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LIIKENNE- JA AUTOKANTAENNUSTE 1980 - 2000 

SEURANTA 1984 

Vhtccn,,c1-r 

"Liikenne ja autokantaennuste 1980 - 2000" valmistui vuonna 1980. Ennuste 

tehtiin yhteistyössä TVH:n, Taloudellisen suunnittelukeskuksen ja Teknilli-

sen korkeakoulun edustajien kanssa. Jotta tienpidon pitkän aikavälin suun-

nittelu pohjautuisi ajan tasalla oleviin käsityksiin liikennepalvelujen 

kysynnästä, ennustetta tehtäessä sovittiin sen jatkuvasta, vuosittaisesta, 

seurannasta. 

Ennusteen seurannan tarkoituksena on tehdä johtopäätös ennusteen käyttökel-

poisuudesta, tai mikäli aihetta ilmenee, sen tarkistamisesta. Tarkistaminen 

tulee kyseeseen, mikäli ennusteen pohjana olevien taustatekijöiden kehitys-

näkymissä tapahtuu olennaisia muutoksia, tai jos toteutunut liikenne poik-

keaa selvästi ennustetusta. 

Vuoden 1984 seurannassa on käsitelty ennusteen taustatekijöitä, autoilun 

kustannuksia, auton käyttöiän vaikutusta ennusteeseen sekä verrattu auto-

kannan ja liikenteen toteutunutta kehitystä tehtyyn ennusteeseen. 

Seurantaraportin on kirjoittanut tutkija Veijo Kokkarinen. (puh. 90/1542127) 

Seurannari keskeisimmät tulokset 

• Kansainvälinen taloudellinen kehitys OECD-maissa ollut ennuste- 

jaksolla heikkoa, vain 1 % vuodessa. Noususuhdanne on alkamassa, 

mutta jäänee lyhyeksi. Valtiovarainministeriön käsitykset maail-

man talouden kehityksestä vastaavat ennusteen b-skenaariota 

• Suomen talouskehitys, 3,4 % vuodessa ennusteperiodin alussa, on 

ollut parempi kuin muissa länsimaissa keskimäärin. VM:n arviot 

kansantaloutemme tulevasta kehityksestä vastaavat b-skenaarion 

mukaisia näkymiä keskipitkällä aikavälillä 

• Yksitiinen ulutus on kehittynyt b-skenaarior mukaisesti 

(2,5 /v.) vuosina 1977 - 198 
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• Liikenteen osuus yksityisestä kulutuksesta on kehittynyt 1977 - 

1983 lähes 4 prosenttia vuodessa, mikä vastaa a-skenaarion mu-

kaista ennustetta 

• Auton hinta on pysynyt ennustejaksolla reaalisesti samana, 

polttoaineen hinta on noussut 1976 - 1983 saman verran kuin 

ennusteessa oletettiin eli noin kaksi prosenttia vuodessa. 

Molempien reaalihinnat ovat laskeneet 1980-luvulla 

• Polttoaineen reaalihinta pysynee muuttumattomana seuraavat 

10 vuotta. Hinta ei runsaasta tarjonnasta johtuen nousse kovin 

paljoa noususuhdanteenkaan aikana. Suomessa polttoaineen hin-

taan vaikuttaa lisäksi dollarin kurssi 

• Vuoden 1983 lopussa autokanta oli 5 prosenttia suurempi 

a-skenaarion mukaista ennustetta (taulukko 5, kuva 2) 

Liikenne oli vuonna 1983 3 prosenttia yli b-skenaarion 

mukaisen ennusteen (taulukko 9, kuva 4) 

Ajosuorite on pienentynyt enemmän kuin ennustettiin 

Henki löauton käyttöikä on kasvanut nopeammin kuin ennustettiin 

• Henkilöautojen poistuma on ollut oletettua pienempi 

• Henkilöautojen ensirekisteröinti on ollut ennusteperiodin 

alkuaikana lähes a-skenaarion suuruista. 

Johtopäätös seurannasta 

Liikenteeseen käytetty osuus yksityisestä kulutuksesta on noussut ennuste- 

jakson alkuaikana 16,1 prosentista 17,3 prosenttiin, ja liikennemenot ovat 

kasvaneet lähes 4 prosenttia eli saman verran kuin a-skenaariossa ennustet-

tiiri. Tämä näkyy mm. siinä, että henkilöautojen ensirekisteröinti on ollut 

lähes a-skenaariori tasolla tarkasteluajanjaksolla. 1980-luvulla henkilöauto- 
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ja on rekisteröity 114 500 autoa vuosittain, kun a-skenaarion mukainen 

ennuste perustuu 118 auton ensirekisteröintimäärijn. Auton käyttöikä on 

kasvanut ennakoitua selvästi nopeammin ja poistuma on ollut taas arvioitua 

selvästi pienempää. Näistä seikoista on ollut seurauksena, että myös auto-

kannan kehitys on ollut ennusteen b-skenaariota selvästi suurempaa. Vaikka 

ennusteen tekemisestä ei ole kulunutkaan vielä kovin monta vuotta, on jo 

nyt ilmeistä, että autokannan osalta ennustetta on tarkistettava. 

