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LIIKENNE- JA AUTOKANTAENNUSTE 1980 - 2000 

Seuranta 1982 

Yhteenveto 

'Liikenne- ja autokantaennuste 1980 - 2000" valmistui vuonna 

1980. Ennuste tehtiin yhteistyönä TVH:n, Taloudellisen suun-

nittelukeskuksen ja Teknillisen korkeakoulun edustajien kanssa. 

Jotta tienpidon pitkän aikavälin suunnittelu pohjautuisi ajan 

tasalla oleviin käsityksiin liikennepalvelujen kysynnästä, en-

nustetta tehtäessä sovittiin sen jatkuvasta, vuosittaisesta, 

seurannasta. 

Ennusteen vuotuisen seurannan tarkoituksena on tehdä johtopäätös 

ennusteen käyttökelpoisuudesta, tai mikäli aihetta ilmenee, sen 

tarkistamisesta. Tarkistaminen tulee kyseeseen, mikäli ennusteen 

pohjana olevien taustatekijöiden kehitysnäkymissä tapahtuu olen-

naisia muutoksia, tai jos toteutuva liikenne poikkeaa selvästi 

ennustetusta. Lisäksi seurantatyössä suoritetaan vuosittain 

erillistarkasteluja liikenteen kehitykseen vaikuttavista teki-

jöistä. 

Ennusteen seurantaraportissa 1982 on tarkasteltu autokannan ja 

liikenteen kehitykseen vaikuttavia taustatekijöitä. Ennjsteen 

toteutumaa on seurattu ajankohtana 31.12.1981. Lisäksi on suo-

ritettu erillistarkasteluja. 

Taustatekijät. Autokannan ja liikenteen kehitykseen vaikuttavista 

taustatekijöistä on tarkasteltu taloudellisen kehityksen näkymiä, 

polttoaineen hintaa ja saatavuutta, autoilun kustannusten kehi-

tystä, väestöennusteita sekä julkisen vallan autoliikenteeseen 

kohdistamaa veropolitiikkaa. Taustatekijöiden kehityksessä ei ole 

tapahtunut sellaisia oleellisia muutoksia, jotka edellyttäisivät 

ennusteen tarkistainisti (liitteet 1 ja 7). 
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Ennusteen toteutuma. Toteutunut autokanta on ajankohtana 

31.12.1981 suurempi kuin ennusteraportin a-skenaarion mukainen 

ennuste. Tämä johtuu lähinnä henkilöauton keski-iän ennakoitua 

nopeammasta kasvusta. Kuitenkin näin lyhyen seuranta-ajanjakson 

perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä ennusteen toteutumasta 

pitkällä aikavälillä. 

Suoritetun devalvaation johdosta henkilöauton hinta nousee mel-

koisesti samalla kun tulokehitys heikkenee vuonna 1983, joten 

autokannan kasvu hidastunee ensi vuonna. Tänä vuonna autokanta 

kasvanee noin viisi prosenttia (ennuste). 

Autokannan ennakoitua nopeammasta kasvusta huolimatta toteutunut 

liikenne on ennusteen b-skenaarion mukainen yleisillä teillä. 

Tämä johtuu henkilöautojen ajoneuvokohtaisen vuotuisen ajosuo-

ritteen ennustettua nopeammasta pienenemisestä (liitteet 2 ja 3). 
Tänä vuonna arvioidaan liikenteen kasvavan 4 — 5 prosenttia. 

Erillistarkastelut. Erillistarkasteluja on suoritettu mm. tava-

rankuljetustarpeesta 1990-luvulla (liite 4), ja ehdotettu ras-

kaan liikenteen kehitystarpeista johtuvia toimintavaihtoehtoja 

kuorma-autoliikenteen rasituksen vähentämiseksi tieverkolla ja 

muita tieverkkoon kohdistuvia toimenpiteitä sekä lueteltu kul-

jetus- ja tiepolitiikkaan liittyviä tutkimuskohteita. Ajokort-

tien määrästä on tehty ennuste vuosille 1990 ja 2000. Ajokort-

tien määrän vuotuisella seurannalla on mandollista tarkastella 

autoiluun kohdistuvien asenteiden kehitystä (liite 5). Edelleen 

on tarkasteltu autoedun vaikutusta liikenteeseen. Autoedun laa-

jeneminen riykymuodossaan lisää liikennettä ennusteajanjaksolla 

(liite 6). Yhteiskuntarakenteen muutoksella on myös vaikutusta 
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	 liikenteen kehitykseen. Yhdyskuntarakenne näyttää hajaantuvan 

edelleen, mikä merkitsee lisääntyvää henkilöautoliikennettä 

(liite 8). Lopuksi seurantaraporttiin on liitetty Tekniikan 

Maailma-lehdessä ollut ennustetta kritisoiva artikkeli (liite 9). 

Liitteet ovat yhteen sovittamattomia ja sisältävät osin toisis-

taan poikkeavia näkemyksiä. 

Johtopäätös seurannasta. Tielaitos on kiinnostunut lähinnä 

yleisten teiden liikenteen kehitysnäkymistä. Koska toteutunut 

liikenne on ennusteen b-skenaarion mukainen, voidaan täiiiän ske-

naariori mukaista ennustetta käyttää edelleen suunnittelun tar- 
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peisiin. Kuorma-autokaluston ja tavaraliikenteen kehitysnäky -

millä on merkitystä tienpidon kannalta varsinkin 1990-luvulla. 

Vuoden 1983 seuranta 

Käytössä oleva henkilöautoennuste perustuu eri tyyppisten ruo-

kakuntien lukumäärän ja niiden autoistumisen kehitysarvioihin. 

Ruokakunnan rakenteen mukaisia autonomistustietoja on saatavissa 

Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluista, joita on suoritettu 

vuosina 1966, 1971, 1976 ja 1981. Kotitaloustiedustelun 1981 

tulokset ovat valmiina vuonna 1983. Tällöin on mandollista tar-

kastella ennusteen toteutumista saman systematiikan mukaisesti 

kuin ennuste on tehty, kun kotitalouksien auton oniistustiedot 

yhdeltä viisivuotisjaksolta lisää ovat käytettävissä. 

Vuoden 1983 seurannassa on käytettävissä myös valtakunnallinen 

liikennetutkimus 1981:n tulokset, joiden perusteella liikenteen 

sijoittuminen tieverkolle voidaan entistä täsmällisemmin paikal-

listaa ja täten tarkentaa tieluokittaisia ennusteita. 

Tutkimustoimi sto 

16.11.1982 
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PALA-seuranta 

21.6.1982/KK 
	 LIITE 1 

TAUSTATEKIJAT 

Kansainvälinen tausta 

Liikenne- ja autokantaennusteessa 1980 - 2000 talou-

dellisen kehityksen vaihtoehdot rakennettiin kansain-

välisen kehityksen pohjalle. Raportissa todettiin, 

että oman kansantaloutemme kehitysmandollisuuksiin 

vaikuttaa ratkaisevasti se, miten onnistumme sopeut-

tamaan tuotantomme kansainvälisen kehityksen asetta- 

mun puitteisiin. Laadittujen skenaarioiden kansain-

välistä kehitystä kuvaavat osat muodostuivatkin kan-

sainvälisestä kilpailusta aiheutuvien ongelmien eri-

laisista ratkaisumalleista. 

Kansainvälisen ilmapiirin kehitys on viime vuosina 

ollut varsin huono. Tätä kehitystä on ollut omiaan 

pahentamaan mm. se, että taloudellinen kasvu on kaik-

kialla jäänyt suhteellisen hitaaksi. Esimerkiksi 

Suomenvienninkannalta tärkeimmissä maissa kasvu on 

vuosina 1975 - 1981 ollut vain 1 - 2 % vuodessa. 

Merkki vakavista häiriöistä on myös se, että maail-

man kauppa supistui vuonna 1981 ensimmäisen kerran 

pitkään aikaan. Useimmissa länsimaissa korkea in-

flaatio ja suuri työttömyys ovat olleet talouspoli-

tiikan ongelmia aina 1970-luvun puolivälistä lähtien 

eikä niitä ole onnistuttu toistaiseksi tyydyttävästi 

ratkaisemaan. Tärkeimpien maiden erilaiset pyrkimyk-

set omassa talouspolitiikassaan ovat estäneet haluk-

kaita maita ottamasta käyttöön talouskasvua kiihotta-

via toimenpiteitä. 

Taloudellisen kasvun arvioidaan lähivuosina nopeutu-

van jonkin verran nykyisestä laskukaudesta. Arviot 

nousun liikkellelähdön ajankohdasta ja voirnakkuudes-

ta ovat kuitenkin hyvin ristiriitaisia. 

Kansainvälistä kehitystä viime aikoina voisi kuvata 

jonkinlaiseksi synteesiksi liikenne- ja autokanta- 



ennusteen 13- ja C-skenaarioista. Taloudellinen ke-

"nitys on ollut heilahtelevaa, kilpailu markkinoilla 

on tapahtunut suurimpien maiden ehdoilla eikä talou-

dellisen kasvun potentiaalista tasoa ole saavutettu. 

Taloudellinen kehitys Suomessa v. 1976 - 1986 

Liikenne- ja autokantaennusteen taloudellista kehitys-

tä kuvaavat arviot koskivat kandenkymmenen vuoden ajan-

jaksoa, joten tässä vaiheessa ei ole mandollista ottaa 

kantaa ennusteiden toteutumismandollisuuksiin. Todet-

takoon kuitenkin, että tehdyt arviot sopivat hyvin 

niihin puitteisiin, joita myöhemmin tehdyt selvitykset 

kansantalouden pitkän aikavälin kehitysmandollisuuk-

sista ovat antaneet. 

Vuosi 1976 muodosti liikenne- ja autokantaennustees-

sa eräänlaisen kiinnepistevuoden, jolta henkilöauton 

omistusta koskevat tiedot olivat saatavissa. Sen jäl-

keen taloudellisessa kehityksessämme on tapahtunut 

voimakkaita vaihteluja. Vuosikymmenen vaihteen hyvien 

vuosien ansiosta oltiin vuonna 1981 sekä bruttokansan-

tuotteessa että kotitalouksien kulutusmenoissa kuiten-

kin hieman ns. B-skenaarion yläpuolella. 	Ennen viime 

vuotta varsinkin yksityinen kulutus kuitenkin on ollut 

selvästi B-skenaarion alapuolella. 



Yksityisen kulutuksen kehitys vuosina 1976-1981 sekä 

PALA-ennuste 

70 

120 - 

110 - 

100 TOTEUTUNUT 

90 - 
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Kuluvana vuonna taloudellinen kehitys jää heikoksi 

eikä yksityisen kulutuksen liene juuri parempi. 

Kansainvälisen kehityksen mukaisesti taloudellisen 

kasvun arvioidaan nopeutuvan Suomessakin lähivuosi-

na. Keskipitkän aikavälin suhdanne-ennusteiden mu-

kaan vuosikymmenen puoliväliin tultaisiin seuraamaan 

likimain B-skenaarion mukaista uraa. Ennusteisiin 

kuitenkin liittyy varsin suuria epävarmuustekijöitä. 

