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ALKULAUSE 

Liikenne- ja tiepoliittisessa suunnittelussa ja päätöksente-

ossa tarvitaan tietoja tieliikenteen tulevasta kehityksestä. 

Kyse on mm. tieverkon sopeuttamisesta yhteiskunnan toimintojen 

tarpeisiin. Kyse on myös yhteiskunnan voimavarojen käytön 

suunnittelusta yleensä. Erilaiset tie-, liikenne- j.a autoalan 

yritykset ovat kiinnostuneita tieliikenteen ja autokannan ke-

hittymisen ennusteita. Auton ja sen polttoaineen ostoon käy-

tetyt varat muodostavat merkittävän osan yksityisestä kulutuk-

sesta. 

Tieliikenteen ennusteet ovat erityisesti tie- ja vesirakennus-

laitoksen (TVL) toiminnan eräs peruslähtökohdista. Tieliiken-

teen kehityksen nähdään nyt olevan erityisesti energiaongelman 

takia käännekohdassa. Tuoreen ennusteen aikaansaamiseksi muo-

dostettiin vuoden 1978 loppupuolella työryhmä tehtävänään laa-

tia autokannan ja liikenteen kehittymistä koskevan pitkän aika-

välin ennuste vuosille 1980 - 2000. Ennuste haluttiin perus-

taa käytettävissä olevan lyhyen ajan puitteissa mandollisimman 

kokonaisvaltaisen koko yhteiskunnan kehittymistä koskevan ai-

neiston varaan. 

Työn tuloksena syntyneet kolmea vaihtoehtoista tulevaisuuden ku-

vaa koskevat ennusteet on tuikittava tulevaisuuden suunnittelun 

lähtökohdiksi. Ennusteet voidaan aktiivisin toimenpitein to-

teuttaa ulkoisten reunaehtojen määräämissä rajoissa. Toimen-

piteisiin ryhtyminen edellyttää kuitenkin poliittista tahtoa, 

jonka syntymiseen tarvittavan keskustelun aikaansaaminen ja va-

rustaminen asiatiedoilla ovat tämän ennusteen tärkeimmät tehtä-

vät. Ennustetta tullaan ylläpitämään ja se uusitaan tarvitta-

essa. 

Työhön on osallistunut tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) 

edustajien lisäksi Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) 

ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) edustajia. Ennusteen laati-

mistyöorganisoitiin projektirnuotoon. Projektin perustava ko-

kous pidettiin 28.8.78, jolloin työn valmistumisajankohdaksi 

määrättiin toukokuu 1979. 



Projektin johtoryhrnään kuuluivat: 
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jaostopääll. Veikko Salovaara 

jaostopääll. Mikko Jokinen 

suunnitt. Kalevi Koljonen 

tekn.lis. Risto Nevalainen 

ap.prof. 	Pekka Rytilä 

ap.prof. 	Antti Saariaiho 

toirnistop. 	Seppo Suokko 

dipl.ins. 	011i Mäkelä 

TVH, tutkimustoimisto (pj) 

TVH, tutkirnustoimisto 

TASKU 

TKK, tietojenkäsittelyopin 
laboratorio 

TKK, liikennelaboratorio 

TKK, autotekniikan labora-
torio 

TASKU 

TVH (siht.) 

Johtoryhmä on pitänyt 7 varsinaista kokousta ja joitakin työ- 

kokouksia. 

Projektiryhmään kuuluivat: 

dipl.ins. 011i Mäkelä TVH (vetäjä) 

tutkija Lauri Ali-Mattila TVH, tutkimustoimisto 

tekn.yo. Jaana Holvikivi TKK, tietojenkäsittelyopin 
laboratorio 

tutkija Veijo Kokkarinen TVH, tutkimustoimisto 

suunnitt. Kalevi Koljonen TASKU 

tekn.yo. Seppo Lampinen TVH, tutkimustoimisto 

ins. Risto Virtanen TVL, Uudenmaan piiri 

Projektin kuluessa sen työstä tiedotettiin ja palautekeskuste-

luja käytiin sekä toteuttajaorganisaatioiden sisällä että muita 

asiantuntijatahoja edustavien henkilöiden kanssa. Saamistamme 

tiedoista, näkemyksistä ja palautteesta kiitämme erityisesti 

Marjatta Kylmänoja-Wardia kauppa- ja teollisuusministeriöstä, 

Mikko Talvitietä liikenneministeriöstä, Arto Salmelaa sisäasi-

ainministeriöstä, Markku Kivelää valtiovarainministeriöstä, 

Osmo J Tuomalaa Autotuojat ry:stä ja Seppo Sainiota Suomen 

Kuorma-autoliitto ry: stä. Projektin loppuvaiheessa käytettiin 

tuloksen arviointikonsulttina Kehittämistoimisto Oy Erg Ab:tä, 

jossa tehtävän suoritti dipl.ins. Jorma Vakkuri. 

Alustava ennusteraportti esiteltiin toukokuussa 1979 liikenne- 

ja autoalan viranomaisille ja järjestöille. Käydyssä keskuste-

lussa saatiin arvokkaita palautteita raportin viimeistelyä var-

ten. Tästä lukien ovat laaditut ennusteet olleet suunnittelu- 
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käytössä. 

Raportin täydentäminen ja viimeistely suoritettiin syksyn 1979 

kuluessa. Työn yhteydessä on laadittu kolme diplomityötä, jois-

sa ennustetyön eräitä keskeisiä kohtia on käsitelty perusteel-

lisemniin. 

Helsingissä tammikuussa 1980 
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Projektin johtoryhmän pj. 	Veikko Salovaara 



LIIKENNF- JA AUTOKANTAENNUSTE 1980 - 2000 

TIIVISTELM 

Ennusteselvityksen sisältö voidaan pääpiirteissään jakaa kol-

meen osaan: 

- 	autoistumiseen ja autoliikenteeseen vaikuttavien taus- 

tatekijöiden ja kehitysnäkymien tarkastelu sekä näihin 

pohj autuvien ennustemenetelmien laadinta 

- 	autokannan kehitysennusteen laatiminen autolajeittain 

ja lääneittäin 

- 	liikenteen kehitysennusteen laatiminen autolajeittain, 

lääneittäin ja tieluokittain, henkilöautoliikenteelle 

myös matkan tarkoituksen mukaan. 

Henkilöautojen osalta on laskettu, kuinka paljon uusia autoja 

tulisi vuosittain rekisteröidä, jotta laaditut ennusteet to-

teutuisivat. Ennusteita on arvioitu myös kotitalouksien kulu-

tuksen kannalta. Raporttiin sisältyy ylimalkainen arvio siitä, 

mitä ennustettu liikenteen kehitys merkitsee tieverkon ruuhkau-

tumisen kannita. 

Taustatekijät ja niiden kehitysnäkymät 

Liikenteeseen ja autokantaan vaikuttavina taustatekijöinä on 

tarkasteltu 

- väestön ja kotitalouksien määrän ja rakenteen muutoksia 

- 	taloudellista kehitystä 

- 	julkisen vallan liikennepolitiikkaa ja liikenteen vero- 

tusta. 

- 	auton teknistä kehitystä ja energiakysymystä 

- 	ihmisten ajankäyttöä, elintapoja ja asenteita sekä 

- 	alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 

Iv 
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Ennusteet laadittiin kolmelle kehitysvaihtoehdolle, joita kut-

sutaan skenaarioiksi. Nämä pohjautuvat kansainvälisen ja oman 

maamme talouden erilaisille kehitysnäkymille. Koska taloudel-

lisen kehityksen nopeus heijastuu yhteiskunnan eri sektoreille, 

on muiden taustatekijöiden kehitysennusteet pyritty kytkemään 

taloudellisiin skenaarioihin. 

Työssä käytetyt skenaariot on nimetty seuraavasti: 

- 	kasvuskenaario (A) 

- 	sopeutumisen skenaario (B) 

- 	kriisiskenaario (C) 

Eri skenaarioiden sisLLtöä ja ennusteiden keskeisiä taustaolet-

tamuksia on kuvattu taulukossa 1. Kuvaukset koskevat aikaväliä 

1980 - 2000 ja ne sisältävät kunkin skenaarion yleiset kehitys- 

piirteet. Suhdannevaihteluita ei tässä työssä tarkastella. 

Autokantaennusteet 

Henkilöautokantaennustetta laadittaessa on tarkasteltu eri- 

tyyppisten kotitalouksien autonkäyttötarpeita ja mandollisuuk-

sia toteuttaa näitä tarpeita erilaisissa taloudellisissa tilan-

teissa. Henkilöautojen määrä riippuu voimakkaasti käytettävis-

sä olevien tulojen kehityksestä. Henkilöautoennusteessa on ar-

vioitu eri tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien autonomistuk-

sen kehitys. Näin saatuun kotitalouksien henkilöautokantaan 

on lisätty virka-autot ja yritysten pelkästään työajossa käyt-

tämät henkilöautot. Niiden määrä on suhteellisen pieni. 

Kuorma-autojen määrä on ennustettL.. toimialoittaisen kuljetus-

tarpeen ja kuorma-autokannan rakenteessa ja käyttöasteessa ar-

vioitujen muutosten pohjalta. Pakettiautokannan, johon ei si-

sälly vähitellen käytöstä poistuvia ns. piilofarmareita, on 

oletettu kasvavan samaa vauhtia bruttokansantuotteen kanssa. 

Linja- ja erikoisautojen ennusteet on laadittu jatkamalla 

suoraviivaisesti aikaisempien vuosien kehitystä. 

Autokannan ennusteet on esitetty taulukossa 2 ja kuvassa 1, jos-

ta käyvät ilmi myös eri autolajien osuudet. Kasvuskenaariossa 

(A) taloudellinen kehitys jatkuu 1970-luvun alkupuoliskon tah- 



Taulukko 1. Skenaariot ja keskeiset taustaolettamukset 

TAUSTATKIJT SKEAARIOT 
Xasvuskenaarjo (A) Sopuutumisen skenaario (B) Kriisiskenaario (C) 

0. Kansainvälinen - maailmanlaajuinen - kuten skenaarjojssa A - blokkiutumjnen; tausta taloudellinen inte- tai C vahvat OECD-maat vastaan 
groitununen; yh- ns. kehitynaat, protektjo- 
teistyö lisäärtyy nisinia 

1. Väestö 
- väkiluku - lisääntyy n. 160 000 hengellä (1980: 4,79 milj. 	2 000: 4,94 milj.) 
- kotitalouk- - lisääntyy n. 220 000 taloudella (1980: 1,79 milj. 	2 000: 2,00 milj.) sien määrä 

2. Talouskehitys 
- BKT:n kasvu 4 %/v 3 %/v 1,5 %/v 
- yksityisen 4 %/v 2,5 %/v 0,5 %/v kulutuksen 

kokonaiskas- 
vu 

- yksit.kulutus/ 3,3 % 1,8 %/v -0,2 %/v kotitalous 

3. Julkisen vallan 
toimenpiteet 
- autoliikenteen - taso ja rakenne ny- - kiristyy hianan ja siir- - kuten B-skenaariossa verotus kyisellään tyy käytön puolelle 
- joukkoliiken- 

nepulitijkka - kehitetään varsin- - khittsresi.irssjt - kehitetään koko maassa rsn. 
km 	taajamissa pierenlpiä kuin A-ske- energiatilanteen pakotta- 
ruuhkautumisesta naariossa mana 
ja 	ipäristöteki- 
jöistä johtuen 

4. Auton tekninen 
kehitys 
- käyttövoima -. öljypahjaiset pulttoamneet ja muottorit säilyttävät valta-asnansa, mutta 

1990-luvun loppupuolella tulee vähitellen käyttöön muita ratkaisuja, esiin. 
sähköautot kaupunkiliikenteessä 

- raakaöljyn saa- - kysyntä 	pystytään 	- ajoittain ongelmallista 	- häiriöt todennäköisiä tavuus tyydyttamaan 

- polttoaineen - raakaöljyn reaalinen maaiimarinarkjdnahinta kaksinkertaistuu, jonka seurauksena 
hinta kuluttajahmnta nousee n. 60 %; hinnannousun merkitys vaihtelee skenaarioittain, 

koska tulokehitys on erilainen 
- valmistusate- - keraaxnisten materiaalien ja rwovien käyttö keventää rakennetta; materiaalie,n 

riaalit kierrätys paranee 
- h-auton käyttö- - kasvaa 11,5 vuodesta 13,5 vuoteen 

ikä 

5. Ajankäyttö, asen- 
teet 
- ajankäyttö - vapaa-ajan osuus 	- vapaa-ajan osuus li- 	- vapaa-ajan osuus lisääntyy 

lisääntyy autcnaa- 	sääntyy osin auto- 	 lähinnä huonon työllisyys- 
tjon ansiosta 	maatjon ja osin huo- 	tilanteen seurauksena 

man työllisyystilan- 
teen seurauksena 

- asenteet - autoistumishalukkuus talouden sen salliessa säilyy 

6. Alue- ja yhdys- 
kuntarakenne 
- aluerakenne - taajarnistumjnen - taajamistusinen hidastuu - taajarnistuxninen hidasta 

jatkuu voimakkaa- - 

na 
- ylyyskuntara- - hajaantuu pientalo- - tiiviimpää kuin A-ske- - pyritään pitamaärr tiiviinä 

kenne asumisen yleisty- naariossa 
essä 

VI 
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tim ja autokanta jatkaa entistä kasvuaan. Koko autokannan ar-

vioidaan kasvavan vuoteen 2000 mennessä 1,6-kertaiseksi vuoden 

1980 tilanteeseen verrattuna. Sopeutumisen skenaariossa (B) 

taloudellinen kasvu ja samalla myös autoistuminen hidastuvat. 

Autokannan kasvu ennustejaksolla on 1,4-kertainen. Kriisi-

skenaariossa (C) taloudellinen kasvu hidastuu selvästi ja autois-

tuminen pysähtyy autokannan säilyessä nykytasolla. 

Henkilöautojen osuuden ennustetaan säilyvän 87 - 89 %:na koko 

autokannasta. Henkilöautotiheyden, joka vuonna 1978 oli 234 au-

toa/l000 asukasta, ennustetaan vuonna 2000 nousevan kasvuske-

naariossa (A) 396 autoon/l000 as., sopeutumisen skenaariossa 

(B) 335 autoon/l000 as. ja pysyvän kriisiskenaariossa (C) suun-

nilleen nykytasolla 225 autossa/l000 as. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 1977 henkilöautoti-

heys oli Ruotsissa 346 henkilöautoa/l000 as. ja Saksan Liitto-

tasavallassa 332 henkilöautoa/l000 as. Sopeutumisen skenaarios-

sa (B) päädytään meillä vuoden 2000 henkilöautotiheydessä suun-

nilleen näiden maiden nykytasolle. Kasvuskenaariossa (A) tälle 

tasolle päästään jo vuoden 1990 tienoilla. 

Taulukko 2. Autokanta vuosina 1950 - 2000 ja keskimääräinen 
kasvunopeuS 

VUOSI AUTOKANTA 

1950 61 000 

1955 142 000 	(18,4 	%/v) 

1960 257 (12,6 	%/v) 000 

1965 546 (16,3 %/v) 000 

1970 828 8,7 %/v) 000 

1975 1 140 6,6 	%/v) 000 

SKEN?ARIO A B C 

1980 1 359 000(316%/v)  1 299 000(2,6%/v) 1 202 
1985 1 627 000(4,4%/v)  1 477 000(2,6%/v)  1 254 000(O.,9%/v) 

1990 1 858 000(1,9%/v)  1 633 000(2,O%/v)  1 281 
1995 2 037 000(1,9%/v)  1 	150 000(1,4%/v)  1 281 
2000 2 204 000(l,6%/v)  1 860 000(1,2%/v)  1 281 000(O,O%/v) 
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Liikenne-ennusteet 

Liikennesuorite-ennusteet on laadittu ennustetun autokannan 

ja autoa kohti arvioidun ajomatkan,. ajosuoritteen, perusteella. 

Taulukossa 3 ja kuvassa 2 on esitetty vuotuisen liikennesuo-

ritteen kehitys vuosina 1965 - 2000. Lukuihin sisältyy kaikkien 

autojen suorite koko tieverkolla kadut ja yksityistiet mukaan 

lukien. 

Taulukko 3. Liikennesuorite vuosina 1965 - 1978 ja ennuste 

vuosille 1980 - 2000 sekä suoritteen keskimää-

räinen muutosnopeus 

VUOSI TIELIIKENNESUORITE 	(MILJ. AJOKM) 

1965 11 800 
%/v) 500(812 1970 17 

1975 23 400(6,0 	
%/v) 

24 soo1'5 %/v) 1978 

SKENAARIO A B C 

1980 26 000 24 600 23 200 

1990 
36 000(3,3%/v) 29 

700(1,9%/v) 22 
500(-0,3%/v) 

2000 
43 200(1,8%/v) 31 

900(0,7%/v) 20 
300(-1,0%/v) 

KasvuskenaariosSa (A) liikennesuoritteen ennustetaan aikavälil-

lä 1980 - 2000 kasvavan 1,7-kertaisesti eli hieman nopeammin 

kuin autokanta. Sopeutumisen skenaariossa (B) liikennesuorite 

kasvaa ennustejaksolla 1,2-kertaiseksi. Liikennesuoritteen kas-

vu on tässä skenaariossa autokannan kasvua hitaampaa. Kriisi-

skenaariossa (C) liikennesuoritteen ennustetaan vähenevän siten, 

että se vuonna 2000 on 0,9-kertainen vuoden 1980 suoritteeseen 

verrattuna. 

HenkilöaUtOliikeflfle muodostaa valtaosan kokonaissuoritteesta. 

HenkilöautOliikenteefl osuus, joka nykyisin on noin 82 % koko 

liikenteestä, vaihtelee vuonna 2000 kasvuskenaarion (A) 86 %:sta 
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kriisiskenaarion (C) 77 %:in. Henkilöautoliikenteen osuuden vaih-

telut johtuvat siitä, että taloudellinen kehitys vaikuttaa voi-

makkairnmin henkilöautojen ajosuoritteisiin. Erityisesti kriisi-

skenaariossa (C) näkyy se, ettei ole varaa käyttää kallistuvaa 

polttoainetta. Kun henkilöautoliikenne joka tapauksessa muodos-

taa pääosan koko liikenteestä, määräävät henkilöautoliikenteen 

vaihtelut pitkälti myös koko liikennesuoritteen suuruuden. 

Liikenteen kasvun ennustetaan suuntautuvan voimakkaimmin valta- 

ja kantateille. Tämä on seurausta edelleen jatkuvasta taaja-

mistumisesta, jolloin yhä suurempi osa liikenteestä tapahtuu 

taajamien välillä. Taajamien katuverkon liikenteen kasvu on 

maantieverkkoon verrattuna hitaampaa mm. ruuhkautumisen ja ohi-

kulkuteiden rakentamisen vuoksi. 

Ennustetun liikenteen vaikutuksia tieverkolla on selvitetty 

tarkastelemalla välityskyvyltään ongelmallisten tieosien pi-

tuutta. Vuonna 1978 kaksikaistaisia valta- ja kantateitä oli 

10 730 km. Niiden osuuksien pituus, joiden keskimääräinen vuo-

rokausiliikenne ylitti 12 000 ajoneuvoa, oli 130 km eli 1,2 % 

valta- ja kantateistä. Jos vuoden 2000 ennustettu liikenne si-

joitetaan nykyiselle tieverkolle, aiheuttaa se tällaisten ruuh- 

kautumiselle alttiiden tieosuuksien lisääntymisen kasvuskenaari-

ossa (A) 800 km:in (7,5 % valta- ja kantateistä) ja sopeutumisen 

skenaariossa (B) 410 km:in (3,8 %). Kriisiskenaariossa (C) lii-

kenteen vähetessä ei ruuhkautuvien tieosuuksien määrä lisäänny. 

Uusien henkilöautojen rekisteröinnit 

Henkilöautokantaenriusteiden toteuturnismandollisuuksien arvi-

oimiseksi on selvitetty uusien autojen vuotuisten rekisteröin-

tien ja autokannan yhteys. Vuosittain käytöstä poistettavien 

autojen määrän laskemiseksi on keskimääräisen käyttöiän ja 

käyttöikäjakauman perusteella laadittu poistumamalli. Poistu-

man avulla voidaan laskea, kuinka suureen autokantaan tietyn 

suuruiset ensirekisteröintimäärät johtavat (taulukko 4). Hen-

kilöautojen keskimääräisen käyttöiän, joka on jatkuvasti pi-

dentynyt. on oletettu 1990-luvulla valmistettavilla autoilla 

nousevan 13,6 vuoteen. Vuonna 1967 valmistettujen autojen 

keskimääräinen käyttöikä oli 11,5 vuotta. 
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Taulukko 4. 	Henkilöautokannan kehitys erilaisilla uusien 

autojen ensirekisteröintimäärillä 

ENSIREKISTERÖINNIT 
(HENKILÖAUTOA/V.) 

HENKILÖAUTOKANTA (MILJ. AUTOA) 

1978 1985 1990 2000 
40.000 1,11 0,88 0,73 0,62 

60.000 1,11 1,02 0,95 0,92 

80.000 1,11 1,16 1,17 1,22 

100.000 1,11 1,31 1,40 1,52 

120.000 1,11 1,45 1,62 1,82 

140.000 1,11 1,59 1,85 2,12 

Uusien henkilöautojen vuotuiset rekisteröintimäärät ovat 

1970-luvulla vaihdelleet 75 000 - 119 000 välillä keskiarvon 

ollessa 96 000. Nykyisen suuruisen henkilöautokannan säilyt-

täminen vaatii noin 75 000 uuden auton fekisteröintiävuosittain. 

}Kasvuskenaariossa (A) ennustetun henkilöautokannan toteutuminen 

edellyttää vuosittain 118 000 (v. 1980) ja 138 000 (v. 2000) 

auton välillä olevia ensirekisteröintimääriä. Sopeutumisen 

skenaariossa (B) vastaavat luvut ovat 100 000 (v. 1980) ja 

115 000 (v. 2000). Kriisiskenaariossa (C) ennustetut rekis-

teröinnit ovat suurimmillaan 86 000 (v. 1985), josta ne vä-

henevät 70 000 (v. 2000) autoon. 

Kotitaloudet ja autoistuminen 

Vuonna 1976 kotitaloustiedustelun mukaan 54 % kotitalouksista 

oli autollisia. Taulukossa 5 on esitetty autollisten kotita-

louksien osuuden kehitys eri skenaarioissa. Kasvuskenaarios-

sa (A) autollisten kotitalouksien osuuden ennustetaan nouse-

van 71 %:in. Sopeutumisen skenaariossa (B) vastaava osuus on 

67 % ja kriisiskenaariossa (C) 51 %. Autollisten kotitalouk-

sien osuuden muutokseen vaikuttaa kotitalouksien lukumäärän 

kasvu, jonka suuruudeksi on ennustekaudella arvioitu 12 %. 

Esimerkiksi kriisiskenaariossa CC), jossa autojen määrä py-

syy suunnilleen nykytasolla, tämä näkyy autollisten kotita-

louksien osuuden pienenemisenä. 



Taulukko 5. 	Autollisten kotitalouksien osuuden kehitys eri 

skenaarjojssa 

KOTITALOUDEN 

Pr1IEHEN 

IK2 	(v) 

AUTOLLISTEN KOTITALOUKSIEN % - OSUUS 

1976 

A B 

1985 2000 1985 2000 1985 2000 

- 24 

25 	44 

45 - 64 

65 - 

44 

71 

54 

. 14 

56 

82 

67 

28 

66 

90 

77 

40 

52 

78 

64 

23 

62 

86 

68 

36 

43 

71 

53 

14 

43 

71 

52 

16 

KESKIMX1uN 54 65 71 61 67 53 51 

Vuonna 1976 omisti 6 % kotitalouksista kaksi tai useampia 

autoja. Vuonna 2000 ennustetaan tällaisten kotitalouksien 

osuuden nousevan kasvuskenaariossa (A) 21 %:in, sopeutumi- 

sen skenaariossa (B) 14 %:in ja pysyvän kriisiskenaariossa (C) 

6 %:ssa. Henkilöautokannan lisäyksestä sekä. kasvuskenaarios-

sa (A). että sopeutumisen skenaariossa (B) suunnilleen 40 % 

menee kotitalouksien kakkosautoiksi. 

Henkilöauton hankinnasta ja käytöstä aiheutuvien menojen 

osuus kotitalouksien keskimääräisistä kulutusmenoista on 

säilynyt suhteellisen vakaana 1970-luvulla, vaikka autojen 

määrä on kasvanut ja käyttökustannukset ovat nousseet. Ennus-

teet auton hankinta- ja käyttöhintojen kehityksestä johtavat 

siihen, että henkilöautosta kotitalouksille aiheutuvien menojen 

osuus kokonaiskulutuksesta ei muutu olennaisesti ennustekau-

della, vaan säilyy nykyisellään noin 10 %:ssa kulutusmenoista. 

Autokannan kasvun hidastuessa ja polttoaineiden kallistuessa 

käyttökustannusten osuus kasvaa hankintakustannuksiin verrattu-

na. 

Vertailu aikaisernpiin autokantaennusteisiin 

Kasvuskenaariossa (A) ennustettu autokannan kasvu vastaa suun-

nilleen tie- ja vesirakennushallituksen edellistä, vuoden 1974 

ennustetta (kuva 3). Aikaisemmissa ennusteissa kasvu on poik-

keuksetta oletettu vieläkin voimakkaammaksi. Sopeutumisen ske-

naariossa (B) kasvun ennustetaan olevan selvästi aikaisemmin en- 

r 
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nustettua hitaampaa. Kriisiskenaariossa (C) ennustettu kehitys 

taittuu aivan uudelle uralle eikä kasvua juuri tapandu. 

XI V 

1960 	 1970 	 1980 	 1990 	 2000 

Kuva 3. Tie- ja vesirakennushallituksessa eri vuosina laaditut 
autokantaennusteet (kaikki autot yhteensä) 

Johtopäätös 

Ennusteen hyväksikäyttö edellyttää valinnan tekemistä laadittujen 

skenaarioiden välillä. Tämä on nähtävä lähinnä hyväksikäyttäjän 

tehtäväksi. Koska on kuitenkin ilmeistä, että ennusteen laati- 

joiden mielipidettä tullaan kysymään, on asiasta keskusteltu. 

Haluamatta ottaa kantaa eri skenaarioiden toteutumistoden-

näköisyyteen tai toivottavuuteen on projektin johtoryhmä pääty -

nyt suosittelemaari suunnittelutehtävissä käytettäväksi skenaa-

rion B mukaista ennustetta. Jatkuvalla ennusteen toteutumisen 

seurannalla varmistetaan se, että valinta on osunut oikeaan, ja 

varaudutaan samalla ennusteen korjaamiseen. 



xv 

Käytettävää ennustetta valittaessa voidaan ottaa huomioon myös 

ennusteen käyttötarkoitus. Esimerkiksi varattaessa eriasteisiin 

kaavoihin tieliikenteen vaatimia alueita lienee viisasta käyttää 

korkeampia ennusteita kuin suunniteltaessa liikennejärjestelmää, 

jonka tulee toimia kaikissa tilanteissa. Tieliikenneinvestoin-

tien toteutusohjelman sen sijaan tulee 'perustua mandollisimman 

realistiseen liikenne-ennusteeseen. 



FORECAST OF TPAFFIC AND NUMBEP OF MOTOR VEHICLES 

ABSTPACT 

According to its contents, the forecast report consists of 
three main parts: 

- 	analysis of the iinpacts of background factors and the 
trends in the development of automobility and motor 
vehicle traffic and framing the related forecast methods; 

- 	drawing up a forecast of the trend for the number of 
motor vehicles by vehicle type and province, and 

- 	preparing a forecast of the trend for traffic by vehicle 
type, province and road clase as well as for car traffic 
by purpose of travel, 

Calculations have been performed of the nuinber of new cars 
to be registered annually in order that the compiled forecast 

figure is realised. The forecasts have also been estimated from 

the perspective of household consumption. The report includes 

an approximate estimate of the significance of the forecast 

trend for traffic with respect to road network congestion. 

Background fact6rs and trends 

The foliowing background factors affecting traffic and the 
nuinber of motor vehicles are inveetigated: 

- 	changes in the number and structure of the population 

and households; 

- 	economic development; 

- 	public traffic policy and traffic taxation; 

- 	technical development of motor vehicles and the energy 

issue; 

x \' 1 
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- 	man's use of time, ways of living and attitudes, and 

- 	development of regional and social structure. 

The forecasts were compiled for three trend alternatives, called 
scenarios. They are based on various international and national 
economic trend perspectives. As the rate of economic development 

is reflected in the different sectors of society, the trend 
forecasts of other background factors have been linked to the 

economic scenariOs. 

The scenarios in the study are: 

- 	growth scenario (A) 

- 	adaptation scenario (B) 

- 	crisis scenario (C) 

The contents of the different scenarios and the relevant 
background forecast hypotheses are described in Table 1. 

These deacription concern the time frame from 1980 - 2000 and 
contain the general trend features for each scenariO. Cyclical 

fluctuations are not dealt with in this study. 

Forecasts for the number of motor vehicles 

The need for motor vehicle use in different types of househoide 

and the opportunities to fuifili these needs in different. 

economic situationa were examined when compiling the forecast 

of the number of cars. The figure is largely deperident on 

the development of disposable income. The forecast of cars 
estimates the development of car ownership in households in 
different income classes. The number of fringe-beflefit cars 

and company cars driven only for official use has been added 

to the number of cars in households, although the number of 

cars of this type ja relatively low. 

The number of lorries ±8 forecast on the basis of the need 

for transport by industrial branch and the estirnated changes 

in the structure and degree of utilisation of ].orries iii use. 
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Table 1. Scenarios and relevant background hypotheses 

BACKGROCND FACTORS scEuArIos 
Growth ocenarjo (A) 	- Adaptatjon scenarjo (B) 	Crisje scenarjo (C) 

0. International backdrop - giobal economic integration - ao in ocenario A or C - biock formation co-operation increaseo phenomenon; powerfui 
OECD countrjea versus 
the so-cailed deveiop1i _______________________________ 
countries, protectlonis 

1. Popuiation 
- number of 	Opuiation - Increases by approx. 	160 000 peroona (1980: 4.79 Mlii. 2000: 4.94 Miii.) • number of househoida - increases by approx. 220 000 househoida (1980: 1.79 Mi31,, 2000: 2.00 Miii.) 

2, Economic develop!nent 
- growth in GDP 4 %/yr. 3 %/yr. 1,5 %/yr. - totai growth in private 

consumptlon 4 %/yr. 2,5 %/yr. 0.5 %/yr. - private consumption/ 
househoid 3.3 % 1.8 %/yr, - 0.2 %/yr. 

3. Measures ot public 
authorities 
- taxatjon of motor vehicle 

traffic - remaino at current - siightiy increasea and - ao in scenario 8 level and structure shifts to user 
- mass transport pollcy - 15 developed due to - r080urees for deveiopment - is developed nationwida congestion eop. in densely ieee theo in ocenarlo A e.g. 	due to criticai popuiated areas 	and due energy situation to envjroninental factors 

4. Technicai deveiopment of 
motor vehicies 
- niotive power - petroleum-base fueis and enginee hold the prominent position but other 

soiutlons are graduaiiy adopted towarde the latter haif of the 1990s, e.g. 
eiectric cars in city traffjc 

- availabiilty of crude - demand io satisfled 	- occaoionaiiy probiematic 	- probabie disturbances oli 
- fuel prices - reai world market prlce of crude oli doubies, resuitlnE in on approx. 60 % increase in conaumer price, signlficance of price increaee varies according 

to ocenario ainoa lncome development varles 

- manufacturing roaterial - usa of ceramic materiais and piaatics inakee otructure iighter; 
materiai circuiation improves 

- lifetime of cars - extends from 11.5 years to 13.5  yearo 

5. Use of timo, attitudes 
- time of timo - ehare of ieiaure time 	ahare 0! leisure time 	- ehare 0! leisure time 

increases due to 	 increases pertiy due to 	increases mostiy ao a 
autoniation 	 automation and partiy ao 	c005equence of 

a consequence 0! increased 	increased unemployment 
unempioyment 

- attitudes - tendency to automobility continues if economic oituation perinits 

6. eglonai and oocial 
mtructure 
- regional structure - density 0! popuiated - density 0! popuiated - slow growth ja density 

eroaa contlnues to areas decilnee of populated areas 
eharpiy lncrease 

- social atructuro - dispersea ao single-unit - more compact than in - endeavouro to maintain 
dweiiings become widespread scenario A compact sociai 

struc ture 
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The number of delivery vans, excluding so-called estate cars 
which are gradually disappearing from use, is expected to grow 

at the same rate as groes domestic product. The forecasts for 
buses and special vehicles have been drawn up by extrapolating 

the development of previous years. 

The forecasts of the nuniber of motor vehicles are presented 

in Table 2 and Diagram 1, which also iflustrates the shares 

of different vehicle types. In the growth scenario (A), economic 
development continues along the lines of the first haif of the 
1970s and the nuinber of motor vehicles continues to grow. The 
total number of motor vehicles 16 estimated to increase 1.6-fold 
by the year 2000 when compared to the situation in 1980. In 
the adaptation scenario (B). economic growth and also autoinobility 

slow down. The growth of the number of motor vehicles 16 
1.k-fold during the forecast period. In the crisis scenario (C), 

economic growth clearly siows down and automobility conies to 
a hait when the number of motor vehiclee remains at its present 

level. 

Table 2. Number of motor vehicles in 1950 - 2000 and average 

growth rate 

YEAR NUMBER OF MOTOR VEHICLES 

1950 61 000 (18,4 	%/yr.) 
1955 142 000 

(12,6 	%/yr.) 
1960 257 000 

(16,3 	%/yr.) 
1965 546 000 

(8,7 	%/yr.) 
1970 828 000 

(6,6 	%/y.r.) 
1975 1 	140 000 

SCENARIOI A B C 

1980 1 	359 000 	(3,6%/yr.)  1 299 000 	(2,6%/yr.) 1 	202 	000 (1,0%/yr.) 