Koska autokohtainen ajosuorite on pienentynyt arvioitua nopeammin (tauluk-

ko 11), liikennesuorite on ylittänyt vasta parina viimeisenä seurantavuote-

na b-skenaarion tason ja oli vuonna 1983 kolme prosenttia ennustettua suu-

rempaa. Koska liikenteen kasvu on parina viime vuotena ollut poikkeukselli-

sen suurta, ja toteutunut liikenre on kuitenkin vain muutaman prosentin en-

nustettua suurempaa, ja saattaa jatkossa palautua b-skenaarion mukaiselle 

kasvu-uralle tai ainakin lähelle sitä, ei tässä vaiheessa liene syytä muut-

taa liikenne-ennustetta yleisten teiden osalta. 

Käytössä oleva henkilöautoennuste perustuu eri tyyppisten ruokakuntien 

lukumäärän ja niiden autoistumisen kehitysarvioihin. Liikenne-ennusteen 

mandolliselle tarkistam -iselle tulee lisää tausta-aineistoa, kun vuoden 

1981 kotitaloustiedustelujen tuloksista analysoidaan kotitalouksien auto- 

tiheyden kehitys myöhemmin tänä vuonna. Näyttää myös siltä, että kotitalouk-

sien lukumäärä olisi kasvanut nopeammin kuin ennustettiin, millä seikalla 

on myös vaikutuksensa autokannan kehitykseen. Myös tällainen tarkastelu 

suoritetaan kotitalouksien autotiheystarkastelun yhteydessä, samoin kuin 

kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehityksen tarkastelu. Lisäksi 

kesällä 1984 valmistuu eri maiden autokannan ja liikenteen kehityspiirteitä 

selvittävä raportti. Koska auton ajosuorite on liikenne-ennusteiden olen-

nainen osa, jatkossa on syytä selvittää ajosuoritteen alueellista kehitty-

mistä tarkemmin, kuin voimassa olevassa ennusteessa on tehty. 

Tutkimustojmj sto 
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1. 	Ennusteen taustaolettamukset 

Kansainvälinen tausta 

Pitkän aikavälin liikenne- ja autokaritaennusteessa 1980 - 2000 oman maan 

taloudellisen kehityksen vaihtoehdot rakennettiin kansainvälisen kehityksen 

pohjalle. Raportissa todettiin, että kansantaloutemme kehitysmandollisuuk-

sun vaikuttaa ratkaisevasti se, miten onnistumme sopeuttamaan tuotantomme 

kansainvälisen kehityksen asettamiin puitteisiin. 

Kansainvälisen ilmapiirin kehitys on viime vuosina ollut varsin huono. 

Suurvaltojen suhteet ovat tällä hetkellä huonoimmat sitten Kuuban kriisin 

20 vuotta sitten. Kärjistyneet poliittiset suhteet ovat hidastaneet kansain-

välisen kaupan kehitystä ja siten myös eri maiden taloudellista kehitystä. 

Suomen tärkeimmissä läntisissä vientimaissa taloudellinen kasvu on ollut 

viimeisen viiden vuoden aikana ainoastaan prosentin suuruista ja vuosina 

1980 - 1982 monissa maissa bruttokansantuote jopa laski. 

Useimmissa OECD-maissa inflaatio on hidastunut, mutta työttömyys sen sijaan 

ei ole hellittänyt ja on ollut pahinta sitten 1930-luvun lamavuosien. 

Maailmantalouden kehitvsnäkvm'ait 

Valtiovarainministeriön julkaiseman katsauksen: "Kansantalouden ja valtion-

talouden kehitysnäkymät vuoteen 1988"-mukaan lähtökohdat pitemmän aikavälin 

taloudelliselle kehitykselle ovat heikot. Maailmantalouden kasvua rajoittaa 

öljyä tuottavien maiden sekä eräiden suurten kehitysmaiden heikko tuontiky-

syntä. Kehitysmaiden velkarasitus pakottaa niitä voimakkaasti karsimaan tuon-

tiaan. Poliittiisen ilmapiirin kärjistymisen myötä länsimaiden vientimandol-

lisuudet myös sosialistisiin maihin ovat huonontuneet. Näin ollen pitempi- 

aikaisen kasvun käynnistymisen keskeisimmäksi mandolliseksi lähteeksi jää 

- 	teollistuneiden markkinatalousniaiden keskeisen kysynnän voimistuminen. 

Etenkin Euroopan maissa talouden kehitysr,äkymät näyttävät synkiltä. Budjetti-

alijäämien takia finanssipolitiikan keinot talouden elvyttämiseksi ovat ra-

joitetut. Samoin rahapolitiikan tehokkuutta pienentää Yhdysvaltain korkea 

korkokanta sekä dollarin kurssi. Pelko inflaation voimistumisesta rajoittaa 



samoin rahapolitiikan liikkumatilaa. Samanaikaisesti on nähtävissä monissa 

maissa kotimaista tuotantoa suojaavien toimenpiteiden selvää yleistymistä. 