Väestön kehitys 

Liikenne- ja autokantaennusteessa taustamuuttujana 

käytetty väestöennuste perustui Tilastokeskuksen 

vuonna 1978 laatimaan väestöennusteeseen. Väestö- 

kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä on kuitenkin 

1970-luvun lopulla tapahtunut muutoksia, jotka eivät 

täysin vastaa käytetyn ennusteen olettamuksia. 

- Syntyvyyden ennustettiin kääntyvän lievään nousuun 

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Näin ei 

kuitenkin ole käynyt, vaan syntyvyys on säilynyt 

viime vuosina likimain ennallaan. 

- Kuolleisuuden aleneminen on ollut ennustettua no-

peampaa. 

- Siirtolaisuus on alentunut ennustettua nopeammin 

ja kääntyi viime vuonna Suomelle positiiviseksi. 

Uusien kehityslinjojen takia Tilastokeskus on vuonna 

1982 laatinut uuden väestöennusteen. On todettava, 

että kokonaisväkiluvun muutos ei olennaisesti poik-

kea aikaisemmasta ennusteesta, koska em. muutosten 

vaikutukset ovat osittain vastakkaissuuntaisia. Uu-

denkin ennusteen mukaan väkiluku kääntyisi laskuun 

1990-luvun puolivälin jälkeen. Toisaalta oletusten 

muutokset vaikuttavat koko väestön rakenteeseen (esim. 

iän ja asuinpaikan suhteen) varsin hitaasti. Selviä 

eroja aikaisempaan ennusteeseen on nähtävissä vasta 

1990-luvun väestönkehityksessä. Yleislinjana uudesta 

väestöennusteesta voidaan todeta, että sen mukaan lasten 
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määrä supistuisi. ja vanhusten määrä kasvaisi ver-

rattuna aikaisempaan ennusteeseen. Uusi väestö- 

ennuste ei kuitenkaan aiheuta tässä vaiheessa tar-

vetta koko liikenne- ja autokantaennusteen uusimi-

seen. 

Autojen ja niiden käyttökustannusten kehitys 

TVH:n laskelmien mukaan uusien henkilöautojen keski-

hinta oli vuonna 1981 reaalisesti (kuluttajan hinta-

indeksillä defiatoituna) noin 6 % korkeampi kuin vuon-

na 1976. Tämä hinnanmuutos pitää sisällään myös auto-

jen laadullisen kehityksen. Suhteellisen hinnan muu-

tos oli voimakkainta vuosina 1978 ja 1979. Aina vuo- 

desta 197 jatkunut auton suhteellisen hinnan nousu 

yhdessä taloudellisen kehityksen hitauden kanssa voi 

olla eräs syy autokaupan hiljenemiseen. Sen sijaan 

kysynnän voimakkaaseen nousuun vuonna 1979 täytyy löy-

tää muita syitä, joista taloudellisen kasvun nopeutu-

minen, lainansaannin helpottuminen ja positiiviset tu-

levaisuuden odotukset olivat ehkä tärkeimpiä. Autojen 

suhteellisen hinnan lasku lähes 10 prosentilla vuosina 

1980 ja 1981 lienee auttanut autojen kysyntää pysymään 

saavutetulla tasolla. 

Kuluvan vuoden toukokuussa autoveroa alennettiin si-

ten, että alennuksen vaikutuksesta keskitasoisen au-

ton hinta aleni 2 - 3 %. Muusta hintakehityksestä ei 

kuitenkaan ole tietoja, joten kokonaismuutosta on vai-

kea arvioida. Erityisiä syitä henkilöauton keskihin-

nan nousuun ei keskipitkällä aikavälillä näyttäisi ole-

van. 



Raakaöljyn maailmanmarkkinahintojeri heilahtelujen 

takia polttonesteiden hintakehitys on ollut viime 

vuosina erittäin epävakaa. Huolimatta suhteellisen 

nopeasta inflaatiosta bensiinin reaalinen hinta on 

vuonna 1982 noin neljänneksen korkeampi kuin 1970- 

luvun puolivälissä lähinnä toisen öljykriisin aiheut-

tamien hinnankorotusten takia. Vuoden 1980 jälkeen 

ei polttonesteiden reaalihinta ole kohonnut. 

Arviot raakaöljyn hintakehityksestä lähivuosina ovat 

epävarmoja. Eräiden käsitysten mukaan sen reaali-

hinta ei tulisi muuttumaan 1980-luvun aikana olennai-

sesti nykyiseltä tasoltaan, koska OPECin asema hinta- 

kehityksen määrääjänä on heikentynyt. Toisaalta Lähi- 

idän yleistilanne on mitä suurimmassa määrin epävakaa 

ja voi aiheuttaa uusia muutoksia nykyiseen tilantee-

seen. Liikenne- ja autokantennusteessa käytetty ar-

vio raakaöljyn ja siten myös kotimaisten polttoainei-

den hintakehitys näyttäisi näiden arvioiden valossa 

olevan lievästi yliarvioitu. 



HenJdlauton ja bensiinin (92-okt.) suhteellisen hinnan 

kehitys vuosina 1976-1982, 1976 	100 

130 

120 
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	 HENKILÖAUTO 
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1976 	 -78 	 -80 	-82 
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LIITE 2 

AUTO KANTA 

H en k 1 1 ö a u t o kanta 

Henkiiöautokanta on kasvanut selvästi ennustettua 

nopeammin. Vaikka ensirekisteröintien määrä on ol-

lut vuosina 1976 - 1981 pienempi (keskiri. 93 700) 

kuin b-skenaarion mukainen ennuste (n. 100 000 autoa 

vuodessa), henkilöautokanta oli vuoden 1981 lopussa 

jopa suurempi kuin a-skenaarion mukainen ennuste 

(kuva 1, taulukko 1). 

Pääasiallisin syy henkilöautokannan nopeaan kasvuun on 

ollut auton käyttöiän ennakoitua nopeampi kasvaminen. 

Käyttöikä lienee jo nyt suunnilleen sama kuin ennus-

teen mukaan 1990-luvulla eli noin 13.5 vuotta. B-ske-

naarion mukainen ennuste rakentuu vajaan 13 vuoden 

käyttöialle 1980-luvun alussa. Henkilöauton käyttöian 

kasvuun on vaikuttanut vanhojen autojen vähäinen käy-

töstä poistuminen. Seurauksena on ollut autokannan ja 

poistuman keski-iän kasvaminen (kuva 3, taulukko 2). 

Vanhojen autojen poistumaa pienentävänä tekijänä on 

arveltu olevan 1970-luvun lopussa alkanut suuri työt-

tömyys. Työttömyysaste nousi tällöin normaalista 

parista prosentista 5 - 7 prosenttiin. Vaikka työt-

tömyys kohdistuukin pahimmin nuorten ja vanhojen 

ikäluokkiin, on työttömäksi joutunut myös sellaisia 

ihmisiä, jotka omistavat henkilöautoja eivätkä sit-

ten työttömänä ollessaan ole voineet vaihtaa vanhaa 

autoa iiidenpain 

Henkilöautojen poistuma saattaa olla osaltaan suh-

danneilmiö ja poistuma voi seuraavan noususuhdan-

teen myötäselvästi suureta. 

FlenkiIöaut:okannan ja -tiheyden alueel 1 isessa tarkas-

te] ussa käy sel vi lie, että Uudenmaan 1 iän 1 ni 	utoi s_ 

tumisen kehi tys on enntistet.tu liian varovasti. 1-len-

kilöautotiheys (autoa/I000 asukasta) on Uudellamaalla 



1ø 

vuoden 1981 lopussa lähes sama kuin b-skenaarion mukainen 

ennuste vuonna 1990 (taulukko 3 ja 4). Uudenmaan autokan-

taan ovat osaltaan vaikuttaneet yritysten autojen nopea ke-

hitys, ja nist autoista valtaosa on pkaupunkiseudulla 

(liite 6). 

Muut autot 

Pakettiautojen ja erikoisautojen kohdalla kannan 

todellinen kehitys poikkeaa b-skenaarion mukaisesta 

ennusteesta saman verran kuin henkilöautojen koh-

dalla, eli kanta on noin 9 prosenttia ennustetta 

suurempi. Linja-autojen kehitys vastaa ennustetta, 

ja kuornia-autokanta on taas ennustettu 5 prosenttia 

liian pieneksi. 

Koko autokanta on 9 prosenttia erinustettua suurempi 

vuoden 1981 lopussa (taulukko 1, kuva 2). 

Taulukko 1. 	Autokanta autolajeittain 31.12.1981 seka "Lii- 

kenne- ja autokantaennusteen 1980 - 2000" mu-

kainen kanta skenaarioiden b ja a mukaan 

Ennuste 

Skenaario 	b Skenaario 	a 

Autolaji Kanta 

31.12.1981 Kanta Erotus % Kanta Erotus % 

HA 1279 	192 117 1f 	000 -9 12L.9 	800 -2 

PA 102 	303 93 900 -9 94 800 -8 

KA 52 	698 50 	100 -5 50 	500 -4 

LA 9 054 9 	100 0 9 	100 

FA 9 	384 8 600 -9 8 600 -9 

KAIKKI 145,' 	6it 133S 	700 -9 I4? 	800 -3 

- Ennuste liian pieni 

+ Fnniiste 1 i i ari suuri. 
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Taulukko 2. Henkilöautökannan ja poistuman keski-ikä 

Henkilöautokannan keski-ikä vuosina 1959 - 1981 

1959 5.6 	vuotta 

1960 5.6 

61 5.4 

62 5.1 

63 4.9 

64 4.5 

65 3.9 

66 3.9 

67 4.0 

68 4.5 

69 4.6 

1970 4.8 

71 5.1 

72 5.2 

73 5.2 

74 5.4 

75 5.4 

76 5.6 

77 6.1 

78 6.3 

79 6.5 

1980 6.7 

19811 6.9 

Henkilöautojen poistuman keski-ikä vuonna 1969 ja 

vuosina 1971 - 1981 

1969 9L4. 	vuotta 

1971 9.5 

72 9.7 

73 9.7 

74 10.3 

75 10.4 

76 10.8 

77 11.1 

78 11.1 

79 11.6 

1980 11.9 

1981 12.2 



Taulukko 3. 	Henkilöautokanta laäneittain 3 1 .12.1981. ja "Liikenne- ja 

autokantaennusteen 1980 - 2000" mukainen kanta skenaarioiden 

b ja a mukaan 

Ero verrattuna 	Ero verrattuna 

Laani 	Ha-kanta 	Sken. b:n 	Sken. a:n 	b-skenaarioon 	a-skenaarioon 

3l.12.i98l 	rnuk.känta 
L 
 muk.kanta 	kpl 	kpl 	% 

Uusimaa 294 633 260 900 276 900 -33 733 -13 -17 733 -6 

Turku 	ja 	Pori 199 962 183 300 195 500 -16 662 -9 - 4 462 -2 

Ahvenanmaa 8 302 7 500 7 700 - 802 -ii - 602 -8 

Häme 175 598 164 900 1175 600 -10 698 -6 + 2 

Kymi 89 033 83 500 88 900 - 	5 533 -7 - 133 ±0 

Mikkeli 53 280 49 800 53 000 - 	3 480 -7 - 280 -1 

P-Karjala 45909 k2600 k5500 -3309-8 - 409 

Kuopio 61 251 56 200 60 000 - 	5 051 -9 - 	1 251 -2 

K-Suomi 63 000 60 200 64 000 - 	2 800 -5 + 	1 000 +2 

Vaasa 1127 869 1 16 200 123 700 -ii 669 -10 - 4 1169 -3 

Oulu 109 805 101 200 1108 000 - 	8 605 -9 - 	1 805 -2 

Lappi 50 550 47 400 50 .00 - 	3 1150 -7 + 150 ±0 

Koko maa 1279 192 11174 000 1249 800 -105 .192 -9 29 392 -2 

- Ennuste liian pieni 

+ Ennuste liian suuri 
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Taulukko 4. 	Henkilöautotiheys 31.12.1981 läneittäin ja Liikenne- 

ja autokantaennusteen" mukainen ennuste skenaarioiden 

b ja a mukaan 

Ennustettu tiheys 	Erotus % 
Lni 	Na-tiheys __________________________________________ 

