Ne eivät pyri olemaan ehdotto-
mia toimintaohjeita. Ohjeissa on pyritty antamaan yleiskuva 
ennusteiden tarpeellisuudesta ja menettelytavoista. Ohjeita 
käytettäessä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja 
erityisongeJ.mat, jolloin myös ennustetarve ja -metodiikka voi 
muodostua ohjeista poikkeavaksi. 

5.1 Mallien valintaperiaatteet käy-ttötarkoituksen mukaan 

Ennusteessa käytettävän liikennemallin valinnassa joudutaan ot-
tamaan huomioon lukuisia rajoituksia ja vaatimuksia, joiden val-
litessa tulisi löytää sopiva tai sopivat ratkaisut. Tällaisia 
tekijöitä ovat mm: 

- 	Käyttötarkoitusten asettamat vaatimukset 
+ tulosten sisältö ja laajuus 
+ tarkkuus ja aikaväli 
+ tulosten helppokäyttöisyys 
+ ennusteen toistettavuus lähtötietojen muuttuessa 

- 	Yleiset rajoitukset ja edellytykset 
+ vanhojen mallien ja/tai tutkimusaineistojen käytettä-
vyys 

+ taustatietojen saanti ja uusien tutkimusten tarve 
+ tehtävään käytettävissä olevien resurssien määrä ja 

laatu sekä aikataulurajoitukset 
+ käytettävissä olevat tekniset edellytykset, ralmiit 
mallit 

Näiden tekijöiden arvioimiseksi tarkastellaan seuraavassa lii-
kennemalleja viiteen pö.äryhmään jaettuna. Ryhmät on valittu 
siten, että mallityypit eroaisivat toisistaan mandollisimman 
selvästi. Ryhmien sisällä on edelleen lukuisia eri mandollisuuk-
sia toteuttaa ko. ryhmään lukeutuva liikennemalli. 

Taulukossa 5.11 on tarkasteltu mallityyppien perusorninaisuuksia 
- 	lähtötietojen tarvetta, 
- 	mallin perusrakennetta, 
- 	mallissa käytettäviä ryhmittelyjä (jokaiselle ryhmälle ao- 

vitetan yleensä malliparametrit erikseen) ja 
- 	mallin antamaa tulosta. 
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Koska mallien yksityiskohdat vaihtelevat suuresti, ei ole tarkoi-
tuksenniukaista kuvata mallityrpin sisäistä rakennetta kovin tar-
kasti, vaan se tulee määrittää tilanteen mukaan. 

Taulukossa 5.12 on esitetty ehdotus mallityypin valintakriteereik-
si. Taulukon mukaan voidaan karkeasti käyttötarkoituksen ja 
suunnittelualueen asukasmäärän perusteella valita mallityyppi. 
Taulukossa tarkastellaan vain seututasoisia ja sitä suppeamman 
suunnittelualueen malleja. Läänitasoiset ja valtakunnan tasoi-
set mallit jätetään tarkastelun ulkopuolelle erikoislaatuisuu-
tensa vuoksi. 

Taulukosta nähdään, että esim. yleiskaavan liikenneverkon 
testaus n. 50.000 asukkaan taajamassa edellyttää yksinkertaista 
analyyttistä mallityyppiä. Lisäksi voidaan yksityiskohtia 
tarkastella piste- tai tiekohtaisilla kasvukerroinmalleilla, 
mikäli tarkastelun aikaväli on lyhyt. 

Taulukon mukaista mallityyppiä tulee tarkastella yhdessä 
tilanteen edellyttmien vaatimusten ja rajoitusten kanssa. 
Näin päädytään mallin yksityiskohtaiseen rakenteeseen, lähtö- 
tietojen hankkiniismenettelyyn, mallin toteutukseen jne. 

Mallin yksityiskohtien määrittelyn helpottamiseksi on kohdissa 
5.2.. .5.5 tarkasteltu yleiskaava-, asemakaava-, väylä- ja liit-
tymätasoisten ennusteiden laatiiriisessa Suomessa tavallisimmin 
käytettyjä menetelmiä. 

1 

II 
I 

1 
1 

1 



- - _ - - - - - - - - - - - - -1 
Tii1 1]kko 5..11LIIKENNEMALLIEN TYYPPIJAKO 

Mallin tyyppi Lähtötiedot Mallin rakenne Käytettävät ryhmittelyt Tulokset 

A. Täydellinen ana- Kotihaastattelu Matkatuotosmalli Matkan tarkoitus Liikenne verkoilla kulku- 

lyyttinen malli Kehähaastattelut ja Matkojen jakelumalli Henkilöauton käyttömandol -  muodoittain. 

-laskennat KulkuinuotojakOma.11i lisuus Tunnettu tarkkuus haastattelu 

Maankäyttöennuste Sijoittelumalli Kulkuniuodot hetkellä 

B. Yksinkertaistettu Kehähaastattelut ja Matkatuotosmalli 
Matkojen jakelumalli Kuten A, myös ilman kulku- Liikenne verkoifla. Täsmätty 

analyyttinen malli -laskennat 
Maankäyttötied.ot (Kulkumuotojakomalli) muotoryhmitystä laskentakehällä (ja joissakin 

- 

Sijoittelunialli pisteissä). 	- 

C. Kokemusperäinen 
analyyttinen malli 

Pisteittäiset laskennat 
Maankäyttötied.ot 

Matkatuotosmalli 
Matkojen jakelunialli Kuten A, ilman kulkumuoto- Liikenne verkolla, täsinätty 

(vain ajoneuvolii- Matkatuotos- ja Sijoittelumalli ryhinitystä vain joissakin pisteissä 

kenne) jakelumallit _____________________ ____________________________ ______________________________ 

D. Paikallisiin eri- 	Erityistutkimukset Matkatuotosmalli, Tarpeen mukaan Kuten A, mutta suppeafla 

tyistutkimuksiin muu tarpeen mukaan. alueella. 

perustuva malli _____________________________ 

E. Pisteittäiset ja 	Laskentatiedot Lineaarinen kasvu- Kasvukertoimien ryhmit- Pisteittäiset liikennemäärät. 

tiekohtaiset kas- 	Kasvukertoimet kerroinmalli telyn mukaan Tarkkuus tunnettu laskenta- 
hetkellä. 

vukerroinmallit 



Taulukko 512 LIIKENNEMALLIEN VALINTA KYTTTARK0ITUKST 'llJKAA1 

MALLIN KATTAVUUS 	 ENNUSTEMALLIN TYYPPI) 
- käyttötarkoitus 
+ käytön suositukset 	 A 	B 	C 	D 	E 

[;I1 

1. YIISKAAVATAS0 
- liikenneverkon testaus 

+ asukkaita alle 10.000 
+ asukkaita 10.000 - 30.000 
+ asukkaita 30.000 - 60.000 
+ asukkaita yli 	60.000 