Lyhyellä aikavälillä suhdannekuva on tosin valoisampi, sillä elpyminen län-

tisissä teollisuusmaissa, erityisesti Yhdysvalloissa, näyttää käynnistyneen. 

Kuitenkin aluksi ehkä nopeankin suhdannenousun pelätään taittuvan melko 

pian, ja kansainvälinen talous ajautuu uudelleen taantumaan vuosikymmenen 

puolivälissä. 

Energian hinnan nousu kansainvälisen noususuhdanteen yhteydessä jäänee aiem-

pia oleellisesti lievemmäksi, jolloin vaikutukset maailman talouteen eivät 

ole kovin merkittäviä. tlljyn kysyntä tosin kasvaa jonkin verran nousun voi-

mistuessa, mutta tarjonnan runsauden johdosta hinnat pysyvät suhteellisen 

vakaina ainakin lähitulevaisuudessa. 

Mikäli pyrkimykset talouspolitiikan ja kauppapolitiikan kansainväliseksi 

yhteensovittamiseksi johtavat edes tyydyttäviin tuloksiin, OECD-maiden ta-

louskasvuksi seuraavien viiden vuoden aikana arvioidaan keskimäärin 2 - 2 % 

vuodessa. Verrattuna viimeksi kuluneen viiden vuoden aikaan tämä merkitsisi 

kasvun voimistumista, mutta 1970-lukuun nähden laimeampaa kehitystä. 

Taulukko 1. 	Bruttokansantuotteeri kasvu OECD-alueella 

vuosina 1960 - 1983 

Keskimääräinen kasvu, % 
Alue 

1970/60 	1980/70 	1978/73 	1983/78 

OECD 	4,9 

- 	OECD-Eurooppa 	4,8 

Suomen viennin 

- 	kannalta tärk. maat 	4,4 

Suomi 	4,9 

3,3 2,6 0,7 

3,0 2,3 1,1 

2,7 2,1 1,0 

3,6 1,3 3,6 

Lähde: VM: Kansantalouden ja valtiontalouden kehitysnäkymät 

vuoteen 1988 



3 

Taloudellinen kehitys Suomessa 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, Suomen kansantalouden kasvu on kuluneiden 

viiden vuoden aikana ollut nopeampaa kuin keskimäärin teollisuusmaissa. 

Suomen ulkomaankauppa kehittyi suotuisasti erityisesti itäviennin ansiosta 

vuosina 1977 - 1981, mikä osaltaan on vaikuttanut kansantalouden myöntei-

seen kehitykseen. Tosin vuoden 1981 jälkeen ulkomaankauppa on alkanut su-

pistua. Ulkomaankaupan tasapainon paraneminen vuoden 1977 jälkeen on salli-

nut talouspolitiikassa elvyttävän linjan säilyttämisen näihin aikoihin asti, 

mutta samalla julkisen talouden tasapaino on voimakkaasti heikentynyt ja 

työttömyys lisääntynyt huolimatta tuotannon lisääntymisestä. 

Vuonna 1983 Suomen kokonaistuotanto kasvoi yli 3 prosenttia ja tälle vuodel-

le on ennustettu 4 prosentin kasvua. Viisivuotiskaudelle 1984 - 1988 valtio-

varainministeriö on tehnyt Suomen kansantalouden kehityksestä kaksi kehitys- 

arviota: passiivinen kehitysarvio ja tavoitevaihtoehto. 

Passiivinen kehitysvaihtoehto perustuu lähinnä ulkoisten tekijöiden, eli 

kilpailijamaiden taloudellisen kasvun kehityspiirteisiin ja yksityisen sek-

torin tuotantopäätöksiin. Se ei sisällä valtiovallalta uusia talouspoliit-

tisia keinoja. Bkt kasvaa 2 prosenttia vuodessa. 

VM:n tavoitevaihtoehto sisältää valtiovallalta aktiivisia talouspoliittisia 

toimenpiteitä. Tavoitevaihtoehdon mukainen 3 %:n talouskasvu voi tapahtua 

ainoastaan vientiä lisäämällä. Viennin kasvun saavuttamiseksi taas kansan-

taloutemme kilpailukykyä on selvästi kohennettava. Hintakilpailukyvyn (työ-

voimakustannukset tuoteyksikköä kohti) parantaminen edellyttää palkankoro-

tusten pitämistä mandollisimman pieninä. Tämän vaihtoehdon mukaan reaalian-

sioiden nousu jäisikin erittäin pieneksi lähivuosina. Työvoimakustannusten 

nousun hillitsemiseksi verotuksen painopistettä siirrettäisiin enemmän ku-

lutusveroihin. 