1985 1 	627 000 	(4,4%/yr.)  1 477 000 	(2,6%/yr.)  1 	254 	000 (0,9%/yr.) 

1990 1 	858 000 	(1,9%/yr.)  1 633 000 	(2,0%/yr.)  1 	281 	000 (0,4%/yr.) 

1995 2 	037 000 	(1,9%/yr.)  1 750 000 	(1,4%/yr.)  1 	281 	000 (0,0%/yt.) 

2000 2 	204 000 	(1,6%/yr.)  1 860 000 	(1,2%/yr.)  1 	281 	000 (0,0%/yr.) 
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Figure 1. Total number of motor vehicles by vehicle type 
in 1950  - 1978 and a forecast for 1980 - 2000 



The share of cars is predicted to remain unchanged at 87 - 89 
per cent of the total number of motor vehicles. Car density, 

which was 231+ cars/1 000 inhabitante, is forecast to rise in the 
growth scenario (A) to 396 cars/1000 inhabitants, in the 
adaptation scenario (B) to 335 cars/1000 inhabitants and in the 
crisis scenario Cc) to remain approximately at the current 
level ot' 225 cars/1000 inhabitants. 

By way of comparison, car density was 31E cars/1000 inhabitants 

in Sweden and 332 cars/1000 inhabitants in the Federal Republic 
of Germany in 1977. According to the adaptation scenario (B), 
car density in 2000 reaches approximately the current level 

of these countries. In the growth scenario (A), this level is 

reached aiready in the 1990s. 

Traffic forecasts 

Forecasts of traffic performance are drawn up on the basis 0±' 
the forecast of the nwnber of rnotor vehicles and the estimated 
distance driven per vehicle, or driving performance. Table 3 and 
Figure 2 depict the development 0±' annual traffic performance 
in 1965 - 2000. The figures cover the performance of ali vehicles 
on the entire road network, including streets and private roads. 

Table 3. Traffic performance in 1965 - 1978, a forecast for 
1980 - 2000 and the average rate of 
performance change 

YEAR ROAD TRAFFIC PERFORMANCE (MILL. 	KMS DRIVEN) 

1965 11 800 
(8,2 %/yr.) 

1970 17 500 
(6,0 %/yr.) 

1975 23 400 
(1,5 %/yr.) 

1978 24 500 

SCENARIO A B C 

1980 26 000 24 600 23 	200 

1990 36 000 	(3,8 	%/yr.) 29 700 (1,9 %/yr.) 22 	500 	(-0,3 	%/yr.) 

2000 43 200 	(1,8 	%/yr.) 31 900 (0,7 %/yr.) 20 	300 	
(1,0 	%/yr.) 
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Figure 2. Traffic performance for ali motor vehicles by 
vehicle type in 1965 - 1976 and a forecast for 
1980 - 2000. 



According to the growth scenario (A), traffic performance is 
forecast to increase 1.7-fold, or slightly faster than the 
number of motor vehieles in the period 1980 - 2000. In the 
adaptation scenario (B), traffic performance increases 1 • 2-fold 
in the forecast period. The growth in traffic performance is 
siower according to this scenario than the increase in the 
number of motor vehicles. The crisis scenario (C) forecasts 
a decrease in traffic performance so that it is 0.9-fold in 
2000 when cornpared to performance in 1980. 

Car traffic comprises the bulk of total performance. The share 
f car traffic, which 18 currently approximately 82 per cent 

of the entire traffic voluine, ranges in the year 2000 from 86 
per cent in the growth scenario (A) to 77 per cent in the 
crisis scenario (C). These di.fferences in the share of car 
traffic are due to the powerful impact of economic development 
on the driving perforinance of cars. The crisis scenario CC) 
strikingly iflustrates that consumers cannot afford to use 
increasingly inore expensive fueis. As car traffic constitutes 
in any cae the largest part of traffic volume, variatione in 
car traffic chiefly determine the extent of overali traffic 
performance. 

Traffic growth is forecast to place the heaviest load on class 
1 and II main roads. This is a consequence of the continuing 
increase in the density of populated areas, which produces an 
ingreasingly greater share of traffic between densely populated 
areas. The growth of street network traffic in densely populated 
areas 16 siower than that of the road network, e.g. due to 
congestion and construction of relief roads. 

The impacts of the forecast traffic on the road network are 
examined by meane of the length of road sections with impeded 
traffic fiows. In 1978 two-lane trunk and principal roads 
totalled 10 730 kilometres. The length of those sections with 
a 2k-hour traffic volume exceeding 12 000 motor vehicles was 
130 kilometres, or 1.2 per cent of the trunk and principal roads. 
If the forecast traffic voluxne for the year 2000 18 superiniposed 
on the present road network, it increases road sections 
susceptible to congestion to 800 kilometres according to the 
growth scenario (A) (7.5 % of trunk and principle roads) and 
to LlO kiloetree according to the adaptation scenario (B) 
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(3.8 %). The crisis scenario CC) indicates that the congested 
road sections do not increase as the traffic volunie decreases. 

Pegistrat±on of new cars 

The relationship between aiuival registration of new motor 
vehicles and the number of vehicles has been studied in order 
to assess the feasibility of forecasting the number of cars. 
A depietion model has been constructed on the basis of the 
averagevehicle lifetime and lifetime distribution in order to 
calculate the number of motor vehicles annually removed frorn 
traffic. This depietion serves as a means to calculate the 
volume of motor vehicles with a given nuniber of firet registrations 
(Table Lf.). The continuously increasing average lifetime of 
an automobile is estimated to rise to 13.6  years for vehicles 
manufactured in the 1990s. The average lifetime was 11.5 years 
for vehicles manufactured in 1967. 

Table L. Development of the number of automobiles according 
to first regietration of new vehicles. 

FIRST REGISTPATIONS 
(cAPs/YP.) 

NUMBER OF CAPS 	MILL 	MOTOP VEHICLES) 
1978 1985 1990 2000 

40 	000 1,11 0,88 0,73 0,62 
60 	000 1,11 1,02 0,95 0,92 
80 	000 1,11 1,16 1,17 1,22 

100 	000 1,11 1,31 1,40 1,52 
120 	000 1,11 1,45 1,62 1,82 
140 	000 1,11 1,59 1,85 2,12 

Annual registrations of new cars have varied between 75 000 
and 119 000 in the 1970s  with an average of 96 000. Maintaining 
the nurnber of cars at its current level requires approximately 
75 000 annual registrations of new motor vehicles, 

ea1ising the forecast of the number of cars in the growth 
scenario (A) requires annual first registrations to nuniber 
between 118 000 (in 1980) and 138 000 Cm 2000). The corresponding 
figu.res are 100 000 (in 1980) and 115 000 (in 2000) in the 



adaptation scenario (B). According to the crisis scenario (C), 

the forecast regietratione peak at 86 000 (in 1985), from which 
they fail to 70 000 vehicles Cm 2000). 

Households and automobility 

According to a household survey, 5)4  per cent of households 
posessed automobiles in 1976. Table 5 describes the development 
of the shares of households owning vehicles according to the 

different scenarios. The growth scenario (A) predicts that the 
share of households with motor vehicles rises to 71 per cent. 

The corresponding share ie 67 per cent in the adaptation 

scenario (B) and 51 per cent in the crisis scenario (C). 
The increase in the nuinber of households, which 18 estimated 
to be 12 per cent during the forecast period, plays an 

important role in the change in the share of households with 
vehicles. For instance, in the crisis scenario CC) where the 
number of vehicles remains approximately at the current level, 
this 18 seen in a decreased share of househoide owning motor 

vehicles. 

Table 5. Trend of the share of househoide owning motor 
vehicles according to the different scenarios 

AGE OF HEAD OF 
HOUSZHOLD (YRS) 

% OF HOUSEHOLDS OWNING VEHICLES - PERCENTAGE 

1976 
A B _____ _____ ________ 

1985 
_____ 

000 1985 2000 1985 2000 

- 24 

25 - 44 

45 - 64 
65- 

44 
71 

54 
14 

56 
82 

67 
28 

66 
90 

77 
40 

52 
78 

64 
23 

62 
86 

68 
36 

43 
71 

53 
14 

43 
71 

52 
16 	- 

- 

AVERAGE 54 65 71 61 67 53 51 

In 1976, aix per cent of the households owned two or more motor 
vehicles. In 2000, the share of such househoide is forecast 

to rise to 21 per cent according to thegrowth scenario (A), 
to 1)4 per cent according to the adaptation scenario (B) and 

to reinain at six per cent accordlng to the crisis scenario (C). 

Approximately I0 per cent of the increase in the number of cars 
is accounted for by a second household car both in the growth 

scenario (A) and the adaptation acenario (B). 
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The share of expenses incurred by the acquisition and use of 

a car in the average consumption expenditure of households 
has remained relatively stable in the 1970s, although the nuinber 
of motor vehicles has risen along with operating costs. The 
forecasts for the trend in acquisition prices and operating costs 
for a motor vehicle indicate that the share of household 
expenditure for a car in total consuinption does not essentially 
change in the forecast period but remains at its current level 
of approximatel.y 10 per cent of consumption expenditure. 
Accompanying the slowed growth in the number of niotor vehicles 
and higher fuel prices, the ehare of operating costs increases 
relative to acquisition costs. 

Comparison with earlier forecasts of the number of motor 
vehicles 

The increase in the number of motor vehicles in the growth 
scenario (A) forecast roughly corresponds to an earlier 197 )4. 

forecast conducted by the National Board of Public Roads and 
Waterways (Figure 3.). The increase has without exception been 
estimated to be even steeper iii the earlier forecasts. According 
to the adaptation scenario (B), growth ja forecast to be 
definitely siower than previously estimated. The crisis 
scenario (C) predicts totally new pathways of development and 
shows hardly any growth. 

Conclusions 

The fuli use of a forecast requires that usere choose between 
scenarios. However, since the opinion of the forecast compilers 
will most likely be requeted, this is discussed here. 

Without taking a stand on the feasibility or desirability of 
the different scenarios, the project co-ordinators recommend 
using the forecast in scenario B in planning. Continuous follow-up 
of the outcome of a forecast ensures that the scenario choice has 
been appropriate and, at the aarne time, that revisions can be 
made. 
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Figure 3. Forecasts of the number of motor vehiciee in different 
years conducted by the National Board of Public 
Roads and Waterways (total motor vehicies) 

The purpose of the forecast to b• used should be taken into 
consideration. When reserving the areas required for road 
traffic in the various stages of area pianning, it is perhaps 
wiser to use higher forecasts than when planning a traffic 
system which is to function in ali conditions. A progranime of 
irnplementing road traffic investment should, however, be based on 
a maximaily reaiistic traffic forecast. 
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Toisessa luvussa esitetään työssä käytetyt tarkastelukehikot, 

joissa kartoitetaan autoistumiseen ja liikenteen kehitykseen 

vaikuttavat taustatekijät. Tarkastelukehikot antavat lisäksi 

yleiskuvan siitä, kuinka eri taustatekijöiden vaikutukset on 

otettu ennusteissa huomioon. 

Kolmannessa luvussa käsitellään eri taustatekijöiclen kehitys-

näkymiä ja vaikutusta yksityiskohtaisesti. Erilaiset kehitys-

linjat kootaan lähinnä taloudellisen kehityksen nopeudesta rilp 

puviksi kolmeksi vaihtoehdoksi eli skenaarioksi. 

Luvuissa 4 - 7 esitetään autolajeittain liikennesuoritt.een ja 

autokannan kehitysennusteet. Samassa yhteydessä kuvataan myös 

ennusteiden laadintatapa. Ennusteiden laadinnassa ja esittelys 
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Raportin päättää kriittinen puheenvuoro, jossa on arvioitu en-

nusteita laadittaessa käytettyä ajattelutapaa sekä tehtyjä olet 
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1. 	TEHTÄVäN MYURITTELY 

1 . 1 	Yleistä 

Ihmisen toiminta on liikkumista ja liikuttamista. Tämä 

koskee sekä tuotannollista toimintaa että vapaa-ajan 

viettoa. Ilman liikenneverkkoja ja liikennevälineitä ei 

nykyaikainen ihminen tule toimeen. 

Kansantalouden tilinpidossa kirjattiin liikenteen osuudek-

si vuonna 1978 noin 10 miljardia markkaa, joka on runsaat- 

7 % bruttokansantuotteesta. Tähän lukuun ei kuitenkaan 

sisälly yksityisautoilu. Yksityisen kulutuksen suurimpia 

menoeriä ovat elintarvikkeet 22 %, asuminen 20 % ja kol-

mantena liikenne 16 %. 

Yleisten teiden verkko on noin 74 000 km. Tämän lisäksi 

on maassa noin 8 000 km katuja ja karkeasti 90 000 km eri-

laisia yksityisteitä. Maan autokanta oli vuoden 1978 lo-

pulla noin 1.3 miljoonaa autoa ja tieliikenteen liikenne-

suorite noin 24 miljardia ajoneuvokilometriä vuodessa. 

Yleisten teiden osalle tulee tästä ajosuoritteesta noin 

3/4. 

Valtiovalta käytti v. 1978 yleisten teiden pitoon noin 

1.9 miljardia markkaa, joka on yli 4 % budjetin loppifsum-

masta. Tämän lisäksi tulevat vielä kuntien katumenot ja 

erilaisten yksityisten tienpitäjien menot. 

Valtiovarainministeriön alaisena toimivan Taloudellisen 

suunnittelukeskuksen (TASKUn) tehtävänä on selvittää kan-

santalouden rakenteellisia kysymyksiä ja pitkän aikavälin 

kehitysmandollisuuksia. Se on tässä tehtävässään kiinnos-

tunut myös liikennesektorista. Tie- ja vesirakennuslai-

toksen tehtävänä on puolestaan tarjota yhteiskunnalle 

toimintaedellytyksiä huolehtimalla mm. tieliikenteen väy-

listä ja tieliikenneolojen kehittämisestä yleisten teiden 

(maantiet ja paikallistiet) osalta. Tehtävä tarkoittaa 

lähinnä sitä, että tieverkon tarjoamien liikkumismandol-

lisuuksien tulee vastata kunakin ajankohtana yhteiskun- 



nan niihin kolidistamaa kysyntää ja muita odotuksia. 

Tämän työn tarkoituksena on tieliikennepalvelujen kysyn-

nän ja tarjonnan yhteensovittamistehtävässä tarvittavien 

tietojen hankkiminen liikenteen tulevasta kehittymises-

tä. Näitä tietoja tarvitaan tieverkon palvelutason ta-

voitteiden määrittelyssä, kun harkitaan yhteiskunnan 

voimavarojen suuntaamista tienpitoon. Tieverkon tekni-

nen välityskyky on tässä tarkastelussa vain eräänä reu-

naehtona. 

Tieliikennepalvelujen kysynnän ja tarjonnan yhteensovit-

tamistehtävässä tarvittaville kysyntäennusteille asettaa 

erityisiä vaatimuksia se, että 

- 	tienpitotoimenpiteet, varsinkin mittavammat ra- 

kennuskohteet, vaativat pitkän suunnittelu- ja 

toteutusajan, jopa 10-15 vuotta 

- 	teiden kestoikä on pitkä ja esimerkiksi tien 

taloudellisena ikänä käytetään 30-40 vuotta 

- 	tielaitoksen omien resurssien, lähinnä henkilös- 

tön, sopeutus muuttuviin tehtäviin on suhteelli-

sen hidasta. 

Ennusteiden tulee ulottua pitkälle tulevaisuuteen jo toi-

menpiteiden suunnittelun ja toteutuksen vaatimaa aikaa 

ajatellen. Yhteiskunnan kehitystendenssien sekä näistä 

johtuvien tienpidon tavoitteiden määrittelyn vaatima en-

nusteen aikaväli on tätäkin pitempi. 

Tänä päivänä nähdään yleisesti, että tulevaisuus on en-

tisestäänkin epävarmempaa. Kyse on maailmanlaajuisista 

raaka-aine-, energia- ja ympäristöongelmista sekä kansain-

välisen taloudellisen työnjaon odotettavissa olevista 

muutoksista ja näiden vaikutuksesta yhteiskuntamnie eri 

toimintalohkoille. Myöskään tieliikennepalvelujen kysyn-

nän ei enää voida luottaa käyttäytyvän yhtä hyväntapai-

sesti kuin menneinä vuosina, jolloin suunnitelmat katsot-

tiin voitavan perustaa jatkuvan kasvun varaan. 
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1.2 	Tavoitteet 

Tielaitoksen tarpeet muodostavat tämän selvityksen varsi-

naisen lähtökohdan. Tavoitteena on tuottaa tieliikennet-

tä koskeva pitkän aikavälin ennuste. Tieliikenteen pää- 

komponentit, tienkilöautoliikenne ja kuorma-autoliikenne, 

ovat keskeisellä sijalla. Liikenteen alueellista ja tie-

luokittaista jakautumista sekä eri matkantarkoitusryhmiä 

pyritään myös tarkastelemaan. 

Liikenne-ennusteen laatimistyön yhteydessä syntyy auto-

kantaennuste, joka palvelee autoistumisesta ja siihen 

liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneita, kuten esimerkik-

si autokauppaa, autojen huolto- ja korjaustoimintaa yms. 

Taloudellisen suunnittelukeskuksen kannalta on autokanta-

ennuste mielenkiintoinen, muodostavathan kestokulutushyö-

dyke auto ja sen käyttö merkittävän osan kotitalouksien 

kulutuksesta. Myös tieliikenteen kehitysnäkymät ja rahoi-

tustarpeet ovat kansantaloudellisesti tärkeitä asioita. 

Tielaitos on perinteisesti laatinut omaa käyttöään varten 

pitkän aikavälin autokantaennusteita. Viimeisin /2/ on 

peräisin vuodelta 1975 ja koskee aikaväliä 1974 - 1985. 

Tämän ennusteen toteutuman seurantaraportti on viimeksi 

tehty v. 1978 /3/. Liikenne-ennusteita ei sen sijaan ole 

järjestelmällisesti laadittu koko maata varten näin pit-

kille aikaväleille. 

Ennuste päätettiin ulottaa 20 vuoden aikaväliliLe. Sii-

hen haluttiin sisällyttää sekä autokanta että tämän ai-

heuttama liikenne. Tarkastelun tuli perustua mandolli-

simman laajalti yhteiskunnan eri sektorien kehitysnäky-

mun. 

Tämän työn tavoitteet ovat olleet seuraavat: 

	

1. 	Tarkastellaan autoistumiseen ja autoliikentee 

seen vaikuttavia tekijöitä ja kehitysnäkymiä 

sekä laaditaan näihin pohjautuvat ennuste- 

menetelmät. 



() 

2. Laaditaan cnnuste aLitokannan kehitvsestä vuo-

sille 1980 - 2000 

- autolajeittain (henkilö-, kuorma-, paketti--, 

linja-  ja erikoisautot) 

- lääneittäin 

3. Laaditaan ennuste liikenteen kehityksestä vuo-

sille 1980 - 2000 

- autolajeittain 

- lääneittäin 

- tielajeittain 

Henkilöautoliikeriteelle laaditaan lisäksi ennus-

te matkan tarkoituksen mukaan. 

1 . 3 	Ennustemenetelmä 

Ennusteet pohjautuvat yleensä aiemmin tapahtuneeseen ke--

hitykseen, joka määrittää ennusteen lähtötilanteen ja ne 

tendenssit, jotka tällöin ovat olemassa. Lisäksi on en-

nustetta varten selvitettävä ne reunaehdot, joiden puit-

teissa tuleva kehitys näyttäisi tapahtuvan. On selvää, 

että ennusteen alkujakso todennäköisesti osuu paremmin 

oikeaan kuin loppujakso, jolloin lähtökohtatilanne on 

jäänyt kauas taakse ja ennustettavaan ilmiöön liittyvät 

tendenssit ja oletetut reunaehdot ovat muuttuneet usein 

ennalta arvaamattomalla tavalla. 

Autoistumiseen ja liikenteeseen liittyy yhteiskunnan 

kiinteiden rakenteiden pitkäikäisyydestä ja autoon koh-

distuvista asenteista johtuvaa "hitautta", joka tekee 

ennusteen laatimisen helpommaksi. Ennusteen alkujakso 

1980 - 1990 onkin ilmeisesti paremmin hallinnassa ja 

epätarkkuus lisääntyy 1990 - 2000 jaksolla. Myös tie- 

laitoksen liikkuma-ala cn ladittujen tienpidon ohjel-

mien vuoksi ennusteen alku.3solla vähäistä, mikäli 

ei tapandu radikaaleja muutoks 	ctka pakottavat 

toiminnan enemmän tai vähemmän improvisoituihin muutok-

siin. 
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Kymmenen seuraavan vuoden aikavälin on sanottu muodosta-

van nykyisyyden PTS:n, ja varsinainen uusia asioita kos-

keva ennustejakso alkaa vasta tämän jälkeen. Yli kyrnme-

nen vuoden aikavälillä eivät nykyiset trendit enää 

yleensä päde, ja tuntuu uskalletulta puhua ennustamises-

ta. Tulevajsuudentutkjmus onkin enemmän niandollisten 

vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien ja niihin johtavien 

kehityspolkujen tarkastelua kuin ennustamista. Voidaan 

sanoa, ettei tulevaisuuteen saa joutua, vaan sinne on 

mentävä ja ettei tulevaisuutta tämän vuoksi ole syytä 

ennustaa, vaan se on suunniteltava. 

Tänä päivänä on tulevaisuudentutkimuksen muotisanana 

skenaariot ja skenaariotekniikka. Skenaariolla tarkoi-

tetaan tavallisesti elokuvakäsikirjoitusta. Tulevaisuu-

dentutkimuksen skenaario voidaan tulkita tulevaisuutta 

koskevaksi käsikirjoitukseksi, joka toteutuu vain, jos 

todellisuus näytellään sen mukaan. Skenaarioille on 

luonteenomaista, että niissä pyritään kokoamaan yhteen 

tiedot tapahtuneesta kehityksestä, tästä johtuvista 

kehitystendensseistä ja vallitsevista reunaehdoista ko-

konaisvaltaiseksi tulevaisuuden kuvaukseksi. Kuvaus 

laaditaan luovaa ajattelua soveltaen ja sitä vain kont-

rolloidaan muodollisten loogisten menetelmien (mallien) 

avulla. Skenaariot liikkuvat näin mallien ja mieliku-

vien välimaastossa ja niiden voidaan sanoa rakentavan 

siltaa tieteen ja taiteen välille /12/. 

Tämän työn yhteydessä ei skenaariotekniikan ongelmiin 

menty syvällisesti. Skenaariot määriteltiin vaihtoeh-

toisiksi tulevaisuudenkuviksi, jotka on johdettu kes-

kenään ristiriidattomista ja epävarmoista avainmuuttu-

jien arvoista. Määritelmä sisältää vaatimuksen, että 

kaikki oleellisesti asiaan vaikuttavat tekijät (avain- 

muuttujat) ovat mukana tarkastelussa. Ristiriidatto-

muusvaatimus puolestaan tarkoittaa sitä, että näiden 

asiaan oleellisesti liittyvien tekijöiden eri skenaa-

riovaihtoehdoissa saamat arvot ovat loogisesti yhteen- 

sopivat. Ristiriidattomuusvaatimus tarkoittaa myös, 

että vallitsevat reunaehdot on otettu huomioon. Risti-

riidattomuudella ei tässä sen sijaan tarkoiteta sitä, 



että avainmuuttujien kussakin skenaariossa saamat arvot 

olisivat joidenkin asetettujen tavoitteiden mukaisia. 

Vasta päätöksenteko tuo tarkasteluun tavoitteet ja vasta 

sitten voidaan valita vaihtoehto, jota pyritään toteut-

tamaan. 

RistiriidattomuusvaatimuS on vaativa. Edellyttäähän se, 

että mukaan otettavien yhteiskunnan eri sektorien ennustei-

den välinen yhteensopivuus voidaan taata. Tämä puolestaan 

edellyttäisi niiden yhdenmukaistamista taikka peräti saman-

aikaista laatimista. Tielaitoksella ei ymmärrettävästi ole 

tähän resursseja eikä edes valtuuksia. Se on eräs yhteis-

kunnan palvelulaitoksista, jonka tehtävänä on sopeuttaa 

toimintansa yhteiskunnan kehitykseen, eikä lähteä itse sitä 

ohjaamaan. 1 

Laaditun autokanta- ja liikenne-ennusteen tärkeimmän 

taustan muodostavat TASKUn tuottamat taloudellisen kehi-

tyksen skenaariot. Kyse on toisaalta siitä kansainväli-

sestä kehityksestä, johon Suomen kaltaisen pienen maan 

on sopeuduttava. Toisaalta taloudelliset skenaariot ku-

vaavat niitä kotimaisen taloudellisen kehityksen vaihto-

ehtoja, joita on tämän hetken tietämyksen mukaan pidetty 

mandollisina ja todennäköisinä. 

Taloudellinen kehitys vaikuttaa kaikilla ihmisen toimin-

nan alueilla ja taloudellisten skenaarioiden vaikutus 

on tämän vuoksi pyritty heijastamaan muihin yhteiskunnan 

osa-alueisiin ja edelleen avainmuuttujien välityksellä 

autoistumiseen ja liikenteeseen. Väestökehitys, auton 

tekninen kehitys ja energia ovat tietyllä tavalla omia 

erillisiä skenaarioalueitaan, vaikka talouskehitys vai-

kuttaakin niihin voimakkaasti. Myös ihmisen ja yhteis-

kunnan toimintoja ohjaavat asenne- ja mielipidetekijät 

on pyritty kytkemään mukaan tarkasteluun. 

Skenaariot laaditaan usein kuvaamaan kehityskulkua eikä 

pelkästään tiettyä ennustekauden lopputilaa. Tässä työs- 

1 Tanskassa on laadittu vastaava ennuste /23/ kokonaisval-

taisemmin ja myös huomattavasti suurempia resursseja 

käyttäen. Tästä ennusteesta on referaatti liitteessä 2. 
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sä tyydyttiin lähinnä vuoden 2000 lopputilaan johtavan 

kehityskulun pääpiirteittäiseen kuvaamiseen. Tarkastelu 

ei sisällä suhdannevaihtelujen arviointia. 

Autokanta- ja liikenne-ennusteen laatiminen nyt hahmote-

tulla tavalla osana koko yhteiskunnan toimintoja on sik-

si vaativa tehtävä, ettei voida varmuudella väittää täs-

sä esitettyjen skenaarioiden olevan sisäisiltä riippu- 

vuuksiltaan täysin ristiriidattomia, kuten oli oletettu. 

Tämän vuoksi onkin ehkä parempi sanoa, että tässä työssä 

on pyritty tulkitsemaan yhteiskunnan eri sektorien ennus-

teet tieliikenteen kehityksen ja tielaitoksen tehtävän 

kannalta mandollisimman kokonaisvaltaisesti ja ristirii-

dattomasti. 

Skenaarioajattelun mukaisesti ovat tuotetut ennusteet ai-

toja vaihtoehtoja. Niitä ei saa tulkita tuotetun ennus-

teen vaihteluväliarvioiksi. Saadut vaihtoehdot kuvaavat 

tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden astetta ja autta- 

vat arvioimaan sen liikkuma-alan suuruuden, johon esim. tie- 

laitoksen tulee varautua. Näin laitos voi paremmin laa- 

tia itselleen strategioita joustavasta sopeutumisesta 

muuttuvaan epävarmaan tulevaisuuteen. Ratkaisevan tär-

keää liikenne- ja tiepoliittisten strategioiden kannalta 

on ratkaista esimerkiksi, onko hidastunut kasvu tul-

kittava ohimeneväksi ilmiöksi vai onko se pysyvää laa-

tua. 

Ennusteraporttiin päätettiin liittää kriittinen tarkas-

telu, jonka yhteydessä esitetään epäsovinnaisempia nä-

köaloja. Näin on mandollista muokata asenteita hyväksy-

mään sellaisiakin todennäköisiä tulevaisuudenkuvia, jot-

ka nyt tuntuvat vastenmielisiltä. Pitkän aikavälin en-

nusteiden eräänä päätehtävänä voidaankin pitää tulevai- 

suutta koskevan keskustelun avaamista ja ihmisten he-

rättämistä ottamaan aktiivisesti osaa tulevaisuuden 

suunnitteluun /10/.1 

Viitatussa EUROPE 2 000 selvityksessä pidettiin työn 

yhtenä neljästä päätehtävästä juuri keskustelun he-

rättämistä ja ihmisten opettamista 21. vuosisataa var-

ten. 
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2. 	TARKASTELUKEHIKOT 

Tässä työssä tarkastellaan autokannan ja liikenteen kehi-

tystä autolajeittain. Eri autolajien suhteellinen merki-

tys liikenteen kannalta selviää seuraavasta v. 1978 tilan-

netta kuvaavasta asetelmasta: 

Osuus lii- 	Osuus 
kennesuo- 	autokan- 
ritteesta 	nasta 

Henkilöautot 82 % 88 	% 

Kuorma-autot 9 % 4 	% 

Pakettiautot 6 % 7 	% 

Linja-autot 3 % 1 	% 

Autot yhteensä 100 % 100 	% 

Liikennesuorite tarkoittaa ao. autolajin kannan vuoden 

aikana ajamia kilometrejä. 

Henkilöautojen tarkastelu on perusteellisin ja muodostaa 

peruskehikon. Tarkastelutapa on erilainen eri autolajien 

kohdalla. 

Kutakin tarkastelua varten on luotu oleelliset taustate-

kijät (avainmuuttujat) käsittävä kehikko. Näin saatu tu-

los pohjautuu yhteiskuntamme kehitystä koskeviin ennus-

teisiin ja sen hyväksyttävyyden sekä käyttökelpoisuuden 

arviointi on mandollista- 

Koko selvityksen lähtökohtana on toteamus siitä, että 

maamme on suuressa määrin riippuvainen yleismaailmal-

lisesta taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä. 

Meidän mandoliisuutemme vaikuttaa näihin ovat pienet. 

Tarkastellut vaikutussuhteet voidaan esittää seuraavan 

kaaviokuvan avulla: 



M 

{mpäröivästä maailmasta (M) tulee vaikutusnuoli meidän 

kansalliseen systeemiimme (S). Palautenuolta ei tälle vä-

lille ole syytä piirtää. Kansallinen systeemi määrittää 

liikennesysteemin (L) tehtävän ja resurssit. Palautenuo-

len (katkoviiva) piirtäminen on tässä perusteltua, koska 

liikenteen ja muiden yhteiskuntamme toimintojen välillä 

vallitsee voimakas vuorovaikutussuhde. Tässä tarkastelus-

sa ei kuitenkaan ole voitu ottaa huomioon vuorovaikutus-

ta palautenuolen osalta. Laadittu ennuste perustuu täy-

sin kansallisesta systeemistä (S) liikennesysteemiin 

(L) tulevaan vaikutukseen ja päähuomio on kiinnitetty 

tämän monipuoliseen ja oikeaan määrittelyyn (ristiriidat-

tomat avainmuuttujat). 

Tarkastelun taustalla ovat maailmansysteemiä (M) koske-

vat taloudelliset skenaariot sekä niihin sisällytetyt 

olettamukset siitä, miten kansallinen systeemimme näi-

hin voidaan, osataan ja halutaan sopeuttaa. 

Henkilöautot 

Henkilöautojen osalta tarkastelu noudattaa kuvassa 2.1 

esitettyä kehikkoa. Siinä on pisterasterilla osoitettu 

tarkastelun kohteena oleva henkilöautokantaa ja -liiken-

nettä kuvaava systeemi. Vinoviivoituksella osoitettu ke-

hä kuvaa yhteiskunnan eri sektorien muodostamaa systeemi- 

ympäristöä. Näiden välissä ovat systeemiympäristön ja 
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systeemin välisiä riippuvuuksia kuvaavat määrittelyt 

(operationalisojntjkehä). Osa näistä on voitu esittää 

numeerisina, mitattavina suureina ja malleina. Osaa 

vaikutuksista on voitu kuvata vain likimääräisin ^j laa-

dullisina tekijöinä ja tendensseinä. 

Kuva 2.1 Tarkastelun kokonaiskehikko; henkilöautokannan 

ja -liikenteen riippuvuus yhteiskunnan eri 

sektoreista 

12 
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Systeemiympäristöön on koottu ne yhteiskunnan sektorit, 

joilla on katsottu olevan vaikutusta henkilöautokantaan 

ja -liikenteeseen. Kaaviossa on esitetty tärkeimmät niis-

tä yhteyksistä, joita tässä työssä on tarkasteltu. Todel-

lisuudessa vaikutukset säteilevät lähes jokaisesta sekto-

rista jokaiseen toiseen sektoriin. 

Toteutuneen kehityksen osalta ovat sektorien väliset yh-

teydet tässä tarkastelussa tarkoitetulla tavalla (vert. 

s. 7 ) ristiriidattomia (mandollisia) ja niistä voidaan 

saada mittaustuloksia ja yhteyksien luonnetta voidaan 

kuvailla malleilla. Varsinaiset vaikeudet alkavat, kun 

ryhdytään laatimaan ennusteita. 

Kaikilta yhteiskunnan sektoreilta ei ensinnäkään ole saa-

tavissa ennusteita. Skenaarioiden ristiriidattomuusvaa-

timus edellyttää toisaalta, että yhteiskunnan eri sekto-

rien välillä vallitsee ristiriidaton (mandollinen) tila 

myös ennusteajankohtina tulevaisuudessa. Tätä ei ole 

voitu tämän työn yhteydessä läheskään täydelleen varmis-

taa, vaan on oletettu, että kunkin sektorin ennusteen 

laatija on omalta osaltaan pyrkinyt ristiriidattomuuteen. 

Myös sektorien välisten riippuvuuksien pysyvyys siirryt-

täessä kauas tulevaisuuteen, on ongelmallinen asia. 

Kuvan 2.1 väestökehitys perustuu Tilastokeskuksen väes-

töennusteeseen, joka on tätä työtä varten muokattu koti-

talouksia koskevaksi. Taloudellisen kehityksen osalta 

ovat lähtökohtina TASKUn laatimat kolme skenaariota. 