31.12.1981 	Sken. B 1 Sken. A 1 Sken. B 1 Sken. A 

Uusimaa 259 	229 243 -13 -7 

Turku ja Pori 283 	259 277 -9 -2 

Ahvenanmaa 361 	1 	326 335 -11 -8 

Häme 263 	247 263 -6 ±0 

Kymi 259 	243 	1 259 _7 ±0 

Mikkeli 256 	239 254 -7 -1 

P-Karjala 260 	241 257 -8 -1 

Kuopio 242 	222 238 -9 -2 

K-Suomi 258 	247 263 -4 +2 

Vaasa 293 	266 284 -10 -3 

Oulu 260 	240 256 -8 -2 

Lappi 257 	241 258 -7 ±0 

Koko maa 266 	244 260 -9 -2 

- Ennuste liian pieni 

+ Ennuste liian suuri 

Uudenmaan ennustettu ha-tiheys: 

Sken. B 

Sken. A 

1985 1990 

247 261 

272 297 



LIITE 3 

LIIKENNE 

Taulukossa 5 on verrattu vuoden 1981 toteutunutta liikennesuori-

tetta b-skenaarion mukaiseen ennusteeseen autolajeittain ja tie-

luokittain. Vertailussa on mukana yleisten teiden liikenne. 

Yleisten teiden liikennesuorite vastaa hyvin ennustetta varsinkin 

henkilöautojen osalta, ja koska henkilöautojen osuus koko liikenne-

suoritteesta on yii 80 prosenttia, myös koko yleisten teiden lii-

kennesuorite on ennusteen mukainen vuonna 1981. Muiden autolajien 

osalta yleisillä teillä toteutunut liikenne on 2 - 3 prosenttia 

pienempi kuin ennuste. Maanteiden liikennesuorite on ennustettu 

hieman liian pieneksi ja paikallisteiden liian suureksi. 

Ennusteperiodin alkuaikana (1976 - 81) liikenne on kasvanut sel-

västi autokannan kasvua hitaammin. Tämä johtuu vuotuisen autokoh-

taisen ajosuoritteen pienenemisestä. 

Ajosuorite autolajeittain ja koko liikennesuorite on kehittynyt 

vuosina 1975 - 1981 seuraavasti: 

AosuOrite 1975 - 1981 (km/v) 

Vuosi Ha Pa La Ka 

1975 19 700 18 300 70 500 46 800 

1976 19 300 17 500 69 000 46 800 

1977 18 800 16 900 70 700 47 300 

1978 18 500 16 500 71 700 t7 100 

1979 17 900 16 100 7? 500 46 ?00 

19F30 17 300 15 4.00 72 500 14.5 500 

1981 17 200 15 300 72 900 44 800 
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Liikennesuorite 1975 - 1981 (milj. autokm) 

Vuosi Ha Pa La Ka Kaikki 

1975 19 600 1 420 610 2 380 2'i. 000 

1976 19 900 1 430 610 2 380 24 320 

1977 20 200 1 450 620 2 380 24 650 

1978 20 600 1 460 630 2 380 25 070 

1979 20 900 1 470 640 2 390 25 400 

1980 21 200 1 490 650 2 390 25 730 

1981 22 000 1 560 660 2 360 26 550 

Henkilöaut.okarltd kasvoi vuonna 1976 - 81 4.8 pro-

senttia vuodessa (ennusfe, sken b, 2,7 %) ja hen-

kilöautoliikenne 2.2 prosenttia. Samanaikaisesti 

henkilöautojen ajosuorite pieneni keskimrin 

2.2 prosenttia vuosittain. 

Kuvassa 4 on esitetty koko liikenteen ja henkilö- 

autoliikenteen kehitys vuosina 1970 - 1981 seka 

a- ja b-skenaarion mukainen ennuste vuosille 1980 - 

2000. 
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Kuva 4. Koko liikenteen ja henkiibautoliikenteen kehitys 
yleisi1l 	teillä vuosina 1970-1981 ja a- ja b-ke- 
naarion mukainen ennuste vuosille 1980-2000 



Taulukko 5. 	 lilkennesuorite vuonna 1981 ja "Liikenne- ja autokantaennusteen 1980 - 2000 

b-skenaar lon mukainen ennuste yleislila teflla 

Liikennesuorite milj. 	autokm 

Tieluokka Ka Pa La Yhteensä s 

Suorite Ennuste Ero Suorite Ennuste Ero Suorite Ennuste Ero Suorite Ennuste Ero Suorite Ennuste Ero 

1981 1981 % 1981 1981 '. 1981 1981 % 1981 1981 % 1981 1981 S 

!,faltatiet 5 840 5 960 42 860 900 .5 380 360 -5 140 140 0 7 230 7 280 ^ 1 

Kantatiet 1 	810 1 	850 +! 250 250 0 130 150 +15 40 40 0 2 	230 2 250 .1 

Maantiet 5 	120 5 000 -2 480 500 +4 390 400 +3 170 175 +3 150 6 010 -2 

Yhteensä 12 	770 1? 	800 0 1 	590 1 	650 .4 900 910 +1 350 360 +3 15 	l0 15 630 0 

Patkallistiet 2 	350 2 430 +3 160 160 0 180 200 ^ 11 80 80 0 2 780 2 930 +5 

Yleiset 	tiet 15 	130 15 200 0 1 	750 1 	810 .3 1 080 1 	110 +3 430 440 +2 16 30 18 470 0 

+ 	Ennuste 	liian suuri 

- = Ennuste liian pieni 
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N1MKi'MSa 

90-luvun kuljetustarpeet, versio 3 

Tavara] ii kenne 

Teollisuuden kehitys vie pieniin hajautettuihin teo]lisuusyksikkbihin 

päin, mitä kehityssuuntaa erityisesti tietoliikenteen kehittyminen 

tukee. Varastot pienenevät edelleen, sillä varastoihin sidotun pää-

oman purkamisella tulee olemaan suuri merkitys kansainväliselle kilpai-

lukyvylle. Japanissa varastot ovat liikevaihtoon nähden kaksi kertaa 

pienemmät kuin USA:ssa ja Saksassa sekä neljä kertaa pienemmät kuin 

Ruotsissa ja Suomessa. 

Varastojen purkaminen pienentää kuljetuseriä ja vaatii kuljetuksilta 

luotettavuutta ja nopeutta. 80-luvulla kehittyy erityisesti kuljetusten 

suunnittelu, mikä merkitsee vaihtokuormatilojen lisääntymistä. 

Raaka-ainekustannusten merkitys lopputuotteen hintaan on välillinen 

vaikuttaen ensisijaisesti teollisuuslaitosten sijaintiin sekä raaka- 

aineiden hankinta-alueisiin. 

Kustannuspaine tulee merkittävästi painottumaan lopputuotteiden kulje-

tuksiin, joka vaikuttaa eniten kansainväliseen kilpailukykyyn. Näiltä 

vaaditaan halpuutta, nopeutta ja luotettavuutta. Koska lopputuotteet 

ovöt yleisesti keveitä, paine 90-luvulla tulee kohdistumaan enem-

mänkin kuorma-autojen ulottumamittoihin kuin akseli- ja telipainojen 

korottamiseen, sillä huolimatta yksittäisten tavaraerien pienentymi-

sestä kuljetusten suunnittelulla päästään siihen, että alueiden väliset 

tavaravirrat yhdistetään mandollisimman suuriksi yksiköiksi. 

Elinkeinoelämällä ei itse asiassa ole tarvetta korottaa akseli- ja 

telipainoja vaan ajoneuvojen kokonaispainoja suuremman kantavuuden 

aikaan saamiseksi. Tähän päästään niin haluttaessa myds tieverkkoa 

vähemmän kuluttavalla tavalla, kun lisätään ajoneuvoihin akseleita 

ja telejä ja tätä tietä nostetaan kokonaispainoa. Näiden tapojen 

keskinäiset kustannuserot jäänevät suhteellisen pieniksi. 
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Tällä hetkellä noin 30 % liikennesuoritteesta (45 % tonnikilometreistä) 

on sellaisia massatavara- ja raaka-ainekuljetuksia, jotka hyötyisivät 

kokonaispainon korotuksesta ilman kuormatilan koon muutoksia. Noin 

50 % liikennesuoritteesta hyötyisi ilmeisesti enemmän kuormatilan 

suurentamisesta jopa ilman kokonaispainon korotuksia. Tämä enemmän 

tilavuutta tarvitsevan tavaran kuljetus tulee jatkuvasti lisääntymään. 

Erikoiskuljetusten (0,5 % tonnikilometreistä) määrä tulee jatkossa 

myös edelleen kasvamaan. 

Kun teollistuneissa maissa tieverkko on ulottumamittojen suhteen käy-

tännöllisesti katsoen hyödynnetty (eritasoristeykset, vanha kaupunki- 

ympäristö jne.), niin muutostarpeet meilläkin ovat suhteellisen pieniä: 

leveyttä 10 cm lisää, mandollisesti myös pituutta ja vähän korkeutta. 

Ainoastaan kehitysmaissa, missä tieverkon rakentaminen on vasta aloi-

tettu, on mandollisuus ratkaisevasti suurempiin ulottumamittoihin kuin 

teollisuusmaissa, mikäli suunnittelunormeja tehdessään huomaavat asian 

ennakoida. Suurin paine tulee kohdistumaan leveyden lisäämiseen, koska 

Suomessa on käytössä 120 cm leveä kuormalava (VR:n painostamana), mikä 

vaatii korin ulkomitaksi 260 cm (120 + 120 + lastausvälys + seinät) 

Henki 1 öl ii kenne 

Henkilöautoliikenteessä alue- ja yhdyskuntarakenteen hajaantuminen, 

työajan lyhentäminen ja porrastus sekä tietoliikeneen jne. työmatkoja 

vähentävä vaikutus saattaa 90-luvulla pienentää sekä Etelä-Suomen 

viikonloppuruuhkia että arkipäivien työliikennehuippuja, ei kuitenkaan 

vielä 80-luvulla. Vaikka liikenteen kokonaismäärä kasvaakin niin se 

jakautunee nykyistä tasaisemmin. Kasvu kohdistuu vapaa-ajan matkoihin, 

harrastuksiin ja luultavasti myös matkailuun. 