Taulukko 2. 	Kansantalouden keskipitkän aikavälin kehitysnäkyrnät 

passiivisen ja tavoitevaihtoehdon mukaan 

Passiivinen 	Tavoitevaihto- 
vaihtoehto 	ehto 

4 

BKT mh 

Tuonti 

Kokonai starjonta 

Vienti 

Kulutus 

- yksityinen 

- julkinen 

Pääomanmuodostus 

Varastonmuutos (ml. 

ti 1 astovi rhe) 

Kokona i skysyntä 

- kotimainen kysyntä 

1983 	1 Kasvu v. 1988/1983, % 
Mmk volyymi hinta 

259,9 2 8 

78,6 3 7 

338,5 2 8 

82,5 3 7 

196,8 2 9 

143,2 2 8 

53,6 2 10 

60,5 1 8 

-1,41 

	

338,5 	2 	8 	3 	5 

	

257,7 1 	2 	8 	2 	5 

Kasvu v. 1988/1983, % 
volyymi 	hinta 

3 	5 

4 	6 

3 

5 	5 

2 	6 

2 	5 

2 	6 

3 	5 

Lähde: VM: Kansantalouden ja valtiontalouden kehitysnäkymät vuoteen 1988 

Valtiovarainministeriön esittämät kansantalouden keskipitkän aikavälin ke-

hitysnäkymät vastaavat ennusteessa lähinnä b-skenaarion mukaista kasvuarviota, 

jonka mukaan bkt kasvaisi 3 prosenttia ja yksityinen kulutus 2,5 prosenttia 

vuodessa. 

Yksityinen kulutus 

Liikenne- ja autokantaennustetta tehtäessä oletettiin auton hankinnan ja 

käytön olevan kiinteässä yhteydessä kotitalouksien kulutusmandollisuuksien 

kehitykseen. Vuodesta 1976 lähtien yksityinen kulutus ja bruttokansantuote 

ovat kehittyneet seuraavasti: 
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Vuosi yks.kulutus bkt 

%/v. %/v. 

1977 -1,4 0,4 

1978 2,6 2,3 

1979 5,6 7,6 

1980 2,9 6,0 

1981 1,6 1,5 

1982 4,0 2,6 

1983 2,0 3,3 

Keskim. 2,5 3,4 

Lähde: KT 1983:6 

Yksityinen kulutus on kasvanut saman verran kuin ennusteen b-skenaarion mu-

kaan arvioitiin. Bkt:n kasvu sen sijaan sijoittuu ennusteen a- ja b-skenaarion 

väliin. VM:n arvioiden mukaan sekä yksityinen kulutus että bkt kasvaisivat 

seuraavalla viisivuotiskaudella suunnilleen ennusteen b-skenaarion mukaisesti. 

Liikenteen osuus yksityisestä kulutuksesta 

Liikenteen osuus yksityisistä kulutusmenoista kasvoi erittäin voimakkaasti 

1950- ja 1960-luvulla, jolloin reaalinen kasvu oli lähes 10 prosenttia vuo-

dessa. Vielä 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla liikennemenojen reaali-

kasvu oli noin 6 prosenttia vuodessa. Tämän jälkeen kasvu on hidastunut, 

mutta vielä vuosina 1977 - 1983 liikennenienot ovat kasvaneet muita kulutus- 

menoja nopeammin. Liikenne yksityisen kulutuksen menoeränä sisältää yksi-

tyisten kulkuvälineiden hankinnan ja käytön, matkat julkisissa kulkuväli-

neissä ja tietoliikenteen. 



Taulukko 3. 	Liikenteen prosenttiosuus yksityisestä kulutuksesta, 

yksityisen kulutuksen kasvu ja liikennemenojen kasvu 
vuonna 1977 - 1983 

Liikenteen ̂- 	Yksityisen ku- 	Liikennemeno- 
Vuosi 	osuus yks. kulu- 	lutuksen kasvu 	jen kasvu 

tuksesta 	% 

77 16,1 -1,4 -0,3 

78 16,2 2,6 3,6 

79 17,0 5,6 10,2 

1980 17,2 2,9 4,3 

81 17,2 1,6 1,4 

82 17,3 4,0 4,8 

83 174e 
2,0 3,0e 

Keskim. 	 2,5 	3,8 

Lähde: KT 1983:6 

Kuten taulukon 3 luvuista ilmenee, liikennemenot ovat kasvaneet saman 

verran kuin ennusteen a-skenaarion mukainen kulutusmenoennuste eli lähes 

4 prosenttia vuodessa 1 . Tämä näkyy mm. uusien henkilöautojen rekisteröinti-

määrissä, mitkä ovat olleet lähes ennusteen a-skenaarion olettamusten mu-

kaisia. Vapaa-ajan lisääntyessä tulevaisuudessa liikennemenojen voidaan 

olettaa lisääntyvän jatkossakin hieman enemmän kuin kulutusmenot keskimää-

rin. Liikennemenoista lähes valtaosa on yksityisauton hankinnasta ja käy-

töstä johtuvia menoja. Liikenteen osuuden kasvu kulutusmenoista johtuukin 

lähinnä autollisten kotitalouksien määrän kasvusta. Sen sijaan liikenneme-

not autollista kotitaloutta kohti eivät ole kasvaneet muita kulutusmenoja 

enemmän. 