Näiden vaikutus on pyritty projisioimaan muihin yhteis-

kunnan sektoreihin. Ne ovat laadittujen kolmen autokan-

taa ja liikennettä koskevan skenaarioennusteen päälähtö-

kohtana. 

HenkilöautOkanflafl kehitystä on tarkasteltu toisaalta 

kotitalouksien autonomistuksen kannalta, johon vaikut-

taa kotitalouksienmäärän ja niiden käytettävissä 

olevan tulon kehitys. Toisaalta on henkilöautokannan 

kehitystä tarkasteltu rekisteröintien ja poistuman 

kannalta, joihin vaikuttaa tulojen, auton hinnan ja 

autojen keskimääräisen käyttöiän kehitys. 



Julkisen vallan toimenpiteet vaikuttavat välittömästi 

tai välillisesti koko yhteiskuntaan. Tässä työssä keski-
tytään tarkastelemaan toisaalta sellaisia verotukseen 

liittyviä toimenpiteitä, joilla on vaikutusta auton ja 

sen polttoaineen hintaan. Toisaalta tarkastellaan julki-

sen vallan liikennepolitiikkaa ja sen vaikutusta tielii-

kenteen palvelutason kehitykseen ja eri kulkumuotojen 

väliseen työnjakoon. Ehkä merkittävin puute tarkastelus-

sa on se, ettei siinä ole voitu johdonmukaisesti tarkas-

tella julkisen vallan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

kohdistuvaa politiikkaa, jolla ilmeisesti pitemmällä ai-

kavälillä voitaisiin ratkaisevasti vaikuttaa liikkumis-

tarpeeseen ja liikkumistapoihin. 

Auton tekninen kehitys on mukana kuvan 2.1 tarkastelu-

kehikossa. Se vaikuttaa auton reaalihintaan ja kesto- 

ikään. Nämä vaikuttavat uusien autojen rekisteröin-

tim ja kotitalouksien autonhankintamandollisuuksijn. 

Auton teknisen kehityksen ja polttoaineen (energia) 

saatavuuden, korvattavuuden sekä hinnan välillä on 

selvä yhteys. 

Auton polttoaineen hinta vaikuttaa ajosuoritteeseen (au-

ton vuotuiset ajokilometrit), joka puolestaan määrää au-

tokannan tuottaman liikenteen. 

Julkisen vallan liikennepolitiikka vaikuttaa niin ikään 

ajosuoritteeseen tien palvelutason ja henkilöautoa kor-

vaavien kulkumuotojen kilpailun välityksellä. Edelleen 

ajosuoritteeseen ovat vaikuttamassa ihmisten ajankäytös-

tä, elintavoista ja asenteista riippuvat henkilöauton 

käyttötavat sekä alue- ja yhdyskuntarakenteesta riippuva 

liikkumistarve. 

Kuvassa 2.1 esitetty tarkastelukehikko sisältää henkilö-

auton ja henkilöautoliikenteen lisäksi lähtökohtia myös 

muiden autolajien tarkastelulle. Erityisesti taloudelli-

sen kehityksen, julkisen vallan toimenpiteiden, auton 

teknisen kehityksen ja energian osalta tarkastelu sisäl-

tää kaikille autolajeille yhteisiä näkökohtia. 
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Kuorma-autot 

Kuorma-autojen tarkastelu on huomattavasti henkilöauto-

jen tarkastelutapaa yks inkertaisempi. 

Myös kuorma-autojen kohdalla muodostavat TASKUn kolme 

taloudellisen kehityksen skenaariota ennusteen perustan. 

Kuorma-autokuljetusten määrää tarkastellaan toimialoit-

tain olettaen sen olevan riippuvainen toimialan tuotan-

nosta, jota on mitattu bruttokansantuotteella. Kunkin 

toimialan kasvuennuste perustuu taloudellisiin skenaa-

noihin. Ongelmana on toimialojen kuljetusten ja tuo-

tannon määrän suhteen kehityksen arvioiminen. 

Kuorma-autokannan oletetaan olevan suoraan verrannollinen 

kuljetustarpeen suuruuteen. Toisin sanoen nyt edetään 

liikenne-ennusteen kautta kantaennusteeseen. Tätä varten 

on selvitetty kuorma-autojen kantavuuden ja käyttöasteen 

kehitystä. 

Muut autot 

Pakettiautokannan kehityksen ennustamisessa on käytetty 

rekisteröintien ja poistuman tarkastelua. Pakettiauto- 

kannan on oletettu kasvavan kansantulon kasvun suhteessa. 

Vuosina 1969 .- 71 syntyneen ns. piilofarmarikannan ole-

tetaan poistuvan liikenteestä noin vuoteen 1990 mennes-

sä. Pakettiautojen liikennesuorite on ennustettu hen-

kilöautojen tapaan kannan ja autokohtaisen ajosuoritear-

vion perusteella. 

Linja-autojen ja erikoisautojen ennusteet on tehty tä-

hänastisen kehityksen trendejä soveltaen. 
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3. 	TAUSTATEKIJT 

Pitkän aikavälin autokanta- ja liikenne-ennusteet on py -
ritty kytkemään yhteiskunnan eri sektorien kehitysnäkymiin 

edellisessä luvussa kuvailtujen tarkastelukehikkojen avul-

la. Tässä luvussa esitellään tarkastelukehjkojssa mainit-

tuja taustatekijöitä koskevat ennusteet ja olettamukset. 

Tarkastelun kohteena ovat: 

- väestö 

- taloudellinen kehitys 

- julkisen vallan liikennepoljtjjkka ja liikenteen ve-
rotus 

- auton tekninen kehitys ja polttoaineen saatavuus 

- ihmisten ajankäyttö, elintavat ja asenteet sekä 
- alue ja yhdyskuntarakenne. 

Taloudellisen kehityksen skenaariot ovat keskeisellä si-

jalla ja laadittujen autokanta- ja liikenne -ennusteiden 
vaihtoehdot perustuvat näihin. Myös muiden taustatekijöl-

den ennusteiden osalta on pyritty muodostamaan taloudelli-

siin skenaarioihjn liittyvät vaihtoehdot väestöennustetta 

lukuunottamatta. Eräiden tekijöiden vaikutuksista ei ole 

riittävästi tietoa, jotta vaikutussuhteet olisi voitu sel-

laisenaan ottaa mukaan tehtyihin ennusteisiin. Monet niis-

tä tosin heijastuvat välillisesti olettamuksissa, joita 

kansantalouden osatekijöiden keskinäisjstä suhteista on 
tehty. 

	

3.1 	Väestö 

Väestön kasvu on Suomessa lähitulevaisuudessa ennusteiden 

miikaan varsin hidasta, eikä sen vaikutus autokannan kasvu-

mandollisuuksiin ole tämän vuoksi kovin merkittävä. Väestön 

ikärakenteen muutoksilla ja kotitalouksien määrän kasvulla 

on vaikutuksensa autoistumiseen. 

Tässä työssä on käytetty väestöennusteena Tilastokeskuk-

sen väestöennustetta vuosille 1978 - 2010 /18/. En-

nuste on puhtaasti demograafinen. Siinä väestön määrään 
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ja rakenteeseen vaikuttavat syntyneiden, kuolleiden ja 

muuttaneiden määrät. Taloudellisen kehityksen eri ske-

naarioiden vaikutusta väestöennusteeseen ei ole tarkas-

teltu. Väestöennusteen keskeiset olettamukset ovat seu-

raavat: 

- Syntyvyyden oletetaan palaavan vuosien 1970-1971 tasolle 

ja sen aluee1listen erojen tasoittuvan vuosien 1982-2010 

välisenä aikana. 

- Kuolleisuuden oletetaan jonkin verran laskevan viimeai- 

kaisen kehityksen mukaisesti useimmissa ikäryhmissä. 

- Maan sisäisen muuttoliikkeen oletetaan hieman hidastuvan 

vuosien 1975-1977 tasolta. Siirtolaisuuden nettovaikutuk- 

sen oletetaan olevan -5000 henkilöä vuosittain vuosina 

1978-1980 ja loppuvan sen jälkeen. 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan maamme väestö ja sen ikä-

rakenne kehittyvät kuvan 3.1 mukaisesti. 

VAKILUKU (1000 HENKEA) 

Kuva 3.1 Väkiluku ja eri ikäryhmien osuudet vuosina 1950-
2010 

Väestön jakautuminen lääneittäin on esitetty liitteessä 5. 

Väkiluku kasvaa aina 1990-luvun loppupuolelle saakka ja 

kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun. Autokantaennusteen 

kannalta on kuitenkin merkittävää, että ns. aktiiviväes-

töön kuuluvien ikäluokissa (30-64) kasvu jatkuu vielä 

vuosituhannen vaihteen toiselle puolelle. Näiden autois- 



tumisen kannalta merkittävien ikäluokkien osuus pienenee 

vasta vuoden 2010 jälkeen, jolloin nämä ns. suuret ikä-

luokat saavuttavat eläkeiän. 

Kotitalous muodostaa autonomistuksen perusyksikön. Tämän 

takia ei väestöennustetta ole suoraan käytetty hyväksi 

autokantaennustetta laadittaessa. Taloudellisessa suunnit-

telukeskuksessa on tehty arvio kotitalouksien määrän kehi-

tyksestä väestöennusteen perusteella ja henkilöautokanta-

ennuste pohjautuu tähän. Tällä menettelyllä on pyritty 

kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin näin on voitu tehokkaas-

ti ottaa huomioon väestön ikärakenteen muutos ja sen vai-

kutus autokannan kehitykseen. Toiseksi näin on ennustetta 

laadittaessa voitu käyttää hyväksi kotitaloustiedustelu-

jen tietoja erilaisten kotitalouksien ja eri väestöryhmien 

autoistumisesta. 

Kotitalouksien määrä on ennustettu lääneittäin lähtien 

väestölaskennoista saaduista kotitalouksien päämiesten 

ikää ja sukupuolta koskevista tiedoista. Ennusteessa on 

käytetty vuoden 1975 ammatti- ja elinkeinotutkimuksessa 

(AET) selvitettyjä eri ikä- ja sukupuoliryhmien päämies-

osuuksia 1 . 

Kotitalouksien lukumäärä ja ikärakenne kehittyy 

kuvan 3.2 mukaisesti. Kotitalouksien lukumäärän kehitys 

lääneittäin on esitetty liitteessä 6. 

Kotitalouksien määrä kasvaa tarkastelukauden loppuun saakka. 

Vuosituhannen vaihteeseen mennessä kotitalouksien määrä kas-

vaa nykytasosta runsaalla 200 000 kotitaloudella ja ylittää 

kanden miljoonan kotitalouden rajan. Kotitalouksien luku 

kasvaa ns. aktiivisissa ikäluokissa. Eläkeläistalouksien 

määrä tosin myös lisääntyy. Suurten ikäluokkien siirtyminen 

eläkeikään vaikuttaa voimakkaasti vasta vuoden 2010 jälkeen. 

1 AET:ssä jälkeenpäin havaitut puuttee on korjattu siten, 
että missään ryhmässä päämiesosuuden ei ole annettu las-
kea vuoden 1970 väestölaskennan tuloksiin verrattuna. 
Näin on päädytty vuodelle 1975 hieman AET-tutkimusta suu-
rempaan kotitalouksien määrään. Ero vastaa likimain AET:n 
kattavuudessa ilmenneitä puutteita. 
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Kuva 3.2 Kotitalouksien määrä ja jakautuminen päämiehen 
iän mukaan vuosina 1960-2010 

3.2 	Taloudellinen kehitys 

Pari vuosikymmentä sitten henkiöauto oli Suomessa yksityis- 

käytössä harvinainen ja sen hankintaan ja käyttöön oli har-

voilla kotitalouksilla taloudelliset mandollisuudet. Tällä 

hetkellä noin 60 prosentilla kaikista kotitalouksista on 

käytössään oma auto. Nopean autoistumisen on tehnyt mah-

dolliseksi taloudellinen kasvu. Auton omistus- ja käyttö-

mandollisuuksiin vaikuttavat kuitenkin edelleen voimakkaas-

ti kotitaluden käytettävissä olevat tulot. 

Nooeasta autoistumisesta huolimatta ollaan Suomessa vielä 

jäljessä monista samalla taloudellisella kehitystasolla 

olevista maista. Tämän vuoksi on todennäköistä, että maam-

me autoistuminen jatkuu, mikäli taloudelliset resurssit an-

tavat siihen mandollisuuden. Auton käyttöön liittyvistä 

ongelmista huolimatta ei tässä työssä ole uskottu yleisten 

asenteiden muuttuvan autoa vastustaviksi. Positiivisia asen-

teita autoa ja sen käyttöä kohtaan sen sijaan vahvistaa se, 

että maassamme on kasvamassa täysi-ikäiseksi ensimmäinen su- 

kupolvi, joka pienestä pitäen on tottunut auton olemassaoloon. 



Autoistumisen kehitys kytkeytyy kansantalouden tulevaisuL 

den näkymiin. Taloudellisen kehityksen epävarmuuden takia 

tarkastelu on suoritettu kolmen taloudellisen kehityksen 

vaihtoehdon puitteissa. Vaihtoehdot ovat lähtäkohdiltaan 

erilaisia ja toisistaan riippumattomia. Ne edellyttävät 

erilaista talouspolitiikkaa ja muita julkisen sektorin 

toimenpiteitä. 

Taloudellisen kehityksen skenaariot on rakennettu sisäises-

ti mandollisimman loogisiksi, kansainvälistä ja kotimais-

ta taloudellista kehitystä kuvaaviksi. Yhteisenä oletta-

muksena on kansainvälisen toimintaympäristön ja kilpailun 

kiristyminen. Kehitysmaat pyrkivät saamaan kohtuullisen 

osan taloudellisen toiminnan hyödyistä lähinnä raaka-ai-

neiden hintoja nostamalla. Täten taloudellisesta kasvusta 

pääsevät osallisiksi vain raaka-aineita omistavat kehitys-

maat. 

Valtaosa tuotantotoiminnasta tapahtuu vastaisuudessakin 

teollistuneissa maissa, joihin Suomi kuuluu ja joiden ke-

hitys sanelee yleiset ehdot omalle kehityksellemme. Kehi-

tysmaiden taholta tapahtuva kilpailu pienentää kuitenkin 

teollisuusmaiden kasvuedellytyksiä kiristäen samalla näi-

den keskinäistä kilpailua. Laadittujen skenaarioiden kan-

sainvälistä kehitystä kuvaavat osat muodostuvatkin kil--

pailusta aiheutuvien ongelmien erilaisista ratkaisumal-

leista. 

Oman kansantaloutee kehitysmandollisuuksiin vaikuttaa 

ratkaisevasti, miten onnistumme sopeuttamaan tuotantomme 

kansainvälisen kehityksen asettamiin puitteisiin, sillä 

Suomen mandollisuudet vaikuttaa kansainväliseen kehityk-

seen ovat pienet. Kykyrnme löytää ratkaisuja innovaatjoj-

den ja luonnonvarojen hyödyntärriiseen on taloutemme tule- 

van kehityksen keskeinen tekijä. 

Skenaariosta riippumatta kansantaloutemme muutokset nou-

dattavat tiettyjä kehityslinjoja. Kokonaistuotannon ja 

hyvinvoinnin taso, jolle eri skenaarioissa voidaan päästä, 

sen sijaan vaihtelee samoin kuin tuotantorakenteen yksi- 
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tyiskohdat. AlkutuotantoOn kuuluvien elinkeinojen osuus 

sekä kokonaistuOtannOSta että työllisyydestä pienenee ja 

vastaavasti jalostus- ja palveluelinkeinojen OSUUS kas-

vaa. Teknisen kehityksen ja automaation myötä erityisesti 

palveluelinkeinojen merkitys työllisyyden ylläpidossa ko-

rostuu. Tuotantorakenteen yksityiskohtia ei ole arvioitu 

projektissa, miitta kuvassa 3.3 esitetty toteutunut kehi-

tys riittänee osoittamaan kehityksen yleispiirteet. 

ALKUTUOTANTO 

JALOSTUS 

PALVELUT 

1950 	 960 	 970 	 978 

I(uva 3.3 Elinkeinorakenne (BK') vuosina 1950-1978 

suomen kansantaloudessa viime vuosikymmeninä tapahtunut 

rakennemuutos on ollut poikkeuksellisen nopea. Tulevai-

suudessa ei enää ole mandollisuuksia yhtä suuren tuotan-

non rakennemuutoksen toteutumiseen. 

Suomen kansantalouden keskimääräinen kasvunopeus on 

1960- ja 1970-luvuilla ollut suurimpia teollistunei-

den länsimaiden joukossa. Talouden kasvu on merkinnyt 

varallisuuden ja hyvinvoinnin kasvua, jonka suuruutta 

kuvaavat seuraavat, autokanta- ja liikenne-ennusteiden 

kannalta keskeisten muuttuj ien, bruttokansantuotteen 

ja yksityisen kulutuksen, arvot verrattuna näiden suu- 

reiden nykyiseen tasoon: 
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1950 	1960 	1970 	1978 

BKT 	30 	48 	80 	100 

Yksityinen 	32 	49 	81 	100 
kulutus 

Seuraavassa esitettävät skenaariot perustuvat kuvatuille 

lähtökohdille. Kustakin skenaariosta on mandollista an-

taa vain ajanjakson yleistä luonnetta selventävä kuva. 

Taloudellinen kehitys ei käytännössä tapandu näin suora-

viivaisesti, vaan poikkeamat yleisestä kehityksestä eri 

suhdannevaiheissa voivat olla suhteellisen suuriakin. Vii-

me vuosien tapahtumat ovat tässä suhteessa olleet hyviä 

esimerkkejä. Suhdannevaihteluja ja niiden vaikutuksia ei 

kuitenkaan tässä työssä tarkastella. 

Kasvuskenaario (A) 

Tämän skenaarion yleiskuvana on suhteellisen tasapainoi-

nen, maailmanlaajuinen taloudellinen kasvu. 1960-luvun 

tapainen suotuisa taloudellinen kehitys toteutuu tämän 

skenaarion mukaan tulevaisuudessakin. Käytettävissä ole-

vat luonnonvarat, tehdyt innovaatiot sekä teollisuusmaiden 

jo saavuttama tuotannon taso eivät salli yhtä korkeaa kas-

vunopeutta kuin 1960-luvulla ja kuluvan vuosikymmenen alus-

sa, mutta bruttokansantuotteen noin 4 prosentin vuotuinen 

kasvu on suotuisissa oloissa saavutettavissa. Mainitta-

koon, että viime aikoina mm. OECD:ssä on ns. öljyrajoit-

teisen kasvunopeuden arvioitu voivan yltää 3,5 prosent- 

tim 1980-luvulla. 

Kansainvälisissä suhteissa skenaarion toteuttaminen 

edellyttää aikaisempaa suurempaa yhteisymmärrystä teol-

lisuusmaiden kesken sekä kehitysmaiden ja teollisuus-

maiden välillä. Tämä merkitsee aikaisempaa tasaisempaa 

kansainvälistä tulonjakoa. Teollisuusmaiden taloudelli-

set kasvuedellytykset on sopeutettava myös niukentuvien 

luonnonvarojen asettamiin rajoituksiin. Kansainvälisen 

yhteistyön avulla tulee pystyä vaimentamaan maailmanta.L 

louden vaihtelujen kärjistymistä avoimeksi kriisitilak-

si. Mikäli tässä onnistutaan, eräät kehitysmaat voisivat 

päästä tilanteeseen, jossa niiden teollistuminen alkaisi kas- 
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vattaa omia kotimarkkinoita luoden lisäkysyntää län-

tisten teollisuusmaiden pitemmälle jalostetuille tuot-

teille. 

Maailmantalouden suotuisa kehitys luo hyvät edellytyk-

set Suomen vientituotteiden menekille. Viennin tasaisen 

kasvun ansista myös tulonmuodostus maassamme kehittyy 

suotuisasti ja sekä yksityinen että julkinen kulutus voi-

vat kasvaa nopeasti. 

Tavaratuotannon jatkuva rationalisointi merkitsee sitä, 

että kysynnän kohtuullisesta kasvusta huolimatta työvoi-

man tarve ei teollisuudessa olennaisesti kasva ja työl-

listämistehtävä jää palveluelinkeinoille. Niidenkään 

imukyky ei riitä ratkaisemaan nopeasti työllisyyson-

gelmiarnme, vaan työttömyys säilyy suurimpana yhteiskun-

tapoliittisena ongelmana pitkälle 1980-luvulle. Vasta 

vuosikymmenen lopulla tilanteen voidaan katsoa normali-

soituvan tuotannon kasvun ja työvoiman tarjonnan supis-

tumisen kautta. 

Kuvatun kehityksen toteutumisen ehtona ja samalla epä-

varmimpana kohtana on energian saannin turvaaminen. 

Tuotannon määrän kaksinkertaistumjnen vuosituhannen 

vaihteeseen mennessä vaatii säästötoimenpiteistä huo-

limatta nykyistä enemmän energiaa. Raakaöljyn reaali-

hinnan arvioidaan tässä skenaariossa suunnilleen kak-

sinkertaistuvan vuosituhannen vaihteeseen mennessä. 

Tästä syystä tuotannon kasvu ei voi perustua öljyllä 

tuotettavaan energiaan, vaan korvaavien energialähtei-

den kehittämiseen uhrataan entistä enemmän tutkimusre--

sursseja. 

Energian saatavuus on kaikkein ongelmallisinta liiken-

teen kohdalla autokannan voimakkaan kasvun takia. 

Auton tekniseen kehittämiseen perustuva energian 

säästä voi vaikuttaa vain hitaasti autokannan uusiu-

tuessa. Kun uusien energiamuotojen kehittäminen on 

vielä pahasti kesken, tulevat vielä vuosituhannen vaih-

teessa bensiini tai sen sukulajsajneet olemaan pää-

asiallinen auton voimanlähde. 



Bruttokansantuotteen ja yksityisen kulutuksen kehitys 

on A-skenaarjon mukaan seuraava: 

Kasvu Taso (1980 = 	100) 
1980 1990 2000 

BKT 	4,0 100 146 213 
Yksityinen kulutus 4,0 100 146 213 

Sputurrlisenskenaario (B) 

Skenaario edellyttää Suomen kansantaloudelta joustavuutta 

sekä kykyä käyttää hyväksi olemassa olevia mandollisuuk-

sia. Kansainvälisen tilanteen ei arvioida jatkuvasti ke-

hittyvän yhtä suotuisasti kuin edellisessä vaihtoehdossa. 

Päinvastoin kansainväliseen kehitykseen voi sisältyä voi-

makkaitakjn kriisjkausja. Teollistuneet maat eivät kaikin 

ajoin onnistu sopeuttamaan omaa kehitystään tilanteiden 

asettamiin vaatimuksiin. Kilpailu kansainvälisessä talou-

dessa on voimakasta ja tapahtuu suurimpien maiden ehdoil-

la. Kansainvälisen talouden häiriöt estävät saavuttamas-

ta taloudellisen kasvun potentjaaljsta tasoa. 

Suomen kansantalouden kehittämisessä onnistutaan kansain-

vä1isist häiriöistä huolimatta suhteellisen hyvin. Suo-

malaisten tuotteiden kilpailukyky kansainvälisillä mark-

kinoilla turvataan sekä pitämällä kustannustason kehitys 

tiukasti kurissa että parantamalla muita kilpailukeinoja. 

Esimerkiksi markkinointia tehostetaan, tuotekehittelyyn 

sijoitetaan varoja ja julkinen valta tukee toimenpiteil-

lään vientituotantoa. Kilpailukyvyn lisääminen sekä kan-

santalouden perustan ja sopeutumiskyvyn vahvistaminen 

vaativat investointeja tuotannon rationalisoimiseksi, 

jolloin kulutuksen kasvattamiselle ei jää kovin run-

saasti tilaa. Yksityisen kulutuksen kasvua vaikeut- 

taa vielä julkisen sektorin laajenemistarve työllisyys-

ongelmien hoitamiseksi. Ongelmat ovat suurempia kuin 

kasvuskenaarjossa. 
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Liikenteen kannalta on olennaista, että raakaöljyn saa-

tavuudessa saattaa ilmetä ajoittaisia vaikeuksia, minkä 

lisäksi öljyn hinnan arvioidaan nousevan tarkastelukau-

den aikana yhtä paljon kuin edellisessä vaihtoehdossa. 

Raakaöljyn riittävyys on sinänsä turvattu, mutta erityi-

sesti kansainväliset jakeluhäiriöt heijastuvat energia-

huoltoomme. 

Bruttokansantuotteefl ja yksityisen kulutuksen kehitys on 

B-skenaarion mukaan seuraava: 

Kasvu Taso (1980 = 100) 

%/v 1980 1990 2000 

BKT 	3,0 100 134 180 

Yksityinen kulutus 	2,5 100 128 164 

Kriisiskenaario (C) 

Kansainvälinen talous on tässä skenaariossa suurten hei-

lahtelujen ja jatkuvan epävarmuuden leimaama. Tässä suh-

teessa se muistuttaa 1970-luvun loppupuoliskoa. Maailman-

markkinoilla kilpailu on entistä kireämpää eikä minkään-

laisesta yhteisymmärryksestä eri ryhmittymien välillä 

voida puhua. Blokkiutuminen heikentää erityisesti pien-

ten teollisuusmaiden tuotannollisen toiminnan kannatta-

vuutta sekä johtaa protektionististen,kunkin maan omaa 

taloutta suojelevien toimenpiteiden entistä laajrpaan 

käyttöön maailmantaloudessa. Talouden kasvu vaihtelee 

voimakkaasti ja sen katkaisevat usein toistuvat raaka- 

aine- ja valuuttapoliittiset häiriöt. 

Suomen kansantaloudelle kriisiskenaario merkitsee hi-

dasta taloudellista kasvua, joka ajoittain kääntyy jopa 

laskuun. Ulkomaankauppa ei kykene sopeutumaan maail-

mantalouden epävakaaseen ja kriisien sävyttämään kehi-

tykseen. Myös Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde heikke-

nee. Kotimaassa erityisesti työllisyyskysymyksen hoita-

minen käy entistä vaikeammaksi. Vaikka työllisyyttä py -

ritäänkin lisäämään julkisen kulutuksen avulla, säilyy 

avoin työttömyys merkittävän suurena. 



Hitaan kasvun aikana yleensä tullaan toimeen suhteelli-

sen pienillä investoinneilla. Tässä skenaariossa arvioi-

daan kuitenkin kotimaisten energialähteiden hyödyntämisen 

ja tuotantotoiminnan rakenteellisen uudelleensuuntaamisen 

vaativan siinä määrin resursseja, että investointiaste ei 

pääse laskemaan. Näiden tekijöiden takia toisaalta ei yk-

sityisen kulutuksen reaalikasvulle jää juuri lainkaan ti- 
laa. 

Raakaäljyn hintakehitys on tässä vaihtoehdossa erittäin 

epävakaa ja hinta heilahtelee voimakkaasti. Kysynnän suo- 

ranaisen supistumisen takia bensiinin riittävyys on 

periaatteessa turvattu, mutta toistuvat jakelukrjjsit 

vaativat voimakkaita rajoitustoimenpiteitä. Öljyn 

reaalihjnnan kokonaismuutokseksi koko tarkastelukauden 

aikana on kuitenkin oletettu sama kuin muissakin ske-

naarioissa. Hinnan nousun merkitys talouselämälle on 

kaikesta huolimatta aivan toinen kuin muissa skenaa-

rioissa hitaan taloudellisen kasvun takia. 

Kriisiskenaariossa bruttokansantuote ja yksityinen ku-

lutus kehittyvät seuraavasti: 

Kasvu 	Taso (1980 = 100) 

	

1980 	1990 	2000 
BKT 	1,5 	100 	116 	134 
Yksityinen kulutus 0,5 	100 	105 	110 

Eräs tapa selventää edellä hahmoteltujen skenaarioiden ke-

hityspiirteiden merkitystä on verrata saavutettavaa tuotan-

non tasoa rikkaampien valtioden tämänhetkiseen tuotannon ta-

soon. Oheinen asetelma osoittaa eräiden vauraimpien teolli-

suusmaiden henkeä kohti lasketun bruttokansantuotteen ja 

yksityisen kulutuksen tason suhteessa Suomen vastaaviin lu- 

kuihin vuonna 1977. 

Bruttokansantuote 	Yksityinen kulutus 
Suomi 	1,0 	 1,0 
Ruotsi 	1, 5 	 1,6 
Norja 	1,4 	 1,5 

Saksan liittota- 	1,3 	 1,4 
savalta 

Yhdysvallat 	1,4 	 1,7 

26 



Kun vastaavasti lasketaan skenaarioittain tilanne Suo-

messa vuosina 1990 ja 2000, saadaan seuraavat luvut: 

Eruttokansantuote Yksityinen kulutus 

A B C A B C 

1977 	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1990 	1,66 1,47 1,21 1,66 1,38 1,07 

2000 	2,43 1,97 1,41 2,43 1,76 1,12 

Kasvuskenaariossa (A) saavutettaisiin vertailumaiden tuo-

tannon ja kulutuksen nykytaso jo 1980-luvun aikana ja vuosi-

tuhannen vaihteeseen mennessä nämä tasot ohitettaisiin 

myös sopeutumisen skenaariossa (B) . Kuten jo skenaarioi-

den kuvauksen yhteydessä todettiin, ei kriisiskenaarios-

sa (C) jäisi yksityisen kulutuksen kasvulle juuri lainkaan 

varaa. Tuotannon taso sen sijaan tässäkin vaihtoehdossa 

lähenisi vuosituhannen vaihteen tienoilla Norjan ja Saksan 

liittotasavallan nykyistä tuotannon tasoa. 

Auton omistaminen on sitä yleisempää, mitä korkeammat koti-

talouden tulot ovat. Samoin tulojen kasvu vaikuttaa autol-

listen kotitalouksien osuuden lisääntymiseen eri tuloluokis-

sa erilailla. Tästä syystä henkilöautoja koskevassa ennus-

teessa on taloudellisen kehityksen skenaarioita sovellettu 

siten, että ennusteet on laadittu tulojen suuruuden mukaan 

luokitelluille 1  kotitalouksille. Kotitalouksien käytettävis-

sä olevien tulojen kasvu eri tuloluokissa on arvioitu 

skenaarioittain. Toteutuneen kehityksen mukaisesti on tässä 

yhteydessä oletettu tuloerojen jatkossakin hitaasti supis-

tuvan. Tuloerojen tasoittumisen on oletettu olevan helpom-

min ja laajemmin toteutettavissa, mitä nopeampaa kokonais-

taloudellinen kehitys on. Kotitalouksien käytettävissä ole-

vien tulojen kehityksestä tehdyt olettamukset on esitetty 

taulukossa 3.1. 

1Tuloluokittelu on suoritettu siten, että kotitaloudet 

on jaettu tulojen suuruuden mukaan viiteen, lukumääräi-

sesti yhtä suureen ryhmään (kvintiiliin). 



Taulukko 3.1 Kotitalouksien käytettävissä olevien tu-
lojen kehitys eri skeriaarioissa 

TULOLUOKKA TULOJEN MUUTOS (%/v) 

A B 	C 

1 3,8 	2,0 	0,0 
II 3,5 	1,8 	0,0 

III 3,3 	1,6 	-0,1 
Iv 3,1 	1,5 	-0,2 
V 2,7 	1,4 	-0,4 

KESKIMRIN 1,8 	-0,2 

Kotitalouksien keskikoon pienenemisen seurauksena kotita-

louksien lukumäärä kasvaa. Tästä syystä keskimääräinen 

kotitalouden käytettävissä oleva tulo kasvaa hitaammin 

kuin koko yksityinen kulutus. Tällä on merkitystä erityi-

sesti kriisiskenaariossa (C), jossa yksittäisen kotitalou-

den kulutusmandolljsuudet suoranaisesti heikkenevät. Tau-

lukko 3.2 osoittaa skenaarioittajn eri tuloluokkiin kuulu-

vien kotitalouksien tulojen tason vuonna 2000 verrattuna 

keskimääräisiin tuloihin vuonna 1976. 

Taulukko 3.2 Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 
eri skenaarioissa vuonna 2000 (keskiarvo 
vuonna 1976 = 1,00) 

KOTITALOUDEN TULOTASO TULOTASO 	v. 2000 

A B C TULOLUOKKA v. 	1976 

1 0,36 0,87 0,57 0,36 

II 0,65 1,48 1,00 0,65 

III 0,94 2,05 1,38 0,94 

IV 1,24 2,58 1,77 1,18 

V 1,82 3,44 2,54 1,65 

KESKIMÄRIN 	1,00 2,18 1,51 0,95 

?8 
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3.3 	Julkisen vallan toimenpiteet 

Julkisen vallan ja erityisesti valtiovallan toimenpiteet 

ovat autoliikenteeseen kenties voimakkaimmin vaikuttava 

tekijäryhmä. Osa näistä toimenpiteistä on talouspoliitti-

sia ja siten k&nsantalouden kehitykseen vaikuttavia ja 

osa suoraan autokauppaan ja liikenteeseen kohdistuvia. 

Taloudellisista toimenpiteistä voidaan yleisesti sanoa, 

että valtion harjoittama talouspolitiikka muodostaa yhden 

kokonaisuuden, josta liikennepolitiikan alaan kuuluvia 

toimenpiteitä ei voida erottaa omaksi lohkokseen. Tämä 

merkitsee mm. sitä, että verotuskohteiden valintaperi-

aatteena on tiettyjen oikeudenmukaisuusnäkökohtien ohella 

ennen kaikkea maksukykyisten verotuskohteiden etsintä. 

Kustannusvastaavuutta ei voida noudattaa siinä mielessä, 

että kunkin toimintalohkon menot ja tulot olisivat tasa-

painossa. Kokonaisvaltaisen talouspolitiikan tarve koros-

tuu silloin, kun kansantaloudessa on vaikeuksia. 