Vapaa-ajan matkojen sekä yhdyskunnan ja teollisuuden rakennemuutokset 

heikentänevät julkisen liikenteen mandollisuuksia tyydyttää liikenne- 

palvelusten kysyntää, koska matkat tapahtuvat epäsäännöllisemmin kuin 

työmatkat sekä suuntautuvat ennalta arvaamattomiin kohteisiin. Kehi-

tyssuunta pienentänee linja-autoliikenteen alempaan tieverkkoon kohdis-

tuvaa rasitusta, sillä julkinen liikenne jouduttaneen tulevaisuudessa 

hoitamaan pienemmin ajoneuvoin. 
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Polkupyöräliikenne on vuodesta 1974 vuoteen 1980 kasvanut puolitoista-

kertaiseksi ennenkuin mitään edistämistoimenpiteitä oli tehty. Lisäys 

on kuitenkin Helsingin seudulla suurempi kuin maassa keskimäärin. Parhail- 

laan on menossa monia toimenpiteitä polkupyöräilyn kehittämiseksi, 

mitkä lisännevät liikennettä edelleen, erityisesti kesäaikaan mutta 

myös työmatkaliikennettä. Paine kevyen liikenteen erottamiseksi ajo-

neuvoliikenteestä kasvaa, erityisesti jos kuorma-autojen ulottumamit-

toja kasvatetaan. 

Kevyen liikenteen merkitys ihmisille on ollut aliarvioitu, sillä tavan-

omaiset liikkumispäiväkirjat ovat tuottaneet päivittäiseksi keskiarvo-

luvuksi noin 3 matkaa/vrk henkeä kohti, joista runsas 1 matka on ollut 

kevyen liikenteen matka. Tilastokeskukselta ostettu ajankäyttötutki-

muksen aineisto on jo alustavassa käsittelyvaiheessaan tuottanut keski-

määräisiksi matkaluvuiksi noin 5-6 matkaa/vrk. Erotus kertyy nimen-

omaan lyhyistä kevyen liikenteen matkoista, joiden määrä nousee siis 

3-4 matkaan ajoneuvoliikenteen vajaata kahta matkaa vastaan. 
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Tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja: 

1 	Joka tapauksessa toteutettavia toimenpiteitä 

1. Vähennetään kuorma-autojen rasitusta tiestbllä (pyrkimättä 
vähentämään ajoneuvojen määriä) 

- perustetaan automaattisia punnituspisteitä, joista nähdään 
nimenomaan ylikuormien kehitys 

- motivoidaan poliiseja suorittamaan myös painojen valvontaa 
ja/tai lisätään TVH:n käytännön valtuuksia kaikkien kulje-
tusten valvontaan 

- muutetaan kuorma-autojen veroja ja maksuja siten, että 
tiestöä eniten kuluttavilta kuorma-autotyypeiltä peritään 
vastaavasti suuremmat maksut 

- edistetään ilmajousituksen yleistymistä, minkä seurauksena 
dynaaminen rasitus vähenee 

2. Liikenteen sujuvuuteen vaikuttavia tieverkollisia toimenpi-
teitä 

- tarkistetaan risteysten mitoitusnormeja kuorma-autoliiken-
teen kääntymisen nopeuttamiseksi risteyksissä 

- lisätään ohituspaikkoja kuorma-autoliikenteen muulle ajo- 
neuvoliikenteelle aiheuttamien haittojen vähentämiseki 

3. Muita tieverkollisia toimenpiteitä 

- ylämäkien rakennusnormeihin lisätään ylimitoitusta, jolla 
vastataan kuorma-autojen vakiintuneesta ajotavasta tulevaan 
rasi tukseen 

4. Muita toimenpiteitä 

- tiukemmat vaatimukset yhdistelmien jarrujärjestelmille 
vähentävät onnettomuuksia 

- ilmajousituksen yleistyminen vähentäisi ajoneuvon kuljet-
tajaan kohdistuvaa tärinää ja samalla pienentäisi vaati-
muksia tienpinnan tasaisuuteen nähden, toisaalta taas on 
tarvetta kuorma-autojen maavaran nienentämiseen. 
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- tehdin kuorma-autokaluston kehittmissuunnitelma 90- 
luvulle, jotta muutoksiin voitaisiin ennakolta varautua 
ajoneuvoteol ii suudessa 

- määritellään 80-luvun hoidon tasoa koskevat reunaehdot 
mm. lumenpoiston ja kelirikkojen suhteen. 

II 	Tutkittavia vaihtoehtoja 

1. Kuljetuspolitiikassa 

- tilavuuspainojärjestelmän lopettaminen olisi mandollista 
ajoneuvoihin sijoitettavien punnitusvälineiden kehityttya 
halvoiksi, toimintavarmoiksi ja tarkoiksi 

- talviaikaiset korkeammat painot ja samanaikaisesti keli-
rikkoaikana alemmat painot saattaisivat tulla kysymykseen 
vain, jos kuorma-autojen jarrujärjestelmät kehittyvät 
riittävästi talviaikaisten onnettomuuksien vähentämiseksi. 
Ratkaisusta seuraa epätasaista tybilisyyttä ja alempien 
ja tavallisten painojen aikana kuormauskapasiteetin pie-
neneminen, koska ajoneuvojen omapaino nousee varauduttaessa 
ylisuuriin kokonaispainoihin 

- yleisesti kuorma-autoille voidaan asettaa mybs vaatimuksia 
ja lähtbkohtana voisi nykyisten säännbstöjen sijasta ollakin 
esim. vaatimukset kääntyvyydelle, kuormituskertaluvulle ja 
onnettomuusalttiudelle (jarrujärjestelmät, tietyt vaaralli-
set teliratkaisut). 

2. Jos seuraavien asioiden suhteen valitaan eri vaihtoehtoja, 
niin tieverkolle tästä seuraa tarve aivan erityyppisiin 
hankkeisiin eri verkon osissa: 

1. lisätäänkö painoja ja/vai tilavuutta 

2. koko ti€verkolla vai osalla tieverkkoa (erikoiskuljetus-
verkko, päätieverkko, kaikki) 

3. sallitaanko asioita vain tietyille tavaralajeille tai 
kuljetuksille, esim. konteille tai tilavuustavaralle 
suuremmat leveydet mutta ei puutavaralle jne, joissa 
tulee selvä houkutus ylikuormiin 

4. erotetaanko kevyt liikenne ajoneuvoliikenteestä ja millä 
ratkaisulla (piennar 	kevyen liikenteen väylä) 

5. rakennetaanko tiestöä tavarankuljetuksille ja asiointi-
liikenteello vai vapaa-ajan liikenteelle (esim. retkei-
lyverkostoa polkupyörille) 

5. ympäristöonqelmien hoito (lyijy, pöly, melu, suola jne.) 
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AJOKORTTIEN MRÄN ENNUSTE 

Autorekisterikeskus on alkanut julkaista ajokorttitilastoa, 

jossa ajokortin omistus ilmenee iin ja sukupuolen mukaan 

luokiteltuna. Ensimminen tillainen tilasto on vuodelta 1980. 

Ajokortin omistuksen kehitystii seuraamalla on mandollista 

arvioida asennoitumista henkilöauton hankintaan ja kiyttöön 

tulevaisuudessa ja siten myös sen vaikutusta henkilöautokan-

nan ja henkiiöatjtoliikenteen kehitykseen. 

Ajokortit 1980 

Vuonna 1980 oli vihintajn henkjioiuton ajamiseen oikeuttavia 

ajokortteja Uihes kaksi miljoonaa kappaletta. 18 vuotta 

Uiyttineilli miehilUi oli kolmella neljästi mutta naisilla 

vain reilulla kolmasosalla ajokortti (taulukot 1 ja 2). 

Ikryhmittain tarkasteltuna ajokortin omistus kasvaa 40 iki- 

vuoteen asti, mutta aikaa sen jilkeen selvisti laskea riolem-

milla sukupuolilla. Tim4 johtuu paiasial1isesti siiti, etti 

Suomi on suhteellisen myöhiin autoistunut maa. Autokanta al-

koi kasvaa meillä voimakkaasti vasta 1960-luvulla, jolloin 

alettiin ajaa myös ajokortteja. Suomessa on myös naisilla 

Ruotsiin verrattuna selvisti vihemm-in ajokortteja kuin mie-

Jiil1.i. Ruotsissa 25-47 vuotiafila miehilhi oli 1.1.1981 

91 prosenti].la ajokortti ja Suomessa 86 prosentilla. Naisten 

kohda]. la vastaavat luvut ovat 78 ja 58 prosenttia. 

Aokorttiennuste vuosille 1990 a 2000 

Ajokorttten tuleva mUiri ri ir)puu  1ih1rini kandesLi seikasta: 

Missi miirin nykyiset autoistuneet nuoremmat ikiluokat sii-

1yttivt ajokortin myös tulevaisuudessa ja toisaalta missä 

mirin ajokortti-ikiin tulevat ikiluokat hankkivat ajokortin. 
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Näyttää ilmeiselta, ett.i nyt ajokortin omistavat nuoremmat 

ikäryhmät säilyttävät kortin myös vanhemmalla iällä. Tätä 

olettamusta tukee Ruotsin ajokorttitilastot. Ruotsissa 

60 vuotiailla miehillä on ajokortti 80-prosenttisesti, kun 

vastaava prosenttiluku on meillä noin 60. Naisten kohdalla 

ero on vielä selvempi. 

Ajokorttitilastojen perusteella voidaan todeta, että Suomessa 

on oikeastaan vasta yksi sukupolvi autoistunut. Tässä tehty 

ajokorttiennuste vuosille 1990 ja 2000 edellyttää, että vuo-

teen 2000 mennessä jo toinen sukupolvi autoistuu. 

Arvio vuosien 1990 ja 2000 ajokorttien määrästä perustuu 

olettamukseen, että alle 40-vuotiaiden henkilöiden ajokortin 

ornistusprosentti pysyy nykyisellään molempien sukupuolten 

osalta ja yli 40-vuotiaiden prosenttiosuus kasvaa sitä mukaa 

kun enemmän autoistuneet nuoremmat ikäluokat tulevat tähän 

ikään, eli vuonna 2000 60-vuotiaiden henkilöiden ajokortin 

hallinnan prosenttiosuus on sama kuin nyt 40-vuotiailla. 

Ennuste aliarvioi ilmeisesti nuorempien ikäluokkien ja nais-

ten ajokortin hankinnan kehitystä. Vuonna 1981 nuoremmissa 

ikäluokissa ajettiin ajokortteja enemmän verrattuna edelli-

seen vuoteen, ja nuorempien ikäluokkien ajokortin suurempi 

omistusprosentti vaikuttaa kauas tulevaisuuteen. Naiset 

ajoivat kortteja vuonna 1981 enemmän kuin miehet, joten suku-

puolten ajokortin omistus tasoittunee tulevaisuudessa. 