1) Liikennemenojen kasvu johtuu osaltaan liikennesektorin keskimääräistä 

nopeammasta hintakehityksestä (vrt, esim, polttoaineen hintakehitys 

1979 - 80). Kiinteähintajsjna (vuoden ;975  hinnoin) liikennemenot ovat 
nousseet vain 1,8 ̂  vuodessa. 
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Autoilun kustannukset 

'Autoilun kustannuskehitystä on tässä tarkasteltu seuraamalla henkilöauton 

hinnan ja polttoaineen hinnan reaalista kehitystä. Mainitut kustannuserät 

käsittävät yli 70 % kaikista henkilöauton ajokustannuksista, joten niiden 

hintakehityksen voidaan olettaa kuvaavan melko hyvin koko ajokustannusten 

kehitystä. 

Taulukko 4. 	Henkilöauton hinnan ja polttoaineen hinnan kehitys 

vuosina 1976 - 1983 

Auton hinta 	Polttoaineen hinta 
92 okt. 

Vuosi 

	

mk 	reaalinen 	mk 	reaalinen 
kehitys 	kehitys 

_________ _____________ 	1976 100 	1976 100 

1976 	30 300 	100 	1,52 	100 

1977 	35 000 	102 	1,76 	102 

1978 	40 000 	109 	1,91 	104 

1979 	45 000 	114 	2,06 	104 

1980 	48 000 	109 	2,86 	130 

1981 	52 000 	105 	3,23 	130 

1982 	55 000 	102 	3,24 	120 

1983 	59 000 	100 	3,48 	118 

Toinen energiakriisi 1980-luvun vaihteessa nosti voimakkaasti polttoaineen 

hintaa, mutta sekä auton että polttoaineen reaalihinta on laskenut 1980- 

luvun alkuvuosien aikana. Polttoaineen hinta on noussut vuosina 1976 - 1983 

reilut 2 % vuodessa eli saman verran kuin ennusteessa oletettiin. Polttoai- 

neen hinta on tosin noussut sekä dollarin arvon kohoamisen johdosta että raaka-

öljyn hinnan nousun seurauksena, joten myös jatkossa polttoaineen hinnan ke-

hitys riippuu osaltaan dollarin hintakehityksestä. 



2. 	Ennuste ja toteutunut kehitys 

Henkilöautokanta 

Henkilöautokanta on kasvanut selvästi ennustettua nopeammin. Vuoden 1983 

lopussa henkilöautokanta oli 4 prosenttia suurempi kuin a-skenaarion mukai-

nen ennuste (taulukko 5, kuva 1). Myös ensirekisteröintimäärät ovat olleet 

lähellä a-skenaarion mukaista ennustetta. 1980-luvulla henkilöautoja on re-

kesteröity keskimäärin 114 500 autoa vuosittain, kun a-skenaario perustuu 

118 000 auton ensirekisteröintimääriin. 

Syynä henkilöautokarpnan ennustettua nopeampaan kasvuun on mm. henkilöauton 

käyttöiän ennakoitua nopeampi kasvaminen. Auton keskimääräinen käyttöikä 

on nykyään noin 14 vuotta, kun tehty ennuste rakentuu sellaiselle käyttö-

ikäkehitykselle, jossa käyttöikä jäisi alle 14 vuoden koko ennustejakson 

ajaksi. Samoin henkilöauton hankintaan ja käyttöön osoitetut kulutusmeno-

erät ovat kasvaneet enemmän kuin kulutusmenot keskimäärin. 

Ennusteen alueellisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että Uuden-

maan läänin autokanta on ennustettu aivan liian pieneksi (taulukot 6 ja 7). 

Uudenmaan läänin autokannan ennakoitua nopeampaan kasvuun on vaikuttanut 

mm. työsuhdeautojen nopea kasvu. 

Koko autokanta 

Paketti- ja erikoisautojen kasvu on ollut samoin reilusti ennustettua nope-

ampaa. Molempien autolajien kohdalla ennuste on 14 prosenttia liian pieni 

(a-skenaario). Kuorma- ja linja-autoennusteet ovat osuneet paremmin kohdal-

leen. Koko autokanta oli vuoden 1983 lopussa 5 prosenttia suurempi kuin 

a-skenaarjon mukainen ennuste (taulukko 5, kuva 2). 

Vuoden 1983 lopussa autokanta oli saman suuruinen kuin ennusteen b-skenaarion 

mukainen kanta vuonna 1988, joten jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että 

b-skenaarion mukainen ennuste on autokannan osalta selvästi alimitoitettu. 