- inaankäytön testaus 
+ asukkaita alle 30.000 ja 
kasvu tarkasteluvälillä alle 
10.000 

+ asukkaita 30.000-60.000 tai kasvu 
tarkasteluvälillä yli 10.000 

+ asukkaita yli 60.000 

2. OSAYLEIS-, ASEMAKAAVATASO 
+ jos tarkasteltavan alueen kautta 
liittyy liikennejärjestelmään 
- - alle 5.000 ihmistä 
- - yli 5.000 ihmistä 

3. DETALJITASO 
Liikenneväylän suunnittelu 
- vanha väylä 
- uusi väylä 
Joukkoliikenteen linjastosuunnittelu 
- lyhyt aikatähtäin 
- pitkä aikatähtäin 
Kevyen liikenteen verkon suunnittelu 
Risteyksen liikennejärjestelysuunnitelma 
Liikennevaloj en suunnittelu 
- vanha risteys 
- uusi risteys 
Isojen laitosten tai yksittäisen alueen 
- liikenteellinen testaus 
- liittminen tieverkkoon 

ei arveta 
XX 	X 

Xi 	X 
X 	X 

ei arvetta 

X 
	

X H 
X 
	

XX 

	

X 	X 

XI 
(X) 
	

X 	(x) (x) 

X 
	(x) 	X 

	

x 	x! 
X 

x 
X 	(x) 	X 

Xx 

	

X 	X 

*) ennustemallin tyyppi, kts. taulukko 5.11 



5.2 Yle ikaavatasoirien liikenne-ennuGte 

YPT:ri ja PTSn ennusteet 

Yleiskaavatasoisia liikenne-ennusteita laaditaan yleensä pitkän 
tähtäyksen (PTS) tai ylipitkän tähtäyksen (YPTS) suunnitelmina 
(PTS:n jänne on n. 10-15 ja YPTS:n 15 -30 vuotta). Tällä tasolla 
ennuste nivoutuu kiinteästi yhteen muuhun kuntasuunnitteluun. 
Ylipitkän tähtäyksen liikennesuunnitelman tarkoitus on lähinnä 
selvittää koko kunnan alueen maankäyttösuunnitelman liikennejär-
jestelmän vaatima tilanvaraus sekä antaa tavoitteet ja kehitys- 
trendit lyhyermnön aikajänteen suunnittelulle. 

Ylipitkän tähtäyksen liikenne-ennusteissa on syytä selvittää mm: 
- 	Haluttu liikenteen palvelutaso 
- 	Kulkumuotoihin jako 
- 	Matkatuotokset (autoistuminen) 
- 	Matkojen sijoittelu (etäisyysfunktiot) 

I 	Jotta PTS:n liikenne-ennusteita yleensä voidaan jollakin tarkkuu- 
della laatia, vaaditaan muulta kuntasuunnittelulta, että tarvit-
tavat sosioekonomiset ym. perustiedot ovat saatavilla samalta 

I 
aikajänteeltä. Mitä yksityiskohtaisemmin maankäyttösuunnitelma 
on laadittu sitä helpompi on liikenteenkin osuus ennustaa. Luon-
nollisesti on myös otettava huomioon liikenne-ennusteista fee-
t'ack maankäyttösuunnitelmiin (kuva 5.21). 

PTS:n liikenne-ennusteissa on lisäksi otettava huomioon 
- 	liikenneverkon kapasiteettirajoitukset 
- 	YPTS:n tarkemmat matkatuotosmallit 
- 	YPTS:n tarkempi kulkumuotoihin jako 
- 	tarkempi selvitys tavara- ym. liikenteestä. 
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Kuva 5.21 
Liikenne-ennusteiden yhteys maankyttö- a 1iikennerjeste1md-
vaihtoehtoihin 

71 
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Yleiskaavatasoisten ennusteiden tarve eri kokoisissa kaupungeissa (kunnissa) 

Pienissä (alle 10.000 asukasta) kunnissa ei yleensä ole tarvet-
ta varsinaisen ennusteen laatimiseen. Liikenteen kasvu verkolla 
voidaan riittävällä tarkkuudella laskea autokannan kasvukertoi- 
milla. Silti on syytä kyllä asettaa PTS:n liikennepoliittiset ta-
voitteet osana kunnan kehittämissuunnitelmaa. 

Pienehköissä (10.000-30.000 asukasta) kunnissa saattaa jo olla 
syytä laatia karkea ennuste. Tällöin voidaan käsitellä esim. 
pelkästään ajoneuvoliikennettä ja suorittaa varsinainen ennuste 
joko kasvukerroinmenetelmöllä tai kokemusperäisellä analyyttisel-
lä mallilla. Tällöin tarvitaan pisteittäisiä liikennelaskentoja, 
maankäyttötietoja ja matkatuotos- ja jakelumallit. Näin saadaan 
liikennemäärät verkolla, jotka on täsmätty joissakin pisteissä 
laskentatietoihin. 

Keskisuurissa (30.000-60.000 asukasta) kaupungeissa on jo tarve 
käyttää yksinkertaistettua analyyttistä mallia, jossa voidaan 
käyttää myös kulkumuotoihin jakoa. Tällöin tarvitaan jo kehä- 
haastatteluja, joihin käytetyn mallin tulokset täsmätään. 

Suurissa kaupungeissa (yli 60.000 asukasta) on käytettävä täydel-
listä analyyttistä mallia, jossa mallin parametrit on saatu koti- 
haastattelusta. Mukaan tulevat myös matkan tarkoitusryhmittely ja 
henkilöauton käyttömandollisuus sekä kaikki kulkumuodot. 

Neliporrasennusteen päävaiheet 

Neliporrasmalleilla tarkoitetaan epäsuoria ennustemalleja, joissa I otaksutaan matkan tekemiseen liittyvien päätösten syntyvän nel- 
jänä perättäisenä vaiheena. Kullekin vaiheelle on oma malli, 
jossa päätös tai valinta suoritetaan matkantekijästä, lähtö- tai 

I päätealueesta sekä liikennejärjestelmästä riippuvien tekijöiden 
avulla. Mallin vaiheet ja vastaavat päätökset ovat tavallisesti 
(kuva 	5.22) 
- 	 matkatuotosmalli (matkustusfrekvenssi) I '- - 	 matkojen jakelumalli (määräpaikan valinta) 
- 	 kulkumuotojakomalli (kulkumuodon valinta) 

I -  sijoittelumalli (reitin valinta) 

Mallitarkasteluissa ryhmitellään liikkujat esim. autonomistuksen 
mukaan ja matkat tarkoituksen mukaan. Henkilömatkojen lisäksi muo- 