	

3. 31 	Liikennepolitiikka 

Liikennepolitiikan voidaan katsoa sisältävän kaikki ne toi-

menpiteet, joilla välittömästi voidaan vaikuttaa liikenteen 

määrään ja sen jakautumaan liikennemuotojen välillä. Liiken-

nepolitiikka sisältää myös liikenteen verotuksen vaikutukset. 

Verotusta tarkastellaan erikseen ja tässä rajoitutaan tarkas-

telemaan liikennepolitiikkaa vain tieliikenteen osalta. Tä-

ten rajaten liikennepolitiikka sisältää pääasiassa valtion 

käytettävissä olevia toimenpiteitä. Kunnallisella päätöksen- 

teolla on mandollisuus vaikuttaa lähinnä taajamien liikenne- 

ongelmien ratkaisemiseen. 

Liikennepolitiikka ja siitä johdettu tiepolitiikka määritte-

levät tielaitoksen tehtävän asettamalla tieverkon palvelu-

tasotavoitteet ja huolehtimalla siitä, että tielaitos saa 

tavoitetason edellyttämät resurssit käyttöönsä. Palveluta-

sotavoitteet ja niiden toteuttamisen vaatimat resurssit riip-

puvat liikenteen määrästä, ja yleisestä taloudellisesta kehi-

tyksestä. 



Tässä tarkastelussa oletetaan, että tielaitos saa käyt-

töönsä ennustejaksolla eri tilanteissa sen verran resurs-

seja, ettei tieverkon tila ole esteenä autoistumisen ja 

autoliikenteen toteutumiselle. Palvelutason voidaan olet-

taa kehittyvän yleisten teiden verkolla siten, että 

- tieverkko pysyy ajettavassa kunnossa 

- pahoja ruuhkia ei esiinny 

- liikenneturvallisuutta joudutaan kehittämään 

pääasiassa rajoitusten avulla 

- palvelutasoa ja turvallisuutta lisäävää kallista 

rakentamista tapahtuu vain poikkeustapauksissa. 

Eri autolajien liikenteen tieverkolle asettamat vaatimuk-

set eroavat toisistaan. Henkilöautoliikenne, joka rnuodos-

taa yli 80 % koko yleisten teiden liikennesuoritteesta, 

määrää suurelta osin tiestön pituuden, tiheyden ja kapa-

siteetin. Kuorma-autoliikenne puolestaan asettaa tiever-

kolle kantavuusvaatimukset. Huomattakoon, että maa- ja 

metsätalouden suhteellisen raskaat kuorma-autokuljetukset 

kohdistuvat paljolti alenmialle tieverkolle - myös yksityis- 

teille. 

Liikenne- ja tiepolitiikkaa sekä tielaitoksen tehtäviä voi-

daan hahmotella skenaarioittain seuraavasti: 

Kasvuskenaario (A) 

Liikenteen voimakkaasta kasvusta seuraa tieverkolle kapasi-

teetti- ja liikenneturvallisuusongelmia. Elintason nousu 

ja taloudellinen kasvu voivat myös kohottaa tiestön palvelu-

tasotavoitteita. Taajama-asutuksen lisääntyminen pahentaa 

uurimpien asutuskeskusten liikenteen ruuhkautumista, ellei 

kehitystä ryhdytä voimakkasti ohjaamaan. Todennäköistä onkin, 

että tällaisessa tilanteessa julkisen liikenteen kehittämi-

nen taajamissa osoittautuu välttämättömäksi sekä ruuhkien 

että ympäristöhaittojen torjumiseksi. 

30 

Tieverkon kehittämis- ja pararitamistarpeita ilmenee kulje-

tustarpeen kasvun myötä. Raskaan kuorma-autoliikenteen ties- 
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töön kohdistama rasitus on suuri. Energian hinnan nousu 

pakottaa siirtämään osan kuijetuksista rauta- ja vesi-

teille. Tielaitoksen tehtävät kasvavat ja niistä suoriu-

tuminen vaatii lisää resursseja ja organisaatioita tehok-

kuutta. 

Sopeutumisen skenaario (B) 

Kansantalouden sopeuttaminen ulkoa tuleviin paineisiin ja 

talouden epätasaiseen kehitykseen vaatii juikiselta val-

laita erityisponnisteluja. Tieliikenne ei kasva kovin mer-

kittävästi ja palvelutasotavoite pysyy ennallaan. Tiever-

kon kehittämistarpeita on vähän. Tielaitoksen tehtävä ei 

laajene eikä sen organisaatio kasva. Tehokkuusvaatimus 

kuitenkin säilyy ennallaan. Energiaongelmat edellyttäisi-

vät julkisen liikenteen kehittämistä, mutta muut taloudel-

liset ongelmat voivat pienentää julkisen vallan mandolli-

suuksia tässä tehtävässä. 

Kriisiskenaario (C) 

Julkisen vallan päähuomio kohdistuu toistuvien taloudellis-

ten kriisien hoitoon. Tieliikenne vähenee eikä palvelutaso- 

ongelmia ilmene. Tieverkon yliäpitotehtävä kevenee ja kehit-

tämistarpeita on vähän. Energian saannissa esiintyy jakelu- 

häiriöitä ja muut kulkumuodot ottavat suuremman osan tavara-

liikenteestä, jos tämä vain on järjestettävissä. Puuraaka- 

aineen hankinta ja kuljetukset saattavat muuttua jälleen 

kausisidonnaisiksi, mikä mandollistaa uiton. Myös auto - 

juna - ( - laiva) - auto -kuljetusketjut saattavat yieis-

tyä. Oman auton käyttö vähenee olennaisesti ja pakottaa 

julkisen liikenteen kehittämiseen erityisesti taajamissa. 

Myös haja-asutusalueilla on samanlaisia tarpeita välttä-

mättömän liikenteen turvaamiseksi. 

Työllisyysoflgelmafl hoito saattaa asettaa uudentyyppisiä 

velvoitteita myös tielaitokselle. Tehokkuusvaatimuksesta 

ehkä tingitään ja tiestön ylläpitotehtävät hoidetaan suu-

ren. työvoimapanoksen avulla. 
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3.32 	Verotus ja polttoaineiden hintavaikutukset 

Liikenteen verotusta voidaan pitää osana lii,kennepolitiik-

kaa varsinkin Suomessa harjoitetussa muodossa, koska sillä 

aivan ilmeisesti on ihmisten liikennekäyttäytymistä ohjaa-

via muotoja. Keskeisen merkityksensä takia se kuitenkin 

ansaitsee oman kappaleensa. Tällaista käsittelyä puoltaa 

myös se, että liikenteen verotus on liikennettä ohjaavan 

vaikutuksensa ohella myös valtion yleinen tulonhankintakei-

no. Joissakin tilanteissa tämä tehtävä voi nousta hyvinkin 

tärkeäksi. 

Tieliikenteen verotus koostuu pääasiassa auton oston yh-

teydessä inaksettavasta auto- ja moottoripyöräverosta sekä 

polttoaineiden valmisteverosta. Lähes 90 % liikenteen eri-

tyisveroista koostuu näistä rnaksuista. Näiden ohella lii-

kenteeseen liittyvästä taloudellisesta toiminnasta kanne-

taan normaalia liikevaihtoveroa, joka yleisenä verona kui-

tenkin on jätetty liikenteen erityistarkastelun ulko-

puolelle. Taulukossa 3.3 on esitetty valtion tieliiken-

teestä keräämät verot ja maksut vuonna 1978. 

Taulukko 3.3 Valtion tieliikenteestä keräämät verot ja 
maksut vuonna 1978 

milj.mk 

Auto- ja moottoripyörävero 970 26 

Polttoaineiden valmistevero 2337 62 

Moottoriajoneuvovero 182 5 

Vero- liikenne- ja auto- 
vakuutusmaksujsta 130 3 

Muut verot ja maksut 171 4 

Yhteensä 3790 100 

Liikenteeseen kohdistuva 
osuus liikevaihtoverosta 1238 

Taulukon 3.3 mukaan vajaa kolmannes liikenteen erityisve-

roista ja maksuista kohdistuu auton hankintaan ja loput 

auton käyttöön. Kun pohditaan autoilun ja auton verotusta 

tulevaisuudessa, on otettava huomioon, että nykyinen yh- 
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teiskunta on voimakkaasti rakentunut auton ja tieliiken-

teen varaan. Auton verotukseen ei enää voida suhtautua 

samalla tavalla kuin pari vuosikymmentä sitten, jolloin 

yksityiskäytössä ollut henkilöauto selvästikin oli ylel-

lisyyshyödyke. Toisaalta auton yleistyttyä ei sen hankin-

nan verotus en,ä ole yhtä tehokas liikenteen säännöstely- 

keino pitkällä aikavälillä kuin ennen. Sen sijaan sillä 

voi edelleenkin olla merkitystä autokaupan ja yksityisen 

kulutuksen suhdannepoliittisena säätelykeinona. Ainakin 

on uskottavaa, että uusien autojen kysyntä on tullut en-

tistä suhdanneherkemmäksi, kun yhä suurempi osa siitä on 

tarkoitettu korvaamaan käytöstä poistettuja ajoneuvoja. 

Liikenteen ohjailun kannalta auton käyttökustannuksiin 

vaikuttavat toimenpiteet lienevät nykyisin ja tulevaisuu-

dessa hankinnan verotusta tehokkaampia. 

Auton hankintahinnasta on Suomessa tällä hetkellä noin 

puolet veroja ja veronluonteisia maksuja. Tämä osuus 

vaihtelee hieman auton ostohinnan mukaan. Veroista ja 

maksuista lähes kolmannes on liikevaihtoveroa, joten au-

ton erityisveroja ostohintaan sisältyy n. 35 %. Henkilö-

auton hinnanmuodostus on kuvattu taulukossa 3.4. 

Taulukko 3.4 Henkilöauton hinnanmuodostus vuonna 1979 

mk 

Cif-hinta 11 400 29 

Autovero 14 000 35 

Autokaupan myyntikate 7 400 18 

Liikevaihtovero 5 600 14 

Muut kustannukset 1 600 4 

Auton keskimääräinen 
myyntihinta 40 000 100 

Bensiinikäyttöisen henkilöauton käytön verotus tapahtuu 

pääasiassa polttoaineverotuksena, mutta jonkin verran nor-

maalin liikevaihtoveron muodossa huolto-, korjaus- ja ren-

gaskustannusten osalta. Taulukossa 3.5 on esitetty henkilö-

auton keskimääräisten ajoneuvokustannusten muodostuminen, 



kun polttoaineen kulutukseksj oletetaan 7,8 litraa/lOO km. 

Laskeiniasta puuttuvat pääomakustannukset, vakuutus- ym. 

kiinteinä pidettävät kustannukset. Juokseviksi ajoneuvo-

kustannuksjksj tulee 31,3 penniä/km, josta verojen osuus 

on noin kolmannes. 

Taulukko 3.5 Henkilöauton juoksevien ajoneuvokustannus- 
ten muodostuminen v. 1978/1/ 

Osatekijä 	Ajoneuvokustannus (penniä/km) 

veroton 	verollinen 

Polttoaine 7,8 15,2 

.Voitelu 0,5 0,6 

Renkaat 1,4 1,6 

Huolto, korjaus 11,8 13,9 

Yhteensä 21,5 31,3 

Kaksi kolmasosaa valtion tieliikenteestä kantaminen erikois-

verojen tuotosta tulee polttoaineiden valmisteverosta. Tämä 

merkitsee sitä, että valtiovallalla on hyvät mandollisuudet 

joustavaan veropolitiikkaan ja siten liikenteen ja liikenne- 

määrien säätelyyn. Samalla valtiovallalla on mandollisuus 

säädellä raakaöljyn hintojen heijastumista kuluttajahintoi-

hin. 

Moottoribensiinin ja dieselöljyn kuluttajahintojen (kuva 3.4) 

muodostus on seuraava: 

moottoribensiini 	dieselöljy 

hankintahinta 	36 % 	42 % 

(= Neste Oy:n myyntih.) 

- jakelukulut 	14 % 	14 % 

- verot ja maksut 	50 % 	44 % 

	

100 % 	100 % 
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200 

T JA MAKSUT 
LUKULUT 

1 NTAH INTA 

MOOTTORI- 	DIESEL- 	KEVYT 	RASKAS 
BENSIINI 	LJY 	POLTTO 	POLTTO 
92 OKT. 	 dLJY 	dLJY 

Kuva 3.4 Eräiden polttonesteiden hintarakenne 1.1.1979 /6/ 

Jos verojen osuutta kuluttajahinnoista ei muuteta, raaka-

öljyn maailmanmarkkinahinnan kaksinkertaistuminen kohottaa 

bensiinin ja dieselöljyn kuluttajahintoja noin 60 prosenttia. 

Valtiovallalla on mandollisuus hillitä hinnan nousua tinki-

mällä vero-osuudestaan. Jos esim. veroprosentin sijaan polt-

toainelitran hintaan sisältyvän veron arvo pidetään vakiona, 

ei bensiinilitran hinta nouse kuin vajaalla 40 prosentilla. 

Liikenteen käyttämän polttoaineen reaalihinta 1  on säilynyt 

lähes muuttumattom?ma aina 1950-luvulta lähtien (kuva 3.5) 

Tosin vuoden 1973 öljykriisin jälkeen reaalihinta on noussut 

p/I 

(2) Reaalihjnta vuoden 1979 rahassa 

200 

,IiJ 

(1) Käypä hinta 

1960 	 1965 	 1970 	 1975 	1979 

Kuva 3.5 Moottoribensjjnin (92 okt..) hintakehitys vuosina 
19 60-1979 

1KuluttajahintaindekSillä deflatoituna. 



jonkin verran, mutta on edelleen 1960-luvun alkuvuosien ta-

soa alempana. Samana aikana esim. teollisuustyöläisen käteen 

jäävä reaalinen keskiansio on noussut noin 50 %, joten tässä 

suhteessa pitkällä aikaväl illä äl jytuotteiden hinta on laske 

nut 

Polttoaineiden vakaalla reaallhinnalla on varmasti ollut 

olennainen merkitys liikenne-ja ajosuoritteiden kasvulle 

saalta polttoaineiden hintojen kohoamisen vaikutuksisti 

liikenteeseen ei näissä oloissa ole juuri kokemuksia. Vuo 

den 1974 hinnan korotukset pienensivät välittömästi ajosuo-

ritteita, mutta vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi hintasuh-

teiden palatessa ennalleen. 

ioittoairieideri hintojen ja yleisemmin kaikkien auton kyt-

tökustannusten nousun voidaan ajatella vaikuttavan ajoneu-

vokohtaiseen ajosuoritteeseen kolmivaiheisesti. Ensinnäkin 

välittömästi kustannusten nousun jälkeen tapahtuu "shokki- 

vaikutus", jolloin ajoneuvon käyttöä pyritään voimakkaasti 

pienentämään kustannusnousujen kompensoimiseksi. Vuoden 

1974 reaktiota voidaan pitää hyvänä esimerkkinä shokkivai-

kutuksesta. 

Toisessa vaiheessa, mikäli kustannusnousut jäävät pysyviksi, 

tapahtuu myös muunlaista sopeutumista uusiin olosuhteisiin. 

Matkatottumukset muuttuvat. Ajotavat muuttuvat vähemmän kus-

tannuksia aiheuttaviksi. Yleisenä piirteenä kuitenkin on, 

että ajosuoritteet jälleen kasvavat vaikka eivät ehkä saavu- 

takaan aikaisemmin vallinnutta tasoa. Ratkaisevaa vaikutus-

ten suuruudelle on kustannusnousujen suuruus ja pysyvyys. 

Aosuoritteiden on todettu olevan melko joustamattomia 

polttoaineen hinnan suhteen. Shokkivaikutuksen mentyä ohi 

on suuria paineita palauttaa ajosuorite entiselleen. Kaup-

pa- ja teollisuusministeriön energiaosastolla on henkilö- 

autoliikenteen polttoaineen kysynnän hintajoustoks,i raaka-

öljyn maailmanmarkkinahinnan suhteen arvioitu - 0,16 /7 /. 

Tällöin raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan kaksinkertais-

tuminen pienentäisi polttoainekysyntää vain noin 16 %. 

36 
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Kolmannessa vaiheessa pitkällä aikavälillä myös autotekniik-

ka ehtii muuttua kustannuksia pienentävään suuntaan. Tämä 

lisää mandollisuuksia ajosuoritteen kasvattamiseen kustan-

nuksia lisäämättä. On selvää, että tekninen kehitys vaikut-

taa hitaasti, koska se yleensä edellyttää autokannan uusiu-

tumista. 

Liikenteen polttoaineiden kulutuksen pienentämismandollisuuk-

sia on tutkittu Suomessakin viime vuosina. Tieliikenteen 

energiatutkimuksessa / 21 / on esitetty toimenpiteet, joilla 

polttoaineen keskikulutuksessa voitaisiin vuoteen 1990 

mennessä päästä runsaan 20 prosentin säästöön. Tavoitteen 

toteutuminen voi esitetyllä ajanjaksolla olla vaikeaa, 

mutta vuosituhannen vaihteeseen mennessä mandollisuudet 

ovat jo suuremmat. 

Liikenteen ohjailun tarve on selvästikin erilainen erilai-

sessa taloudellisessa ja energiapoliittisessa tilanteessa. 

Niinpä liikenteen verotusta voidaan eri skenaarioissa ku-

vailla seuraavasti: 

Kasvuskenaario (A) 

Verotus säilyy periaatteessa nykyisellään sekä rakenteeltaan 

että tasoltaan. Henkilöautoliikenteen kasvaessa valtion vero- 

tulotkin kasvavat ja yhä suurempi osa veroista kertyy käy-

tön verotuksen kautta. Energiaongelmien aiheuttama säätely- 

tarve estää autoverotuksen alentamisen. 

Sopeutumisen skenaario (B) ja kriisiskenaario (C) 

Julkisella vallalla on tarve löytää lisää verotuskohteita 

ja verotuloa selvitäkseen tehtävistään. Vero siirtynee käy-

tön suuntaan, jotta autokauppa kotimaisten autojen osalta 

jatkuisi. Varsinkin kriisiskenaariossa (C) on suoranaista 

tarvetta säädellä energian käyttöä (jakeluhäiriöt) ja au- 

toistumista. Kilpailevat kulkumuodot tulevat kuvaan (muu 

energia ja vähäisempi kulutus). 
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3.4 	Auton tekninen kehitys' 

Auton tekniset perusratkaisut ovat säilyneet suurin piir-

tein muuttumattomina siitä lähtien, kun autoja alettiin 

valmistaa. Raaka-aineiden ja polttoaineiden riittävyyden 

epävarmuus on viime aikoina pakottanut aloittamaan aivan 

uudenlaisten ratkaisujen etsimisen. Tällä hetkellä ei kui-

tenkaan näköpiirissä ole sellaisia kehitysmuotoja, jotka 

voisivat lähivuosina mullistaa koko autoteollisuuden. Kun 

lisäksi otetaan huomioon autokannan pitkä käyttöikä, eivät 

uudenlaiset tekniset ratkaisut ehdi tulla merkittäviksi 

tarkastelukaudella. 

Kaikesta huolimatta erityisesti henkilöautolle asetetaan 

yhä uusia teknisiä vaatimuksia. Polttoaineen kulutusta tu-

lee pystyä supistamaan. USA:ssa on lailla säädetty autoteh-

taat pienentämään tuottamiensa autojen keskimääräistä kulu-

tusta muutaman vuoden kuluessa kolmanneksella. Eräät pisim-

mälle autoistuneet maat ovat jo asettaneet normeja ja ra-

joituksia pakokaasu- ja meluhaittojen vähentämiseksi. Ympä-

ristökysymykset tulevat olemaan meilläkin ajankohtaisia 

jo paljon ennen vuosituhannen loppua. 

3.41 Polttoaineiden saatavuus 

Maapallon raakaöljyn tuotanto ja kulutus ovat viime vuo-

sina olleet n. 3 mrd. tonnia vuodessa. Nykyisellä kulutus-

tasolla on raakaöljyvarojen arvioitu riittävän vielä ainakin 

30 vuodeksi, mandollisesti paljon pitemmällekin. öljyn kulu-

tuksen jatkuvasti kasvaessa ei lähiaikojen ongelmana ole 

niinkään öljyn potentiaalinen riittävyys"vaan sen saatavuus, 

eli kysymys siitä, onko teknisesti, taloudellisesti ja po-

liittisesti mandollista tuottaa kunkin hetken kysyntää vas-

taava öljymäärä. 

Suomen liikenteen energiarikulutukseksi on v. 1977, arvioitu 

'Aihetta on tarkemmin käsitelty Risto Virtasen diplomi- 

työssä "Autokannan teknologiset kehitysedellytykset vuo-

teen 2000" /26 /. 
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1 kaikki liikennemuodot mukaanlukien vhteensa 30 TWh (2,6 

milj.toe 2 ), josta tieliikenteen osuus on noin 92 %. 

Tieliikenteen osuus öljyn kokonaiskulutuksesta on 18,5 %. 

Kuvassa 3.6 on esitetty tieliikenteen energiankulutuksen 

likimääräinen jakaantumjnen. 

ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 

Öljyn osuus energian kokonaiskulutuksesta 
55 0/ 

Maon' iel.iikerteen köyttämän polttoaineen 
osuus öLjynkulutuksesto 	18,5 0/• 

BENSiNI 
63 /o 

j Henkilöoutot 
1 	90.6 /. 

Linja-autot 

J Kuorma-autot 

Pakettoutot 
6°/ 

J ökoneet. penve-
1 neily ym 	3 0/ 

DIESELOLJY 
37 0/0 

Henkitooutot 
1 0 0/ 

Linja -outot 
1 7 % 

Kuorma - autot 
6804 

Pokettiautot 
3 0/ 

r koneet, troktorit 
1 ym. 	2°/ 

Kuva 3.6 Maantieliikenteen energiankulutuksen likimääräi- 
nen jakautuminen Suomessa v. 1975 /21 / 

Suomen energiahuolto öljyn osalta perustuu pääasiassa koti-

maassa tapahtuvaan jalostukseen. Jalostustoiminnan tuloksena 

syntyvä öljytuotteiden jakautuma on teknisistä syistä mel-

koisen sidottu, ja tuotejakautumaa voidaan muuttaa vain suu-

rin investoinnein. Vuonna 1978 Nesteen jalostamista öljy- 

1 TWh (terawattitunti) = miljardi wattituntia 

2 	. 
toe = ekvivalentti ol]ytonni eli yhdesta raakaoljytonnista 

saatava energiamäärä 



tuotteista moottoribensiinin osuus oli noin 19 % ja diesel-

öljyn osuus noin 14 %. Sekä moottoribensiinin että diesel-

öljyn tuotanto ylittää kotimaisen kysynnän. Vuonna 1978 

jalostetusta moottoribensiinistä vietiin ulkomaille runsas 

neljännes ja dieselöljystä lähes kolmannes /27 /. 

Öljyn osuutta energiatuotannossa pyritään vähentämään mui-

den, varsinkin kotimaisten energiamuotojen hyväksi. Täl-

laisten supistamistoimenpiteiden vaikutus öljyn määrälli-

seen tarpeeseen kuitenkin riippuu energian kokonaistarpeen 

muutoksesta. Hitaan taloudellisen kasvun aikana voi olla 

mandollista jopa supistaa raakaöljyn tarvetta, mutta nope-

an kasvun kaudella tällaiseen tuskin on mandollisuuksia. 

Toisaalta on selvää, että säästötoimenpiteet vaikuttavat 

esim. teollisuudessa ja lämmityksessä nopeammin kuin tie-

liikenteessä, jossa ollaan sidotumpia olemassa olevaan 

tekniikkaan. Täten liikenteen vaatima polttoainemäärä tu-

lee nykyistä suuremmassa määrin säätelemään jalostuskapa-

siteetin suuruutta. Kuitenkin nykyinen jalostamokapasi-

teetti näyttäisi kaikissa oloissa riittävän varsin pitkäl-

le turvaamaan liikenteen tarvitseman energian saannin. 

Vaikka raakaöljyn loppuminen ei olekaan odotettavissa tar-

kastelukauden kuluessa, bensiini ja dieselöljy on aikanaan 

korvattava muilla energialähteillä. Teknisesti on mandol-

lista jo nyt tuottaa vaihtoehtoisia polttoaineita, mutta 

vasta raakaöljyn suhteellisen hinnan kohoaminen tekee niis-

tä taloudellisestikin kannattavia. Vaihtoehtoisten poltto-

aineiden tuotantokustannukset ovat nykyisin noin kaksinker-

taiset bensiinin hintaan verrattuna. On huomattava, että 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla vaihtoehtoisten 

aineiden tuotantokustannuksia voidaan jatkuvasti alentaa, 

kun taas uudet öljylöydökset sijaitsevat yleensä paikoissa, 

joissa niiden hyödyntäminen tulee aikaisempaa kalliimmaksi. 

Nykyisten polttoaineiden vaihtoehtoina tulevat lähinnä ky-

symykseen synteettiset polttoaineet. Synteettisillä poit-

toaineilla tarkoitetaan ei-maaöljypohjaista, esimerkiksi 

öljyliuskeesta, kivihiilestä tai biomassasta (puu, vilja, 

peruna tai jätteet) valmistettua bensiiniä, dieselöljyä 

LQ 



41 

tai alkoholeja. Joidenkin arvioiden mukaan synteettiset 

polttoaineet ovat laajahkossa käytössä Pohjoismaissa vuon-

na 2000. Uusien polttoaineiden tulee joka tapauksessa olla 

sellaisia, että ne soveltuvat nykyisten autojen moottoreis-

sa tapahtuviin palamisprosesseihin. Vasta pitemmällä aika-

välillä moottorit voidaan suunnitella sellaisiksi, että ne 

vastaavat uudenlaisten polttoaineiden vaatimuksia. 

3.42 	Auton muu tekniikka 

Auton tekniikan kehittämisessä pyritään tällä hetkellä kol-

meen keskeiseen tavoitteeseen. Etusijalla kaikissa kehittä-

mishankkeissa on auton energiatalouden kehittäminen. Toisaal-

ta pyritään löytämään keinoja, joilla auton tuotantokustan-

nuksia voidaan alentaa. Tähän pyritään sekä teknisellä ke-

hittämisellä että tuotantolaitosten sijoittamisella halvan 

työvoiman maihin. Kolmanneksi ympäristöhaittojen vähentämi-

nen saa osakseen jatkuvasti suuremman osan tutkimusvarois-

ta. Tavoitteet eivät ole täysin ristiriidattomia, vaan ny-

kyisen teknologian mukaan saasteettomuus merkitsee jossain 

määrin heikennystä auton polttoainetalouteen. 

Oman autokantamme kehityksestä on todettava, että suuret 

automaat ja autontuottajat sanelevat kehityksen. Suomi pys-

tyy vaikuttamaan autokantansa tekniseen tasoon vain rajoi-

tetusti. Tästä ei ole haittaa, koska monet määräykset ovat 

pitkälle autoistuneissa maissa nykyisin tiukemmat kuin 

meillä. 

Auton polttoainetalouden parantamiseksi tehdään teknologis-

ta kehitystyötä lähinnä kolmella saralla: 

- painon pienentäminen 

- aerodynamiikan parantaminen 

- tehokkaampien rnoottoreiden kehittäminen. 

Yksinkertaisin painon pienentämiskeino on auton koon pienen-

täminen. Euroopassa tällä tavoin ei kuitenkaan ole saavu-

tettavissa olennaisia säästöjä, koska eurooppalaisten auto- 



jen keskikoko nykyäänkin on suhteellisen pieni. Seuraava 

vaihe on vaihtoehtoisten raaka-aineiden ottaminen käyt-

töön. Muovi ja alumiini voivat tulevaisuuden autossa kor-

vata varsin huomattavan osan nykyisistä materiaaleista. 

Sekä auton painon pienentämisen että aerodynamiikan kaut-

ta saavutettava säästö polttoaineiden käytössä ei kuiten-

kaan riitä. Tärkeimmäksi keinoksj tulee moottorien kehit-

tämistyö nykyisten moottorivaihtoehtojen pohjalta. Pitem-

mällä aikavälillä tulevat kysymykseen aivan uudet voiman-

lähderatkaisut. 

Nykyiset otto- ja dieselmoottorit tullevat vähitellen syr-

jäytymään autojen voimanlähteinä. Tosin niidenkin energian 

tarvetta pystytään vielä vähentämään. Ennustekauden lop-

pupuolella voi olla yleisessä käytössä myös muita, nyt ko-

keiltavana olevia moottoriratkaisuja, kuten esimerkiksi 

stirlingmoottorit tai kaasuturbiinit. Nämä sopivat kuiten-

kin lähinnä raskaisiin ajoneuvoihin. Sähköauton tulemi-

sesta on puhuttu ehkä eniten. Vaikka sen kehittämisessä 

on vielä runsaasti ongelmia, ennustetaan sähköauton olevan 

vuoden 2000 tienoilla laajahkossa käytössä henkilö- ja pa-

kettiautona kaupunkialueilla lyhyillä ajomatkoilla. Täten 

sillä voi olla käyttöä nimenomaan perheen toisena autona. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa säädöksiä, jotka 

olennaisesti vähentäisivät autoista aiheutuvia ympäristö-

haittoja, melua ja ilman saasteita. Melun torjunnassa ei 

auton tekniikkaa säätelevillä määräyksillä päästäkään kovin 

suureen tehokkuuteen, vaan liikenteen muunlainen säätely 

ja ohjaaminen ovat käyttökelpoisempia keinoja. Sen sijaan 

pakokaasujen puhdistaminen edellyttää auton teknisten lait-

teiden kehittämistä. Näitä koskevat säädökset voinevat Suo-

messa olla hieman lievempiä kuin pisimmälle autoistuneissa 

maissa, mutta pakottavien säädösten laatimista ei voida 

välttää. Noin 60 - 70 prosentin puhdistusasteeseen pääse-

minen johtaisi arviolta 10 prosentin lisäykseen auton käyt- 

tökustannuksisSa. 
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Henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä on jatkuvasti pi-

dentynyt. Tähän ovat vaikuttaneet autotekniikan edistymi-

nen, mm. korimallien uudistuminen ja sen yhteydessä yleis-

tynyt ruostesuojaus, sekä autokannan rakenteessa tapahtunut 

muutos, jolloin keskimääräistä pitkäikäisempien ruotsalais-

ten, suomalaisten, länsi-saksalaisten ja japanilaisten hen-

kilöautojen osuus on viime vuosina kasvanut. Henkilöautojen 

käyttöikien ennustetaan edelleen kohoavan/9/. Henkilöauto-

jen keskimääräisen käyttöiän, joka nykyään on 11,5 vuotta, 

on tässä työssä oletettu nousevan 13,5 vuoteen 1990-luvulla 

valmistettavilla autoilla. 

3.5 	Ajankäyttö, elintavat ja asenteet 

Ihmisten ajankäyttötottumukset, elintavat ja asenteet ovat 

tärkeitä autoistumiskehitykseen ja liikkumiseen vaikutta-

via tekijöitä. Autoistumiskehityksen taustalla on ihmisten 

halu lisätä liikkurnismandollisuukSiaafl ja liikkumisen vai-

vattomuutta. Liikkumismandollisuuksien lisääminen parantaa 

erilaisten paikkasidonnaisten toimintojen saavutettavuutta 

ja lisää kanssakäyntimandollisuUksia. Henkilöauton käyttö 

on yleensä muita kulkutapoja vaivattomampaa ja henkilöauton 

käyttömandollisuus lisää liikkumisalttiutta. Ajankäyttö-

tottumuksia, elintapoja ja asenteita sekä näissä mandolli-

sestitapahtuvia muutoksia on tässä työssä käytetty lähinnä 

henkilöauton ajosuoritteen ja henkilöautomatkojen tarkoitus- 

j akauman ennustamisessa. 

Keskimääräinen työaika on jatkuvasti lyhentynyt ja vapaa- 

aika vastaavasti lisääntynyt. Esimerkiksi teollisuustyön- 

tekijän työaika lyheni vuosina 1955 - 1979 noin 17 %. Va-

paa-ajan määrän oletetaan kaikissa skenaarioisSa lisään- 

tyvän, vaikka se eri skenaarioissa tapahtuu eri syistä. 

Nopean taloudellisen kasvun vallitessa on mandollista naut-

tia automaation positiivisista puolista ja käyttää osa 

tuottavuuden kasvusta työajan lyhentärniseen. Mikäli talou-

dellinen kasvu jää hitaaksi vapaa-ajan lisääntyminen seu-

raa pyrkimyksestä lyhentää työssäkäyvien työaikaa. Hitaan 

kasvun vallitessa on siten kysymys pakkotilanteeSta. Työ- 



ajan lyhentyminen ja vapaa-ajan kasvu saattavat kohdistua 

eri skenaarioissa eri väestöryhmiin ja niillä voi siten 

olla erilaisia seurausvaikutuksia liikkumiseen. 

Erään auton käyttöä koskevan tutkimuksen /24/ mukaan vapaa-

ajanmatkat ovat eräs henkilöauton tärkeimmistä käyttömuo-

doista. Saman tutkimuksen mukaan loma- ja kesäasuntomatkoja 

pidetään kaupunkiseudulla tärkeimpänä henkilöauton käyttö- 

tarkoituksena ja auton käytöstä luopumista näillä matkoilla 

vastaavasti vaikeimpana. Sen sijaan maaseudulla ovat asioin- 

timatkat tärkeimpiä. 

TVH:n henkilöliikennetutkjmuksessa v. 1974 tutkittiin hen-

kilöautomatkojen jakautumista matkojen tarkoituksen ja pi-

tuuden mukaan (taulukko 3.6). Lukumäärältään henkilöauto- 

matkoista runsas kolmannes on työmatkoja, saman verran 

vapaa-ajanmatkoja ja runsas neljännes ostos- ja asiointi-

matkoja. Vapaa-ajanmatkat ovat pisimpiä ja ostos- ja asioin-

timatkat vastaavasti lyhyimpiä. 