Ennusteen mukaan vuonna 2000 0 vuotta täyttäneillä miehillä 

on ajokortti 55 prosentilla ja naisilla 10 prosentilla. Ruot-

sissa yli 80 vuotiaista miehistä kolmasosalla on ajokortti 

jo nyt. 80 vuotta täyttäneiden ajokortillisten miesten osuus 

saattaa olla arvioitu liian suureksi, mutta toisaalta saman 

ikäluokan naisten ajökortillisten osuus on ilmeisesti liian 

pieni ja kaikkien SO vuotta täyttäneiden ajokortillisten osuus 

on enrusteen mukaan vuonna 200') vain 22 prosenttia, joten 

vanhimpien ikäluokkien ajokortin omistus ei liene kokonaisuu- 
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dessaan ennakoitu liian suureksi. Koska toisaalta nuorempien 

ikäluokkien ajokortin omistusprosentit on arvioitu ilmeisen 

varovasti, On esitettyä ennustetta pidettävä lähinnä ninimi-

arviona. 

Tll 	tapaa laskettuna ajokortt5en määrä kehittyy vuoteen 

2000 mennessä lukurnääräjsestj taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukko 1. 	Ajokorttien lukumäärä ja eri sukupuolten 

ajokortin omistusprosentit vuonna 1980 

ajokorttI-ikäisestä väestöstä laskettuna 

ja ennuste vuosille 1990 ja 2000 

Miehet Maiset Yhteensä 

Vuosi Ajokorttien %-osuus Ajokorttien S-.osuus Ajokorttjer, S-osuus 
1km 1km 1km 

19R0 1260 000 74 711 	000 38 1971 000 55 

1990 1449 000 81 916 000 46 2366 000 62 

2000 1550 000 84 1072 000 53 2622 000 68 

Taulukossa 2 on nähtävissä ajokortin omistus ikäryhmän ja 

sukupuolen mukaan vuonna 1980 sekä vastaavat ennusteet vuo-

sille 1990 ja 2000. Kuvassa 1 on esitetty ajokortin omistuk-

sen prosenttiosuus ikäryhmän mukaan vuosina 1980, 1990 ja 

2000 sekä kuvissa 2-4 ikäluokan suuruus ja ajokorttien luku-

määrä näissä luokissa sukupuolen mukaan vuosina 1980, 1990 

ja 2000. Kuvassa 5 on verrattu vuosien 1980 ja 1981 ajokortin 

omistuksen ikäryhmittäisiä prosenttiosuuksia. 

Ajokorttien lukumäärän vaikutus autokantaan 

Ulkornaisissa tutkimuksissa on todettu ajokortin ja auton 

omistuksen välillä vallitsevan kiInteän yhteyden. Koska ajo-

kortin ajaminen maksaa melko paljon, voidaan olettaa, että 

ajokortti hankitaan joko auton ostoa, tai jos perheessä on 

jö auto, auton käyttöä varten. 

1 	4 
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Esitetyn laskelman mukaan a,jokorttien määrä kasvaa ennuste- 

ajanjaksolla (1980-2000) 33 prosenttia, mikä on samansuurui-

nen kasvu kuin autokantaennusteideri b-skenaarion mukainen 

henkilöautokannan kasvu (34 %). Mikäli ajokorttiennusteen 

pohjana olevat olettamukset ajokortin omistuksen pysyvyydestä 

ja nuorten ajokortin hankinnasta pysyvät entisellään, voidaan 

todeta, että ajokorttien tuleva määrä ei aseta estettä aina-

kaan b-skenaarion mukaiselle henkilöautokannan kehitykselle. 

Vaikka henkilöautokanta olisi vuonna 2000 a-skenaarion mu-

kainen, olisi silloinkin 1,34 ajokorttia yhtä henkilöautoa 

kohti, kun nyt kyseinen suhdeluku on 1,61. 

Ajokortit 1981 

Vähintään henkilöauton käyttöön oikeuttavien ajokorttien 

määrä lisääntyi vuonna 1981 75000 kortilla eli vajaalla nel-

jällä prosentilla. Kyseisiä kortteja oli vuoden 1981 lopussa 

2046000 kappaletta. 18-19 vuotiaiden ikäryhmässä ajokortit 

lisääntyivät 3 prosentilla ja muissa ikäryhmissä 1-2 prosen-

tilla. Kaikista ajokortti-ikäisistä 56 prosentilla oli ajo-

kortti. Edelliseen vuoteen verrattuna ajokorttien määrän 

kehitys on ollut seuraavanlainen: 

Sukupuoli 

Ajokorttien 	määrä 	(1000 	kpl) 	ja 	prosenttiosuus_1 

Määrä %-osuus 

1980 1.981 1980 	1981 

Miehet 

Naiset 

Kaikki 

1260 

711 

1971 

1295 

750 

2046 

74 	75 

38 	39 

55 	56 
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Taulukko 2. 	Ajokortin omistus ik1ryhman ja sukupuolen mukaan vuonna 1980 

sekä ennuste vuosille 1990 ja 2000 

AJOKORTIT VUONNA 1980 

Ikäryhr'ian ajokortin omistuksen %-osuus ja ajok. määrä 

Ikryhmä 	Miehet 	Naiset 	Yhteensa 

%-osuus Ajokorttien %-osuus Ajokorttien %-osuus Ajokorttien 
1km 	 1km 	 1km 

1 	• 

. * 

18 - 	19 

20 - 	21 

22 - 	23 

24 - 	25 

26 - 	27 

28 - 	29 

30 - 	34 

- 	39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 	54 

55 - 	59 

60 - 	64 

65 - 	69 

70 - 	74 

75 - 	79 

80 - 

1< a i k k 1 

54 566 39 29 168 55 

614. 989 55 40 669 69 

66 589 58 43 171 73 

70 693 60 46 299 74 

70 475 60 47 214 73 

73 548 62 49 379 75 

199 879 63 136 150 76 

150 252 63 102 458 76 

123 165 56 75 984 70 

107 130 42 55 421 61 

98 972 28 40 021 50 

73 908 17 24 622 38 

48 424 10 12 802 29 

34 090 5 5 784 19 

16 272 1 1 571 10 

5 521 0,4 304 5 

1 369 0,06 	3 39 2 

74 	1259 89? 	38 	711 060 	51) 

83 734 

105 658 

109 760 

116 992 

117 689 

122 918 

336 029 

252 710 

199 149 

162 551 

138 993 

98 530 

61 226 

39 874 

17 	843 

5 	825 

1 	408 

197() 	95? 

1 	1 

70 

83 

86 

88 

85 

87 

88 

89 

86 

80 

73 

64 

55 

42 

25 

15 

r.i 



Taulukko 2 jatkoa 

AJOKORTIT VUONNA 1990 

Ikäryhmän 	ajokortin 	omistuksen %-osuus ja 	ajok. 	määrä 

Ikäryhmä Miehet Naiset Yhteensä 

%-osuus Ajokorttien %-osuus Ajokorttien %-osuus Ajokorttien 

1km 1km 1km 

18 	- 19 70 42 146 40 23 080 55 65 226 

20 	- 21 83 53 727 55 34 241 69 87 968 

22 	- 23 86 62 144 58 40 503 72 102 647 

24 	- 25 88 64 706 60 43 925 74 108 631 

26 	- 27 88 67 320 60 44 340 74 111 660 

28 	- 29 88 68 640 62 46 345 75 114 985 

30 - 	 34 88 169 834 63 117 906 76 287 740 

35 - 	39 85 172 483 63 123 850 74 296 333 

40 - 44 88 195 851 63 134 628 76 330 479 

45 - 49 89 144 544 63 100 534 76 245 078 

50 - 	54 86 114 650 56 77 399 71 192 049 

55 - 	59 80 94 824 42 53 900 60 148 724 

60 - 	64 73 82 974 28 37 904 49 120 878 

65 - 69 64 56 176 17 21 928 36 78 104 

70 - 	74 55 31 927 10 10 427 26 42 354 

75 - 	79 42 18 254 5 4 501 1 	17 22 755 

80 - 25 8 981 1 958 8 9 939 

Kaikki 81 1449 181 46 916 369 62 2365 550 



Taulukko 2 jatkoa 

AJOKORTIT VUONNA 2000 

Ikäryhmän ajokortin omistuksen %-osuus ja 	ajok. määrä 

Ikäryhrnä Miehet Naiset Yhteensä 

%-osuus Ajokorttien %-osuus Ajokorttien %-osuus Ajokorttien 1 
1km 1km 1km 

18 	- 19 70 46 794 40 25 664 55 72 458 

20 	- 21 83 52 858 55 33 699 69 86 557 

22 	- 23 86 54. 929 58 35 708 72 90 637 

24 	- 25 88 54. 340 60 36 439 74 90 779 

26 	- 27 88 52 945 60 34 673 74 87 618 

28 	- 29 88 54 010 62 36 242 75 90 252 

30 - 	34 88 150 4.89 63 105 392 76 255 881 

35 	- 39 88 164 855 63 116 188 76 281 043 

40 - 44 88 165 231 63 116 730 76 281 961 

45 - 49 85 165 099 63 121 998 74 287 097 

50 - 	54 88 182 274 63 131 499 76 313 773 

55 - 	59 89 129 270 63 96 760 76 226 030 

60 - 	64 86 96 557 56 72 919 70 169 476 

65 - 	69 80 72 720 42 48 891 59 121 611 

70 - 	74 73 55 750 28 32 100 46 87 850 

75 - 	79 64 31 089 17 16 194. 33 47 283 

80 - 55 20 946 10 10 826 22 31 772 

1 
( 

Kaikki 84 1550 162 53 1071 922 68 2622 084 
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Kuva 1. Ajokortin omistajien prosenttiosuus ikryhmästä 
vuonna 1980 sekä ennuste vuosille 1990 ja 2000 
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Kuva 5. Ajokortin omistajien prosenttiosuus ikryhiiin ja 
sukupuolen mukaan 31.12.1980 ja 1981 
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Kuva 2. Ajokorttien lukurnärä ikäryhmn ja suku-
puolen mukaan vuonna 1980 

Kuva 3. Ajokorttien 1ukumär ikryhmn ja suku-
puolen mukaan vuonna 1990 

MIEHET 	Ajokortilliset 

Ik1uokan 	r,...ffl 	NAISET 9 Ajokortilliset 
suuruus ja 
ajokorttien 
määrä 

8 3D 22 24 26 	3035 40 45 50 55 8J 65 70 75 90 
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Kuva 4. 	Ajokorttien lukunir ikäryhmin ja suku- 
puolen mukaan vuonna ?000 



PALA-Seuranta 	 LIITE 6 
15.7.1982/VK 

AUTOETU JA LIIKENNE 

1. 	Autoedun kehitys 1971 - 1982 

Autoedulla tarkoitetaan sitä, kun työnantaja luovuttaa 

• 	omistamansa tai vuokraamansa henkilö- tai pakettiauton 

työsuhdeautoksi palkansaajalle palkansaajan yksityiskäyt-

töä varten perimättä siitä lainkaan korvausta tai perimällä 

osittaisen korvauksen. Vapaa autoetu on kysymyksessä sil-

loin, kun työnantaja suorittaa kaikki autosta johtuvat kus-

tannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä silloin, kun 

palkansaajan voidaan näyttää ajopäiväkirjan tai muun luo-

tettavan selvityksen perusteella itse suorittaneen auton 

käyttökustannuksista ainakin poltto- ja voiteluainekulut. 