1 dostavat tavara-ajoneuvomatkat oman ryhmänsä. Tutkimusalueen si- 
säiset matkat käsitellään tavallisesri erillään ns. ulkoisista 
matkoista. Ryhmittely suoritetaan matkustuskäyttäytymisessä ilme- 

I nevien erojen perusteella ja kullekin ryhmälle laaditaan erikseen 
malli. 
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Matkatuot osmalli 
Kullekin alueelle lasketaan 
sieltä alkavien ja sinne pt-
tyvien matkojen kokonaism.är 
käytetyss. matkan tarkoitus- 
jaossa 

Matkatuotokset 

Il1lI • 	't' 1.• 	Jakelunialli 

	

___ . 1 	 Lasketaan alueiden väliset 

	

•.\( 	• 	1• 	 matkat 

7'.•'L 	
: 

	

•. . .. .:.: 	\ 
Matkojen uuntautunnnen 

''±JJ 	•1 	• 	•. 	 .' 	• 

' 	
ss...•s'\ 	 ,,' 

Kulkumuotoihin jako (ajoneuvo -  ja joukko- 
liikenne) 

Kuormitus (ajoneuvo- ja joukkoliikenne, 
ulkoiset matkat 1is.tty sisdsiin) 

Kuva 5.22 
Neliporrasmallin p.vaiheet 



74 

1 

1 
Ennustusalue jaetaan inandollisinunan homogeenisiin pienalueisiin, 

osa-alueisiin. Näiden alueiden määrä ja suuruus riippuu I ns. 
koko ennustealueen koosta ja siitä kuinka maankäyttö on jaettu 
asumiseen ja muihin toimintoihin. Aluejako kannattaa tehdä mah- 
dollisiminan yhteneväiseksi kunnan tilasto- ym. aluejakojen kans- 

I sa, koska tällöin vältytään turhilta tietojen muunnoksilta alue- 
jaosta toiseen. Yleensä alueiden lukumäärä kannattaa pitää mah- 
dollisiimnan pienenä, koska alueiden lukumäärän kaksinkertaistues- 
sa kasvaa koko ennustusprosessin vaatima työ noin nelinkertaisek- 

I si. 100 aluetta voidaan pitää suositeltavana maksimina lukuunotta- 
matta aivan suurimpia kaupunkejamme. 

1 Sisäinen ja ulkoinen liikenne 

Ennusteissa käsitellään sisäinen ja ulkoinen liikenne yleensä 

I erikseen (kuva 5.23). Läpikulkevan liikenteen ennuste saadaan 
usein muista ennusteista tai sitten se voidaan ennustaa kasvu- 
kerroinemenetelmällä. Alkava ja päättyvä liikenne joudutaan 
suurehkoissa kaupungeissa (30.000-60.000 asukasta) selvittämään 

I ulkorajan määräpaikkatutkimuksilla, jotka sitten projisoidaan 
ennustetilanteeseen. Sisäisen ja ulkoisen liikenteen suhteita 
eri kokoisissa taajamissa on esitetty seuraavassa taulukossa 

1 5.21. 	 ______ 

1 

1. Ulkoinen 
liikenne 

1 	 Kuva: 5.23 
• 	 Liikenteen jako sisäiseen ja ulkoiseen liikenteeseen. 

H 
Li 

 

ri 



I i 	 75 

Ii 

Syntykes- Kaikki ge- Sisäiset Kaikki ui- Sisäiset Uikoiset 
kuksen neroidut matkat koiset matkat matkat 
keskuslk. matkat matkat 

A 
B 

3368 
2796 

2538 
2180 

830 
6i6 

75 
78 

25 
22 

C 29)45 2327 618 79 21 
D 2995 2217 778 7)4 26 

3902 2)452 1)450 63 37 
E F1-F2 3008 1403 1605 )47 53 

I 	A = päkaupunkikeskus (Helsinki) 
B = valtakunnanosakeskus (Turku, Tampere, Oulu, Kuopio) 
C = maakuntakeskus (Pori, Hämeenlinna, Lahti, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, 

I 	 Mikkeli, Joensuu jne.) 
D = kaupunkikeskus (Järvenpää, Porvoo, Lohja, Tainmisaari, Salo, Rauma, Vammala 

jne.) 
E = kuntakeskus 	(Kerava, Tapiola/Fbpoo, Mäntsälä, Karkkila, Skylä, Toijala, 

I 	 Loppi jne.) 
F = paikalliskeskus (Karmelmäki/Helsinki ,Artjärvi kk, Nuxmni kk, Masku kk jne.) 

Sisäiset 
matkat 

C 	 2327 	Sisältö: Keskusluokan C taajamissa generoidaan keskimäärin 
2327 sisäistä matkaa/alueen 1000 asukasta 13-6)4 v/vrk. 

Taulukko 5.21 Generoitujen matkojen määrät keskusluokittain sekä sisäisten ja 
ulkoisten matkojen osuudet 

Osa-alueiden matkatuotokset 

Eri osa-alueilta alkavien ja niille päättyvien matkojen määrät 
eri matkaryhniissä saadaan maankäyttötietojen ja generointi- ja 
attrahointikertoimien avulla. Yksinkertaisimmissa tapauksissa 
ei matkaryhmiä tarvita kuin kaksi 

	

- 	kotiperäiset matkat ja 

-

ei-kotiperäiset matkat. 

Melko usein on ennusteissa matkaryhmiä neljä: 

	

- 	kotiperäiset tömatkat, 

	

- 	muut kotiperäiset matkat, 

	

- 	työperäiset matkat ja 

	

- 	muut matkat 

1' Hi 



76 

1 
Suurien kaupunkien ennusteissa on luokitteluna käytetty min. 
(Lahti / 12/) 

1 - 	 työmatkat 	(26,5 %) 
- 	 elintarvikeostosmatkat 	( 8,3 %) 
- 	 muut ostosmatkat 	( 	4,7 %) I - 	 asiointimatkat 	( 7,8 %) 
- 	 koulumatkat 	(12,7 %) 

I 
- 	 huvimatkat 	( 9,0 %) 
- 	 vierailumatkat 	( 9,0 %) 
- 	 työhön liittyvät matkat 	(12,0 %) 
- 	 muut ei-kotiper. matkat 	(10,0 %) 

1 "Matka- Generointi- ja attrahointikertoimet määritellään lussa 
tuotokset" esitetyillä periaatteilla. Tärkeimmät maankäyttötiedot, 
jotka em. kertoimilla kerrotaan ja jotka on saatava osa-alueittain I __ ovat: 

- 	 asukkaiden lukumäärä 

1 - 	 työpaikkojen lukumäärä 
- teollisuustyöpaikat 
- vähittäiskaupan työpaikat 
- palvelutyöpaikat I - muut työpaikat 

I Osa-alueiden välisten liikennevirtojen määrittminen (matkamatriisi) 

Osa-alueiden matkatuotosten tultua määritetyksi lasketaan seuraa- 
vaksi alueiden väliset liikennevirrat. Tmä tapahtuu yleensä ns. 