Taulukko 3.6 Henkilöautomatkojen ja liikennesuoritteen 
jakautuminen matkan tarkoituksen ja pituu-
den mukaa:x 

tk HATI0u LUUHARS MATg0JC? 	LIXXCUIC5U0R LTT[ESTA 

paikallinen lyhyt matka pitkl matkl yhteens3 1 	paikallinen lyhyt 	tia pitkl mtkl yhteensi toln,Innaillnen 
tyyppi ( 	30 	km) (a 	30 km) (c 	30 km) ( 	30 km) 

0 	työmatkat .9 22.1 4.3 )6. 1.5 13.9 15.7 36.1 

XI 	oltos. 	3m aaiointi. 11.7 13.3 1.3 26.5 0.5 7.6 II., 
matkat 

III vapaa-ajan matkat 6.5 24.4 5.5 )6. 1.0 20.2 27.0 49.0 

yteens3 20.1 60.3 11.6 100.0 4.0 

{ 	

'3.7 52.3 ioo.o 

m) paikallisen matkan plts.s on .1*ritmlty eri koskustyyp.il13 hieman eri 

tavoin 

• plikaupunkikeskus 	0 • 10 km 

• valtahunnanosakolkul 	0 • 	km 

- maakunta., kaupunki. ja 

kuntaksskoa 	0 - 3 

- paikalliakaskui 	0 - 2 k. 

Lukumääräisesti noin 90 % matkoista on alle 30 km:n mittai-

sia. Tämä on merkittävää sekä liikennepoliittisesti että 

energiatalouden kannalta. Matkojen keskittyminen kuvatulla 

tavalla johtaa autokannan kasvun myötä helposti ruuhkautu-

miseen suurissa asutuskeskuksissa. 

44 
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Tielaitoksen kannalta on puolestaan olennaista se, että lii-

kennesuoritteesta valtaosa kuitenkin kertyy pitkistä mat-

koista. Yli 30 km:n mittaisista matkoista, joita lukumääräi-

sesti on noin 10 %, syntyy yli puolet liikennesuoritteesta. 

Työmatkojen suorite riippuu ennen kaikkea yhdyskuntaraken-

teesta ja sen ]ehityksestä, lähinnä asunnon ja työpaikan 

keskinäisestä sijoittumisesta. Ostos- ja asiointimatkoista 

syntyvään liikennesuoritteeseen vaikuttaa palvelujen sijoit-

tuminen. Vapaa-ajan matkat riippuvat ihmisten vapaa-ajan käy- 

tön tottumuksista ja mandollisuuksista. Lisääntyvän vapaa- 

ajan voi odottaa heijastuvan voimakkaasti vapaa-ajan mat-

kojen määrään. Niiden määrän ennustaminen eri skenaarioissa 

on vaikeaa, koska vapaa-ajanmatkat koostuvat hyvirieri1ai-

sista matkoista, jotka todennäköisesti reagoivat eri tavoin 

esimerkiksi kallistuvaan energian hintaan. Toisaalta on 

matkoja, joiden tekemiseen ei matkan hinnan kallistuminen 

paljonkaan vaikuta. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi 

kesäasuntomatkoja. Toisaalta lyhyempiä vapaa-ajanmatkoja 

tehdään ilman perusteellisempaa harkintaa. Näiden matkojen 

voidaan olettaa vähenevän, mikäli auton käyttö kallistuu. 

Vapaa-ajanmatkojen osuuden oletetaan pitkillä matkoilla 

nousevan kaikissa skenaarioissa. Kriisiskenaariossa (C) 

oletetaan vapaa-a3anmatkojen osuuden lisääntyvän myös 1y-

hyillä matkoilla. Heikon taloudellisen kehityksen vallites-

sa henkilöauton käytöstä ollaan valmiita luopumaan joukko- 

liikenteen hyväksi muilla matkoilla, jolloin vapaa-ajan 

käytön osuus nousee. 

Työmatkojen osuuden oletetaan pienenevän kaikissa skenaa-

rioissa, joskin muutoksen suuruuteen vaikuttaa yhdyskunta-

rakenteen kehitys. Ostos- ja asioimismatkojen oletetaan 

säilyttävän osuutensa suunnilleen nykytasolla. 

Henkilöauton omistamiseen ja käyttöön liittyvien asenteiden 

oletetaan säilyvän suunnilleen ennallaan. Tämä merkitsee, 

että halukkuutta autoistumiseen on, mikäli taloudelliset mah-

dollisuudet sen sallivat. Autoon liittyvän statusmerkityksen 

oletetaan vähenevän, ja autoa tullaan pitämään entistä enem-

män pelkkänä liikkumisvälineenä. 
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3.6 	Alue- ja yhdyskurtarakenne 

Aluerakenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä väestön ja 

toimintojen sijoittumista maan eri osiin, ja toisaalta 

väestön jakautumista taajamiin ja haja-asutusalueelle. 

Yhdyskuntarakenteella puolestaan tarkoitetaan yhdyskun-

tien sisäistä rakennetta. Liikenteen kannalta keskei-

siä asioita ovat rakenteen hajanaisuus tai keskittynei-

syys ja erilaisten liikennettä synnyttävien toimintojen 

keskinäinen sijainti. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteen 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. Lääneit-

täinen asukaslukuennuste on esitetty liitteessä 5. Ennusteen 

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

meen ja Oulun lääneissä väkiluku kasvaa ja pysyy muissa suun-

nilleen ennallaan. 

Taajamistumisen oletetaan jatkuvan joskin läänien välisen 

muuttoliikkeen tavoin hidastuneena. Tätä työtä varten seu-

tukaavaliitoilta pyydettiin arvioita taajamistumisen tule-

vasta kehityksestä. Yhteenveto seutukaavaliittojen epävi-

rllisista suunnitteista ilmenee seuraavasta asetelmasta: 

Vuosi 	1960 	1970 	1980 	1985 	1990 	2000 

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

Taajamaväestön osuus vaihtelee eri seutukaava-alueilla, mutta 

yleisenä kehityssuuntana näyttää olevan erojen tasoittumirien. 

Pienimmilläänkin taajamaväestön osuus nousee noin 70 %:iin 

vuonna 2000. 
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Kaupunkien yhdyskuntarakenne on varsinkin voimakkaan väestön-

kasvun alueilla hajautunut. Kaupunkien keskustojen ulkopuo-

lelle on syntynyt palveluiltaan ja työpaikkamääriltään 

riittämättömiä lähiöitä. Usein myöskään julkisen liiken- 

teen yhteydet lähiöistä eivät ole riittäviä, vaan liikku-

minen tapahtuu yksityisautoilla. 

Tulevaisuudessa monet ristiriitaiset pyrkimykset vaikutta-

vat yhdyskuntien rakenteen kehittymiseen. Lähiöistä pyri-

tään rakentamaan toimivia kokonaisuuksia sekä työpaikkoja 

että palveluja lisäämällä. Rakentaminen keskitetään ole-

massa olevien lähiöiden yhteyteen. Nämä seikat kokoavat 

yhdyskuntarakennetta ja samalla vähentävät yhdyskuntien 

sisäistä liikkumistarvetta. Toisaalta mm. pyrkimys luonnon 

läheisyyteen ja pientaloasumiseen vaikuttaa päinvastaiseen 

suuntaan. 

Skenaarioittain alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä voi-

daan hahmotella seuraavasti: 

Kasvuskenaariossa (A) taajamistumisen voidaan olettaa 

olevan nopeinta. Se tapahtuu kuitenkin lähinnä pientalo- 

asumisen lisääntymisenä, jolloin yhdyskuntarakenne hajoaa 

edelleen. Ihmisillä on varaa asua haluamallaan tavalla ja 

hankkia tarvitsemansa palvelut asuntoalueensa ulkopuolel-

ta pääasiassa omaa autoa käyttäen. 

Sopeutumisen skenaariossa (B) taajamistuminen on hitaampaa 

ja suuntautuu pienempiin asutuskeskuksiin kuin kasvuske-

naariossa. Asuntotuotanto on kerrostalopainotteisempaa. 

Kriisiskenaariossa (C) yhteiskunnan ja tuotantotoiminnan 

rakennemuutokset ovat kaikkein hitaimpia. Vetoa kaupunkei-

hin ja asutuskeskuksiin aiheuttavat tekijät ovat heikko-

ja, joten taajamistuminen on vähäistä. Toisaalta yhdyskun-

tien sisäistä rakennetta pyritään tiivistämääri. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteen vaikutus autoistumiseen 

Alue ja yhdyskuntarakenteen ja autoistumisen välistä yhteyt- 



tä voidaan tarkastella vertaamalla autotiheyttä ja sen muut-

tumista eri alueilla. Koska auton käyttäjäyksikkö normaalisti 

on kotitalous, on kuvassa 3.7 esitetty kotitalouksien mää-

rää kohti lasketun autotiheyden kehitys kaupungeissa ja 

muissa kunnissa. 

henkRöautoa / 
1000 kotitatouttu 

620 
600 

472 -- 

400 	

7 

466 _____________ 

200 
kaupungit (ja kauppcilat) 

161 

	

1 20 / 	 - - 
- muut kunnat 

	

1960 	 1970 	1975 

Kuva 3.7 Henkilöautotiheyden (autoa/l000 kotitaloutta) 
kehitys kaupungeissa (ja kauppaloissa) ja muis-
sa kunnissa vuosina 1960 - 1975 

Vielä 1960-luvun alussa oli autotiheys kaupungeissa ja 

kauppaloissa keskimääräistä suurempi. Autotiheys kasvoi kui-

tenkin maalaiskunnissa nopeammin ja oli vuoteen 1970 tultaes-

sa ohittanut kaupunkien ja kauppaloiden autotiheyden. Sen 

jälkeen ero näyttää jatkuvasti kasvaneen. Todettakoon, että 

kotitalouksien pienemrnän keskikoon vuoksi autotiheys henkeä 

kohti laskettuna on kaupungeissa edelleenkin muita kuntia 

suurempi. Myös tällä tavalla laskettuna ero on supistunut. 

Autoistumisen tarkastelussa jako taajamiin ja haja-asutuk-

seen olisi kuntamuotojakoa käyttökelpoisempi. Tilastoinnin 

puuttumisen vuoksi on tässä työssä jouduttu käyttämään pää-

asiassa kuntamuotojakoa. TVH:ssa v. 1974 tehdyn henkilölii-

kennetutkimuksen aineistosta on laskettu autotiheys erilai-

sissa taajamissa ja haja-asutusalueella. Tulokset on esitet-

ty taulukossa 3.7. 
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Taulukko 3.7 Henkilöautotiheys eritasoisissa keskuk-
sissa v. 1974 

Keskustaso 	Henkilöautotiheys 
(autoa / 1000 as.) 

Pääkaupunkikeskus A 171 

Valtakunnanosakeskus B 205 

Maakuntakeskus C 199 

Kaupunkikeskus D 214 

Kuntakeskus E 203 

Paikalliskeskus Fl-F2 193 

Haja-asutus F3-H 201 

'Keskimäärin 198 

Autotiheys on selvästi keskimääräistä korkeampi kaupunki- 

keskuksissa ja matalampi pääkaupunkikeskuksessa ( 	Helsin- 

gin keskusta), mutta muuten ei henkilöautotiheydessä ole 

suuria eroja. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteen vaikutus liikenteeseen 

Yhdyskuntarakenteen tiiviys ja toimintojen tarkoituksenmu-

kainen keskinäinen sijoittuminen vaikuttavat liikenteen mää-

rään. Aluerakenteen muutokset vaikuttavat myös liikenteen 

sijoittumiseen tieverkon eri osille. Kuvassa 3.8 on esitetty 

keskimääräisen vuorokausiliikenteen kehitys eri maantieluo-

kiila vuosina 1965 - 1977. 

Liikenne on kasvanut voimakkaasti päätieverkolla (valta- 

ja kantatiet) , mutta muulla maantieverkolla kasvu on ollut 

varsin hidasta. Samanaikaisesti taajamistuminen on ollut 

voimakasta; vuonna 1960 taajamaväestön osuus oli 55,9 %, 

vuonna 1970 jo 64,1 % ja vuonna 1980 sen ennustetaan ole-

van 74 %. On ilmeistä, että liikenteen keskimääräistä voi-

makkaampi kasvu päätieverkolla on seurausta taajamistumi-

sesta. Liikenteestä yhä suurempi osa tapahtuu kaupunkien 

välisellä ylemmän tason tieverkolla, ja haja-asutusaluei- 
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Kuva 3.8 Eritasoisten maanteiden keskimääräisen vuoro-
kausiliikenteen kehittyminen vuosina 1965 - 
1977 

den tiestöllä kasvu jää pieneksi. Tämän suuntainen näyttää 

olevan kehitys jatkossakin. 

3.7 	Yhteenveto skenaarioista ja ennusteissa käytetyistä 

olettamuksista 

Taulukkoon 3.8 on koottu yhteenveto eri skenaarioista ja 

ennusteissa käytetyistä keskeisistä olettarnuksista. Niiltä 

osin kuin tarkasteltavat asiat on oletettu samoiksi kai- 

kissa skenaarioissa, kuvaus on-esitetty skenaarioita ent-

telemättä. Skenaaniokuvaukset koskevat aikaväliä 1980 - 

2000. 
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Taulukko 3.8 	Keskeisiä taustatekijöitä koskevat oletta- 
mukset 

TAJPEyIJäT S KEflAARIOT 	 _________________________ ___________________ 
Kasvuskenaario (A) Sopuutihiscn skenaario (B) Kriisiskenaario (C) 

0. Kansainvälinen - maailmanlaajuinen - kuten skenaarioissa A - blokkiutuminen; 
tausta taloudellinen inte- tai C vahvat OEc:D-maat vastaan 

groiti.hinen; yh- ns. kehitysmaat, protektio- 
teistyö lisääntyy nimnia 

1. Väestö 
- väkiluku - lisääntyy n. 160 000 hencjellä (1980: 4,79 milj. 	2 000: 4,94 milj.) 
- kotitalouk- - lisääntyy n. 220 000 taloudella (1980: 1,79 milj. 	2 000: 2,00 milj.) 

sien määrä 

2. Talouskehitys 
- B1r:n kasvu 4 %/v 3 %/v 1,5 %/v 
- yksityisen 4 %/v 2,5 %/v 0,5 %/v 

kulutuksen 
kokonaiskas- 
vu 

- yksit.kulutus/ 3,3 % 1,8 %/v -0,2 %/v 
kotitalous 

3. Julkisen vallan 
toinenpiteet 
- autoliikenteen - taso ja rakenne ny- - kiristyy hinan ja siir- - kuten B-skenaariossa 

verotus kyisellään tyy käytön puolelle 
- joukkoliiken- 

nepolitiikka - kehitetään varsin- - kehittämisresurssit - kehitetään koko maassa nin. 
km 	taajamissa piensiä kuin A-ske- energiatilanteen pakotta- 
ruuhkautumisesta naariossa xnana 
ja ympäristöteki- 
jöistä johtuen 

4. Auton tekninen 
kehitys 
- käyttövoima - öljypohjaiset polttoaineet ja nttorit säilyttävät valta-asenansa, mutta 

1990-luvun loppupuolella tulee vähitellen käyttöön muita ratkaisuja, esiin. 
sähköautot kaupunkiliikenteessä 

- raakaöljyn saa- - kysyntä 	pystytään 	- ajoittain ongelmallista 	- häiriöt todennäköisiä 
tavuus tyydyttamaän 

- polttoaineen - raakaöljyn reaalinen maaijinarinarkkinahinta kaksinkertaistuu, jonka seurauksena 
hinta kuluttaj ahinta nousee n. 60 %; hinnannousun nerkitys vaihtelee skenaarioittain, 

koska tulokehitys on erilainen 
- vaimistusnate- - keraamisten materiaalien ja nuovien käyttö keventää rakennetta 	materiaalien 

riaalit kierrätys paranee 
- h-auton käyttö- - kasvaa 11,5 vuodesta 13,5 vuoteen 

ikä __________ 

5. Ajankäyttö, asen- 
teet 
- ajankäyttö - vapaa-ajan osuus - vapaa-ajan osuus ii- - vapaa-ajan osuus lisääntyy 

lisääntyy autanaa- sääntyy osin auto- lahi..huonon työllisyys- 
tion ansiosta innation ja osin huo- tilanteen seurauksena 

non työllisyystilan- 
teen seurauksena 

asenteet - autoistumishalukkuu talouden sen salliessa säilyi 

6. Alue- ja yhdys- 
kuntarakenne 
- aluerakenne - taajamistuminen - taajamistuminen hidastuu - taajamistuminen hidasta 

jatkuu voimakkaa- 
na 

- yhiyskuntara- - hajaantuu pientalo- - tiiviirnpää kuin A-ske- - pyritään pitamaän tiiviinä 
kenne asumisen yleisty- naariossa 

essä 
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4. 	HENKILÖAUTOKANTA JA -LIIKENNE 

Henkilöautot muodostavat. valtaosan autokannasta ja pää-

osa liikenteestä on henkilöautoliikennettä; Toisaalta 

henkilöautokannan ja -liikenteen kehittymisen ennusta-

minen on ongelmallisinta. Näistä syistä henkilöauto-- 

ennusteiden laatimiseen on tässä työssä suunnattu pää-

huomio. Henkilöautoennusteissa on kokeiltu useampia 

lähestymistapoja. Vaikka niitä ei kaikin osin ole lo-

pullisissa ennusteissa voitu käyttää, on niiden rapor-

tointi nähty aiheelliseksi, koska saadut tulokset osit-

tain täydentävät varsinaisia ennusteita. 

	

4.1 	Henkilöautokannan kehitys ja kansainvälinen ver- 

tailu 

Henkiiöautokanta Suomessa vuoden 1978 lopussa oli 

1 115 000 ajoneuvoa, mikä on 87,8 % koko autokannasta. 

Ammattirnaisessa liikenteessä oli noin 10 000 henkilö-

autoa. Vuonna 1978 rekisteröitjjn 81 000 uutta henki-

löautoa ja rekisterissä oleva henkilöautokanta lisään-

tyi 40 000 kappaleella. 

Kuvassa 4.1 on esitetty autokannan kehitys Suomessa. Hen-

kilöautokannan kasvun voidaan katsoa, alkaneen 1950-luvul-

la. 1960-luvulle tultaessa henkilöautokannan kasvu sel-

västi nopeutui, mutta on 1970-luvun puolivälissä hieman 

tasaantunut. Muiden autojen määrällinen lisääntyminen on 

ollut selvästi henkilöautojen lisääntymistä hitaampaa, 

joten henkilöautojen osuus koko autokannasta on jatkuvas-

ti kasvanut. 

Suomessa on nykyisin noin 230 henkilöautoa 1000 asukas-

ta kohti. Kansainvälisesti se on suhteellisen alhainen 

luku, mikä osittain voi johtua siitä, että autoistumi-

nen pääsi Suomessa hyvään vauhtiin vasta 1960-luvulla. 

Eräissä pisimmälle autoistuneissa maissa autotiheys jo 

parikymmentä vuotta sitten oli suurempi kuin Suomessa 

nyt. Ruotsissa päästiin tälle tasolle jo 1960-luvun 
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Kuva 4.1 Autokannan kehitys 1950-1978 

puolivälissä. Kaikest-a huolimatta autoistuminen on jat-

kunut kaikkialla. Eräissä maissa autojen määrä kuiten-

kin alkaa lähestyä potentiaalisten käyttäjien määrää, 

mikä ei voi olla vaikuttamatta autoistumisen tulevaisuu-

teen. 

Ero autotiheydessä Suomen ja muiden maiden välillä on 

pienempi, jos tarkastellaan autojen määrää suhteessa 

kotitalouksien määrään. Seuraavat suhdeluvut kuvaavat 

tilannetta Pohjoismaissa v. 1977 (Suomen autotiheys 

1.00): 

Henkilöautoja 1000 
henkeä kohti 

Suomi 1.00 

Ruotsi 1.52 

Norja 1.20 

Tanska 1.19 

Henkilöautoja 1000 
kotitaloutta kohti 

1.00 

1 .32 

1.24 

1.10 



Merkittävä piirre autoistumisessa on sen kiinteä yhteys 

kansakunnan taloudelliseen kehitykseen. Tämä riippuvuus- 

suhde on selvästi havaittavissa kuvasta 4.2, jossa on 

esitetty autotiheydet eräissä Länsi-Euroopan kehitty-

neissä maissa henkeä kohti lasketun tuotannon arvon 

mukaan. 
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• RUOTSI 

9 - 	 0 TANSKA 
•NORJA 

0 SAKSAN L.t 
8 - 	 • BELGIA 
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7 - 	 • RANSKA -- 
ITÄVALTA 

0 
6- 	SUOMI 	 - 

5- 	 - 
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ESPANJA 	 • ITALIA 
3- 	0 

• IRLANTI 

2— 	 - 

0 	1 
100 	150 	200 	250 	300 	350 

Autoja 100(3 asukasta kohti 

Kuva 4.2 Henkilöautotiheys ja henkeä kohti laskettu 

bruttokansantuote eräissä Länsi-Euroopan 

maissa v. 1976 

arkastel1ujsta maista Ruotsissa, Saksan liittotasaval-

lassa ja Ranskassa on suurin autotiheys. Näissä maissa 

autotiheys oli vuonna 1976 suurempi kuin 300 autoa 1000 

henkeä kohti. USA, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti 

ylittävät vielä kaikkien Euroopan maiden tason. Kuvan 

perusteella voidaan päätellä, että Suomessa ja myös muis-

sa Pohjoismaissa autotiheys on näiden maiden taloudelli-

seen tasoon verrattuna alhainen ja mandollisuuksia auto-

jen määrän kasvuun on olemassa. 

5Lf 



	

4.2 	Henkilöautokannan ennustamismenetelmät 1  

	

4.21 	Yleistä 

Henkilöautokanflafl kehitystä pyrittiin ennustamaan usealla 

toisistaan rippumattoma1la tavalla. Tavoitteena oli toi-

saalta löytää käyttökelpoisin ennustamismenetelfllä ja toi-

saalta, mikäli mandollista, laatia lopullinen ennuste useam-

man menetelmän yhteensovittamisen tuloksena. 

Autokannan ennustamisessa kokeillut menetelmät voidaan 

ryhmitellä seuraavasti: 

1) Henkilöautokannan ennustaminen autotiheyden kehityk-

selle laadittujen mallien avulla 

Menetelmässä autoistumisprosessin oletetaan tapah- 

tuvan omia lainalaisuuksia noudattaen ulkoisista 

olosuhteista riippumatta. Mallien parametreja muu-

tellen voidaan joitakin ulkoisten tekijöiden muu-

toksia ottaa huomioon tällaisissa kasvumalleissa. 

Tässä projektissa kokeiltiin pelkän aikatekijän 

lisäksi mm. bruttokansantuotteen kasvunopeudesta 

ja auton hinnasta riippuvia kasvuyhtälöitä. 

2) Henkilöautokannassa tapahtuvien muutosten ennustami- 

nen vuosittain rekisteröitävien uusien autojen ja 

käytöstä poistettavien vanhojen autojen määrien pe- 

rusteella (rekisteröinti - poistuma -tarkastelu) 

Tietyn vuoden autokanta saadaan edellisen vuoden 

kannasta lisäämällä siihen uudet rekisteröinnit 

ja vähentämällä kannasta poistuneet autot. Pois-

tumalle laadittiin autojen käyttöikään perustuva 

selitysmalli. Ensirekisteröintien määrälle ei teh- 

1 Henkilöautokannan ennustamismenetelmiä, ennusteiden 
laatimista ja ennusteita on kuvattu perusteellisem-
min Jaana Holvikiven dipiomityössä "Suomen autokan-
nan kehityksen ennakointi vuosille 1980 - 2000" /11/. 



dyssä kokeilussa löydetty pitkän aikavälin tarkas-

teluun sopivia lainalaisuuksia. Poistumamallin 

avulla voitiin kuitenkin laskea vuotuisten re-

kisteriöintien ja autokannan suuruuden välinen yh-

teys. 

3) Henkilöautokannan ennustaminen erityyppisten kotita-

louksien autonomistuksen perusteella 

Tilastoaineiston perusteella pyrittiin löytämään 

ne kotitalouksien ominaisuudet, jotka ratkaisevat 

sen, omistaako kyseinen kotitalous auton vai ei. 

Selitystä autoistumiskehitykseen on haettu erityi- 

sesti kotitalouksien tuloista, koosta ja ra-

kenteesta sekä asuinpaikasta. Autokantaennusteet 

laadittiin erityyppisten kotitalouksien määrän ja 

tulotason ennakoidun kehityksen perusteella. 

Varsinaiset henkilöautokantaennusteet on laadittu vii-

meksi mainittua menetelmää käyttäen, koska kotitalouk-

sien autonomistustarkasteluun voitiin parhaiten liit-

tää autoistumiseen vaikuttavat taustatekijät. Rekiste-

röinti - poistuma -tarkastelun avulla on laskettu en-

nusteisiin liittyvät vuosittain rekisteröitävien ja 

käytöstä poistettavien autojen määrät. 

Seuraavassa on eri menetelmiä ja suoritettuja kokeiluja 

kuvattu tarkemmin. 

4.22 	Henkilöautotiheyden 1  kehitysmallit 

l&utoistumista voidaan tarkastella teknologian tai kesto-

kulutushyödykkeen leviämisprosessina, jolloin päädytään 

5-muotoiseen kyllästyvään kasvuun (kuva 4.3). Tällaisen 

kehitysmallin ominaisuuksiin kuuluu, että 

1 Autotiheys = autojen määrä / 1000 asukasta tai 
autojen määrä / 1000 kotitaloutta 

56 
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(a) kokeiluvaiheessa hyödyke leviää hitaasti 

(b) sen muuttuessa massahyödykkeeksi on kannan kasvu 

kiihtyvää 

(c) markkinoiden alkaessa kyllästyä seuraa hidastuvan 

kasvun aika 

(d) kehitys päättyy tasapainotilaan kyllästymistasolla. 

HYODY K K EEN 
MAA R A 

KYLLASTYMISTASO 

A K 4 

Kuva 4.3 Kyilästyvä kasvu 

Toistaiseksi on pitkällekin autoistuneissa maissa au-

toistumiskehityksessä voitu havaita vasta kolme ensim-

mäistä vaihetta. Tällaista kasvua voidaan kuvata logis-

tisella yhtälöllä (1) tai Gomperzin yhtälöllä (2). 

5 

1+aet 	 (1) 

-bt -ae y = se 	 (2) 

missä y = hyödykkeen määrä 

t 	=aika 

s 	= kyllästymistaso 

a,b = muita parametreja 

e 	= Neperin luku (noin 2,71828) 

Logistisen käyrän käyttöalaa rajoittaa, että se on kään-

nepisteen suhteen syrnmetrinen, mitä todelliset prosessit 

yleensä eivät ole. Gompertzin käyrällä sen sijaan hi-

dastuvan kasvun vaihe on kiihtyvän kasvun vaihetta pidem- 

pi. 



Gompertz-käyrän kokeilut 

Gompertz-käyrän yhtälöä (2) sovellettiin käyttäen lähtö-

aineistona vuosien 1950 - 1977 autotiheyttä. Yhtälön so-

vitus suoritettiin sekä asukasluvun että kotitalouksien 

määrän perusteella lasketuille henkilöautotiheyksille. 

Menettelyn vaatimaksi autoistumisajan alkuhetkeksi (t 	0) 

valittiin vuosi 1940, koska tätä ennen autotiheys on ol-

lut erittäin pieni. Yhtälöstä (2) estimoitiin epälineaa-

risen käyränsovitusohjelman avulla parametrit. 

Kotitalouksien henkilöautotiheyden kehitysyhtälöksi saa-

tiin (kuva 4.4) 

-0,09•1 t -10, 75e y = 903,9e 	 (3) 

missä 	y 	henkilöautoa / 1000 kotitaloutta 

t = vuosiluku-1940 

keskimääräinen virhe 4,0 % 

ja asukasta kohti lasketulle henkilöautotiheydelle vas-

taavasti (kuva 4.5) 

-0, 075t 
-9 , 9e y = 432,le 	 (4) 

missä 	y = henkilöautoa / 1000 asukasta 

keskimääräinen virhe 3,4 % 

Estimoituihin parametreihin kuuluvan kyllästymistason 

arvoksi saatiin 904 henkilöautoa / 1000 kotitaloutta ja 

toisessa sovituksessa 432 henkilöautoa / 1000 asukasta. 

Autotiheyskehitystä yritettiin kuvata Gornpertz-käyrän 

avulla siten, että selittäjänä käytettiin ajan sijasta 

bruttokansantuotteen määrää, mutta tulokset olivat huo-

nompia. Koska autokannan kehitys on riippuvainen talou-

dellisesta kehityksestä, pyrittiin BKT:n kasvunopeuden 

erot ottamaan huomioon yhtälössä (4) aika-akselin muun-

noksella. Havaintojaksolia 1950 - 1977 bruttokansan-

tuotteen keskimääräinen kasvu on ollut noin 4,5 % vuodes-

sa. Jos vastainen kasvuvauhti oleellisesti muuttuu, 
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Kuva 4.4 Kotitalouksien määrään suhteutettu henkilöauto 

tiheys 1950 - 2000 Gompertz-käyrällä ennustettuna 
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Kuva 4.5 Asukaslukuun suhteutettu henkilöautotiheys 

1950 - 2000 Gompertz-käyrällä ennustettuna 



kuten skenaarioissa B ia C oletetaan tapahtuvan, voidaan 

kasvuvauhdin muutoksen vaikutusta arvioida aika-akselin 

muunnoksella. Bruttokarisantuotteen kasvun hidastuessa 

tietyn taloudellisen tason saavuttamiseen kuluu enemmän 

aikaa, ja tämän voidaan olettaa vastaavasti vaikuttavan 

auto istumiseen. 

Yhtälön (4) autotiheyskehitykseen kansantuotteen kasvuno-

peudet saadaan mukaan korvaamalla parametri t:n arvo 

muunnokse 1 la 

t 	= t 	+ 1 + (b - 4,5) / (1 + t 	) 	(5) n+l 	n 	 n 

missä 	t 	muunnettu aikaparametri 

t 0  = 37 (ennusteen läht5vuosi 1977 - 1940) 

t 	= tarkasteluvuosi n+l 
b = ennusteti:u BKT:n vuosikasvu (%) 

Mikäli kasvuvauhdin oletetaan jatkuvan entisenä (b = 4,5) 

ei aika-akseli muutu (t= t). Kun nimittäjässä oleva te-

kijä (l ^t) kasvaa, pienenee bruttokansantuotteen muu-

toksen vaikutus lähellä kyllästymisrajaa lähes olematto-

maksi. 

Taulukossa 4.1 on esitetty henkilöautotiheysennuste 2 

ja 4,5 prosentin bruttokansantuotteen vuosikasvun pe-

rusteella laskettuna. 

Taulukko 4.1 Muunnetulla Gompertz-käyrällä laskettu 
henkilöautotiheysennuste (autoa / 1000 
asukasta) 

Bx'r:n muutos / v Vuosi 	
b=4,5 % b = 2,0 % 

1977 232 232 

1980 262 246 

1990 341 295 

2000 386 338 

()() 
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Arvio maileista 

Edellä esitettyjen lisäksi suoritettiin logistisella ja 

Gompertz-käyrällä eräitä muita menetelmäkokeiluja, mutta 

saadut tulokset eivät osoittautuneet käyttökelpoisikSi. 

Tarkasteltu menetelmä perustuu siihen, että havaitun ke-

hityksen ja arvioidun tai estimoidun kyllästymistasOn 

avulla määrätään kehitystä kuvaava matemaattinen yhtälö, 

jota sitten käytetään ennustamisesSa. Menetelmän luon-

teeseen kuuluu se, että havaittu kehitys ja kyllästymis-

taso määräävät kehityksen, eikä erilaisten ulkoisten vai-

kutusten huomioon ottaminen onnistu tyydyttävästi. Tästä 

johtuen menetelmän enemmästä soveltamisesta luovuttiin. 

4.23 	Henkilöautokannan ennustaminen rekisteröintien ja 

poistuman avulla 

Rekisteröinti - poistuma -tarkastelun tavoitteena oli 

ennustaa autokannan kehitys siten, että ennustetaan 

erikseen toisaalta vuosittain rekisteröitävien autojen 

ja toisaalta käytöstä poistettavien autojen määrät, joi-

den avulla saadaan autokannan muutos. Menettelyä on ha-

vainnollistettu kuvassa 4.6. Rekisteröinnit koostuvat 

uusien autojen rekisteröinnistä (ensirekisteröinnit) ja 

ENSI REKIS-
TERÖI NNIT 

AUTOKANTA 	 )-I POISTUMA 

UUDELLEEN- 	 1 	 / 
REKISTE- 
ROINNIT 

- -- - 

AUTOKANTA 	AUTOKANTA • REKISTERÖINNIT .- POISTUMA 

t 	 vuonna t 	 vuonna 

Kuva 4.6 Autokannan ennustaminen rekisteröintien ja 
poistuman avulla 



käytettyjen rekisterist kolarin tms. syyn takia poissa 

olleiden autojen uudelleenrekisteröinneistä. 

Kuvassa 4.7 on esitetty ensirekisteröintien, uudelleenre-

kisteröintien ja poistuman määrät vuosittain. 

HENKI L0AUT0 

ENSI R E K 1 ST EROt N NT 

11111111111] 

POIS TU M 4 

___________ 	 UUDELLEEN REKISTEROINNrT 

970 	 1975 	 1978 

Kuva 4.7 Henkilöautojen ensirekisteräinnit, poistuma 
ja uudelleenrekisteröinnit vuosina 1969 - 1978 

Ensirekisteröjnnit 

Ensirekjsteröintjen määrän voimakkaaseen vaihteluun eri 

vuosina ovat vaikuttaneet taloudelliset suhdannevaihte-

lut sekä näihin liittyen reaalitulojen kehitysnopeuden 

ja lainansaantjmandolljsuuksjen muutokset, devalvaatiois-

ta, autoverotuksen muutoksista tai muista syistä johtu-

va auton hinnan vaihtelu, tuontisäännöstely, osamaksu-

ehtojen muutokset jne. Autoistumisen alkuvaiheessa aina 

1960-luvun loppupuolelle autokanta kasvoi lähes ensire-

kisteröintien määrällä, mutta nykytilanteessa yhä suu-

rempi osa ensirekisteröinneistä menee poistuman korvaa- 

miseen. 