Verohallitus on selvittänyt työsuhdeautojen määrää, raken-

netta, hankintahintaa ja käyttöikää. Työsuhdeautot ovat 

jonkin verran suurempia kuin henkllöautot keskimäärin. 

Vuonna 1980 työsuhdeautojen keskimääräinen moottoritilavuus 
oli 1770  kuutiosenttimetriä, kun se kaikilla henkilöautoilla 
oli keskimäärin 1300  kuutiosenttimetriä. 

Työsuhdeautot ovat selvästi keskimääräistä uudempia autoja. 

Niiden ikä on 2 - 3 vuotta, kun koko henkilöautokannan 
keski-ikä on lähes 7 vuotta. 
Työsuhdeautojen keskimääräinen hankintahinta oli vuonna 1980 
noin 60 000 markkaa kun henkllöautot keskimäärin maksoivat 

tuolloin k5 000 markkaa. Yksityisajoa työsuhdeautoilla aje-
taan vuodessa 15 000 - 17 500 km. Työsuhdeautoja oli vuonna 
1980 noin 60 000 kappaletta. Taulukossa 1 on esitetty auto-
jen jakautuminen moottorin koon mukaan. 



- 2 - 

Taultikko 1. TyÖsuhdeautoen moottorikokojakauma 
vuoden 1980 lopussa. 

Moottorli koko 
1 kpl 2 XC (c) 

alle 1000 2 840 4,7 47 
1000 - 1099 1 360 2,3 7,0 
1100 - 1199 6 940 11,6 18,6 
1200 - 1299 5 070 8,4 27,0 
1300 - 1399 3 540 5,9 32,9 
1600 - 1699 6 340 10,6 43,5 
1500 - 1599 6 390 10,6 54,1 
1600 - 1699 600 1,0 55,1 
1700 - 1799 990 1,7 56,8 
1800 - 1899 550 0,9 57,7 
1900 - 1999 16 560 27,6 85,3 
2000 - 2099 160 0,3 85,6 
2100 - 2199 1 690 2,8 88,4 
2200 - 2299 400 0,4 89,1 
2300 - 2399 1 430 2,4 91,5 
2400 - 2499 840 1,4 92,9 
2500 - 2599 310 0,5 93,4 
yli 2600 4 060 6,6 100,0 

Yhteene 60 070 100,0 - 

Autoetu on luoritoisetu, josta on maksettava veroa. Autoedun 
raha-arvon on vuodesta 1973  lähtien määritellyt verohallitus. 
Autoedun raha-arvo määräytyy moottorin tilavuuden ja ajettu-
jen yksityisajokilornetrien perusteella sekä siitä, rnaksaako 
palkansaaja itse yksityisajoistaan johtuvat poltto- ja voi-
teluainekulut. 

Työsuhdeautot on moottorin sylinteritilavuuden perusteella 
jaettu kolmeen luokkaan: 

1 ik 	alle 	1500 cm3  (26 090  kpl) 
II ik 	1500 - 2000 cm3  (25 070  kpl) 

III ik 	yli 	2000 cm3 (L2° kpi) 
(60 070 kpl) 

Kussakin autoetuluokassa verohallitus määrittelee autoedun 
markkamääräisen arvon auton pääoma- ja käyttökustannusten 
sekä ajokilometrien perusteella. Vapaan autoeduri arvoa las- 
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kettaessa otetaan kalkki kustannukset mukaan ja käyttöedun 

kohdalla vhennetään kustannuksista poltto- ja voitelualne-

kustannukset. Kuukausikohtainen laskelma on tehty 1 000 yk-

sityisajokilometrin perusteella. 

Autoedun arvo pyritään vahvistamaan 80 prosenttiin lasken-

nallisesti käyvästä arvosta. Käytännössä autoedun arvo on 

kuitenkin viime vuosina ollut vain 65 - 75 prosenttia käy-
västä arvosta, joten autoedun käyttö on edullinen sekä 

työntekijälle että työnantajalle. Työntekijän rasitteeksi 

autoedusta jää vain veron osuus, mikä on henkilön margnaa-

liveron suuruinen. Työnantaja voi vähentää auton poistot 

ja muut kustannukset omassa verotuksessaan. Samoin säästy-

vät soslaalikulut verrattuna vastaavan suuruiseen palkan- 

korotukseen. Autoedun käyttö palkanmaksumuotona onkin yleis-

tynyt 1970 - luvulla. Taulukossa 2 on esitetty autoedun raha- 
arvon kehitys vuosina 1971 - 1982. Ajopäiväkirjan tai muun 
luotettavan selvityksen perusteella autoetu voidaan määri-

tellä myös ajokilometrikohtaisena. 

Taulukko 2. Autoedun raha-arvon kehitys vuosina 1971 - 1982 

1 Autoetu mk/kk ja 
Vuo8i 1 autoluokka II autoluokka III autoluokka 

Vapaa Käyttö- Vapaa FKäyttö-  Vapaa Käyttö- 
autoetu etu - autoetu i 	etu 

1- 
autoetu etu 

mk/kk p/km mk/kk p/km mk/kk p/km mk/kk p/km mk/kk p/km mk/kk p/km 
— t 1-  1- 

1971 1 ) 160 1 250 130 300 170 
721) 160 95 250 130 300 170 
731) 230 25 1 	140 19 380 34 200 27 450 44 260 36 
7* 290 29 220 22 390 39 310 31 510 51 420 42 
75 340 3* 230 23 440 44 310 31 560 56 430 4) 
76 420 *2 280 28 550 55 8o 38 700 70 530 53 
77 460 *6 320 32 590 59 ko 4) 810 81 590 59 
78 500 50 350 35 680 68 480 48 940 94 690 69 
79 580 58 *10 *1 790 79 570 57 1080 108 800 80 

1980 630 6 4*0 88 890 89 6)0 65 1190 119 870 87 
81 710 71 470 447 1040 104 700 70 1420 142 970 97 
822 ) 767 77 508 51 1123 112 756 76 1534 153 1048 104 

-L _1 _1 _ -. _ 
1) Autoetu, kun ajoauorite yli 1000 knVkk 

2) Ennakkopr1ntäarvio 
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Autoedun raha-arvo on noussut viimeisen kymmenen vuoden 

aikana 50 prosenttia enemmän kuin elinkustannusindeksi ja 

noin 20 prosenttia enemmän kuin ansiotasoindeksi. Nousus-

ta huolimatta työsuhdeauton käyttö on edelleen selvästi 

edullisempaa kuin oman auton käyttö. 

2. 	Autoetuun vuonna 1983 tulevat muutokset 

Verohallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaan autoedun 

vuoden 1983 verotusarvoja määrättäessä autot jaetaan vii-
teen luokkaan moottorin kuutiotilavuuden perusteella. 

Kuutioluokat tulevat olemaan seuraavat: 

1. luokka enintään 1300 cm3  
2. luokka enintään 1500 cm3  

3.  luokka enintään 2000 cm3  
4. luokka enintään 2500  cm3  
5. luokka yli 2500 cm3  

Jokaisessa luokassa autot jaetaan iän perusteella kahteen 

ryhmään siten, että ensimmäiseen ikäryhmään kuuluvat enin-

tään 4 vuotta vanhat autot ja toiseen ikäryhniään tätä van-

hemmat autot. 

Autoedun markkamääräiset arvot vahvistetaan kuluvan vuoden 

syksyllä, jolloin myös täsmennetään arvojen laskentamenet-

tely mm. pääoman poistojen suorittamiseksi eri ikäryhmiin 

kuuluvilla autoilla. 
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3. 	Autoedun vaikutus autokantaan ja -liikenteeseen 

Autoedun piirissä olevien henkilöautojen määrä on melko 

pieni verrattuna koko autokantaan. Vuonna 1980 vain noin 

5 prosenttia henkllöautoista oli työsuhdeautoa. Tulevai - 

suudessa työsuhdeautojen osuus ilmeisesti kasvaa ja vaiku -

tus herikilöautokantaan ja -liikenteeseen saattaa lisääntyä. 

Työsuhdeautojen määrän kehityksestä ei ole olemassa täsmäl -

lisiä tietoja. Verohallituksen selvityksen mukaan vuonna 

1980 työsuhdeautoja oli 60 000 kappaletta. Yhteisöjen omis-
tuksessa tai hallinnassa olevien henkilöautojen määrän ke-

hityksestä on olemassa tietoja vuodesta 1976 lähtien, pait-
si vuodelta 1978 tieto puuttuu. Vuosien 1976 - 81 lopussa 
yhteisöjen henkilöautojen määrä oli seuraavanlainen: 

1976 	 63 573 
1977 	 68 112 
1978 	 - 
1979 	 80 249 
1980 	 96 212 
1981 	 100 211 

1982 	(31,)) 	102 968 

Keskimäärin yhteisöjen autot ovat lisääntyneet noin 10 pro -

senttia vuodessa, joten kasvuvauhti on selvästi suurempi 

kuin koko henkilöautokannan kasvuprosentti, mikä on samana 

ajankohtana ollut 4,4. Koska suurin osa yhteisöjen autoista 
on työsuhdeautoja, voidaan myös niiden olettaa lisääntyneen 

samaa tahtia. 

Autoetujärjestelmään on vuonna 1983 tulossa joitakin muutok 
sia, jotka ovat kuitenkin melko vähäisiä, eivätkä ainakaan 

vähentäne autoedun käyttöä. Järjestelmä säilyy sekä työnan-

tajalle että työntekijälle edullisena, joten työsuhdeautojen 

määrässä on odotettavissa nopeaa kasvua myös tulevaisuudessa. 

Tällöin myös niiden vaikutus henkflöautokantaafl ja -liiken- 

teeseen lisääntyy. 



-6- 

Uusi luokkajako aiheuttanee jonkin verran siirtymistä pie-

nempiin työsuhdeautoihin, mutta ne säilyvät kuitenkin sel-

västi normaalia suurempina autoina. Uudet luokat, 1)00 cm 3  
ja 2500  cm 3 , korvaavat jossain määrin sellaisia autoja, 
jotka olisivat nykyisen luokituksen vallitessa kuutiotila-

vuudeltaan suurempia. Kuitenkin valtaosa työsuhdeautolsta 

sijoittuu sekä uuden että vanhan luokituksen mukaan luok-

kun enintään 1500 ja 2000 cm3 . 