I Voorhees-mallilla, jossa tarvitaan alueiden generaatioideri ja 
attraktioiden lisäksi etäisyysfunktiot eri matkaryhniille. Etäi- 
syysfunktio kuvaa liikennevirtojen jakelussa matkavastuksia eri 
lähtö- ja määräpaikkojen välillä. Sitä voidaan kuvata matka-ajan, I matkan pituuden, matkakustannusten, kävely- tai odotusajan ja 
edellä mainittujen suureiden yhdistelmien funktiona. Yleensä käy- 
tetään mallia 

A.f(d..) 
T.. 	G.. 	

:ij 

:IJ 	1 	fl 

E A f(d. 

jossa 
T. . = matkat osa-alueelta i osa-alueelle j 

13  
G = osa-alueen i generoimat matkat 
A. = osa-alueen j attrahoiinat matkat 
fd.) = osa-alueiden i ja j välinen etäisyysfunktion arvo 

n 	
osa-alueiden lukumäärä 

Etäisyysfunktio on yleensä kokemusperäinen (kts. kohta 2.3 
"Etäisyysfunktiot". 

[1 
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1 
Kulkuinuotoihin jako 

Kulkumuotoihin jako voi tapahtua ennen tai jälkeen osa-alueiden 
välisten virtojen määrämistö. tai samanaikaisesti tnän kanssa. 
Jos se tapahtuu ennen osa-alueiden välisiä virtoja, ovat matka- 
tuotokset heti alkuun laskettava halutuille kulkumuodoille. Tznä 
tapa vähentää työtä ja sitä käytetään silloin, kun ennustetaan 
esim, vain yksilöllinen ajoneuvoliikenne. Tällöin täyty-y lähtö-
olettamuksena olla, etteivät joukkoliikenteen matkamääriin vaikut-
tavat tekijät muutu olennaisesti. 

Jos kulkumuotoihin jako tapahtuu matkamatriisin laskemisen jälkeen, 
täytyy matkatuotoksti olla laskettu kaikille käsiteltäville kul-
kumuodoille yhteensä. Tällaisessa tapauksessa oletetaan matkan 
tekijän ensiksi valitsevan matkan määräpaikan ja vasta tämän 
jälkeen mitä kulkuneuvoa hän käyttää matkalla. Etäisyysmatriisin 
on tällöin oltava riippumaton kulkumuodoista (käytettävä esiin. 
linnuntie-etäisyyttä). 

Paras tapa olisi suorittaa kulkumuotoihin jako samanaikaisesti 
matkamatriisin laskemisen kanssa. Tällöin määräpai.kka, johon pääs-
tään useilla kulkumuodoilla, olisi puoleensavetävmpi kuin sel-
lainen määräpaikka, johon voidaan mennä vain yhdellä kulkumuodol-
la. Etäisyysfunktion tai tässä tapauksessa matkavastustaulukon 
määräminen tulee kuitenkin huomattavan hankalaksi, joten tätä 
tapaa ei normaaleissa perinteisissä ennusteissa ole käytetty. 

Itse kulkumuotoihin jako perustuu eri kulkumuotojen 
tarjoamien palvelutasojen eroihifl. 	Palvelutasoa mitataan 
esim. matka-ajalla, matkakustannuksilla ja kävelyetäisyydellä. 
rös joukkoliikenteen odotusajat ja vaihtojen lukumäärät sekä 

tariffit vaikuttavat jakoon. Kuvassa 5.2)4 on esitetty periaatteel-
linen kuva jakokäyrästä, jolla voidaan jakaa kokonaismatkamäärä 
kanden osa-alueen välillä joukko- ja yksilöllisen ajoneuvoliiken-
teen välillä. 

1,0 
	

1,0 

Joukkolii-°'5  
kenteen 
osuus 

04- 

1 
	 0,l 

1 	Kuva: 5.2)4 Periaatteellinen esimerkki kulkumuotoihin jakamisessa 

Joukkoliikenteen matka-aika/yksilöllisen 
liikenteen matka-aika 

1 
	

käytettävistä jakokäyristä 

0.5 

40 
0.5 	1,0 
	

10 

1 
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Verkon kuormitus 

Kulkumuotoihin jaon jälkeen seuraa ennusteprosessissa verkon 
kuormitus. Sekä yksilöllisellä että joukkoliikenneverkolla tut- 
kitaan mitkä reitit liikenne osa-alueiden välillä vallitsee. 
Liikenneverkostosta tarvitaan seuraavia tietoja: 

A. Yksilöllisen liikenteen verkko 

- 	nopeudet linkeillä (solmuväleillä) 
- 	linkkien pituudet 
- 	yksisuuntaisuus - kaksisuuntaisuus 
- 	lisäksi joissakin tapauksissa 

- 	linkkien ja risteysten kapasiteetit 
- 	odotusajat (risteysten aiheuttamat) 
- 	kävelyetäisyydet pysäköintipaikoille 
- 	pysäköintialueiden koko ja pysäköintimaksut 

B. Joukkoliikenteen verkko 

- 	linkkien pituudet 
- 	linkkien nopeudet 
- 	vuorovälit 
- 	sekä lisäksi tarvittaessa 

- 	vaihtoajat 
- 	pysäkkiajat 
- 	kävelyetäisyydet eri alueilla lähimmälle pysäkille 

Verkon kuormitus voi tapahtua useilla eri menetelmillä. Se voidaan 
tehdä matka-ajan tai matkaripituuden perusteella tai näiden 
kombinaatiolla tai vielä monimutkaisemmilla palvelutasoa kuvaa- 
villa kriteereillä. Osa-alueiden väliset matkat voidaan jakaa 
joko kaikki yhdelle (parhaalle) reitille tai käyttäen monireitti-
sijoittelua. Lisäksi voidaan tarvittaessa ottaa kapasiteettira-
joitukset huomioon. 

Yleensä ennen sijoittelua täytyy tulostaa muutamia testipuita, 
jotka kuvaavat määrätyltä alueelta kaikille muille alueille par-
haita reittejä. Testipuut laaditaan yleensä yhdelle keskei--
selle alueelle ja jokaisella pääsuunnalla olevalle alueelle. 
Jos testipuut näyttävät virheellisiltä korjataan verkkoa, kunnes 
puut ovat kunnolliset. Tämän jälkeen voidaan matkamatriisilla 
kuormittaa verkko eli sijoittaa osa-alueiden väliset liikenne- 
virrat eri osa-alueiden väliselle parhaalle yhteydelle. 

Koska ennusteessa on yleensä useita eri verkkovaihtoehtoja, 
joudutaan kuoriuitus suorittamaan useasti. Kuormitetusta verkosta 
lasketuilla palvelutasoa kuvaavilla tunnusluvuilla voidaan sit-
ten verrata eri vaihtoehtojen paremmuutta. 