Ensirekisteröintien määrän kehityksen ennustamiseksi py-

rittiin selvittämään tähän vaikuttavia tekijöitä. Vuo- 
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sien 1954 - 1977 ensirekisteröifltimääriin koetettiin so-

vittaa usean selittäjän regressiomalleia, joissa selittä-

vinä muuttujina kokeiltiin bruttokanSantUOtetta, auton 

reaalihintaa, autokannan ja poistuman suuruutta. Li-

neaaristen mallien ohella kokeiltiin myös kaksoisloga-

ritmisia malleja. 

Kuten edellä todettiin, ensirekisteröintimäärien yaihte -

luun ovat vaikuttaneet devalvaatiot, vero- ja ulkomaan- 

kauppapoliittiset toimenpiteet yms. tekijät, joiden käyt-

täminen selittäjinä on hankalaa, jopa mandotonta, eikä en-

nustemalleissa edes järkevää. Toisaalta autoistumiseen 

ovat vaikuttaneet muut kuin taloudelliset seikat, esim. 

tiestön parantaminen ja asennoituminen liikkumiseen, ja 

tällaisia selittäjiä ei malleissa voitu kokeilla. Näistä 

syistä ei malleilla voitu kovin hyvin selittää ensire-

kisteröintien vaihtelua. 

Kokeilluista regressiomalleista paras selitysaste oli 

lineaarisella mallilla 

y = -10400 + O,52y_ + 1,29 B 	
2 

+0,26 Ati  d 	R = 0,89 

missä 	y = ensirekisteröintien määrä vuonna t 

t-1 = edellisen vuoden ensirekisteröinnit 

B = bruttokansantuoteindeksi (v. 1977 39,4) 

= edellisen vuoden autokanta 

d = BKT:n muutosprosentti 

Mallilla voitiin tapahtunut kehitys selittää melko hy-

vin, mutta pitkän aikavälin ennusteissa ei sitä voitu 

käyttää, koska se jatkaa rajatta havaintojakson 

1954 - 1977 ensirekisteröintien kasvutrendiä. 

Ensirekisteröintikehitykseen koetettiin sovittaa myös 

aikasarjamalleja, logistista käyrää sekä Gompertzin 

käyrää, mutta tulokset eivät olleet ennustekäyttöön 

tyydyttäviä. 



Uusin tarekisteröinnit 

Uusien autojen ensirek:steröintien ohella autokantaa 

kasvattavat käytettyjen autojen rekisteröinnit, joita 

tässä selvityksessä nimitetään uusintarekisteröinneik-

si. Näiden määrä on 10 000 - 20 000 vuodessa ja ne 

koostuvat pääosin seuraavista rvhmist /9/: 

• rnuuttoautoina maahan tuoöut autot 

2. varaosista kootut autot 

3. puolustusvoimien yksityisille myymät autot, jotka 
vasta tässä vaiheessa tulevat rekisteriin 

4. kolariautot, jotka on väliaikaisesti poistettu rekis- 
teristä 

5. romuautoista kootut autot 

6. salakuljetetut ja takavarikoidut autot 

7. maahan tuodut käytetyt autot. 

Vanhoja autoja tulee rekisteriin vuosittain 1 - 3 % ky-

seisen valmistusvuoden jäljellä olevasta kannasta. Pois-

tumamallissa uudelleenrekisteröintjen määräksi 1970-lu-

vun havaintojen perusteella oletettiin'1,2 % kyseisen 

käyttöönottovuoden jäljellä olevasta kannasta, kun au-

tojen ikä on 1 - 11 vuotta ja 2,8 % yli 12 vuoden ikäi-

sille autoille. 

Dr- 

Poistuman eli rekisteristä poistettujen henkilöautojen 

määrä on vaihdellut vuosittain 40 000 - 70 000 välillä. 

Poistuman suuruuteen vaikuttavat eri vuosina rekiste-

röityjen autojen määrä ja ennen kaikkea autojen käyttö-

ikä. 

Autorekisterikeskus (ARK) pitää tilastoa autokannan ikä- 

rakenteesta. Tilasto kertoo, minkä ikäisistä autoista 

käytössä oleva autokanta koostuu. Vastaavasti rekisteris-

tä poistettavista autoista tuotetaan näiden käyttöikäja-

kauma vuosittain. 

Tilastoaineiston avulla laadittiin laskentamalli, jolla 

saadaan poistuma eri vuosina, kun ensireklsteröinnit 
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edeltävinä vuosina annetaan. Poistuma määräytyy pararnet-

rina annettavan keskimääräisen käyttöiän sekä käyttöikä- 

jakauman perusteella. Poistumamallin avulla voidaan las-

kea, minkä kokoiseen autokantaan eri suuruiset ensirekis 

teröinnit johtavat. 

Mallissa kunkin käyttöönottovuoden jäljellä olevan auto-

kannan oletetaan noudattavan Weibull-jakaumaa 

y = ae _(bt)C 

	

missä 	y 	= vuonna t jäljellä oleva autokanta 

a 	= alkuperäinen autokanta 

t 	= autokannan ikä 

e 	= Neperin luku (2,78...) 

b,c = parametreja. 

Weibull-jakauman käyttöä havainnollistaa kuva 4.8, jossa 

on pisteillä esitetty v. 1963 rekisteröityjen autojen to-

dellinen poistuma ja vastaava Weibull-käyrällä laskettu 

poisturna. Weibull-käyrällä kuvataan kehitystä viidennestä 

käyttävuodesta eteenpäin. Tätä nuorempien autojen pois-

tuma on hyvin pientä ja sille on mallissa käytetty va-

kioprosentteja eri vuosina. 

ENSIREKISTER0IDYIST AUTOISTA JALJELLA 

II 

50 

. 

	

0 	 5 	 10 	 5 	 20 

KAYTTCIKA 

Kuva 4.8 Henkilöautojen poistuman kuvaaminen Weibull-
käyrällä 



Tässä työssä on oletettu, että poistuman muoto säilyy 

samana, vaikka keskimääräinen käyttöikä muuttuu. Auto-

kannan toteutuneen poistumakehityksen perusteella saa-

tiin tietyn käyttöönottovuoden jäljellä olevaa kantaa 

kuvaamaan Weibull-yhtälö: 

- (bt) 1,95 y = 0,967 e 	 (7) 

Viidentenä käyttövuonna on kannasta ollut liikenteestä 

keskimäärin 96,7 %, mistä saadaan arvo parametrille a. 

Parametri b määräytyy keskimääräisen käyttöiän perus-

teella ja muuttuu käytt.öönottovuoc3esta riippuen. 

Poistuma saadaan perättäisten vuosien jäljellä olevien 

autokantojen erotuksena. Tietyn vuoden kokonaispoistu-

ma saadaan läpikäymällä kaikki ne käyttöönottovuodet, 

joiden autokantaa on liikenteessä. 

Henkilöauton käyttöikä 

Poistumamallissa keskimääräisellä käyttöiällä tarkoite-

taan aikaa, jonka kuluessa puolet tarkasteltavan käyt-

töönottovuoden autokannasta on poistettu rekisteristä, 

eli kyseessä on käyttöikien mediaani. Käyttöikään on to-

dettu /9/ vaikuttavan ainakin auton moottorjtjlavuuden, 

painon, hankintahinnan, valmistusmaan, mallikannan suu-

ruuden ja automallin tuotannossaoloajan pituuden. Moot-

toritilavuuksittain käyttöikät vaihtelevat nyt 9 - 14 

vuoteen ja valmistusmaittain 6,8 - 14,3 vuoteen. -V. 1967 

rekisteröityjen autojen keskimääräinen käyttöikä oli 11,5 

vuotta /9/. Tämä on viimeinen käyttöönottovuosi, jonka 

kannasta vähintään puolet on poistettu rekisteristä, jo-

ten uudempien autojen käyttöikiä ei vielä tiedetä. 

Henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä on kohonnut 1960- 

luvun alkupuolelta lähtien. Tähän on vaikuttanut siirty -

minen keskimääräistä pitkäikäisempien suomalaisten ja ja-

panilaisten autojen käyttöön. Merkittävä käyttöikää pi-

dentävä tekijä on ollut 1960-luvun puolivälissä alkanut 

voimakas korimallien uudistaminen ja sen yhteydessä 
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yleistynyt korin suojaaminen esikäsittelyin korroosio-

ta vastaan jo tehtaalla /9/. 

Poistumamal lissa käytetty henkilöautoj en keskimääräinen 

käyttöikä on esitetty taulukossa 4.2. Vuoteen 1967 asti 

käyttäjät ovat havaittuja ja siitä eteenpäin ennustettu- 

ja. Keskimääräisen käyttöiän oletetaan edelleen kasvavan, 

mutta selvästi hitaammin kuin 1960-luvulla valmisetui1la 

autoilla. Kohdassa 9.2 on tarkasteltu erilaisen käyttö- 

iän vaikutusta autokantaan. 

Taulukko 4.2 Poistumamallissa käytetty henkilöauton kes-
kimääräinen käyttöikä käyttöönottovuosit-
tain 

Käyttöönottovuosi 	Keskimääräinen käyttö- 
ikä (mediaani) 

1961 10,4 vuotta 

1962 10,5 

1963 10,6 

1964 10,8 

1965 10,9 

1966 11,0 

1967 11,5 

1970 11,8 

1975 12,5 

1980 12,8 

1985 13,3 

1990 13,6 

1995 13,6 

Autokanta eri ensirekisteröintimäärillä 

Edellä todettiin, ettei ensirekisteröintien määrälle 

onnistuttu laatimaan tyydyttävää ennustemallia. Poistu-

mamallin avulla voitiin kuitenkin laskea, minkä suurui-

seen autokantaan erilaiset ensirekisteröintimäärät joh-

tavat. Taulukossa 4.3 esitetään autokannan kehitys eri- 



laisilla vuotuisilla ensirekisteräintimäärillä. 

Taulukko 4.3 Henkilöautokannan kehitys erilaisilla en-
sirekisteröintimäärjliä 

ENSIREKISTERÖINNIT 
(HENKILÖAUTOA/V.) 

HENKILÖAUTOKANTA (4ILJ._AUTOA) 

l97 	19851990 
40.000 1,11 0,88 0,73 	0,62 

60.000 1,11 1,02 0,95 	0,92 

80.000 1,11 1,16 1,17 	1,22 

100.000 1,11 1,31 1,40 	1,52 

120.000 1,11 1,45 1,62 	1,82 

140.000 1,11 1,59 1,85 	2,12 

Nykyisen suuruisen henkilöautokannan ylläpito edellyt-

tää vajaan 80 000 auton vuotuista ensirekisteröintimää-

rää. Tätä suuremmat ensirekisteröintimäärät kasvattavat 

autokantaa, mutta aikaisemman suuruisen kasvuvauhdin 

ylläpito vaatii varsin suurta ensirekisteröintimäärän 

lisäystä, sillä yhä suurempi osa uusista autoista menee 

käytöstä poistettavien ajoneuvojen korvaamiseen. Niinpä 

henkilöautokannan kaksinkertaistuminen vuoteen 2000 men-

nessä edellyttäisi yli 140 000 auton nousevia vuotuisia 

ensirekisteröintej ä. 

4.24 	Henki1öautorrTuH 
perusteella 

Yksityistä kotitaloutta voidaan pitää henki1:,tou uILJ.5 

tavana perusyksikkönä. Kotitalouden autoistuneisuuteen 

vaikuttavat toisaalta liikkumistarve ja toisaalta auton 

hankinta- ja käyttömandollisuudet. Liikkumistarve riip-

puu mm. kotitalouden koosta ja rakenteesta, työssä käy-

vien ja koululaisten määrästä, vapaa-ajan viettotavois-

ta ja asuinpaikasta. Auton hankinta- ja käyttömandolli-

suuksiin vaikuttavat mm. kotitalouden tulot ja auton 

reaalihinta, jonka on oletettu pysyvän nykytasolla. 

ri 



Ennustamisperiaate 

Ennustamalla erityyppisten kotitalouksien lukumäärä ja 

autoistuneisuuden kehitys saatiin kotitalouksien hal-

linnassa olevien henkilöautojen määrä. Ennuste koko 

henkilöautokannan kehityksestä saatiin näin saatujei 

autojen määrän ja pelkästään kotitalouksien ulkopuolel-

la käytettävien ns. virka-autojen määrän summana.. En-

nustamismenettelyä on havainnollistettu kuvassa 4.9. 

1 TULOKEHITYS 
VÄESTÖENNUSTE 1 1 SKENAARIOITTAIN 

ERITYYPPISTEN 	
ERITYYPPISTEN KOTITALOUKSIEN 	
KOTITALOUKSIEN LU K UMÄ Ä R A - 

ENNUSTE 	1 	1 AUTOISTUNEISUUS 

KOTITALOUKSIEN 

	

KOTITALOUKSIEN 1 	1 ULKOPUOLISET 
AUTOT 	J AUTOT 

KOKO AUTOKANTA 

Kuva 4.9 Henkilöautokannan ennustaminen kotitalouksien 
autonomistuksen perusteella 
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Talouskehityksen perusteella arvioitiin eri tuloluok-

kun kuuluvien kotitalouksien käytettävissä olevan tu-

lon kehitys skenaarioittain. Käytettävissä olleen tilas-

toaineiston pohjalta arvioitiin tulojen ja päämiehen 

iän mukaan luokiteltujen kotitalouksien autoistumiske-

hitys. 

Kotitalouksien lukumäärän ja autoistumisarvion perusteel-

la laskettiin ennuste kotitalouksien hallinnassa olevien 

autojen määrälle. Kun näin saatuun lukuun lisättiin ar-

vio yritysten yms. omistuksessa olevista pelkästään työ-

aikana käytettävistä henkilöautoista, saatiin ennuste 

henkilöautokannan kehityksestä. 

Kotitalouksien autonomistus vuosina 1966, 1971 ja 1976 

Kotitalouksien autonomistukseen vaikuttavia tekijöitä 

on Selvitetty Tilastokeskuksen vuosina 1966, -71 ja -76 

suorittamien kotitaloustiedustelujen avulla. Niistä 

selviää, kuinka suurella osalla kotitalouksista on ollut 

käytettävissään henkilö- tai pakettiauto. Aineistosta 

käy ilmi myös kaksi tai useampia autoja omistavien osuus. 

Autollisten ja useampia autoja omistavien osuuden kehi-

tys on esitetty kuvassa 4.10. 

Kuva 4.10 Autollisten kotitalouksien osuudet vuosina 
1966-76 

70 
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Kokonaiskehityksen lisäksi tarkasteltiin erilaisten 

kotitalouksien autonomistusta. Kuvissa 4.11 - 4.14 on 

esitetty käytetyt luokitukset ja erityyppisten kotita-

louksien autoistumiskehitys vuosina 1966 - 76. Kotita-

louksien autoistuneisuudessa on selviä eroja kotitalou-

den rakenteen, päämiehen iän tai tulojen mukaan tarkas-

teltuna. Asuinpaikan tyypin mukaan eivät erot ole kovin 

suuria, mutta autoistuneisuus muissa kunnissa on tar-

kastelujaksolla ohittanut autoistuneisuuden pääkaupun-

kiseudulla ja kaupunkikunnissa yleensä. 

Kotitalouksien autonomistuksen ennustaminen 

Kuvasta 4.13 voidaan havaita, että eri tuloluokkiin kuu-

luvien kotitalouksien autoistuminen on tapahtunut jok-

seenkin samalla nopeudella. Kun aineistoa tutkittaessa 

otettiin huomioon se, että kuhunkin tuloluokkaan kuulu-

vien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat 

tutkimusvuosien välillä nousseet, voitiin havaita, että 

kotitalouksien autoistuneisuus oli eri tutkimusvuosina 

samalla reaalitulotasolla lähes vakio. Kotitalouksien 

autoistuminen riippui siis tulojen kehityksestä. 

Havaittua riippuvaisuutta käytettiin hyväksi ennustet-

taessa autoistumiskehitystä. Eri tuloluokkiin kuuluvien 

kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys 

ennustettiin skenaarioittain kansantalouden kehityksen 

perusteella. Ennuste tulokehityksestä on esitetty koh-

dassa 3.2. Tiettyyn tuloluokkaan kuuluvien kotitalouk-

sien autonomistus ennusteajankohtana oletettiin saman-

suuruiseksi kuin reaalituloiltaan samalla tasolla v. 

1976 olleiden kotitalouksien. Tulotason ajan mukana kas-

vaessa autonomistuksen oletettiin siis lisääntyvän sa-

malla nopeudella kuin ylempiin tuloluokkiin kuuluvien 

kotitalouksien autonomistus lisääntyi näiden ollessa 

reaalituloiltaan vastaavallä tasolla. Ongelman tässä 

menetelmässä muodostaa ylimpien tuloluokkien kehitys, 

koska vertailuryhmää menneisyydestä ei ole löydettävis-

sä. Ylimpien tuloluokkien autoistumiskehitykselle ar-

vioitiin kyllästymistasot, joiden määrittämiseen pala-

taan myöhemmin. Tässä esitettyä ennustamismenettelyä 
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Kuva 4.11 Autollisten kotitalouksien osuus kotitalouden 

rakenteen mukaan vuosina 1966, -71 ja -76 
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Kuva 4.12 Autollisten kotitalouksien osuus päämiehen iän 

mukaan vuosina 1966, -71 ja -76 
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Kuva 4.13 Autollisten kotitalouksien osuus tuloluokittain 

vuosina 1966, -71 ja -76 
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Kuva 4.14 Autollisten kotitalouksien osuus asuinpaikan 

tyypin mukaan vuosina 1966, -71 ja -76 



kutsutaan jatkossa tuloluokka-analogiarnenetelmäksi. 

Eri-ikäisten kotitalouksien autonomistuksen havaittiin 

olevan erilainen, vaikka käytettävissä olevat tulot 

olivat samaa suuruusluokkaa (kuva 4.15). Tämän ja väes-

tön ikärakenteessa tapahtuvan muutoksen huomioon otta-

miseksi tuloluokka-analogiamenetelmää sovellettiin erik-

seen päämiehen iän mukaan luokitelluille kotitalousryh-

mille. 

KOTITALOUKSISTA 
AII1tI 	CIA 
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EN 
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1 	II 	 KOTITALOUDEN 
TULOLUOKKA 

Kuva 4.15 Kotitalouksien autonomistus tulojen ja pää-
miehen iän mukaan v. 1976 

Kyllästymistasot 

Kyllästymistasolla tarkoitetaan tässä sitä osuutta koti-

talouksista, jonka korkeintaan arvioidaan hankkivan au-

ton, kun taloudelliset seikat eivät aseta rajoitusta. 

Osa kotitalouksista ei hanki autoa, vaikka niillä sii-

hen olisi hyvinkin varallisuutta. Kyllästymistason 

edellyttämä autoistuminen voidaan siten saavuttaa tilan-

teessa, jossa kaikki kotitaloudet voisivat varallisuu-

tensa puolesta hyvin hankkia auton. Vuoteen 2000 mennes-

sä huomattava osa kotitalouksista tulee jäämään tämän 

tason alapuolelle nopeimmankin kasvun skenaariossa. 
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Kyllästymistasot arvioitiin erikseen päämiehen iän pe-

rusteella luokitetuille kotitaloustyypeille. Kyllästy-

mistasojen arvioinnissa käytettiin taustatietoina: 

- kotitalouksien rakennetta eri ikäryhmfssä 

- autoistumisnopeutta eri tuloluokissa vuosi- 

na 1 966-76 

- ajokorttien lukumäärää 

- vastaavia ulkolaisia tutkimuksia. 

Taulukossa 4.4 on esitetty kotitalouksien määrä ja ra-

kenne päämiehen iän mukaisissa luokissa. Kuvasta 4.16 

käy selville autonomistus eri tuloluokissa vuosina 

1966 - 1976. Alimmassa ja ylimmässä ikäryhmässä esiin-

tyvät heilahtelut johtunevat otoksen pienuudesta. Ku- 

vasta voidaan havaita, että autoistuminen ylimmissä tu-

loluokissa on tapahtunut suunnilleen keskimääräisellä 

nopeudella, joten kyllästymistasoa ei näidenkään osal-

ta näytetä saavutetun. 

Taulukko 4.4 Kotitalouksien määrä ja rakenne v. 1976 
kotitaloustiedustelun perusteella 

PiMIEHEN KOTITALOUK- KOTITALOUKSIEN %-JAKAUTUMA 
IK SIEN MZUR2 (AIKUISIA+LAPSIA) _____ ____ 

1+0 1 ^ >1 >2+0 >2 ^ >1 YHT. v. -76 

- 24 91 	000 41 2 30 27 100 

25 - 44 684 	000 14 4 16 66 100 

45 - 64 589 000 23 1 47 29 100 

65 - 269 000 55 0 44 2 100 

KAIKKI 1 	632 	000 26 2 33 40 100 

Auton käyttöedellytyksenä on ajokortti. Vuoden 1978 

lopussa oli voimassa olevien ajokorttien määrä 1,81 

miljoonaa, joista AB-kortteja 1,25 miljoonaa. Ajokortti 

oli 51 %:lla kaikista 18 vuotta täyttäneistä. Vuonna 

1978 voimassa olevien ajokorttien määrä lisääntyi noin 

54 000 kappaleella. 
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Kuva 4.16 Autollisten kotitalouksien osuus tulojen ja pää-

miehen iän mukaan vuosina 1966, -71 ja -76 



111 

Kyllästymistasot arvioitiin erikseen päämiehen iän pe-

rusteella luokitelluille kotitalouksille. 'Kotitalouk-

sien rakenteen perusteella pyrittiin ottamaan huomioon 

auton käyttötarve, joka työikäisillä ja lapsiperheillä 

oletettiin muita suuremmaksi. Rakenteen perusteella py -

rittiin arvioimaan myös niiden kotitalouksien lukumää-

rä, joista ei löydy yhtään auton ajamiseen pystyvää tai 

halukasta jäsentä. Kyllästymistasoa haettiin vertaamal-

la ylimpien tuloluokkien autoistumisnopeutta kyseisen 

kotitalousryhmän keskimääräiseen tilanteeseen. Tuloluok-

katarkastelussa pyrittiin arvioimaan käytettävissä ole-

van tilastoaineiston perusteella eri tuloluokkiin kuulu-

vien kotitalouksien rakenne-erojen vaikutus autoistumi-

seen. 

Arvioidut kyllästymistasot on esitetty taulukossa 4.5. 

Vertailun vuoksi samassa taulukossa on esitetty myös ko-

titalouksien autonomistus ja keskimäärin käytettävissä 

olevat tulot v. 1976. 

Taulukko 4.5 Arvioidut kotitalouksien autonomistuksen 
kyllästymistasot ja tilanne v. 1976 

PXMIEHEN KYLL$S- AUTOLLISIA 	(%) 	V.-76 KYT. OLEVA 
IKÄ TYMISTA- TULO KESKIM. 

SO 	(%) KESKIM. YLIN TULOLK. V. 	-76 	(MK) 

24 75 44,1 (100,0) 25 	100 

25 - 44 93 71,4 87,1 40 	400 

45 - 64 87 53,7 83,9 37 000 

65 - 40 13,8 71,1 20 500 

KESKIM. 81 53,9 85,2 35 	100 

Kotitalouksien, joissa päämies on alle 24-vuotias, lu-

kumäärä on pieni. Näistä yli 40 % on yhden hengen koti-

talouksia ja 30 % lapsettomia aikuiskotitalouksia. Kyl-

lästymistasoksi arvioitiin 75 %. 

Suurimman ryhmän muodostavat kotitaloudet, joissa pää- 



mies on 25 - 44-vuotias. Kaksi kolmannesta näistä on 

lapsiperheitä. Tulotaso on tässä luokassa korkein. 

Kyllästymistasoksi arvioitiin 93 %. 

Edellisen kanssa lähes :htä suuri on niiden kotita-

louksien ryhmä, joissa päämies on 45 - 64-vuotias. 

Näistä lähes puolet on lapsettomia aikuistalouksia, 

mutta myös yksinäisten osuus on lisääntynyt edelliseen 

ryhmään verrattuna. Tulotaso on hieman keskiarvon ylä-

puolella. Kyllästymistasoksi arvioitiin 87 %. 

Kyllästymistaso arvioitiin matalimmaksi (40 %) kotita-

louksille, joissa päämies on yli 65-vuotias. Näistä 

yli puolet on yksinäisiä ja naisten osuus on selvästi 

miehiä korkeampi. Tässä ryhmässä ikä asettaa esteitä 

auton käytölle. 

Kaksiautojstuminen 

Edellä kuvatulla menetelmällä ennustettiin niiden koti-

talouksien määrän kehittymistä, joilla on vähintään yk-

si auto käytettävissä. Osalla kotitalouksista on kuiten-

kin käytettävänään useampia autoja. Vähintään kaksi au-

toa omistaneiden kotitalouksien määrä oli 

	

v. 1966 	1,1 % 

	

v. 1971 	2,0 % 

	

v. 1976 	6,2 %. 

Useampia autoja omistavien kotitalouksien määrä on vie-

lä niin pieni, ettei tuloluokka-analogiamenetelmä ole 

sopiva näiden kehityksen ennustamiseen. Tällaisten koti-

talouksien osuudet arvioitiin skenaarioittajn v. 2000 

tilanteessa ja kehityksen arvioitiin tapahtuvan suora-

viivaisesti. Arvioinnin perusteena käytettiin useampi-

autollisten osuuksia eri tuloluokissa vuosina 1971 ja 

1976 (taulukko 4.6). 
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Taulukko 4.6 Useampia autoja omistavien kotitalouk-
sien osuudet tuloluokittain v. 1971 
ja -76 

TULOLK. VÄHINTÄÄN 2 AUTOA OMISTAVAT 
KOTITALOUDET 

v. 	1971 v. 	1976 

1 0,1 	% 1,4 	% 

II 0,2 	% 1,6 	% 

III 0,4 	% 3,0 	% 

IV 1,7 	% 7,5 	% 

V 8,6 	% 18,5 	% 

KESKIM. 2,0 	% 6,2 	% 	1 

Kaksiautoistuminen edellyttää korkeata tulotasoa, jol-

loin kotitaloudessa on yleensä useampia työssä käyviä 

jäseniä. Toisen auton omistavien kotitalouksien arvel-

tiin keskimääräistä useammin olevan 

- kotitalouksia, joilla on työsuhdeauto 

- maanviljelijäkotitalouksia 

- kotitalouksia, joissa on ajokortti-ikäisiä 

lapsia. 

Ennusteissa käytetty arvio useampia autoja omistavien 

kotitalouksien määrästä eri skenaarioissa on esitetty 

taulukossa 4.7. Kasvuskenaariossa (A) kaksiautollisia 

kotitalouksia arvioidaan olevan 21 %, sopeutumisen ske-

naariossa (B) 14 % ja krflsiskenaariossa (C) näiden 

määrän oletetaan pysyvän nykytasolla 6 %:ssa. 



Taulukko 4.7 Vähintään 2 autoa omistavien kotita-
louksien prosenttiosuus v. 1976 ja en-
nuste v. 2000 

PJMIEHEN v. 1976 SKENAARIO V. 2000 
IK 	(V.) 

A B C 

24 2 % 5 % 4 % 2 % 

25 - 44 6 % 25 % 15 % 7 % 

45 - 64 9 % 30 % 20 % 9 % 

65-- 1% 2% 2% 1% 

ESKIM. 6 % 21 % 14 % 6 % 

Alueelliset ennusteet 

Edellä esitetyllä tavalla laadittiin ennuste koko maan 

autonomistuksen kehitykselle. Näin saatujen keskiarvo- 

lukujen perusteella ennusteet alueellistettiin lääneittäin 

siten, että kaupunkikunnille ja muille kunnille laadit-

tiin oma ennusteensa. 

Kotitaloustiedusteluista saatiin kotitalouksien hallus-

sa olevien autojen lukumäärä, jolloin yksinomaan työai-

kana käytettävät ns. virka-autot jäivät pois. Toisaalta 

kotitaloustiedustelu sisälsi henkilöautojen lisäksi pa-

kettiautot, joita ei ollut mandollista erottaa aineis-

tosta. Alueellistamisen yhteydessä suoritettiin korjaus, 

jossa vuoden 1976 kotitaloustiedustelusta saatua auto- 

kantaa verrattiin saman vuoden todelliseen henkilöauto- 

kantaan alueittain. Näin saaduilla korjauskertoimilla 

eliminoitiin virka-autoista ja pakettiautoista aiheutu-

va harha. 

Kotitalouksien henkilöautotiheyden kasvun todettiin ol-

leen muissa kunnissa kaupunkikuntia jonkin verran no-

peampaa, ja kaupunkikuntien autotiheys oli v. 1976 hie-

man muita kuntia alhaisempi. Tähän vaikuttaa varmasti 

se, että työpaikkojen ja palvelujen tavoitettavuus sa-

moin kuin joukkoliikenteen käyttömandollisuus ovat kau-

pungeissa parempia. Toisaalta tuloerot lienevät kaven- 



tuneet muiden kuntien eduksi. 

Auton käyttötarpeen oletettiin säilyvän haja-asutus-

alueella edelleenkin suurempana taajamiin verrattuna. 

Tällä perusteella autotiheyden oletettiin muissa kun-

nissa kasvavan ennusteajanjaksolla hieman kaupunkikiin-

tia nopeammin. Taulukossa 4.8 on esitetty eri alueiden 

autotiheyksien suhde koko maan keskiarvoon v. 1976, sekä 

ennusteen pohjana käytetty olettamus v. 1990 tilantees-

ta. Vuoden 1990 jälkeen autotiheyksien suhteen on oletet-

tu pysyvän ennallaan. 

Taulukko 4.8 Kotitalouksien autoistuneisuus eri alueil-
la verrattuna koko maan keskiarvoon v. 
1976 kotitaloustiedustelun perusteella se-
kä arvio v. 1990 

OSA-ALUE JA KUNTATYYPPI VZiH. 	1 AUTO VH. 2 AUTOA 
1976 1990 1976 1990 

Etelä-Suomi 

- pääkaupunkiseutu 0,8 0,7 0,5 0,5 

- kaupungit 0,9 0,9 0,8 0,8 

- muut kunnat 1,1 1,1 1,3 1,3 

Väli-Suomi 

- kaupungit 1,0 1,0 0,9 1,0 

- muut kunnat 1,0 1,1 1,0 1,3 

Pohjois-Suomi 

- kaupungit 1,0 1,0 0,5 1,0 

- muut kunnat 1,1 1,1 1,6 1,3 

4. 3 	Henkilöautokantaennuste 

Henkilöautokantaennuste on laadittu kotitalouksien au-

tonomistuksessa tapahtuvaksi arvioitujen muutosten poh-

jalta. Kokonaisennuste on saatu, kun kotitalouksien 

käytössä olevien autojen määrään on lisätty yritysten 

yms. pelkästään virkakäytössä olevien henkilöautojen 

määrä. Huomattakoon, että ennusteen perusvuosi on 1976. 



Henkilöautokannan kehitysennuste eri skenaarioissa on 

esitetty taulukossa 4.9. Taulukossa on esitetty henki-

löautokannan lisäksi henkilöautotiheys ja kannan keski-

määräinen muutosnopeus. Lisäksi on esitetty rekisteröin-

ti - poisturna -mallilla lasketut vuotuiset uusien henki-

löautojen ensirekisteröintirnäärät, joita ennusteen to-

teutuminen edellyttää, sekä vanhojen autojen poistuma- 

ja uusintarekisteröinti:määrät, jotka ennusteesta seuraa-

vat. 

Kasvuskenaariossa (A) henkilöautokanta lisääntyy aikavä-

lillä 1980 - 1990 n. 39 % ja aikavälillä 1980 - 2000 n. 

63 %. Kannan kasvunopeus hidastuu selvästi 1990-luvulla 

verrattuna 1980-lukuun. Ensirekisteröjntjen määrä kas-

vaa koko ajan ja on v. 2000 138 000 autoa vuodessa. 

Sopeutumisen skenaariossa (3) henkilöautokanta kasvaa 

aikavälillä 1980 - 1990 n. 30 % ja aikavälillä 1980 - 

2000 n. 49 %. Tässä skenaariossa ensirekisteröjnnit ovat 

1980-luvun puolivälistä eteenpäin 110 000 - 115 000 au-

toa vuodessa. 

Kriisiskenaariossa (C) henkilöautokanta säilyy suun-

nilleen nykytasolla koko ennustejakson. Ensirekiste-

röintien määrä putoaa noin 70 000 autoon. 

Kuvassa 4.17 on esitetty henkilöautokannan kehitys vuo-

desta 1950 ja ennusteet eri skenaarioissa. Kuvassa 4.18 

on esitetty vastaavasti henkilöautotiheyden muuttumi-

nen. Vuonna 1978 henkilöautotiheys oli 234 autoa/1000 

asukasta kohti. Kasvuskenaariossa (A) henkilöautoti-

heys v. 2000 nousee lähelle 400 autoa/1000 asukasta, 

sopeutumisen skenaariossa 335 autoon/1000 asukasta ja 

kriisiskenaariossa jää 225 autoon/1000 asukasta. 

Henkilöautokannan ja -tiheyden läänikohtaist ennusteet 

on esitetty liitteessä 7. Alueellisten ennusteiden laa-

timisperiaate on esitetty kohdassa 4.24. Henkilöautoti-

heyden ennustetaan kasvavan harvaanasutuilla alueilla 



Taulukko 4.9 Henkilöautokanta, kannan keskimääräinen 
muutosnopeus, henkilöautotiheys sekä 
vuotuisten ensirekisteröintien, uusinta-
rekisteröintien ja poistuman määrät eri 
skenaarioissa vuosina 1970 - 2000 

SKENAARIO A 

VUOSI IKILI5AtYIO-  KANNAN 1 HA-TIHEYS 
KANTA MUYI'OS (A1JTOA/ 

- (%/v) 1000 AS.) 