Yhteisöjen ja työsuhdeautojen osuus ensirekisteröinrieistä 

on selvästi suurempi kuin näiden autojen osuus henkilöauto- 

kannasta. Tilastoja ensirekisteröltyjen autojen omistajan 

tai haltijan laadusta (yksityinen, yhteisö, valtio, kunta) 

ei ole olemassa, mutta työsuhdeautojen iän perusteella on 

mandollista karkeasti arvioida näiden autojen ensirekiste-

röintien määrä. Koska työsuhdeautot ovat keskimäärin 2 - 3 
vuotta vanhoja, on niistä korvattava vuosittain noin vii-

desosa uusilla autoilla. Kun yhteisöjen henkilöautojen ko-

konaismäärä on noin 100 000 autoa, voidaan sen perusteella 

arvioida, että yhteisöt rekisteröivät vuosittain noin 

20 000 uutta henkilöautoa, mikä on noin 20 prosenttia koko 

henkilöautojen ensirekisteröintien määrästä. Vertailun 

vuoksi voidaan mainita, että esimerkiksi Englannissa yli 

puolet uusista henkilöautoista on yritysten rekisteröimiä. 

Mikäli autoetujärjestelmä säilyy nykyisen kaltaisena sekä 

edun antajalle että edun saajalle taloudellisesti kannat-

tavana, ja sen käyttö palkanmaksun muotona laajenee, sekä 

yhteisöjen osuus autojen ensirekisteröinneistä pysyy en-

nallaan tai kasvaa, on näillä seikoilla henkilöautoliiken-

nettä lisäävä vaikutus. 

Autoetujärjesteirriän laajentaminen lisää autokannan kasvua, 

koska tällöin entistä useammat voivat taloudellisten syiden 

estämättä saada auton käyttöönsä. Koska työsuhdeautojen 

ajosuorite on suurempi kuin kaikkien henkilöautojen keski-

määrin, työsuhdeautojen muuta autokantaa nopeampi kasvu 

lisää myös keskimääräistä ajosuoritetta. Varsinkin vapaa 
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autoetu lisää ajosuoritetta, koska vuoden aikana yli 12 000 

kilometrin menevät yksityisajokilometrit ovat käytännössä 

ilmaisia. Verohallituksen mukaan työsuhdeautojen kokoluok-

kaan kuuluvien autojen ajosuorite oli noin 23 000 km vuonna 

1980, eli lähes 6 000 km enemmän kuin henkilöautolla keski -

määrin. Autoetujärjestelmän laajenemisesta riippuu, missä 

määrin yllä mainitut tekijät lisäävät henkilöautoliiken-

nettä. 

Työsuhdeautojen moottoritilavuus on lähes kO prosenttia 

suurempi kuin muiden henkilöautojen keskimäärin, joten 

autoedun lisääntyvä käyttö aiheuttaisi polttoaineen kulu-

tuksen kasvua. Kookkaina autoina työsuhdeautot myös lisää-

vät jonkin verran auton käyttöikää. 

Koska tällä hetkellä työsuhdeautojen osuus koko henkilö-

autokarinasta on vain 5 prosenttia ja kaikkien yhteisöjen 
omistuksessa tai hallinnassa olevien henkilöautojen osuus 

8 prosenttia, autoetujärjestelmän mandollisen laäjentumisen 
vaikutus liikenteeseen näkyy vasta melko pitkän ajanjakson 

kuluessa. 



TVH/Ta 	 LIITE 7 
28.10. 1982/LAM 

Verotus ja autokannan kehitys 

Valtio perii autoliikenteeltä varoja erityiusve-
roilla, jotka kohdistuvat sekä ajoneuvojen hankin-
taan että niiden käyttöön. Autokannan pitkän aika-
välin kehityksen määräävänä tekijänä voidaan pitää 
erityisverotuksen tasoa. Lyhyellä aikavälillä jul-
kinen valta käyttää suhdannepoliittisista syistä 
lähinnä ajoneuvojen hankintaan kohdistuvia keino-
ja. Näillä ei kuitenkaan ole kovin suurta merki-
tystä kannan pitkän ajan kehitykseen, koska tilan-
teen lauettua aikaansaatu kysyntäpaine purkautuu 
nopeasti. 

Liikenteen erityisverotus (auto- ja moottoripyörä-
vero, moottoriajoneuvovero ja polttoaineiden val-
mistevero) on tällä hetkellä valtion budjetin me-
nopuolesta noin 9-10 %. Osuus on niin suuri ettei 
sen kovin suureen vaihteluun ole valtiontaloudel-
lisia mandollisuuksia. On melko realistista odot-
taa autoliikenteen erityisverotuksen tason säilyvä 
suurin piirtein samalla tasolla kuin tällä hetkel-
lä. 

Joitakin uusia kehitysnäkymiä alueella on kuiten-
kin näkyvissä ja niiden mukaisiin tilanteisiin 
lienee syytä tulevaisuudessa varautua. Tulopoliit-
tisten neuvottelujen yhteydessä on pari kertaa 
esitetty vaatimuksia autoliikenteen verotuksen 
liittämisestä mekanismiin mukaan. Tämän tyyppiset 
vaatimukset saattavat vielä entisestään voimistua 
kun auto vielä nykyistäkin enemmän muuttuu ylelli-
syyshyödykkeestä normaaliksi jokaisen mandolli-
suuksien puitteissa olevaksi hyödykkeeksi. 
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yksi]n tavoitettaviksi eli ylittää osajärjestelmien väliset 

fyysiset välimatkat. Liikennejärjestelmä luo mandollisuuden 

tavaroiden ja palveluiden tehokkaalle tuotannolle ja jakelul-

le sekä yksilölle valintamandollisuuden asuinympäristöön, 

vapaa-ajan toiminnoille ja työpaikkaan bakeutumiselle. Lii-

kenteen suhde yhteiskunnan perusrakenteeseen on esitetty 

kuvassa 1. 

Asunto 	( Vapaa- 
aika 

Jinne '  

TuHnto  
Kuva 1. Liikenne yhteiskunnan perusrakenteen yhdistäjänä 
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4. 	Alue- ja yhdyskuntarakenne 

Aluerakenteella tarkoitetaan tässä väestön ja toimintojen 

sijoittumista maan eri osiin, ja toisaalta väestön jakau-

tumista taajamiin ja haja-asutusalueelle. Yhdyskuntaraken-

teella puolestaan tarkoitetaan yhdyskuntien sisäistä ra-

kennetta. Liikenteen kannalta keskeisiä asioita ovat raken-

teen hajanaisuus tai keskittyneisyys ja erilaisten liiken-

nettä synnyttävien toimintojen keskinäinen sijainti. 

Aluerakenteen kehitys 

Aluerakenteen muutokset ovat sidoksissa elinkeinorakenteen 

muutoksiin. Työpaikkojen siirtyminen alkutuotannosta jalos-

tukseen ja palveluelinkeinoihin sekä tuotantotoiminnan kes-

kittyminen Etelä-Suomen keskuksiin ovat aiheuttaneet voimak-

kaan muuttoliikkeen eri läänien välillä ja haja-asutusalu-

eilta taajamiin. 

Läänien välinen muuttoliike on 1970-luvulla selvästi hidas-

tunut ja esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteessa sen 

myös ennustetaan säilyvän suhteellisen vähäisenä. Ennusteen 

mukaan vuoteen 2000 mennessä Uudenmaan, Turun ja Porin, Fiä-

meen ja Oulun lääneissä väkiluku kasvaa ja pysyy muissa suun-

nilleen ennallaan. 

Taajamistumisen oletetaan jatkuvan joskin läänien välisen 

muuttoliikkeen tavoin hidastuneena. Seutukaavaliittojen 

epävirallisten suunnitteiden mukaan taajamisturninen on vuo-

sina 19E0-2000 seuraavanlainen: 

Vuosi 	 1960 	1970 	1980 	1985 	1 990 	2000 
Taajamaväestön 

osuus 	 55,9% 64,1% 74 % 	77 % 79 % 82 % 

Taajamaväestön osuus vaihtelee eri seutukaava-auei] la, mutta 

yleisenä kehityssuuntana näyttää olevan erojen tanoittuminen. 

Pienimmilläänkin taajamaväestön osuus nousee noin 70 %:iin 

vuonna 2000. 
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Tndyskuntarakenteen kehitys 

Taajamien yhdyskuntarakenteen kehitystä on tässä tarkasteltu 

tuotanto-, asumis- ja vapaa-aikajärjestelmissä ilmenevien 

muutostendenssien välityksellä. Varsinkin voimakkaan väestön-

kasvun alueilla yhdyskuntarakenne on hajautunut. 

Asumisjärjestelmään sisältyy tässä sekä asuma-alueen rakentami-

nen että alueella sijaitsevat palvelut. Viime vuosikymmenien 

aikana on kaupunkien keskustojen ulkopuolelle rakennettu sel-

laisia asuma-alueita, joilla palvelut ovat puutteellisia ja 

työpaikat puuttuvat usein. Tulevaisuudessa asuma-alue saattaa 

hajota myös maantieteellisesti, koska asuntotuotannossa pien-

talojen osuus lisääntyy. 

Palvelut ovat keskittvmässä suurempiin yksikköihin ja niiden 

lukumäärä vähenee. Kuvaava esimerkki on päivittäistavara-

kaupan keskittyminen suuriin ostoskeskuksiin ja marketteihin. 

Samalla pienkaupat lopetetaan niin kaupungeissa kuin var-

sinkin maaseudulla. 

Erityisesti haja-asutusalueilla on koulujen lukumäärä vähen-

tynyt parina viime vuosikymmenenä ja koululaiset kuljetetaan 

jäljille jääviin kouluihin pitkienkin matkojen päästä. Myös 

posti- ja pankkipalvelut ovat siirtymässä harvempiin palvelu-

pisteisiin. Haja-asutusalueiden pienenevä väestöpohja kärjis-

tää tilannetta edelleen. 

Vapaa-aikajärjestelmälle on ominaista erkaneminen asumis- 

järjestelmästä. Työajan lyhenemisen myötä vapaa-aika on 

lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Taajamissa asuvilla ih-

misillä on rajoitetut mandollisuudet päästä luonnonläheisy-

teen. Tästä syystä onkin kesäasuntojen määrä lisääntynyt 

voimakkaasti, ja Etelä-Suomessa asuvien kesäasunnot sijaitse-

vat yhä pitempien matkojen päässä. 

Viime aikoina ovat myös lisääntyner't mandollisuudet harrastaa 

erikoistuneita vapaa-ajantoimintoja, jotka vaativat kalliita 

laitoksia ja välineitä, ja joita ei kustannussyistä voida 

hankkia kaikkien asuinaiuidn ].äheisyytrri. ilsimerkkinä voi - 

daan mainita liikuntaa ja uri]ua vartnn rakennetut halJit 
ja urheilupuistot. 
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Tuotantojärjestelmän kehittyminen erikoistumisen ja yhä 

suurempiin yksikköihin siirtymisen suuntaan voimistaa 

edelleen yhdyskuntarakenteen hajoamista. Tämä koskee yhtä 

hyvin tavaroiden kuin palvelujenkin tuotantoa. 