1 
1 
1 
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1 
5.3 Osayleiskaava- ja asemakaavatasoinen liikenne- 

ennuste 

Osayleiskaava- ja asemakaavatasoisten ennusteiden tarve 

1 	Osayleiskaava- tai asemakaavatasoisia liikenne-ennusteita 
laaditaan yleensä ylipitkän tähtäyksen (30 vuotta) aluevarausten 
määritystä varten. Myös 10-15 vuoden ennusteet voivat tulla 
kysymykseen min, eri väylien rakentamisvaiheiden ja rakenta.mis-
järjestyksen määritystä varten. 

I 	 Ennusteen tarve riippuu laajempien ennusteiden tarkkuudesta sekä 
tutkittavan alueen koosta ja ennustetuista maankäyttölisäysten 
suuruudesta. 

1 	Pienissä (alle 10.000 asukasta) kunnissa ei ole tarvetta myöskään 
asemakaavatasoisen ennusteen laatimiseen. Liikenteen kasvu 

I 	
verkolla voidaan riittävällä tarkkuudella .rvioida autokannan 
kasvukertoimilla. 

Jos tarkastL tavan alueen kautta liittyy päälii.kenneverkkoon 

1 	 alle 5000 henkilöä tai vastaavan liikenteen synnyttämä työpaikka- 
määrä, ei ennusteita normaalisti tarvita. Alueesta riippuen 
karkea kapasiteettitarkastelu paikallisiin erityistutkimuksiin 

' 

	

	 tai kas-v-ukerrointyyppiseen ennusteeseen saattaa tulla kysynykseen 
jos yleiskaavatasoista ennustettaei ole käytettävissä. 

' 	 Jos tarkasteltavan alueen kautta liittyy päälikenneverkkoon 
yli 5000 henkilöä tai vastaavan liikenteen synnyttämä työpaikka- 
määrä tulee selvittää liikenne-ennusteisiin perustuen pääliittymieri 
kapasiteetti ja alueen sisäisen katuverkon mitoitus. Kevyen- ja 

' 	 joukkoliikenteen osalta ei yleensä varsinaisia ennusteita tarvita. 
Kevyen liikenteen pääsuunnat ja tärkeimmät ajoneuvoliikenteen 
ylityskohdat tulee kuitenkin selvittää. Ennusteen tulee perustua 

I 

	

	 yleiskaavalliseen ennusteeseen tai paikallisiin erityistutkimuksiin. 
Myös kasvukerrointyyppinen ennuste voi tulla kysymykseen. 

Ennusteen suoritus 

[ 

Yleensä osayleiskaava- tai aseniakaavatasoinen ennuste pohjautuu 
yleiskaavatyössä laadittuihin liikenne-ennusteisiin, joita tarken-
netaan kyseisen suunnittelualueen osalta. Jos laajemman alueen en-
nustetta ei ole käytettävissä, voidaan ennuste laatia käyttäen 
yleiskaavaosassa esitettyä metodiikkaa. Ennusteessa joudutaan täl-
löin käsittelemään suunniteltavaa aluetta laajempi kokonaisuus. 
Aluejaon suunnittelualueella tulee olla tiheä. Suunnittelualiieen 
ulkopuolella voidaan käyttää harvaa aluejakoa kuitenkin siten, 
että liikenne sijoittuu oikeille teille tutkittavalla alueella. 
Asemakaavatasoisen ennusteen tulee pohjautua yleensä myös 
paikallisiin erityistutkiniuksiin ja liikennelaskentoihin. 

1 
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Seuraavassa on kuvattu ennusteiden suoritus yleisinnnissä 
' tapauksissa, 

1. 	Vanha ennuste olemassa tutkittavalta alueelta 

1 Jos alueesta on tehty ennuste aikaisemmin, voidaan liikennevirrat 
muuttaa vastaamaan uutta maankäyttöä ns. F-mallilla. 
Vastaavaa metodiikkaa voidaan käyttää myös yleiskaavallisissa 

I ennusteissa. 

F-malli on menetelmä, jolla olemassaoleva liikennevirtamatriisi, jonka 
maankäy-ttöolettamukset tunnetaan, voidaan muuntaa uuden maankäytön 
mukaiseksi. 

F-malli antaa matemaattisesti täsmällisen tuloksen, mikäli osa-alueiden 
välisten matkojen määrät voidaan ennustaa Voorhees-tyyppisellä veto- I voimamallilla ja mikäli 

I 
- 	alkuperäinen matkamatriisi on "oikea" 
- 	käy-eetyt tuotoskaavat antavat vähintään tuotoksien 

suhteellisen muutoksen oikein ja 
-- 	liikenneverkot eivät muutu olennaisesti, eikä kulku- 

tapajakaumassa tapandu muutoksia. 

F-mallin varsinainen muunnoskaava on muotoa: 

1 A.0 

1 u 	3 	1 T. 	= T. 	G. 	- 	 , jossa 	(1) 13 	1 	
A. 

i
13 

T 

yläindeksi 	u = uusi 
T. 	= matkat alueelta i alueelle j 

1 G 	= alueen i synnyttäniät matkat 
A 	= alueen j matkojen vastaanottokyky 

1 Alueen synnrttämät matkat saadaan kaavasta: 

L. 

1 1 
G. 	= 	 jossa 	 (2) , L 

I kaavan (1) muuttu.jien lisäksi 

L. = käytettävän tuotoskaavan antamat 

I alueen i synny±tniät matkat 
Vastaanottokyky esiintyy kaavassa (i) 	vanhan ja uuden 
vastaanottoky-vyn suhteena, joten vastaanottokykyinä A. voidaan käyttää 

1 suoraan tuotoskaavojen antamia vastaanottokykyjä. 	' 

1 
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2. Alue kuuluu osana laajempaan verkkoon, jolle on laadittu ennuste 

Maarikäyttömuutosten ohella asemakaavatasoisissa ennusteissa joudu-
taan normaalisti tarkentamaan ennustetta suunniteltavan alueen 
osalta. Asemakaava-alueella aluejakoa tihennetäö.n. 'kn. suuret 
pysäköintialueet tulisi erottaa omiksi alueikseen. Matkat nin 
muodostuvien pienalueiden kesken jaetaan tuotoslukujen suhteessa. 
Muualla voidaan aluejakoa harventaa alkuperäisen ennusteen alueita 
yhdistämällä. Tieverkkoa täydennetään siten, että päätieverkon 
ohella tulisi ennusteessa esiintyä YÖs kokoojakadut ja 
tärkeimmät tonttikadut aluekytkentöinä. 