Taulukko 5. 	Autokanta autolajeittain 31.12.1983 sekä "Liikenne- ja 

autokantaennusteen 1980 - 2000" mukainen kanta samana 

ajankohtana skenaarioiden b ja a mukaan 

Ennuste 

Skenaario b Skenaario a 

Autolaji Kanta 
31.12.1983 Kanta Erotus % Kanta Erotus % 

HA 1410 350 1242 000 -12 1351 000 -4 

PA 114 720 96 450 -16 99 000 -14 

KA 53 050 50 300 -5 51 400 -3 

LA 9 100 9 300 +2 9 300 +2 

EA 10 580 9150 -14 1 	9150 -14 

KAIKKI 1597 800 1410 350 -12 1520 200 -5 

- Ennuste liian pieni 

+ Ennuste liian suuri 
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Kuva 2 

	

	Autokannan kehitys 1970-1983 ja ennuste vuosille 
1980-2000 eri skenaarioissa 

1 200 

1e 



Lääni 

Uusimaa 

Turku ja Pori 

Ahven a nmaa 

Häme 

Kymi 

Mikkeli 

P-Karjal a 

Kuopio 

K-Suomi 

Vaasa 

Oulu 

Lappi 

Ha-kanta 
31.12.1983 

327 909 

219 352 

9 150 

192 388 

96482 

58226 

50850 

67 657 

69 284 

140 684 

121 807 

56 564 

Sken. b:n 
muk. kanta 

273 200 

194 800 

7800 

173 800 

87800 

52900 

45500 

59 900 

64 100 

123 700 

108 000 

50 600 

Taulukko 6. 	Henkilöautokanta läneittäin 31.12.1983 ja "Liikenne- ja autokantaennusteen 1980 - 2000" 

mukainen kanta samana ajankohtana skenaarioiden b ja a mukaan 

Ero verrattuna 
Sken. a:n b-skenaarioon 
muk.kanta kpl % 

296 000 -54 700 -17 

212 600 -24 500 -11 

8 000 -1 350 -15 

189 200 -18 600 -10 

95900 -8700 -9 

57 600 -5 300 -9 

49 600 -5 350 -10 

65 300 -7 800 -11 

69 800 -5 200 -8 

134 800 -17 000 -12 

117 800 -13 800 -11 

55 200 -6 000 -10 

1351 400 	-168 350 	-12  

Ero verrattuna 
a-skenaarioon 

kpl % 

-31 	900 -10 

-6800 -3 

-1 	200 -9 

-3200 -2 

-600 -1 

-600 -1 

-1 	200 -2 

-2300 -3 

+600 +1 

-5 900 -4 

-4000 3 

-1 	300 -2 

58 950 	-4 Koko maa 
	

1410 350 
	

1242 000 

- Ennuste liian pieni 

+ Ennuste liian suuri 



12 

Taulukko 7. 	Henkilöautotiheys 31.12.1983 lääneittäin ja "Liikenne- 

ja autokantaennusteen" mukainen ennuste samana ajankoh-

tana skenaarioiden b ja a mukaan 

Lääni Ha-tiheys 

31.12.1983 

Ennustettu tiheys Erotus % 

Sken. 	B Sken. A Sken. B Sken. A 

Uusimaa 	279 239 258 -14 -7 

Turku ja Pori 	309 274 299 -11 -3 
Ahvenanmaa 	387 341 	j 340 -14 -11 
Häme 	286 260 283 -9 -1 
Kymi 	281 252 275 -10 -2 
Mikkeli 	279 255 278 -9 

P-Karjala 	286 256 279 -10 -2 
Kuopio 	266 236 258 -11 -3 
K-Suomi 	281 263 	1 287 -6 +2 
Vaasa 	318 284 308 -11 -3 
Oulu 	284 252 275 -11 -3 
Lappi 	283 255 278 -10 -2 

Koko maa 	289 257 279 -11 -3 

- Ennuste liian pieni 

+ Ennuste liian suuri 

Uudenmaan enriustettu ha-tiheys: 	1983 	1985 	1990 

Sken. B 	239 	247 	261 

Sken. A 	258 	272 	297 

Tod. tih. 	279 



Liikenne-ennuste 

Taulukossa 9 ja kuvassa 3 on verrattu vuoden 1983 toteutunutta liikenne-

suoritetta b-skenaarion mukaiseen ennusteeseen yleisten teiden osalta. 

Liikenne on kasvanut hieman ennusteen b-skenaariota nopeammin. Henkilli-

autoliikenne oli vuonna 1983 2 prosenttia ja koko liikenne 3 prosenttia 

ennustettua suurempi. Ennusteperiodin alkuaikana (1976 - 83) liikenne on 

kasvanut selvästi autokannan kasvua hitaammin (taulukko 8). 