Tuotannon keskittyminen merkitsee työpaikkojen ja palvelu-

jen sijaintia yhä kauempana toisistaan ja siten myös pitene-

ylen työ- ja asiointimatkojen päässä. Tuotannon erikoistu-

minen taas asettaa vaatimuksia myös työntekijöille, joiden 

myös on erikoistuttava mm. täydennyskoulutuksen avulla. 
Tietyn erikoiskoulutuksen saaneiden henkilöiden työtilai-

suudet taas rajoittuvat kyseiselle työalalle ja työpaikat 

saattavat olla pitkien matkojen päässä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdyskuntarakenne on edel-

leen hajoamassa niin maantieteellisesti kuin toiminnallises-

tikin. Kehitystä voidaan ilmentää kuvalla 2. 

/1  

	

Asunto 1 	Vapaa- 

	

J 	aika 

'N) 
f\ ± ka 

Kuva 2. Asuntojen, vapaa-ajantoimintojen ja työpaikkojen 

kehitys yhdyskuntarakenteessa ajan mukana 

Alue- ja yhdyskimtarakenteen kehityksen vaikutus liikenteeseen 

Tulevaisuudessa alue- ja yhdyskuntarakenteen hajoaminen näyt-

tää jatkuvan. Aluerakenteen muutoksilla on ollut vaikutusta 

liikenteen sijoittumiselle tieverkon eri osille. Liikenne on 

kasvanut selvästi keskimääräistä enemmän päätieverkolla. Il-

meisesti tämä on johtunut taajamistumisesta, ja sen aiheutta-

masta kaupunkien välisestä liikenteestä. 



1 

Toisaalta haja-asutusalueiden vähenevät työpaikat ja palve-

lut lisäävät kyseisillä alueilla henkilöauton tarvetta ja 

palvelujen huono tavoitettavuus myös liikennettä. Autot:ihey-

destä ei ole olemassa tietoja taajama/haja-asutusaluejaon 

mukaisena. Kuntamuodon mukaan tarkasteltuna maalaiskuntien 

autotiheys ohitti kaupunkien ja kauppaloiden autotiheyden jo 

1970-luvulle tultaessa ja senkin jälkeen maalaiskunnissa 

(ja ilmeisesti haja-asutusalueilla) autoistuminen on jatku-

nut kaupunkeja nopeammin. 

Vaikka taajamistuminen vielä jatkuukin, päätieverkon liikenne 

ei enää kasvane paljonkaan keskimääräisen liikenteen kasvua 

nopeammin. TVH:n liikennelaskentojen mukaan liikenne on kas-

vanut parina viime vuotena saman verran päätieverkolla ja 
muilla teill'I. 

Yhdyskuntarakenteen ha,joamista vastaan on olemassa tiettyjä 

pyrkimyksiä. Lähiöistä pyritään rakentamaan toimivia kokonai-

suuksia työpaikkoja ja palveluita lisäämällä ja rakentamista 

keskitetään olemassa olevien asuntoalueiden yhteyteen. Tuotan-

tojärjestelmän keskittyminen suuriin ja harvempiin yksikköihin, 

pientalovaltaisen asumisen yleistyminen ja vapaa-ajan toiminto-

jen erottautuminen asumisalueista aiheuttanevat kuitenkin 

tulevaisuudessa yhdyskuntarakenteen edelleen hajoamista. 

Yhdyskuntarakenteen maantieteellinen ja toiminnallinen hajaan-

turninen lisää liikenteen tarvetta. Tuotannon kehittyminen ja 

erikoistuminen lisäävät tavaraliikennettä ja pidentävät työ- 

matkoja. Henkilöauton käyttö korostuu varsinkin muilla kuin 

työmatkoilla. Pientalovaltainen asuminen ja kehittyneet palve-

lut ja vapaa-ajan toiminnot lisäävät henkilöautolla ajoa. Var-

sinkin matkat kesäasunnolle sovitetaan yleensä henkilöautolla. 

Yhdyskuntarakenteen hajoaminen vaikeuttaa joukkoliikenteen 
järjestämistä. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitys on sidoksissa yleiseen 

taloudelliseen kehitykseen. Hitaan taloudellisen kasvun val-

litessa alue- ja yhdyskuntarakenne säilyy kiinteämpänä ja 
joukkoliikenteen kel-dttäminen on helpompaa. Nopea kasvu ta- 

a paremman Lniokohityksn, jolloin on myös paremmat rnandol- 
1 j :;jijj L 	rI Ei n' tor 	Ljn ir teen ;a Ji yttSti. 
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Ennusteita 

AUTOKANTAENNUSTEET 
EIVÄT OLE OSUNEET 
KOHDALLEEN 
Vuosina 1979-81 on uusien henki-
löautojen myynti ollut varsin vilkasta. 
Näinä vuosina on merkitty rekisteriin 
vuodessa keskimää'in noin 103 000 
uutta henkilöautoa. Autokaupar, ar-
vioiden mukaan myydäan tänä 
vuonna yli 110 000 uutta autoa eli 
ennakoitua jonkin verran enemmän. 
Tämän voidaan katsoa johtuvan sii- 

tä. etta kotitalouksien kaytettävissä 
oleva tulo kohoaa jonkin verran 
enemmän kuin viime vuonna ja että 
autoveroa lievennettiin viime kevää-
nä. 

Tie- ja vesirakennushallituksessa 
kolmisen vuotta sitten laaditun ns. 
sopeutumisen skenaarion mukaan, 
joka edellyttää ensirekisteröintien 
määrän olevan vuosina 1980-85 
100 000-110 000 kappaleen välillä 
- olisi henk,löautokanta vuoden 
1985 lopussa vain 1 310 000 yksik-
köä. Kuitenkin henkilöautokanta on 
noussut jo viime kesänä tähän mää-
raän ja kohoaa vuoden lopussa jon-
nekin 1 335 000 yksikkoön tai vielä 
hieman suuremmaksikin. Autokan-
nan kasvuvauhti on ollut ja tulee 
nkä;ään olemaankin ns. kasvuske-
naarion mukainen. Viime mainittu 
puolestaan edellyttäisi, että jo vuon-
na 1980 olisi myyty 118 000 uutta 
henkilöautoa ja että myynti nousisi 
vuoteen 1985 mennessä aina peräti 
127 000 kappaleeseen. Tällöin vas-
ta olisi maassamme henkilöautoja 
ennusteen mukaan tarkalleen 
1 453 000 kappaletta. Nyt tuntuu mi-
tä todennäköisimmältä että vain noin 
100 000 yksikön myyntivauhdilla tu-
lee henkilöautojen lukumäärä ko-
hoamaan vuosikymmenen keskival-
heilla edellä mainittuun lukuun. Eli 
ennusteet ovat menneet pahanpuo-
leisesti pieleen, kuten sanotaan. 

Mistä nämä erot ennusteiden ja 
todellisten tapahtumien välillä oikein 
johtuvat. Syyt eroihin ovat lähinnä 
seuraavat: A) Henkilöautojen keski-
määräinen käyttöikä on kasvanut 
enemmän kuin mitä ennusteissa on 
oletettu ja Siten pcistuma on ollut 
ennakoitua pienempi. Vuonna 1961 
rekisteroityjen autojen keskimääräi-
nen käyttöikä oli 10.4 vuotta, vuonna 
1967 rnyytyjen autojen jo noin 11,5 
vuotta, Henkilöautojen myyntiä en-
nijstettaessa on keskimääräisen 
käyttoiän oletettu kasvavan 13,5 
vuoteen, mutta vasta 1990-luvulta. 
Keski-ikä kohoaa hyvin lähelle tätä 
tukemaa kuitenkin jo paljon aikai-
semmin ja ehkä jo vuosikymmenen 
puolimaissa. Tämä johtuu valmistus- 
tekniikan kehittymisestä, paremmis- 

ta ruosteenestomenetelmistä sekä 
Siitä, että ajokilometrimäärät henki-
löautoa kohden ovat pikemminkin 
hieman laskeneet kuin kasvaneet. 
Jonkin verran tähän vaikuttaa myös 
se, että polttoaineen kulutus autoa 
kohden on sitten vuosien 1974-75 
pudonnut yli kolmanneksella. B) Itse 
henkilöautojen myynti on ollut usean 
vuoden ajan vilkkaampaa kuin on 
osattu odottaa. C) Ennusteet ovat 
tekotavaltaan aivan liian teoreettisia. 
Alin vaihtoehto eli ns. kriisiskenaario 
edellyttää sitä, että bruttokansantuo-
te kasvaa vain 1,5 prosenttia vuo-
dessa. Esimerkiksi täna vuonna 
kansantuote ei kasvane edes tämän 
vertaa, mutta silti autoja myydaan 
enemmän kuin vuosiin. Ennusteen 
mukaan tässä C-skenaariossa ensi-
rekisteröinnit olisivat ainoastaan 
77 000-86 000 vuodessa, kun ne 
ovat todellisuudessa olleet vuoden 
1978 jälkeen tämä vuosi mukaan 
luettuna vuodessa ainakin 105 000 
kappaletta. Teoreettisia nämä prog-
noosit ovat myös sen vuoksi, että 
kriisiskenaariossa katsotaan kotita-
louksien ostovoiman heikkenevän 
suuresti. Kuitenkin vuonna 1981 lie-
västä lamakaudesta huolimatta koti-
talouksien ostavoima on entisestään 
hieman kasvanut. Toisin sanoen 
reaalitulojen ja bruttokansantuotteen 
välillä ei ole selvää keskinäistä riip-
puvuussuhdetta. Yhtenä syynä en-
nusteiden epäonriistumiseen on se-
kin, että käyttöiän kehityksestä ei ole 
ollut havaittavissa tilastoja 1970-lu-
vulla myydyistä autoista, mikä en-
nusteissa on todettukin. 

On mitä ilmeisintä, että autokanta 
jo vuoden 1983 lopussa kohoaa noin 
1 380 000 yksikköön ja vuosikym- 
menen puolivälissä parhaimmassa 
tapauksessa lähes 1,5 miljoonaan 
eli vielä suuremmaksi kuin kasvu- 
skenaario (A) edellyttäisi. On toden- 
näköistä, että jo ensi vuonna henki- 
löautokauppa hidastuu ainakin hie- 
man. Henkilöautokarinan säilyttämi- 
nen nykytasolla edellyttää samojen 
ennusteiden mukaan noin 75 000 
uuden auton myyntiä vuotta kohti. 
Tämä myyntimäärä on ylitetty viime 
vuosina runsaalla 25 000:lla ja ylitet- 
täneeri jatkossa toistaiseksi vähin- 
tään 15 000-20 000 uudella autolla. 

J. H. K. HENKILÖAUTOKANTAENNUSTEET JA NIIHIN TULEVAT 
TODENNÄKÖISET MUUTOKSET 

Kasvu- Sopeutumisen Korjattu 
skenaari skenaari luku 

Vuonna 1980 1 199000 1 140000 1226000 
Vuonna 1985 1 453000 1310000 1470000 

1 500 000 

146 0 Tskniikan Maailma 18/1982 
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