Asemakaavatasoinen ennuste voidaan myös irroittaa kehähaastattelun 
avulla yleiskaavallisesta ennusteesta. Alueiden lukumäärä saadaan 
tällöin pienenernään. Ulkoiset alueet ovat tällöin kaava-alueeseen 
rajoittuvia teiden päitä. 

3. Alueella ei ole käytettävissä aikaisempia liikennevirtaerinustejta 

Jos asemakaava tai osayleiskaava laaditaan alueelle, jolta ei ole 
käytettävissä aikaisempia ennusteita, voidaan liikenteen kehitys 
arvioida 

- 	perustuen nykyisiin liikennemääriin ja maankäyttö- 
muutoksista ja mm. autoistuinisesta laskettaviin 
kasvukertoimiin 

- 	perustuen alueen maankäyttötekijöistä laskettuihin 
liikennetuotoksiin sekä arvioihin liikenteen suuntautumisesta tai 

- 	Perustuen 	• kyseisellä tai vastaavalla alueella 
tehtyihin liikennehaastatteluihin, laskentoihin tai muihin 
erikoistutkimuksiin. 

Yleensä erillisillä kaava-alueilla ei täydellisen liikenne 
ennusteen tekeminen ole tarpeen. Usein riittää pääristeysten tai 
alueen synnrttämän kokonaisliikennemäärän arviointi esim. perustuen 
taulukoihin 5.32-5.33. Alustavissa laskelmissa voidaan henkilö- 
autolla tehtyjen matkojen olettaa kasvavan ajoneuvokannan 
suhteessa, jolloin henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä pysyy 
vakiona (3,0-5,0 matk/henkilöauto/vrk). 

Taulukossa 5.314 on esitetty henkilöautokannan kehitys tie- ja 

1 

	

	vesirakennuspiireittäin /13 1. Taulukossa 5.35 on esitetty 
esimerkki asemakaavatasoiseen ennusteeseen liittyvästä erillis-
tutkimukse sta. 

1 
1 

1 



Taulukko 5.32 
Matkojen suoritustiheys kulkumuodoittain eri kuntaryhmissä 197 )41)4/ 
(sisältää myös ulkoiset matkat) 
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yht. 
Kunt aryhmä 

Helsinki ympäristöineen 

Turku, Tampere ja Lahti 
ympäristöineen 

Muut Etelä-Suomen kaupungit 
ja kauppalat 

Etelä-Suomen maalai skunnat 

Keski-Suomen kaupungit ja 
kauppalat 

Keski-Suomen maalai skunnat 

Pohjois-Suomen kaupugit ja 
kauppalat 

Pohjois-Suomen maalaiskunnat 

Matkoja/asukas/vrk (13-6)4 vuotiaat) 
kevyt 	henkilö 	joukko 	muulla 
liikenne autolla 	liikenne tavalla 

1,0)4 	1,28 	1,01 	0,02 	3,35 

1,21 1,38 0,60 0,05 3,2)4 

l,LiJ 1,5)4 0,25 0,05 3,28 

1,0)4 1,63 0,39 0,09 3,15 

i,6o i,)4o 0,26 0,05 3,31 

0,)49 1,30 0,28 0,09 2,66 

	

1,12 	1,10 	0,16 	0,03 	2,)41 

	

0,86 	1,12 	0,27 	0,08 	2,31 

kevyt liikenne = kävellen, polkupyörällä 
moottoripyörällä tai mopolla 

henkilöautolla = henkilöautolla kuljettajana, 
henkilöautolla matkustaj ana, 
t aks i ila 

joukkoliikenne = linja-autolla, raitiovaunaiLla, 
junalla 

Taulukko 5.33 
Henkilöautomatkat (henkilöauton kuljettajana ) kuntaryhmittäin 197 )4 /)4/ 

ai.rLotiheys matkaa/ha/ km/ha/vrk 
ha/1000 as. vrk 	_________________ 

Helsinki ympäristöineen 193 3,37 56,9 
Turku, Tampere ja Lahti ympäristöineen 198 3»4 5 50,)4 

Muut Etelä-Suomen kaupungit ja kauppalat 20)4 3,77 57,7 

Etelä-Suomen maalaiskunnat 207 3,37 55,0 

Keski-Suomen kaupungit ja kauppalat 198 3,26 

Keski-Suomen maalaiskunnat 195 2,97 53,6 

Pohjois-Suomen kaupungit ja kauppalat 216 3,2)4 5)4,)4 

Pohjois-Suomen maalaiskunta 168 3,09 65,3 



- - - -- --- ---ur 

Taulu1ko 5.314 
Henkilöautokantaennuste (kpl) 19714-1935  tie- ja vesirakennuspiireittin 

Tie- ja 'Jesirakennuspiiri 	19714 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	19814 	1985 

1. Uudenmaan 

2. Turun 

14. Hrneen 

5. Kynen 

6. Mikkelin 

7. PohjDis-Karjala 

8. KUOpiofl 

9. Ku5ki-3ionen 

10. Vaasan 

11. Kesk i-Phjanaaan 

12. Oulun 

13. Kainuun 

114. Lapin  

	

218 800 	230 700 	21414 000 	258 900 	275 200 	291 500 	306 1400 	319 700 	333 000 	3146 1400 	359 700 	373 100 

	

1149 1400 	155  1400 	162 200 	169 700 	177 900 	186 200 	193 700 	200 1400 	207 200 	2114 000 	220 700 	227 1400 

	

133 300 	139 700 	1146 800 	1514 700 	163 500 	172 200 	180 200 	187 300 	1914 500 	201 600 	208 800 	215 900 

	

66 1400 	70 100 	73 100 	76 500 	80 300 	814 000 	8.7 1400 	90 500 	93 500 	96 600 	99 600 	102 700 

	

38 500 	39 800 	14i 200 	142 800 	1414 600 	146 1400 	147 900 	149 1400 	50 800 	52 300 	53 700 	55 100 

	

31 1400 	32 1400 	33 500 	314 800 	36 200 	37 500 	38 800 	14o 000 	141 000 	142 200 	143 300 	1414 1400 

	

142 000 	145 500 	145 200 	147 200 	149 300 	51 500 	53 1400 	55 200 	56 900 	58 700 	60 1400 	62 200 

	

1414 500 	146 200 	148 200 	50 1400 	52 800 	55 200 	57 300 	59 300 	61 300 	63 200 	65 200 	67 100 

	

83 100 	86 300 	89 800 	93 800 	98 100 	102 500 	106 1400 110 000 113 600 	117 100 	120 700 	1214 200 

	

19 1400 	20 000 	20 600 	21 300 	22 000 	22 700 	23 1400 	214 000 	214 600 	25 200 	25 900 	26 500 

	

142 300 	1414 100 	146 200 	148 1400 	51 000 	53 1400 	55 700 	57 700 	59 Boo 	61 800 	63 800 	65 900 