Taulukko 8. 	Henki1iautokannan sekä henkilbautojen ajo- ja liikenne- 

suoritteen muutos vuosina 1977 - 1983, % 

Muutos prosenttia vuodessa 

Vuosi 	
Ha-kanta 	Ha-ajosuorite 

	
Ha-1 ii kerinesuori te 

1977 +4 -2 +1 

1978 +4 -2 +2 

1979 +5 -2 +2 

1980 +5 -2 +1 

1981 +4 -3 +2 

1982 +6 -1 +4 

1983 +4 -1 +4 

13 



Ajo- ja liikennesuorite autolajeittain ovat kehittyneet vuosina 

1975 - 1983 seuraavasti: 

Ajosuorite 1975 - 1983 (km/v): 

Vuosi Ha Pa La Ka 

1975 20 600 19 300 74 700 46 900 

1976 20 300 18 500 73 700 46 700 

1977 19 800 17 500 73 400 47 000 

1978 19 500 17 000 73 700 47 200 

1979 19 100 16 500 73 600 46 600 

1980 18 500 16 000 73 600 46 000 

1981 18 000 15 900 72 200 45 600 

1982 17 800 16 400 72 900 45 400 

1983 17 500 16 500 73 700 45 100 

Liikennesuorite 1975 - 1983 (milj. autokm): 

Vuosi 	Ha 	Pa 	La 	Ka 	Kaikki 

1975 19 900 1 	470 640 2 380 24 400 

1976 20 600 1 	490 640 2 380 25 100 

1977 20 900 1 	500 640 2 380 25 400 

1978 21 400 1 	520 640 2 380 25 900 

1979 21 900 1 	530 640 2 380 26 400 

1980 22 200 1 	540 640 2 390 26 800 

1981 22 600 1 	620 650 2 400 27 300 

1982 23 400 1 	730 660 2 400 28 200 

1983 24 240 1 840 670 2 390 29 100 

14 
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Taulukko 9. 	Liikennesuorite vuonna 1983 ja "Liikenne- ja autokantaennusteen 1980 - 2000" b-skenaarion mukainen 

ennuste samana ajankohtana yleisillä teillä 

Liikennesuorite milj. autokm 

Tieluokka Ha Ka 	Pa La Yhteensä 

Suorite Ennuste Ero Suorite Ennuste Ero 	Suorite Ennuste Ero Suorite 1 Ennuste Ero Suorite Ennuste Ero 
1983 1983 % 1983 1983 % 	1983 1983 % 1983 1983 % 1983 1983 

Valtatiet 6 330 6 280 -1 900 900 ±0 480 370 -23 150 150 ±0 	7 860 	7 700 	-2 

Kantatiet 1 	960 1 	950 -1 270 270 ±0 160 150 -6 1 40 40 ±0 	2 430 	2 410 	-1 

Maantiet 5 440 5 	170 -5 520 500 -4 440 410 -7 180 180 ±0 	6 580 	6 260 	-5 

Yhteensä 13 740 13 400 -2 1 680 1 	670 -1 1 	080 930 -14 370 370 ±0 	16 860 	16 370 

Paikallistiet 2 510 2 490 ±0 170 170 ±0 	f 200 200 ±0 80 80 ±0 2 950 2 940 

Yleiset tiet 	1 16 240 15 900 -2 1 860 1 840 -1 1 280 1 	130 -12 450 450 ^ 0 19 820 19 310 

+ = Ennuste liian suuri 
- = Ennuste liian pieni 
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3. 	Henkilöauton käyttöiän kehitys ja vaikutus ennusteeseen 

Henkilöauton keskimääräisellä käyttöiällä tarkoitetaan normaalisti sitä aikaa, 

jolloin 50 % alkuperäisestä kannasta on poistunut käytöstä. Käyttöiän määri-

tystä voidaan soveltaa joko koko henkilöautokantaan tai sen osaan, esim. 

tiettynä vuonna rekisteröityihin autoihin. 

Henkilöautojen poistumaa on todettu voitavan kuvata hyvin Weibull-jakautu-

maila. Poistumatietojen perusteella kyseisen mallin avulla auton käyttöikää 

voidaan myös ennustaa melko luotettavasti. 

Henkilöauton keskimääräinen käyttöikä on kasvanut viime vuosina nopeasti. 

Koko henkilöautokannan käyttöikä on kasvanut vuosina 1970 - 1981 ja sen en-

nakoidaan kasvavan vuosina 1982 - 1985 seuraavasti 

Vuosi 	 Keskim. käyttöikä, vuotta 

1970 10,0 

71 10,4 

72 10,6 

73 10,8 

74 11,0 

75 11,2 

76 11,4 

77 11,8 

78 12,3 

79 12,7 

1980 13,0 

13,2 

82 13,6 

83 14,0 

84 14,4 

85 14,8 

Tehtäessä raporttia "Liikenne- ja autokantaennuste vuosille 1980 - 2000" 

kokeiltiin aufon eri käyttöikävaihtoehtojen vaikutusta ennusteen lopputu-

lokseen. Tällöin tehtiin ennusteet seuraavan kolmen ikäkehitysvaihtoehdon 

mukai sena. 