1970 712 000 152 

1975 996 000 38 
211 

1980 1 199 000 3,9 
250 

1985 1 453 000 2 7 
298 

1990 1 663 000 18 
1995 1 816 000 15 

368 

2000 1 958 000 396 

rsIPEIaS-  UUSINTI\RE 
TERÖINNIT KISTERÖINNIT 

92 000 

118 000 13 000 71 000 

118 000 16 000 84 000 

127 000 21 000 98 000 

129 000 25 000 114 000 

131 000 29 000 130 000 

138 000 28 000 142000 

SKENAARIO B 

IKILÖAUTO 
KANTA 

KANNAN 
MULTIOS 

HA-T]:HEYS 
(AU'IOA/ TERÖINNIT KISTERÖINNIT VUOSI1 

(%/v) 1000 AS.) ___________ 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

20OO 

1 

1 

1 

1 

1 

712 

996 

140 

310 

452 

555 

655 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

23 

3,3 

2,1 

1,4 

1,2 

152 

211 

238 
1 

269 

294 

315 

335 

92 

118 

100 

111 

110 

109 

115 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

13 

16 

20 

22 

25 

27 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

71 

83 

96 

104 

114 

122 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

SKENAARIO C 

I(IIA 
(AIYTOA/ INNIT KISTERÖINNIT SI 

(%/v) 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

1 

1 

1 

1 

1 

712 

996 

045 

096 

121 

118 

114 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

6,9 

1,0 

1,0 

65 

-0,1 

-0,1 

211 

218 

225 

227 

226 

225 

118 

77 

86 

76 

70 

70 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

13 

15 

17 

19 

18 

19 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

71 

83 

93 

90 

89 

90 

000 

000 

000 

000 

000 

000 
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Kuva 4.17 Henkilöautokanta eri skenaariojssa vuosina 
1950 - 2000 
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Kuva 4.18 Henkilöautotiheys (henkilöautoa/1000 asu-
kasta) eri skenaarioissa vuosina 1950 - 
2000 



keskimääräistä nopeammin, jolloin autokannan kasvu Väli- 

ja Pohjoi-Suomen lääneissä on Etelä-Suomea voimakkaam-

paa. 

Kotitalouksien autonomistuksen kehittyminen eri skenaa-

rioissa on kuvattu taulukoissa 4.10 ja 4.11. Vuonna 1976 

autollisia kotitalouksia oli 54 %. Kasvuskenaariossa (A) 

autollisten kotitalouksien osuudeksi v. 2000 ennustetaan 

71 %, sopeutumisen skenaariossa (B) 67 % ja kriisiskenaa-

riossa (C) 51 %. Autollisten kotitalouksien osuuden ke-

hitystä tarkasteltaessa tulee muistaa, että kotitalouk-r 

sien keskikoon pienenemisen seurauksena kotitalouksien 

kokonaismäärä lisääntyy. Tämä selittää autollisten ko-

titalouksien osuuden vähenemisen kriisiskenaariossa (C) 

vaikkahenkilöautokanta säilyy suunnilleen ennallaan. 

Taulukko 4.10 Autollisten kotitalouksien osuuden ke- 
hitys eri skenaarioissa 

KOTITALOUDEN 

P'1IEHEN 

IK 	(v) 	- 

AUTOLLISTENKOTITALOUKSIEN % - OSUUS 

A B C 

1976 1985 2000 1985 2000 1985 2000 

- 24 

25 - 44 

45 - 64 

65 - 

44 

71 

54 

14 - 

56 

82 

67 

28 

66 

90 

77 

40 

52 

78 

64 

23 

62 

86 

68 

36 

43 

71 

53 

14 

43 

71 

52 

16 

KESKIMiRIN 54 65 71 61 67 53 51 

Taulukko 4.11 Vähintään 2 henkilöautoa omistavien koti- 
talouksienosuuden kehitys eri skenaa-
rioissa 

!KOTITALOUDEN V2HINTN 2 AUTOA O1ISTAVIEN KOTITALOUKSIEN %-OSUUS 

A B C PMIEHEN 

IK 	(v) 1976 	1985 2000 1985 2000 - 1985 	1 	2000 

-24 2 	3 5 3 4 2 	2 

25 - 44 6 	13 25 9 15 7 	8 

45 - 64 9 	17 30 13 20 10 	12 

65- ____ l1 	i 2 1 2 1 	1 

SKIMURIN 
r -  

6j11 21 
_______ 

8 
________ 

14 
_______ _____________ 

7 	6 

86 



Vuonna 1976 6 %:lla kotitalouksista oli käytössään kak-

si tai useampia henkilöautoja. Vuonna 2000 tällaisten 

kotitalouksien osuudeksi ennustetaan kasvuskenaariossa 

(A) 21 %, sopeutumisen skenaariossa (B) 14 % ja kriisi-

skenaariossa (C) 6 %. 

	

4.4 	Henkilöautojen liikennesuoritteen kehitys 1  

	

4.41 	Liikennesuoritteen seuranta 

Liikennesuoritteen kehittymistä seurataan liikennelas-

kennoin, polttoaineen kulutuksen perusteella sekä yk-

sittäisten kysely- tai haastattelututkimusten avulla. 

Tie- ja vesirakennushallituksen liikennelaskennoin suo-

rittama liikennesuoritteen seuranta kattaa yleisten tei-

den verkon, mutta taajamien katuverkko ja yksityistiet 

ovat jatkuvan seurannan ulkopuolella. Viisivuotisvälein 

suoritetussa ns. yleisessä liikennelaskennassa on ollut 

laskentapisteitä myös katuverkolla, jolloin on voitu 

selvittää katuverkon suorite. Useat kaupungit suoritta-

vat katuverkkonsa liikennemäärien kehitysseurantaa, mut-

ta yhtenäisen käytännön puuttuessa ei koko maan katta-

vaa kehityskuvaa ole mandollista tällä tavoin saada. 

Liikenteen kuluttaman polttoainernäärän perusteella voi-

daan tieverkon kokonaisliikennesuorite arvioida autojen 

keskikulutuksen avulla. Liikennesuoritteen jakautuminen 

eri autolajeille voidaan, myöskin arvioida melko tarkkaan, 

mutta suoritteen jakautumisesta tieverkon eri osille ei 

polttoaineen kulutuksen' perusteella saada tietoa. 

Vertailutietona em. seurantatavoille suorite on saatu 

henkilöautojen osalta TVH:n henkilöliikennetutkimukses-

ta vuodelta 1974 ja kuorma-autojen osalta tavarankulje-

tustilaston esitutkimuksesta vuodelta 1978. Molemmat 

1 Eri autolajien liikennesuoritteiden kehitystä, ennus-
tamismenetelmiä ja. ennusteita on kuvattu tarkemmin 
Seppo Lampisen dipiomityössä "Tieliikenne 1980 - 2000" 
/19/. 



ovat otantaan perustuvia kyselytutkimuksia, joissa mat-

kapäiväkirjan avulla saatiin arvio liikennesuorittees-

ta koko tieverkolla. 

4.42 	Liikennesuorite vuosina 1965 - 1978 

Liikennelaskentoihin ja henkilöliikennetutkimukseen 

perustuen on henkilöautojen liikennesuoritteen kehitys 

vuosina 1965 - 78 ollut kuvan 4.19 mukainen. 

HENKILÖAUTOJEN 

20 

15 

10 

1965 	 1970 	 1975 	
VUOSI 

Kuva 4.19 Henkilöautojen kokonaisliikennesuorite 
vv. 1965 - 1978 

Henkilöautojen liikennesuorite kasvoi vuodesta 1965 vuo-

teen 1977 2,15-kertaiseksi eli 6,6 % vuodessa. Viime 

vuosina kasvu on kuitenkin ollut selvästi hitaampaa eli 

alle 4 % vuodessa. Kuvassa 4.19 on havaittavissa vuoden 

1974 energiakriisin aiheuttama liikennesuoritteen pie-

neneminen, joka'tosin kompensoitui seuraavan vuoden 

keskimääräistä voimakkaampana kasvuna. 



Taulukossa 4.12 on esitetty henkilöautojen liikennesuo-

ritteen jakautuminen eri tieluokille. Liikennesuorittees-

ta ajetaan runsas 60% maanteillä ja yli 10% paikallisteil-

lä. Katujen, kaavateiden ja yksityisteiden osuudeksi jää 

noin neljännes. 

Taulukko 4.12 Henkilöautojen liikennesuorite (milj. 
ajonkm) teiden hallinnollisen luokan 
mukaan vuosina 1965 - 1978 

Vuosi 

Tieluokka 

vt kt mmt mt yht. pt yl.tiet muut yht. 

1965 2 	300 400 2 400 5 	100 . 	 . . 	 . . 	
. 9 	100 

1975 5 	300 1 	600 4 	600 11 	600 . 	 . . 	 . . 	
. 19 	200 

1977 5 500 1 	800 4 	700 12 000 2 	300 14 	400 5 	200 19 	600 

1978 5 	800 1 900 4 	800 12 500 2 300 14 800 . 	 . 

vt = vartatie 

kt kantatie 

mmt = muut maantiet 

mt 	maantie (= vt+kt+mint) 

pt = paikallistie 

yl tiet = yleiset tiet (=mt+pt) 

muut = kadut, rakennuskaavatiet, yksityistiet 

	

4. 5 	Henkilöautoliikenteen suorite-ennuste 

	

4. 51 	Ennustamismenetelmä. 

Henkilöautojen liikennesuorie-ennuste saatiin kertomal- 

la autokantaennusteesta saatu autokanta keskimääräisel-

lä ajosuoritteella (kuva 4.20). Ajosuoritteen kehityk-

sestä ei ole pyritty rakentamaan malleja, vaan lähtökoh-

daksi on valittu ajosuoritteen kehityksen ja ajosuorit-

teeseen vaikuttavien tekijöiden mandollisimman laaja 

yleinen tarkastelu. Määrittämällä eri tekijöiden vaiku-

tus ajosuoritteeseen saatiin nykyisistä ajosuoritetie-

doista ajosuorite-ennusteet. 
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[osuoRITE1 	LIIKENNESUORITj 

tAUTOKANTA 	
X 	/autO/v.) 	

= 	1 (ajon km/ v.) 	

] 

Kuva 4.20 Liikennesuorite-ennuste syntyy autokantaen- 
nusteen ja ajosuoritearvion tulona 

Ennuste henkilöautojen kokonaisliikennesuoritteen jakau-

tumisesta eri tielajeille saatiin tarkastelemalla lähin-

nä aluerakenteessa tapahtuneiden ja ennakoitujen muutos-

ten vaikutusta liikennemäärijn. Ennuste henkilöautomat-

kojen tarkoitusjakaumassa tapahtuvista muutoksista on 

tehty lähinnä ihmisten ajankäytössä ja elintavoissa edo-

tettujen muutosten pohjalta. 

4.52 Henkilöautojen ajosuorite-ennuste 

Henkilöautojen ajosuorftteen eli autolla keskimäärin 

vuodessa ajetun matkan kehitys on esitetty kuvassa 4.21. 

Ajosuorite on vaihdellut jonkin verran vuosittain, mut-

ta pitkällä aikavälillä siinä on havaittavissa selvästi 

L1MVII (M TC I'J 

2200C 

18 OOC 

1965 	 lg7o 	 1975 	 vuosi 

Kuva 4.21 Henkilöautojen keskimääräinen ajosuorite 
(km/auto/vuosi) vuosina 1965 - 78 



laskeva suuntaus. Ajosuoritteen pienenemiseen vaikutta-

nee henkilöautotiheyden kasvu, sillä ilmeisesti ensim-

mäiseksi auton ovat hankkineet ne, joilla sen käyttö- 

tarve on suurin. Autokannan kasvaessa ja käytettyjen au-

tojen määrän lisääntyessä sekä vraliisuustason kasvaes-

sa autoja hankitaan pienempääkin käyttötarvetta varten 

mm. prheen kakkosautoiksi. Tällä hetkellä henki1öuto 

jen keskimääräinen ajosuorite on n. 18 000 km/v. 

Kuten luvussa 2 (kuva 2.1) on esitetty, ajosuoritteen 

kehitykseen ajatellaan vaikuttavan ainakin seuraavien 

tekij öiden: 

- taloudellinen kehitys (käytettävissä olevat tulot) 

- julkisen vallan toimenpiteet 

- energian hinta ja saatavuus 

- alue- ja yhdyskuntarakenne 

- ajankäyttö, elintavat ja asenteet. 

Edellä todettiin, että myös autotiheydellä lienee oma 

vaikutuksensa keskimääräisen ajosuoritteen kehitykseen. 

Ajosuoritteen ennustaminen tapahtui siten, että luette-

loitiin ajosuoritteeseen vaikuttavat tekijät sekä ar-

vioitiin vaikutuksen suunta ja suuruus. Arvio ajosuo-

ritteen kehityksestä skenaarioittain syntyi eri teki-

jöiden vaikutusten yhdisteenä. Kun edellä lueteltujen 

tekijöiden vaikutuksia on käsitelty luvussa 3, tyydy-

tään tässä esittämään arvioinnin tuloksena syntynyt ajo-

suorite-ennuste (taulukko 4.13). 

Taulukko 4.13 Henkilöautojen keskimääräinen ajosuorite 
(km/auto/vuosi) vuosina 1980 - 2000 

Vuosi 

Skenaario 

A B C 

1980 18 000 18 000 18 000 

1985 18 250 17 500 17 000 

1990 18 500 17 000 16 000 

1995 18 750 16 500 15 000 

2000 19 000 16 000 14 000 



Kasvuskenaariossa (A) keskimääräinen ajosuorite kääntyy 

hitaaseen kasvuun, joka on yhteensä noin 6 % vuoteen 

2000 mennessä. Sopeutumisen skenaariossa (B) ajosuorite 

jatkaa laskuaan puolisen prosenttia vuodessa eli yhteen-

sä runsaat 10 %. Kriisiskenaario.ssa (C) ajosuorite las-

kee selvästi nykyiseltä tasoltaan: vähennys on noin 

prosentin vuodessa eli yli 20 % vuosisadan loppuun nen-

nessä. 

4.53 	Henkilöautojen luikennesuorite-ennuste 

Liikennesuorite-ennuste on saatu kertomalla autojen lu-

kumäärä keskimääräisellä ajosuoritteella. Henkilöauto-

jen lilkennesuoritteen kehitysennuste koko tieverkolla 

on esitetty taulukossa 4.14. 

Taulukko 4.14 Henkilöautojen liikennesuorite (milj. 
ajonkm) ja keskimääräinen muutosnopeus 
vuosina 1965 - 2000 

VUOSI HENKILÖAUTOJEN LIIKENNESUORITE 
(MILJ. AJONKM) 

1965 9 100 

1970 13 900 	(8,8 %/v) 

1975 19 200 	(6,7 %/v) 

SKENAARIO A B C 

1980 	121 600(2,4 %/v) 20 	500(1,3 %/v) 18 800(0,4 %/v) 

1985 26 soo4'2 %/v) 	
} 2Q 	900 (2,2 %/v) 18 600 (-0,2 %/v) 

1990 30 800( 3 1 1  %/v) 24 	,700(h,5 %/v) 17 900 (-0,8 

1995 34 ioo2'° %/v)  25 	oo( 0,8  %/v) 16 800 	1,3 %/v) 

2000 37 200( 1,8  %/v) 26 	soo°'6 %/v)  15 600 	1 1 5 %/v)j 

Kasvuskenaariossa (A) henkilöautojen liikennesuorite 

kasvaa voimakkaasti nykyisestä. Vuosina 1980 - 90 kasvu 

on n. 43 % ja aikavälillä 1980 - 2000 n. 72 %. 

Sopeutumisen skenaariossa (B) kasvu on selvästi hitaain-

paa; aikavälillä 1980 - 90 n. 20 % ja aikavälillä 1980 - 

2000 n. 29 %. 
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Kriisiskenaariossa (C) likennesuorite kääntyy laskuun 

jo 1980-luvulla. Vuosina 1980 - 90 suorite pienenee n. 

5 % ja 1980 - 2000 n. 17 %. 

Sekä A- että B-skenaariossa kasvu on voirnakkaampaa 1980- 

luvulla kuin 1990-luvulla;. B-skenaariossa kasvu lähes 

pysähtyy 1990-luvulla. 

Henkilöautojen liikennesuoritteen kehittyminen ylei-

sillä teillä koko maassa ja lääneittäin on esitetty 

liitetaulukossa 9. 

4.25 	Henkilöautojen liikennesuorite tieluokittain 

Yleisiä teitä on vuonna 1979 yhteensä 74 219 km, joista 

- maanteitä 40 021 km (54 %) 

- valtatiet 	6 919 km ( 9 %) 

- kantatiet 	4 069 km ( 5 %) 

- muut maantiet 29 033 km (39 %) 

- paikallisteitä 34 197 km (46 %). 

Katu- ja rakennuskaavateitä oli v. 1975 7 597 km ja 

yksityisteiden pituudeksi arvioitiin samana vuonna 

89 000 km. 

Liikennesuoritteen jakautumista tarkasteltaessa olete-

taan eri tieluokkiin kuuluvien teiden osuuden pysyvän 

nykyisellään. Hallinnollisessa luokituksessa mandolli-

sesti tapahtuvat muutokset tai uusien väylien rakentami-

nen saattavat muuttaa ennustettua suoritejakaumaa. 

Liikennesuoritteen tieluokittaisen jakautumaennusteen pe-

rusteena ovat lähinnä alue- ja yhdyskuntarakenteen (luku 

3.6) sekä ihmisten ajankäytön, elintapojen ja asenteiden 

(luku 3.5) ennakoitu kehitys ja tästä johtuvat vaikutuk-

set tieliikenteeseen. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteen osalta liikennesuoritteen 

jakautumiseen eri tielajeille vaikuttaa se, kuinka voi- 



makkaana taajamistuminen tulee jatkumaan. Taajamistumi-

sen seurauksena liikenne keskittyy taajamia yhdistäväl-

le päätieverkolle ja taajamien katuverkolle. Tällöin ha-

ja-asutusalueiden alempiasteisen tieverkon. osuus liiken-

nesuoritteesta tulee putoamaan. Tällainen kehityssuunta 

liikennesuoritteen jakautumisessa on ollutviime aikoi-

na selvästi havaittavissa. 

Muita liikennesuoritteen jakautumiseen vaikuttavia 

seikkoja ovat alueiden välisen muuttoliikkeen voimak-

kuus, kaupunkikeskustojen ruuhkautuminen ja yhdyskun-

tarakenteen kehitys. Muuttoliikkeen seurauksena syntyy 

pitkiä vapaa-ajan matkoja entiselle kotiseudulle ja nä-

mä kuormittavat lähinnä päätieverkkoa. Kaupunkikeskus-

tojen ruuhkautuminen autokannan kasvun seurauksena vä-

hentää katuverkon osuutta liikennesuoritteesta. Mikäli 

yhdyskuntien hajaantuminen jatkuu, tulee tämä kasvatta-

maan henkilöliikennettä taajamissa. Vastaavasti yhdys-

kuntarakenteen eheytyminen parantaa kevyen liikenteen 

ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja vähentää 

henkilöauton käyttötarvetta taajamissa. 

Ajankäytön, elintapojen ja asenteiden osalta liikenne-

suoritteen tielajeittaiseen jakautumiseen vaikuttavat 

eniten vapaa-ajan määrä ja sen viettotavat sekä suhtau-

tuminen joukkoliikenteeseen. Henkilöautolla tehtävät va-

paa-ajan matkat ovat pidempiä kuin henkilöautomatkat 

yleensä, mikä viittaa siihen, että ne kuormittavatkes-

kimääräistä enemmän päätieverkkoa. Koska vapaa-aika tu-

lee edelleenkin lisääntymään, tämä kasvattaa päätiever-

kon suoriteosuutta. Joukkoliikenne on kilpailukykyisin-

tä taajamissa ja suurten taajamien välisessä kaukolii-

kenteessä, joten joukkoliikenteen käyttöhalukkuus vai-

kuttaa toisaalta katuverkon ja toisaalta päätieverkon 

suoriteosuuksiin. 

Henkilöautojen liikennesuoritteen jakautuminen tielajeit-

tain on esitetty kuvassa 4.22 ja tarkemmin liitetaulu-

kossa 8. 
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Henkilöautojen 
liikennesuorite 

(milj.ajon, km) 

1977 	1980 	A 	B 	C 

2000 

Kuva 4.22 Henkilöautojen liikennesuorite ja sen prosent-
tijakauma tielajeittain vuosina 1977 - 2000 

Kasvuskenaariossa (A) yleiset tiet kasvattavat selvästi 

osuuttaan henkilöautojen liikennesuoritteesta, mikä joh-

tuu lisääntyneistä vapaa-ajan matkoista. Taajamistumisen 

seurauksena kasvu suuntautuu päätieverkolle. 

Sopeuturnisen skenaariossa (B) vaikutukset ovat srnan 

suuntaisia kuin kasvuskenaariossa, mutta eivät yhtä voi-
makkaita. 
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Kriisiskenaariossa (C) liikennesuoritejakauma säilyy lä-

hes nykyisellään. Polttoaineen reaalihinnan nousun seu-

rauksena tullaan kaikentyyppistä liikkumista vähentämään. 

Ainoa muutos on yleisten teiden liikennesuoritteen painot-

tuminen valta- ja kantateiden suuntaan, mikä johtuu väes-

tön siirtymisestä haja-asutusalueilta taajamiin. 

4.55 	Henkilöautojen liikerinesuorite matkan tarkoituk- 

sen mukaan 

Henkilöautomatkojen trkoitustarkastelun lähtökohtana on 

käytetty TVH:n henkilöliikennetutkimusta vuodelta 1974. 

Tutkimuksen mukaan henkilöautomatkoista lukumääräisesti 

runsas klmannes on työmatkoja, saman verran vapaa-ajan 

matkoja ja noin neljännes ostos- ja asiointimatkoja. Hen-

kilöautojen liikennesuoritteesta sen sijaan noin puolet 

syntyy vapaa-ajanmatkoilla, runsas kolmannes työmatkoil-

la ja vajaa kuudennes ostos-ja asiointimatkoilla. 

Matkojen lukumäärän ja suoritteen jakaumien eroavuus joh-

tuu siitä, että puolet suoritteesta kertyy yli 30 km:n mit-

taisilta matkoilta, joita lukumääräisesti on vain noin 12%. 

Vapaa-ajanmatkat ovat selvästi keskimääräistä pidempiä ja 

ostos- ja asiointimatkat puolestaan keskimääräistä lyhyem-

piä. 

Henkilöautomatkojen tarkoitusjakaumaa ja sen muuttumiseen 

vaikuttavia seikkoja on käsitelty laajemmin luvussa 3.5. 

Siellä esitetyn perusteella on päädytty kuvan 4.23 ennus-

teeseen henkilöliikenteen matkantarkoitusten jakautumises-

ta eri skenaarioissa. 

Kasvuskenaariossa (A) työmatkojen suorite kasvaa määräl-

lisesti, vaikka osuus koko suoritteesta supistuu. Henki-

löliikennetutkirnuksen mukaan henkilöauton kuljettajana 

tehtyjen työmatkojen liikennesuorite on 74 % kaikkien 

työmatkojen suoritteesta. Voimakkaan taloudellisen kas-

vun ja ikärakenteen muutoksen (työikäisen väestön lisään-

tymisen) vaikutuksesta työmatkojen lukumäärä kasvaa, 

pientaloasumisen lisääntymisen vuoksi työmatkojen keski- 
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Kuva 4.23 Henkilöautojen li-ikennesuoritteen jakautumi-

neri matkantarkoitukSen mukaan 

pituus kasvaa ja kulkutapajakauma painottuu yhä enem-

rnän henkilöauton suuntaan. 

Ostos- ja asiointimatkojen osuuden on oletettu säilyvän 

ennallaan, mikä perustuu lähinnä perheiden "kakkosauto-

jen" lukumäärän voimakkaaseen kasvuun. Perheen toista 

autoahan käytetään ennen kaikkea ostos- ja asiointimat- 



koihin ja huomattavasti vähemmän työ- ja vapaa-ajan 

matkoihin. Vapaa-ajanmatkojen osuus kasvaa voimakkaasti 

lisääntyneen vapaa-ajan ja auton käytön mandollistavan 

tulokehityksen seurauksena. 

Sopeutumisen skenaariossa (B) on oletettu työmatkojen 

kokonaissuorjtteen kasvavan vähän, mikä kuvastaa lähin-

nä nykytilanteen jakautumista ottaen kuitenkin huomioon 

samansuuntaiset, mutta lievemmät muutostrendit kuin A-

skenaariossa. Vapaa-ajan matkoilla henkilöautoa käyte-

tään suunnilleen samaan tapaan kuin nykyisinkin. Ostos- 

ja asiointimatkojen osuus pysyy muuttumattomana, mikä 

merkitsee näiden matkojen kokonaissuoritteen kasvua. 

Kriisiskenaariossa (C) on otettu huomioon AUNE-tutkimuk-

sen /24/ antamat viitteet auton käyttötarpeesta ja mah-

dollisuuksista luopua henkilöauton käytöstä. Selvästi 

vähiten on oletettu tingittävän vapaa-ajan matkoista. 

Huomattavin vähennys tapahtuu työmatkoilla, koska ne 

voidaan usein tehdä vaihtoehtoisilla kulkutavoilla. Lä-

hes yhtä suuri vähennys tapahtuu ostos- ja asiointimat-

koilla, mikä on seurausta taajamistumiskehityksestä ja 

palvelujen saavutettavuuden paranemisesta; matkat voi-

daan usein tehdä myös polkupyörällä tai linja-autolla. 
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5. 	KUORMA-AUTOKANTA JA -LIIKENNE 

	

5.1 	Kuorma-autokannan ja -liikenteen kehItys 

Kuorma-autokannan kehitys vuosina 1950 - 1978. on esitet-

ty kuvassa 5.1. 1950-luvulla kuorma-autokannan kasvu oli 

hyppäyksellistä, mutta keskimäärin varsin nopeaa. Koko 

1960-luvun ajan kuorma-autojen määrä pysyi noin 45' 000 kap-

paleessa, josta se on 1970-luvun alkupuoliskolla kivunnut 

50 000 autoon. Vuodesta 1975 lähtien kuorma-autokanta on 

pysynyt suunnilleen vakLona eli hieman yli 50 000 autona. 

60000 f KUORMA-AUTOJEN 
LUKUMÄARA 

50 000 
TÄYSPERÄVAUNULLISET 
KUORMA-AUTOT (KATP) 

PU0LIPERÄVAUNULLI SET 40000 
KUORMA-AUTOT (K APP) 

30000 
KUORMA-AUTOT 
ILMAN PERÄVAUNUJA 

(KAIP) 
20000 

rsxw 

1950 	 1960 	 1970 	 1978 	 VUOSI 

Kuva 5.1 Kuorma-autokanta vuosina 1950 - 1978 

Kuorma-autojen kuljetuskapasiteetin kasvu on ollut sel- 

västi kannan kasvua nopeampaa. Suurimpia sallittuja ak-

seli-, teli- ja kokonaispainoja on korotettu, minkä seu- 

rauksena kuorma-autokalusto on muuttunut järeämmäksi. 

Toinen kuljetuskapasiteettia lisäävä piirre on ollut 



kuorma-autojen tyyppijakauman muuttuminen. Sekä perävau-

nuttoinien että puoliperävaunullisten kuorma-autojen niää-

rä on vähentynyt, ja kuorma-autokannan kasvu 1970-luvul-

la perustuu täysperävaunullisten kuorma-autojen yleisty-

miseen. 

Kuorma-autoj en kokonaisliikennesuoritteen kehittymisestä 

on tietoja vain muutamilta vuosilta. TVL:n yleisten lii-

kennelaskentojen ja tavarankuljetustilaston /5/ mukaan 

liikennesuorite on kehittynyt taulukon 5.1 mukaisesti. 

Taulukko 5.1 Kuorma-autojen kokonaisliikennesuorite 
(milj. ajonkm) vuosina 1965 - 1978 

VUOSI KAIP KAPP KATP YHT. 

1965 . 	 . . 	 . . 	
. 2100 

1970 . 	 . . . 	 . 2200 

1975 1400 - 	200 600 2200 

1978 1100 200 900 2200 

Kuorma-autojen kokonaisliikennesuorite ei näytä paljon-

kaan kasvaneen sitten 1960-luvun puolivälin, mutta 

kuorma-autotyypeittäin muutokset ovat selviä. Täysperä-

vaunullisten kuorma-autojen suoriteosuus on kasvanut 

selvästi ja perävaunuttomien osuus supistunut. 

5. 2 	Ennustamismenetelmä 

Kuorma-autoennuste poikkeaa sekä kannan että liikennesuo-

ritteen osalta lähestymistavaltaan muiden autolajien en-

nusteista. Kuorma-autojen kohdalla on lähtökohtana tuo-

tannon toimialoittainen kehitysennuste ja vastaava kulje-

tustarvearvio, josta saadaan liikennesuorite ja edelleen 

kuljetuksia varten tarvittava kuorma-autokanta. 
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Ennustamismenetelmää on havainnollistettu kuvassa 5.2. 

Lähtien erilaisista taloudellisen kehityksen skenaariois- 
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Kuva 5.2 Kuorma-autoliikenteen ja -kannan ennustamis-
menetelmä 

ta on arvioitu tuotannon kehitys toimialoittain. Tuotan-

toa on tällöin mitattu bruttokansantuotteen volyymina. 

Nykyisen toimialoittaisen tavarankuljetussuoritteen ja 

tavarankuljetustarpeen muutösennusteen perusteella on 

saatu arvio siitä, paljonko kuljetussuoritetta tarvitaan 

yhden BKT-volyymiyksikön (esim. 1 milj. mk  BKT-erän) 

tuottamiseen eri toimialoilla. Toimialoittaisen tuotan-

toarvion ja tuotantoyksikköä kohti tarvittavan kuljetus-

suoritteen 1  avulla on laskettu toimialoittaiset kulje- 

1 Kuljetussuorite (tnkrn) = kuljetettavan tavaran paino 
(tn) x kuljetettava matka (km) 



tussuoritteet, joiden summana on saatu kokonaiskuljetus-

suorite eri ajankohtina ennustejaksolla. Jakamalla kul-

jetussuorite keskimääräisellä kuormanpainolla saadaan 

liikennesuorite, ja tästä edelleen kuorma-autokanta ja-

kamalla liikennesuorite keskimääräisellä kuorma-auton 

ajosuoritteella. Menetelmä edellyttää, että kuorma-auto-

kannan rakenne, so. perävaunuttomien, puoli- ja täyspe-

rävaunullisten kuorma-autojen osuudet koko kannasta, ar-

vioidaan erikseen. 

5.3 	Kuljetussuorite-ennuste 

Kuljetussuorite-ennusteen pohjaksi on laadittu toimi-

aloittainen tuotannon kehitysennuste eri skenaarioissa 

(liitetaulukko 10). Ennuste perustuu viimeisimpiin ai-

heesta laadittuihin selvityksiin /8/, /17/, /25/. Kuor-

ma-autojen tavarankuljetustiläston /5/ perusteella on 

laskettu, kuinka suuren kuljetussuoritteen yhden BKT-yk-

sikön (esim. 1 milj, mk BKT-erä) tuottaminen eri toimi- 

aloilla tällä hetkellä vaatii. Kuljetussuorite-ennustet-

ta laadittaessa on otettu huomioon se, 4  ettei tuotannon 
kuljetustarve todennäköisesti lisäänny BKT:n kasvun suh-

teessa. 1960-luvun loppupuolella kuorma-autoliikenteen 

kuljetussuorite kasvoi n. 7 % BKT:ta nopeammin, 1970- 

luvun alkupuoliskolla vastaava luku oli n. 5 % ja ny-

kyään kasvunopeus lienee lähes sama kuin BKT-kasvu. 

Automaatiokehityksestä, tuotannon erikoistumisesta yms. 

johtuen on tavarankuljetustarpeen ainakin A- ja B-ske-

naarioissa oletettu kasvavan BKT:ta hitaammin (taulukko 

5.2). 

Taulukko 5.2 Arvio tavarankuljetussuoritteen ja brut- 
tokansantuotteen kasvun välisestä suhtees-
ta 1980- ja 1990-luvulla 

Aikaväli 

Skenaario 

A 	B 	C 

1980-1990 0,90 	0,95 	1,00 

1990-2000 0,70 	0,80 	1,00 
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Ennuste kuorma-autojen kuljetussuoritteen kehityksestä 

on esitetty taulukossa 5.3. Kuljetussuoritten jakautu-

minen ri toimialoille on esitetty liitetaulukossa 11. 

Taulukko 5. 3 Kuorma-autojen tavarankuljetussuoritteen 
kehittyminen eri skenaarioissa vuosinaT 
1978-2000 

VUOSI KUORMA-AUTOJEN TAVARANKULJETUS- 
SUORITE 	(MILJ.TNKM) 

____ A 	
] 

B 1 
1978 15500 ___________ ______________ 

16 	700 16 	700 16 	700 1980 

1990 23 000 21 	400 18 	900 

2000 27 600 23 	900 21 	000 

5. 4 	Kuorma-autojen liikennesuorite-eflnuste 

Liikennesuorite-ennuste on saatu jakamalla kuljetussuo-

rite keskimääräisellä kuormanpainolla, jonka on oletet-

tu kehittyvän seuraavasti: 

v. 	1978 7000 kg 

v. 	1980 720,0 kg 

v. 	1990 8300 kg 

v. 	2000 9000 kg 

Arvio kuormanpainon kasvusta perustuu täysperävaunullis-

ten kuorma-autojen osuuden lisääntymiseen sekä oletta-

mukseen, että hyötykuormaa lisäämällä ja kaluston käyt-

töä tehostamalla kuormanpainoa voidaan lisäksi nostaa 

1980-luvulla 10 % ja 1990-luvulla 5 %. Hyötykuorman li-

säämistä edesauttaa tekninen kehitys, jolloin auton oma- 

painon pudotessa voidaan hyötykuormaa kasvattaa. Samaan 

suuntaan vaikuttaa myös pyrkimys kuljetusten järkeistärni-

seen mm. liikennelupapolitiikkaa kehittämällä. 