	

17 1400 	18 000 	18 600 	19 200 	20 000 	20 800 	21 1400 	22 100 	22 700 	23 300 	23 900 	214 500 

	

35 1400 	36 600 	38 000 	39 500 	141 200 	142 900 	1414 1400 	145 800 	147 200 	148 600 	50 000 	51 300 
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1 	Taulukko 5.35 

Esimerkki asemakaavatason matkatuotostutkimuksesta 

1 	Laskentakohteet ja 

1. ASUNTOALIJE (laskentapäivä 19.10.76) 
Sateenkaari, Sateentie Tapiolassa 
- kokonaiskerrosala 27.000 m2 , josta liiketilaa 400 m 2 

 ja asuritoalaa 26.600 m2  
- asukkaita n. 1000 henkilöä 

Aarnuhuipputunti klo 7.10.. .8.10 
alueelta lähti 100 autoa 
alueelle tuli 	20 " 

yht. 120 autoa 

Asuntoalueen aiheuttama liikenne 
ruuhkatuntina: 

Iltahuipputunti klo 16.30.. .17.30 
alueelta lähti 68 autoa 

	

alueelle tuli 	121 " 

	

yht. 	189 autoa 

0,189 autoa/asukas 
0,007 autoa/ka-m2  

2. TOIMISTORAKENNUS (laskentapäivä 20.10.76) 
MTK:n talo Tapiolassa 	

2 - kaavan mukainen kerrosala n. 20.000 m 
- työpaikkamäärö. arvio 1 00 (25 m2 /tp) 

Aamuhuipputunti klo 7itO.. .8.o 
	

Iltahuipputunti klo 15.10. . .16.)40 
toimistolle tuli 138 autoa 	toimistolle tuli 	49 autoa 
toimistolta lähti 28 " 
	

toimistolta lähti 133 

yht. i66 autoa 	 yht. 182 autoa 

Toimistorakennuksen aiheuttama liikenne 	0,)455 autoa/työntekijä 
ruuhkatuntina: 	 0,009 autoa/ka-m2  

3. HOTELLI (laskentapäivä 21.10.76) 
Polar Kilossa 
- huoneita 90 
- vuodepaikkoja 280 (max.), joista laskentapäivänä oli 
kytössä 120, mikä vastaa keskimääräistä käyttösuhdetta, 
joka on n. 

- kerrosala -i..870 m2 
 - tilavuus 18.500 m3  

UI 

Aamuhuipputunti klo 8.00.. .9.00 
hotellista lähti 29 autoa 

	

hotelliin tuli 	26 " 

	

yht. 	55 autoa 

Hotellin aiheuttama liikenne 
huipputuntina: 

Iltahuipputunti klo 16.30.. .17.30 
hotellista lähti 25 autoa 

	

hotelliin tuli 	27 " 

	

yht. 	52 autoa 

0,611 autoa/hotellihuone 
0,196 autoa/vuodepaikka 
0,011 autoa/ka-m2  

1 



5 )4 Väyläkohtainen liikenne-ennuste 

Väylien liikennemäärät ennustetaan yleensä alueiden kaavoituk-
seen liittyen. Erilliset väyläkohtaiset ennusteet tulevat siten 
kysymykseen yleisimmin taajama-alueiden ulkopuolella. Seuraa-
vassa on tarkasteltu yleisimpiä väyläkohtaisia ennusteita. 

1. Tutkittava väylä sisältyy vanhaan ennusteeseen 

Erityisesti yleiskaavatasoiset ennusteet saattavat olla väylän 
yksityiskohtien suunnittelun kannalta liian karkeita. Yleensä 
tällaista ennustetta kannattaa kuitenkin käy-ttää lähtöaineistona. 
Ennusteen tarkentaminen tapahtuu mm. aluejakoa ja tiestöä tihen-
tinällä väylän varrella. Ennustemetodiikka vastaa tällöin edel-
lä kerrottua asemakaavatason ennustetta. 

2. Vanha väylä, liikenneverkossa ei tapandu oleellisia muutoksia 

rJL:n yleisille liikennelaskentatarpeille on tehty kasv -ukerroin-
ennusteet vuosille 1985 ja  1990. Näiden ennusteiden käyttö on 
mandollista edellyttäen, että tutkittavalla alueella ei tapandu 
oleellisia muutoksia väylästössä. (Ennusteet perustuvat v -uoden 
1975 yleisiin liikennelaskentoihin). 

Lisäksi on edellytyksenä, että väylään rajoittuvien alueiden 
maankäyttöinuutokset vastaavat likipitäen seudun maankäytön kes-
kimääräistä kehitystä. Jos maankäytössä tapahtuu merkittäviä 
lisäyksiä on kasirukertoimet arvioitava tutkittavaan väy1än 
liittyen erikseen maankäyttötekijöiden tuotoslukuihin perustuen. 

3. Uusi väylä tai liikenneverkossa tapahtuu oleellisia muutoksia 

Liikennelaskentoihin ja kasvukertoimiin perustuen voidaan laskea 
tiettyjen poikkileikkausten liikenne myös muuttuneessa liikenne-
verkkotilanteessa. Väylien keskeinen jakautuma lasketaan esim. 
liikennehaastattelusta saatuihin lähtö- ja määräpaikkatietoihin 
perustuen. Haastatteluaineisto muunnetaan kasvukertoimilla en-
nustetilanteeseen. Yksinkertaisissa tapauksissa esim. ohikulku-
väylälle siirtyvä liikenne voidaan selvittää esim. rekisteri-
tunnusmenetelmää käyttäen. 

5. 5 Risteyskohtainen liikenne-ennuste 

Risteysten liikenteet selvitetään yleensä liikenneverkko- tai 
väyläkohtaisissa ennusteissa. Erillisten risteyskohtaisten en-
nusteiden tarve riippuu ensisijaisesti muiden ennusteiden tark-
kuudesta. Normaalisti erillinen risteyskohtainen ennuste on 
liikennelaskentaan perustuva kasvukerroinennuste. Ennusteita 
tarvitaan mm. risteysten parantamissuunnitelmien laatimisessa 
tai liikennevalojen suunnittelussa. 

Ennustejakso vaihtelee yleensä 5-15 iruoden välillä. 