1) Lähde: Ernvall: Henkilöauton käyttöikä ja sen heijastusvaikutukset 



ri 

Vuosi 
	

Keskim. käyttöikä Cv.) 
1 II III 

12,1 12,8 13,6 

11,9 13,3 14,8 

11,6 13,6 15,6 

11,6 13,6 15,6 

Voimassa olevassa ennusteessa on käytetty vaihtoehdon II mukaista ikäke-

hitystä. Kuitenkin toteutunut auton ikäkehitys on ollut vaihtoehdon III mu-

kainen. Henkilöauton ikäkehityksen vaikutus ennustettuun autokantaan on 

esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. 	Henkilöauton käyttöiän vaikutus ennusteeseen, kun 

ensirekisteröintimäärät pysyvät samoina kuin en-

nusteessa on käytetty 

Henkilöautokanta (milj, autoa) 

Vuosi 	
Skenaario B 	Skenaario A 

Käyttöikä 	Käyttöikä 

II 	III 	II 
	

'II 

1980 1,14 1,19 1,20 1,23 

1985 1,31 1,36 1,45 1,50 

1990 1,45 1,54 1,66 1,77 

1995 1,56 1,70 1,82 1,98 

2000 1,66 1,83 1,96 2,15 

Käyttöikävaihtoehdon III mukaan henkilöautokanta olisi vuonna 2000 noin 10 

prosenttia suurempi kuin ennusteessa käytetyn ikävajhtoehdori mukainen kanta, 

mikäli ensirekisteröintimäärät ovat molemmissa vaihtoehdoissa samat. Ennuste 

perustuu seuraaviin ensirekisteröintimääriin: 

1980 

85 

1990 

95 
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Vuosi Sken. 	B Sken. A 

1980 100 	000 118 	000 

1985 111 	000 127 000 

1990 110 	000 129 000 

2000 115 	000 138 000 

Verrattaessa toteutunutta henkilöautokannan kehitystä tehtyihin ennustei-

sun voidaan havaita, että henkilöautokannari kehitys vastaa melko hyvin 

skenaarion A mukaista ennustetta, kun henkilöauton käyttöiän oletetaan kas-

vavan nopean kasvun vaihtoehdon mukaisesti. Myös henkilöautojen rensirekis-

teröinti ja käyttöikä ovat kehittyneet kyseisen ennustevaihtoehdon mukaisesti 

(kuva 4). 

Käyttöiän kasvun vaikutus ajosuoritteeseen ja liikenteeseen 

Henkilöauton ajosuorite pienenee sitä mukaa, kun auton ikä kasvaa. TVH:n 

ajosuoritetutkimuksen mukaan uudella henkilöautolla ajetaan parina ensim-

mäisenä vuotena selvästi keskimääräistä enemmän. Sitten ajosuorite laskee 

nopeasti ja on 5 - 6 vuotiailla autoilla keskimääräinen eli lähes 18 000 km 

vuodessa. Kun auton ikä ylittää 15 vuotta, sillä ajetaan vuodessa enää 

10 - 12 000 km (kuva 5). Keskimääräisen käyttöiän kasvaessa kuvan käyrä 

laskee hieman loivemmin, joten käyttöiän mukainen ajosuorite saattaa pidetä 

jonkin verran tulevaisuudessa, kun autot tulevat kestävämmiksi. Koska hen-

kilöautojen poistuma on ollut viime vuosina pieni, vanhojen autojen määrä 

on lisääntynyt autokannasta. 
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Kuva 5. Henkilöauton keskimääräinen vuotuinen ajosuorite auton iän 

mukaan 

Koska sellaisten autojen, joilla on pieni ajosuorite, osuus autokannasta 

on lisääntynyt, merkitsee tämä myös koko henkilöautokannan keskimääräisen 

ajosuoritteen pienenemistä jonkin verran. Pienentynyt ajosuorite aiheuttaa 

puolestaan sen, että liikennesuorite ei ole kasvanut samaa vauhtia kuin 

henkii öautokanta. 

Ajosuoritteen pierienemiseen vaikuttaa myös se, että tulotason noustessa 

autoja hankitaan, vaikka liikennetarve olisi vähäisempääkin, esim, perheen 

- 	kakkosautot. 

Henkilöauton keskimääräinen ajosuorite on pienentynyt enemmän kuin mitä 

Pala-raportissa ennakoitiin, Tästä syystä myös Pala-raportin liikenne- 

ennuste on paremmin pitänyt paikkansa kuin autokantaennuste. Tosin vuodesta 

1982 lähtien toteutunut liikenne ylittää b-skenaarion mukaisen ennusteen 

(taulukko 11). 
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Taulukko 11. 	Henkilöautojen ajosuoritteen kehitys vuodesta 1980 

lähtien ja ennusteen b- ja a-skenaarion mukaiset 

1 

	 ajosuori te-ennusteet 

1 

Ajosuoritteen 
	

Ennustettu ajosuorite 

Vuosi 
	

kehitys 
	

Sken. B 	Sken. A 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1990 

1995 

2000 

18 500 18 000 

18000 18000 

17800 18000 

17 500 18 000 

18000 

17500 

17 000 

16 500 

16 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 250 

18 500 

18750 

19 000 
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