1 
I 	Uusien risteysten liikennemärt selvitetään verkko- tai väylä- 

tasoisessa ennusteessa, jota voidaan risteyksen suunnittelun 
yhteydessä tarpeen mukaan tarkentaa. Vanhojen risteysten osalta 
riittää yleensä lähivuosien liikenteen kasv -uprosentin arvioiminen 

1 

	

	perustuen havaittuun kehitykseen ja ennustettuihin maankäytön 
lisäyksiin. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1] 
1 

1 
11 
1 
1 
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LIIKENNE-ENNUSTEISSA 
KÄYTETTY OSA- ALUEJAKO 
ÄÄNE KOSKI 
LIIKENNETEKHIIKKA OY 



LI IKENNE VERKKO- 
SUUNNITELMA V. 2000 

EKOSKI 

LIIKENNETEKN!IK 	OY 
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SUOLPHT 1 3 

106 SOLMUPISTE 	
ENNUSTEESSA KÄYTETTY 
LIIKENNE VERKKO NOPEUS 

TUTKIMUSALUE 	
UIk!NNKNflK OY 



MARKKAMAKI 

ALUEIDEN VÄLISET 
LIIKENNEVIRRAT V. 2000 
687.0 xlO-MATKAA/VRK 
LIIKEPINETEKNIIKKA OY 



PPNEO5I 	L,TOY 

KUORMITUKSET V. 2000 

LIIKENNETEKP4IIKKA OY 



KUORMITUKSET V. 2000 
100 KVL AJON/VRK 

HAVAINNEKUVA 
LIIKENNETEKNIIKKA OY 



KÄÄNTYNISSUUNTA 

100 --> 10 1$ --> 103 
100 --> 104 --> 135 
100 --) 104 --> 136 
103 --> 104 --> 100 
103 .--> 1014 --> 135 
103 --> 10 14 --> 136 
135 --> 10 14 --> 100 
135 --> 104 --> 103 
135 --> 104 --> 136 
136 --> 10 14 --> 100 
136 --> 104 --4 103 
136 --> 10 1$ --> 135 

106 --> 107 --4 108 
106 --> 107 --> 110 
108 --> 107 --> 106 
108 --> 107 --> 110 
110 --> 107 --> 106 
110 --> 107 --> 108 

107 --> 110 --3 111 
107 --> 110 --> 112 
111 --> 110 --> 107 
111 --> 110 --> 112 
112 --> 110 --> 107 
112 --> 110 --> 111 

110 --> 111 --> 120 
110 --> 111 --> 1314 
110 --> 111 --> 135 
120 --> 111 --> 110 
120 --> 111 --> 1314 
120 --> 111 --> 135 
134 --> 111 --> 110 
1314 __> 111 --> 120 
134 --> 111 --> 135 
135 --> 111 --> 110 
135 --> 111 --> 120 
135 --> 111 --> 134 

115 --> 116 --> 117 
115 --> 116 --> 119 
117 --> 116 --> 115 
117 --3 116 --> 119 
119 -- 116 --> 115 
119 --> 116 --> 117 

LIIKENNE KÄÄNTYPIISSUUNTA LIIKENNE 

435 116 --> 119 --> 118 128 
2363 116 --> 119 --> 120 202 
986 118 --> 119 --> 116 129 
64 14 118 --4 119 --> 120 8141 
611 120 --> 119 --> 116 89 
4141 120 --> 119 --> 118 753 

1454 
437 123 --> 12 14 -.4 125 681 

0 123 --> 12*4 --> 132 0 
1409 125 --> 12 14 --> 123 292 
23*4 125 --3 12*4 --> 132 403 

0 132 --> 12 1$ -_> 123 0 
132 --> 12 14 -_> 125 101 14 

1220 
318 130 --> 131 --> 132 60 

11119 130 --> 131 --> 137 615 
2136 132 --> 131 --> 130 91 

1476 132 --> 131 --> 137 276 
2176 137 --> 131 --> 130 1055 

137 --> 131 --> 132 829 
2385 

69 6 --> 132 --> 131 0 
2579 6 --> 132 --3 12 14 0 
392 6 -- 132 --> 133 598 
73 131 --> 132 --> 6 0 

511 131 --> 132 --> 12*4 829 
131 --> 132 --> 133 60 

102 12 14 .-> 132 --> 6 0 
1704 124 --> 132 --> 131 276 
1090 124 --> 132 --> 133 127 
269 133 --> 132 --> 6 601 

0 133 --> 132 --> 131 91 
7514 133 --> 132 --> 1214 185 
1515 

0 
672 
1187 
720 
1338 

0 
128 

0 
202 
129 
89 

ÄÄNEKOSKI 
RISTEYSSELYITYS V.1985 
LTOY 29.8.1977 



1 
1 PROJEKTI OIJLIJ LI IKENNETEKNI IKKA OY /05/7 

cuiii_t_i -r i '-'EI:kcu KOODAUS ' L.INKKI PITL(LIS NOPEUS LI IKENNEMP VRP. LIJOKKA 
B --> -----:> YHT. --> <-- 

1 1 201 223 20 20 '3 0 '3 1 1 • 1 202 223 20 21.3 '3 0 13 1 1 
2 2132 146 20 213 '.3 0 '3 1 1 ' 2 2133 175 213 20 '3 13 '3 1 1 
3 204 244 20 20 '3 '3 $3 1 1 
3 236 212 21.3 20 0 '3 13 1 i. 
4 .) '3 j• . 0 ' 1 1 

I 220 0 '3 011 
6 207 273 20 20 '3 0 3 1 1 
6 2:1? 580 20 20 '3 0 '3 1 1 • 72135 751 4545 '3 '3 0 1 1 • :3 20:3 16? 21.3 20 0 '3 '3 1 1 
9 209 1:32 20 20 0 0 0 1 1 • 11.3 210 154 20 20 '3 '3 '3 1 

Iii 211 505 20 21.3 '3 '3 '3 1 1 
ii 212 8±1 20 213 $3 0 0 1 1 
12 213 271 20 20 '3 0 '3 1 1 

1 12 2±4 3134 20 213 '3 13 '3 1 1 • 12 23:3 374 20213 '3 0 0 1 1 
13 214 327 2020 0 0 '3 1 1 • .j7 215 571 213 213 13 0 '3 1 1 • 13 216 498 20 20 13 13 '3 1 1 
:t4 217 375 20 213 0 0 1 - 15 216 242 20 213 '3 0 13 1 1 

1 15 218 291. 20 20 13 0 0 1 1 • 15 219 4134 213 20 '3 0 0 1 1 
liS 2213 412 20 21.3 '3 13 '3 1 1 ' 1? 221 251 20 20 0 '3 13 1 1 
1:3 222 339 213 20 $3 0 0 1 1 
19 222 538 213 20 €3 $23 '3 1 1 • 19 223 599 20 20 0 13 0 1 1 

I 20 224 661 20 20 0 13 '3 1 1 
2:t 224 2271 2123 20 '3 0 0 1 1 
22 223 586 213 20 13 13 '3 1 1 

1 22 225 17'i 20 2121 0 13 '.1 ± 1 

1 
1 
1 
1 
1 
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OULU!1 LI IKENNE-ENNUSTE 
AJOREITIT KAINUUNTIELTP 
MUILLE ALUEILLE 

1 	 LIlKENNETEKNIIK OY 
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