Suurimpien sallittujen akseli-, teli- ja kokonaispaino-

jen on oletettu säilyvän ennallaan huolimatta siitä, et-

tä mm. energian hinnannousu lisää painetta näiden korot-

tamiseksi. 

Kuorma-autojen liikennesuoritteen kehitysennuste on esi-

tetty taulukossa 5.4. Vuodesta 1980 vuoteen 2000 keski-

määräinen vuotuinen kasvu on kasvuskenaariossa (A) 1,5 % 

ja sopeutumisen skenaariossa (B) 0,8 %. Kriisiskenaarios-

sa (C) ei kasvua tapandu. 

Taulukko 5.4 Kuorma-autojen liikennesuorite vuosina 
1965 - 2000 ja suoritteen keskimääräinen 
vuotuinen muutosnopeus 

VUOSI KUORMA-AUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) 

1965 21.00 

1975 2200 	(0,5 %/v) 

1978 2200 	(0,0 %/v)' 

SKENAARIO A B C 

1980 2300( 2,2 	%/v) 2300( 2,2  %/v) 2300(2,2 	%/v) 

1990 2800( 2,0 	%/v) 2600(1,2  %/v) 2300( 0 1 0 	%/v) 

2000 3100(1b0 	%"j) 2700(014 %/v) 2300( 0,0 	%/v) 

Liikennesuoritteen jakautuminen kuorma-autotyypeittäjn 

on esitetty liitetaulukossa 12. Ajosuoritteiden eri 

kuorma-autotyypeillä on. oletettu säilyvän nykyisellään 

ja liikennesuoritteen muutos johtuu eri kuorma-autotyyp-

pien osuuksien muuttumisesta. 

Kuorma-autojen liikennesuorite-ennuste lääneittäin on 

esitetty liitetaulukossa 15. Koko maan liikennesuorite-

ennuste on jaettu eri läänien osalle siten, että liiken-

nesuoritteen lääneittäisten prosenttiosuuksien on ole-

tettu vuoteen 1990 mennessä muuttuvan samassa suhteessa 

kuin jalostuselinkeinojen työpaikkojen lukumäärän lää- 
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neittäiset prosenttiosuudet. Jalostuselinkeinojen kehi-

tyksen on arvioitu käytettävissä olleista tiedoista par-

haiten kuvaavan kuljetustarpeen alueellisia muutoksia. 

Vuodesta 1990 vuoteen 2000 liikennesuoritteen lääneittäis-

ten osuuksien on oletettu pysyvän muuttumattomina. Lii-

keniiesuorite kasvaa suhteellisesti hiukan Pohjois-Submes-

sa ja pienenee vastaavasti Etelä-Suomessa. 

5. 5 	Kuorma-autokantaennUste 

Kuorma-autokanta saadaan jakamalla liikennesuorite kaik-

kien kuorma-autojen keskimääräisellä ajosuoritteella. 

Ajoneuvokohtaisen ajosuoritteen on oletettu pysyvän 

kuorma-autotyypeittäin nykytasolla, mutta tyyppijakau-

man muuttumiren kasvattaa kuorma-autoje.n keskimääräis-

tä ajosuortetta. Ajosuoritteet olivat vuonna 1978: 

- kuorma-autot ilman perävaunua (KAIP) 31000 km/v 

- kuorma-autot puoliperävaunulla (KAPP) 61300 km!v 

- kuorma-autot täysperävaunulla (KATP) 92300 km/v 

keskimäärin 	45000 km/v 

Kuorma-autojen tyyppijakaurnan kehitys vuosina 1965 -1977 

ja ennuste vuosiksi 1980 - 2000 on esitetty taulukossa 

5.5. Sekä perävaunuttornien että puoliperävaunullisten 

kuorma-autojen osuus kaikista kuorma-autoista on jatku-

vasti laskenut. Puoliperävaunullisteh kuorma-autojen 

osuus ei luultavasti tule enää pienenemään, koska tiet- 

tyjä pitkiä tavaroita kuljeietaan puoliperävaunuilla ja kos-

ka puoliperävaunut ovat täysperävaunuja edullisempi tyyppi 

ulkomaanliikenteesSä autolautoilla. TäysperävaunulliSten 

osuuden oletetaan edelleen kasvavan, mutta hidastuvasti. 

Perävaunujen myynti on viime aikoina selvästi vähentynyt. 

Suuntauksena on perävaunujen monikäyttö, jolloin nuppiauto 

vaihtaa perävaunua tarpeen mukaan. 



Taulukko 5.5 Kuorma-autojen tyyppijakaurna vuosina 
1965 - 2000 

Vuosi KAIP KAPP KATP.. Yht. 

1965 85 % 11 % 4 % 100 % 

1970 82 % 8 % 10 % 100 % 

1Q71Z 
13 13 

0 
0 U 9- 0 

In l 0 
0 

-Irr 
,IUU 

o 

1977 74 % 6 % 20 % 100 % 

1980 71 % 5 % 24 % 100 % 

A,B C A,B C 

1990 65 	% 68 % 	5 % 30 % 27 	% 100 % 

2000 60 % 65 % 	5 % 35 % 30 % 100 % 

011 4siteLLy tauinkoso 	.6. 

Kuorma-autokanta on kääntynyt 1970-luvun loppupuolel1 

laskuun, jonka oletetaan kriisiskenaariossa (C) jatku-

van. Sopeutumisen skenaariossa (B) kanta säilyy suunnii-

leen nykytasolla ja kasvun skenaariossa (A) tulee jonkin 

1IW 10 3 u 1 UO11UdddLU 

2000 ja kanu 

VUOSI KUORMA-AUTOKANTA 

1965 44 500 

1970 48 
lCt 	Q 

2000lu 
0/ 61V 

1975 50 900(2,0 %/v) 

1978 50 5000l3 %/v) 

S}NAARIO A B C 

1980 	50 %/v) 50 000NO5 %/v) 50 	0000'5 	%/v) 

1990 	54 500(019 50 700(0,1 46 	4000,7 	%/v) 

2000 	56 900(014 	%/v) 300(_0,3 %/v) 9000h1 	%/v): 
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Kuorma-autokantaennuSte lääneittäin (liitetaulukko 13) 

on laadittu samoilla jakautumaolettamuksilla kuin lii-

kennesuorite-ennuste. Kannan lääneittäisissä prosentti-

osuuksissa tapahtuu vain vähäisiä muutoksia nykyisiin 

verrattuna. 
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6. 	PAKETTIAUTOKANTA JA -LIIKENNE 

	

6.1 	Pakettiautokannan ja -liikenteen kehitys 

Pakettiautokannan kehitys vuosina 1960 - 1978 on esitet-

ty kuvassa 6.1. Pakettiautoja koskevat lainmuutokset ovat 

suuresti vaikuttaneet pakettiautokannan epätasaiseen ke-

hitykseen vuosina 1960 - 1978. Pakettiauto voitiin vuo-

sina 1962 - 1967 muuttaa kolmen käyttövuoden jälkeen ve-

rotta henkilöautoksj, mikä aiheutti huomattavia vaihte-

luja pakettiautokannassa. Aika 1967 - 1971 on piilofarma-

rikautta. Verottomat piilofarmarit ovat periaatteessa 

tarkoitetut tavarankuljetukseen, mutta niitä käytetään 

myös henkilöautoluontejsestj. Vasta vuodesta 1972 läh-

tien rekisteröidyt pakettiautot ovat olleet yksinomaan 

tavarankuljetukseen tarkoitettuja autoja. 

iI.i.I.:.1.I 

EI.I.I. 

i:sI.I.II] 
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1960 	 1970 	 1978 	VUOSI 

Kuva 6.1 Pakettiautokanta vuosina 1960 - 1978 

Pakettiautokanta kasvoi 1960-luvulla keskimäärin noin 

11 % vuodessa. 1970-luvun vaihteessa piilofarmarjkaudella 

kasvu oli vielä nopeaa, mutta pieneni tämän jälkeen 4 - 5 

%:iin vuosina 1972 - 1978. 
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Pakettiautojen kuljetuskapasiteetti on lisääntynyt kan- 

nan kasvua nopeammin. Kun pakettiautokanta on vuodesta 

1972 vuoteen 1978 kasvanut 29 %, on pakettiautojen kul- 

jetuskapasiteetti lisääntynyt samana ajanja]sona 4 -2 % 

Piilofarmarikausi ajoittuu vuosille 1967 - 1971, mutta 

piilofarmare iden rekisteröinti tapahtui pääasiallisesti 

vuosina 1969 - 1971, jolloin rekisteröintimäärät olivat 

noin kaksinkertaiset normaaleihin rekisteröinteihin ver- 

rattuna. Piilofarmareita tuotiin maahan yhteensä noin 

30 000 kappaletta. Niiden jäljellä oleva määrä on selvi- 

tetty TVH:ssa vuonna 1974. Sen mukaan piilofarmareita 

oli vuoden 1973 lopussa 24 400 autoa. Nykyisin niitä on 

jäljellä noin 21 000 autoa. Taulukossa 6.1 on nähtävis-

sä käyttöönottovuosittain piilofarmareitten määrä vuosi-

na 1973 - 1978. 

Taulukko 6.1 Piilofarmareiden määrä käyttöönottovuosit- 
tain vuosina 1973 - 1978 

.-.- 	vuosi 
käyttöön 
ottovuosi-, 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1969 4 	530 4 	421 4 	272 4 	085 3 893 3 602 

1970 10 660 10 	514 10 	250 9 	986 9 629 9 	412 

1971 9 	210 9 -165 9 078 8 929 8 778 8.586 

Yht. 1 	24 	400 24 	100 23 600 23 	000 22 300 21 600J 

Pakettiautojen liikennesuoritteen kehittyminen vuosina 

1965 - 1977 on esitetty kuvassa 6.2. Liikennesuorite on 

kasvanut aikavälillä 1965 - T977 96 % eli keskimäärin 

6 % vuodessa. Liikennesuoritteen absoluuttinen ja var-

sinkin prosentuaalinen kasvu on jatkuvasti hidastunut. 

Pakettiautojen liikennesuoritteen kasvu on ollut selväs-

ti hitaampaa kuin pakettiautojen lukumäärän kasvu, joten 

auton keskimääräinen ajosuorite on pienentynyt. 
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1965 	 1970 	 1975 	 VUOSI 

Kuva 6.2 Pakettiautojen liikennesuoritteen kehitys 
vuosina 1965 - 1977 

6 . 2 Pakettiautokantaennuste 

Ennus tami smene te lmä 

Pakettiautoennuste on tehty rekisteröinti - poistuma 

-tarkastelulla. Menetelmää on tarkemmin kuvattu henkilö-

autoennusteen yhteydessä kohdassa 4.23. Kannan vuotuinen 

lisäys saadaan rekisteröintien ja poistuman erotuksena. 

Tähän menetelmään on päädytty siksi, että pakettiautojen 

rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet vuosittain paljon, 

mistä syystä poistumalla on huomattava vaikutus paketti- 

autokannan suuruuteen. 

Rekisteröinnit 

Pakettiautojen hankkimiseen ja pakettiautokannan kasvuu1 

vaikuttavista tekijöistä ei ole olemassa luotettavaa tie-

toa. Myöskään ei ole olemassa tilastoaineistoa siitä, mi-

ten pakettiautoilla kuljetettava tavara jakautuu eri toi- 
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mialoille. 

Ennusteessa varsinaisten pakettiautojen määrän on ole-

tettu kasvavan samassa suhteessa kuin bruttokansantuote 

eri skenaarioissa. Koska pakettiautojen kantavuus on il-

meisesti tulevaisuudessa vielä suurenemassa, pakettiau-

tojen kuljetuskapasiteetti kasvaa hieman kantaa nopeam- 

min. 

Nykyisin uusia pakettiautoja rekisteröidään vuosittain 

7000 - 8000 kappaletta. Vuoteen 2000 mennessä uusien 

pakettiautOjefl vuosittaiSten rekisteröintien oletetaan 

kasvuskenaarioSsa (A) nousevan 16 000 autoon, sopeutU 

misen skenaarioSSa (B) 12 000 autoon ja pysyvän kriisi-

skenaariOSSa (C) nykytasolla 8000 autossa. 

Poistuma 

Pakettiautojen poistuman on oletettu noudattavan Welbull-

jakaumaa (vrt, kohta 4.23), jonka parametrina on keski-

määräinen käyttöikä. Verrattaessa eri käyttöönottovuoSien 

pakettiautokantojen poistumista havaittiin piilofarmarei-

den käyttöiän olevan hieman pidemmän kuin varsinaisilla 

pakettiautoilla. Ennustetta laadittaessa piilofarmareiden 

käyttöikänä on käytetty vastaavan vuosiluokan henkilöau-

tojen käyttöikää. Tämä on perusteltua, koska piilofarma-

reiden käyttö voidaan pitkälle rinnastaa henkilöautojen 

käyttöön. 

Pakettiautokanta vuosina 1980 - 2000 

Pakettiautokannan kehitysennuste eri skenaariossa on esi-

tetty taulukossa 6.2 ja kuvassa 6.3. Vuottiisten ensire-

kisteröintien ja poistuman sekä piilofarmareiden määrän 

sisältämä ennuste on esitetty liitetaulukossa 16. 



Taulukko 6.2 Pakettiautokanta 1960 - 2000 ja kannan 
keskimääräinen vuotuinen muutosnopeus 

VUOSI PAKETT IAUTOKANTA 

1960 19 800 
1970 56 700 	(11,1 %/v) 

1975 77 500 	(6,4 %/v) 

1978 88 600 	(4,6 %/v) 

SKENMRIO A B C 

1980 	92 600(2,2 %/v) 92 000M9 %/v) 89 soo0'5 %/v) 

1985 	103 300 (2,2 %/v) 0002'5 %/v)  91 700(015 %/v) 

1990 	119 700 (310 %/v) 109 400 (2,0 %/v) 92 400 (0,2 %/v) 

1995 	142 200' %/v)  121 900( 2 1 2  %/v) 94 000(0,3 %/v) 

2000 	164 0002'9 %/v)  132 0001'6 %/v)  96 000 ° ' 4  

PAKETTIAUTOT (1000 AUT0.) 

/ 

/ 
SKENAARIO A 

/ 
,// 

/ 	,. 
/ -_.• -. 	SKENAARIO B 

SKENAARIO C 

960 	1970 	1980 	1990 	2000 
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Kuva 6.3 Pakettiautokanta vuosina 1960 - 2000 
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Pakettiautokanian kasvun ennustetaan jatkuvan kaikissa 

skenaarioissa. Aikavälillä 1980 - 2000 pakettiautokanta 

lisääntyy kasvuskenaariossa (A) 77 %, sopeutumisen skenaa-

riossa (B) 43 % ja kriisiskenaariossa (C) 7 %. Varsinais-

ten pakettiautojen osalta kasvu on vielä suurempaa, koska 

vuoden 2000 pakettiautokantaan ei sisälly piilofarmarei-

ta, joita vuonna 1980 on vielä lähes viidennes pakettiau-

tokannasta. Pakettiautokannan kasvu on 1980-luvulla hi-

taampaa kuin 1990-luvulla, koska piilofarmareiden, joita 

ei korvata uusilla pakettiautoilla poistuma on suurimmil-

laan 1980-luvun alkupuolella. 

Pakettiautoennusteen jakautuminen lääneittäin on esitetty. 

liitetaulukossa 17. Alueittaisessa pakettiautokannan ke-

hityksessä ei tapandu ennusteen mukaan suuria muutoksia. 

Pakettiautotiheyserot eri läänien välillä tasoittuvat 

jonkin verran, Etelä-Suomen läänien pakettiautojen pro-

senttiosuus pienenee vähän ja vastaavasti pohjoisempien 

läänien osuus kasvaa. 

6. 3 	Pakettiautoliikenteen suorite-ennuste 

Pakettiautoliikenteen ennuste on laadittu samalla menetel-

mällä kuin henkilöautoliikenteenkin ennuste; ajosuorite 

kerrotaan pakettiautokantaennusteesta saaduilla luvuil-

la, joista saadaan liikennesuorite-ennuste. 

Pakettiautojen autokohtainen ajosuorite (taulukko 6.3) on 

laskenut voimakkaasti sitten 1960-luvun puolivälin, jol-

loin se oli vielä suunnilleen yhtä suuri kuin henkilöau-

tojen ajosuorite. Pakettiautojen ajosuoritteessa on ta-

pahtunut 1970-luvulla vielä huomattavampi lasku kuin 

henkilöautojen puolella, ja niinpä vuonna 1977 paketti- 

autojen keskimääräinen ajosuorite oli noin 10 % pienempi 

kuin henkilöautoj en. 

Pakettiautokannan kasvu riippuu ennen kaikkea palvelu-

elinkeinojen kehittymisestä. Voidaan olettaa, että voi-

makkaan taloudellisen kasvun vallitessa suurempi osa pa-

kettiautoista on palveluliikenteesSä taajamissa, jolloin 



keskimääräinen ajosuorite jää pieneksi. Hidas taloudel-

linen kasvu pakottaa puolestaan pitkällä aikavälillä 

autojen tehokkaampaan käyttöön. Tästä seuraa, että 

päinvastoin kuin henkilöautojen kohdalla pakettiautojen 

ajosuorite on sitä suurempi, mitä hitaampaa taloudelli- 

nen kasvu on. 

Pakettiautojen ajosuoritteen kehitys vuosina 1965 - 1977 

ja ennuste ajosuoritteeri kehittymisestä vuoteen 2000 

eri skenaarioissa on esitetty taulukossa 6.3. 

Taulukko 6.3 Pakettiautojen autokohtainen ajosuorite 
1965 - 2000 

VUOSI PAKETTIAUTOJEN AJOSUORITE 
(KM/AUTO/vtosI) 

1965 21 	700 
1970 21 	200 
1975 18 	700 
1977 17 	000 

SKE1AARIO A B C 

1980 16 	500 16 	500 16 	500 
1990 14 	750 15 	700 16 	750 
2000 13 	000 15 	000 17 000 

Ennuste pakettiautojen liikennesuoritteen kehittymises-

tä on esitetty taulukossa 6.4. Aikavälillä 1980 - 2000 

pakettiautojen liikennesuorite lisääntyy kasvuskenaa-

riossa (A) n. 31 %, sopeutumisen skenaariossa (B) n. 
25 % ja pysyy kriisiskenaariossa (C) nykytasolla. 

Pakettiautojen liikennesuoritteen jakautuminen tieluo-

kittain on esitetty liitetaulukossa 18. Muiden kuin 

yleisten teiden eli lähinnä katujen suoriteosuuden ole-

tetaan kasvavan taajamistumisen ja palveluelinkeinojen 

lisääntymisen vaikutuksesta. Kasvu on sitä suurempaa, 

mitä voimakkaampaa taloudellinen kasvu on. Paikallistei-

den osuuden oletetaan laskevan kaikissa skenaarioissa, 

mutta maanteiden sisäisen jakauman oletetaan sen sijaan 

olevan sama riippumatta taloudellisesta kasvusta. 
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Taulukko 6.4 Pakettiautojen liikennesuorite vuosina 
1965 - 2000 ja suoritteen keskimääräi-
nen vuotuinen muutosnopeus 

VUOSI PAKETTIAUTOJEN LIIKENNESUORITE 
(MILJ. AJONKM) 

1965 760 

1970 1 150 	(8,6 %/v) 

1975 1 420 %/v) 

1977 1 450 	(1,1 %/v) 

SKENMRIO A B C 

1980 	1 	500(1,1 	%/v) 1 500 (111 %/v) 1 	500 (1,1 

1990 	1 800(1,8 	%/v) 1 700(1,3 %/v) 1 	600(016 	%/v)1 

2000 	2 	iooi6 	%/v) 

j _________________ 
2 
___________ 

000(116 %/v) 1 	600(0,0 	%/v) 

____________ 

Pakettiautojen liikennesuoritteen jakautuminen lääneit-

täin on esitetty liitetaulukossa 1. Alueittaista liiken-

ne-ennustetta tehtäessä on lähtökohtana pidetty liikenne-

suoritteen nykyistä jakaumaa ja enriustejaksolla liikenne-

suoritteen on oletettu kasvavan samassa suhteessä kuin 

ennustettu autokanta. Mitään huomattavia prosenttiosuuk-

sien muutoksia ei eri läänien osalta tapandu. 
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7. 	MUUT AUTOT 

	

7.1 	Linja-autokanta 

Linja-autokanta kasvoi 1960-luvulla keskimäärin noin 4 % 

vuodessa. 1970-luvulla kasvu on hidastunut ollen enää 

hiukan yli prosentin vuodessa (taulukko 7.1 ja kuva 7.1). 

Linja-autoja on tällä hetkellä noin 8 800. 

Linja-autojen kuljetuskapasiteetti on lisääntynyt hieman 

kannan kasvua nopeammin, koska istumapaikkojen lukumäärä 

yhtä autoa kohti on aikavälillä 1960 - 1978 kasvanut 

lähes 30 prosenttia. 

Koska on epävarmaa, kuinka linja-autokanta kehittyy eri 

skenaarioissa ja esimerkiksi mitä toimenpiteitä julkinen 

valta käyttää linja-autoliikenteen kehittämiseksi ja tu-

kemiseksi, ei linja-autokantaennustetta ole tehty skenaa-

rioittain. Linja-auton koon muutokset saattavat osaltaan 

vaikuttaa kannan kehitykseen. Pikkubussien laajamittai-

nen käyttöönotto lisäisi huomattavasti kantaa. 

Ennusteen (taulukko 7.1 ja kuva 7.1) mukaan linja-autokan-

ta kasvaa koko ennustejaksolla suunnilleen samaa vauhtia 

kuin 1970-luvulla eli 100 autoa vuodessa. Näin linja-au-

tokanta kasvaa noin 22 % aikavälillä 1980 - 2000. 

Alueellisesti linja-autokannan jakaantumisessa tapahtuu 

vain vähäisiä muutoksia. Etelä-Suomen läänien prosentti-

osuudet kasvavat hiukan. Tämä johtuu suurten' kaupunkien 

joukkoliikenteen järjestämisestä. Linja-autojen jakami-

sessa eri läänien osalle on käytetty perusteena myös 

alueittaista väestöennustetta. Lääneittäinen linja-au-

tokantaennuste on esitetty liitetaulukossa 20. 

	

7.2 	Linja-autojen liikennesuorite 

Linja-autojen osuus muodostaa vain parisen prosenttia 

koko liikennesuoritteesta. Viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana linja-autojen liikennesuorite on ollut 500.. .600 
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Taulukko 7.1 Linja-autokanta vuosina 1960 - 1978 ja en-
nuste vuosille 1980 - 2000 

vuosi LA-.kanta kannan 
kasvu %/v. 

1960 5 778 5.9 

65 6 979 

1970 8 116 3.3 

75 8 651 1.3 

78 8 786 0.5 

1980 9 000 1.1 

.85 9 500 1.1 

1990 10 000 1.0 

95 10 500 1.0 

2000 11 	0.00 0.9 

LINJA-AUTOT (1000 AUTOA) 

0 

Ii] 

- - - - - 

8 

6 

1960 	 1970 	 1980 	 1990 	 2000 

Kuva 7.1 Linja-autokanta vuosina 1960 - 1978 ja ennuste 
vuosille 1980 - 2000 



milj. ajoneuvokilometriä, eikä siinä ole tapahtunut suu-

ria muutoksia. Linja-autokanta on kasvanut samana aikana 

n. 25 %, joten linja-autojen ajosuorite on laskenut kym-

menisen prosenttia sitten 1960-luvun puolivälin. 

Linja-autojen ajosuorite on tällä hetkellä noin 70 000 

km vuodessa. Ajosuorite-ennusteen laatiminen on sikäli 

vaikea tehtävä, että julkisen vallan joukkoliikenteeseen 

kohdistamien 	, yhdyskuntarakenteen muuttu- 

misenja yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi 

linja-autokaluston käytön tehokkuus saattaa muodostua 

hyvin erilaiseksi eri tilanteissa. Erilaisia toiminta- 

tai kehityslinjoja on vaikea yhdistää eri skenaarioihin. 

Tämän vuoksi ajosuoritteen oletetaan pysyvän muuttumat-

tomana eli 70, 000 km:na kaikissa skenaarioissa. 

Linja-autojen liikennesuoritteen toteutunut ja ennustettu 

kehitys kyvät ilmi taulukosta 7.2. 

Taulukko 7.2 Linja-autojen liikennesuorite vuosina 
1965 - 2000 

VUOSI LINJA-AUTOJEN LI IKENNESUORITE 
(MILJ. AJONKM) 

1965 500 

1975 600 

1977 600 

1980 600 

1990 700 

2000 800 

Liikennesuoritteen jakautuminen eri tieluokille on esitet-

ty liitetaulukossa 21. Tieluokittaisen jakauman oletetaan 

pysyvän samana kuin tällä hetkellä. Liikennesuoritteen 

jakautuminen läneittäin on esitetty liitetaulukossa 22. 
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7. 3 	Erikoisautokanta 

Erikoisautoja ovat kaikki muut kuin henkilö-, kuorma-, pa-

ketti- ja linja-autot. Niitä on useita eri lajeja ja uu-

sia erikoisautoja tulee jatkuvasti lisää. Merkittävimmät 

erikoisautoryhmät ovat palo-, sairas- ja nosturiautot, 

jotka käsittävät lähes puolet erikoisautokannasta. Eri-

koisautoja on nykyään noin 8000. 

Erikoisautot ovat ainoastaan 0,6 % koko autokannasta. 

Erikoisautokannan kasvu on ollut varsin voimakasta (tau-

lukko 7.3 ja kuva 7.2). 

Etelä-Suomen läänien osuus erikoisautokannasta supistui 

huomattavasti 1960-luvulla, mutta 1970-luvulla Etelä- 

Suomi on jälleen kasvattanut osuuttaan erikoisautokan-

nasta. Oulun ja Kuopion läänien kanta on lisääntynyt 

keskimääräistä nopeammin koko tarkasteluajanjakson ajan. 

Palo- ja sairasautojen lukumäärä ei juuri kasva enää tu-

levaisuudessa. Toisaalta tekniikan kehityksen ja eri-

koistumisen seurauksena syntyy uusia erikoisautoryhmiä. 

Tämän työn yhteydessä ei ole voitu selvittää, kuinka 

paljon uudet erikoisautolajit vaikuttavat tulevaan eri-

koisautokantaan. Koko erikoisautokannan on ajateltu kas-

vavan tulevaisuudessa lukumääräisesti lähes saman verran 

vuosittain kuin 1970-luvulla. Ennuste erikoisautokannan 

kehittymisestä on esitetty taulukossa 7.3 ja kuvassa 7.2. 

Ennustejakson aikana erikoisautokanta kasvaa linja-auto-

kantaa suuremmaksi. Vuonna 2000 erikoisautokannan ar-

vioidaan olevan lähes 80 % suurempi kuin nykyinen kanta. 

Erikoisautokannan lääneittäisen jakauman (liitetaulukko 

23) oletetaan säilyvän suunnilleen nykyisellään. 

Erikoisautojen liikennesuoritetta ei seurata erikseen, 

vaan se sisältyy fnuiden autolajien suoritteeseen. Tästä 

johtuen ei erikoisautoille ole tehty omaa liikenne-en-

nustetta. 



Taulukko 7.3 Erikoisautokanta vuosina 1960 - 1978 
ja ennuste vuosille 1980 - 2000 

Vuosi EA-kanta Kannan kas-
vu %/v. 

1960 2 	115 7 

65 3 276 9 

1970 5 024 9 

75 6 	581 6 

78 7 630 5 

1980 8 300 4 

85 9700 3 

1990 11 	000 3 

95 12 	300 2 

2000 13 	500 2 

ERIKOISAUTOT (1000 AUTOA) 

960 	 1970 	978 1980 	 1990 	 2000 
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Kuva 7.2 Erikoisautokanta vuosina 1960 - 1978 ja ennus-
te vuosille 1980 - 2000 
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8. 	ENNUSTEIDEN YHTEENVETO 

8.1 Autokanta 

Koko autokannan kehitysennusteet eri skenaarioissa on esi-

tetty taulukossa 8.1. Kuvassa 8.1 on esitetty koko auto-

kannan ja eri uto1ajien kehitys skenaarioittain. Liite-

taulukkoon 24 on koottu vastaava ennuste lukuarvioina. 

Ennuste koko autokannasta lääneittäin on esitetty liite- 

taulukossa 25. 

Taulukko 8.1 Koko autokannan kehitys vuosina 1950-1975 
ja ennuste vuosiksi 1980-2000 sekä auto-
kannan keskimääräinen vuotuinen muutosno-
peus 

VUOSI AUTOKANTA 

1950 61 000 

1955 142 000 	(18,4 	%/v) 

1960 257 000 	
(12,6 	%/v) 

1965 546 000 	(16,3 	%/v) 

1970 828 000 	
8,7 	%/v) 

1975 1 '140 000 	( 	6,6 	%/v) 

SKENAARIO A B C 

1980 1 359 000(3,6%/v) 1 299 
000(2,6%/v) 1 202 000(l,O%/v) 

1985 1 627 000(4,4%/v)  1 477 000(216%/v) 1 254 000(O,9%/v) 

1990 1 858 
000(1,9%/v)  1 633 000(2,0%/v) 1 281 000(O,4%/v) 

1995 2 	037 000(1,9%/v)  1 750 
000(1,4%/v) 1 281 

000(0,0%/v) 

2000 2 204 000(1,6%/v)  1 860 000(1,2%/v)  1 281 000(O,O%/v) 

KasvuskenaariosSa (A) autokanta kasvaa aikavälillä 1980 - 

1990 n. 37 % ja aikavälillä 1980 - 2000 n. 62 %. Henkilö-

autojen osuus koko autokannasta on vuonna 1980 88 %, ja 

se säilyy suunnilleen samana ollen 89 % vuonna 2000. 
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MILJ AUTOA 

2 

1950 

MILJ. AUTOA 

2 

autot 

autot 

1950 	-60 	-70 	-80 	-90 	2000 

Kuva 8.1 Autokannan toteutunut ja ennustettu kehitys 

vuosina 1950 - 2000 
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Sopeutumisen skenaariossa (B) autokanta lisääntyy aika-

välillä 1980 - 1990 n. 26 % ja aikavälillä 1980 - 2000 

n. 43 %. Henkilöautojen osuus vuonna 2000 on 89 % koko 

autokannasta. 

Kriisiskenaariossa (C) autokanta lisääntyy aikavälillä 

1980 - 1990 n. 7 %. 1990-luvulla autokanta säilyy sama-

na. Henkilöautojen osuus vuonna 2000 on 87 % koko auto- 

kannasta. 

8.2 	Liikennesuorite 

Tieliikenteen kokonaissuoritteen kehittyminen eri ske-

naarioissa on esitetty taulukossa 8.2. Kuvassa 8.2 on 

esitetty sekä kokonaisliikennesuoritteen että eri auto- 

lajien liikennesuoritteen kehitys. Vastaavat lukuarvot 

on esitetty liitetaulukossa 26. 

Taulukko 8.2 	Tieliikenteen kokonaissuoritteen kehitys 
vuosina 1965 - 1978 ja ennuste vuosiksi 
1980 - 2000 sekä liikennesuoritteen kes-
kimääräinen vuotuinen muutosnopeus 

VUOSI TIELIIKENNESUORITE 	(MILJ. AJOKM) 

1965 11 800 

1970 17 500 (8,2 	%/v) 

1.975 23 400 (6,0 	%/v) 

1978 24 500 (1,5 	%/v) 

SKENAARIO A B C 

1980 26 000 24 600 23 200 

1990 36 	000(3,3%/v) 29 7oo(1,9%/)  22 500(-0,3%/v) 

2000 43 	200(1,8%/v)  31  900(0,7%/v) 20 300(-1,0%/v) 
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Kasvuskenaariossa (A) kokonaisliikennesuorite lisääntyy 

aikavälillä 1980 - 1990 n. 38 % ja aikavälillä 1980 - 

2000 n. 66 %. 

Sopeutumisen skenaariossa (B) suoritteen kasvu vuosina 

1980 - 1990 on n. 14 % ja vuosina 1990 - 2000 n. 22 %. 

Kriisiskenaariossa (C) suorite kääntyy laskusuuntaan ja 

vähenee aikavälillä 1980 - 1990 n. 14 % ja aikavälillä 

1980 - 2000 n. 22 %. Tässä skenaariossa liikennesuorite 

v. 2000 on samalla tasolla kuin 1970-luvun alkuvuosina. 

Liikennesuoritteen suhteellista muutosta autolajeittain 

'on tarkasteltu taulukossa 8.3. Voimakkaimpia liikenne-

suoritteen muutokset eri skenaarioissa ovat henkilöau-

tojen kohdalla. Liikennesuoritteen autolajeittainen ja-

kauma säilyy sopeutumisen skenaariossa (B) suunnilleen 

nykyisellään, kasvuskenaariossa (A) henkilöauto kasvat- 

Taulukko 8.3 	Liikennesuoritteen suhteelliset muutokset 
autolajeittain vuodesta 1977 vuoteen 2000 

Skenaario 

A B C Vuosi 

Henkilöautot + 90 % + 35 % - 20 % 

Pakettiautot + 50 % + 43 % + 14 % 

Kuorma-autot + 41 % + 23 % 0 % 

Linja-autot + 33 % + 33 % + 33 % 

Yhteensä + 82 % + 34 % - 15 % 



1 

taa osuuttaan kaikkien muiden autolajien kustannuksella 

ja kriisiskenaariossa (C) taas henkilöauton osuus laskee 

muiden autolajien osuuden kasvaessa hieman. 

Liikennesuoritteen tielajeittainen jakauma on esitetty 

kuvassa 8.3. Lukuarvot kokonaisliikennesuoritteen ja au-

tolajeittaisen suoritteen jakautumisesta eri tieluokille 

on koottu liitteeseen 27. Taulukossa 8.4 on tarkasteltu 

liikennesuoritteen suhteellisia muutoksia eri tielajeilla. 

Kaikkien autojen Iiikennesuorjte 

(mrd, ajon. km) 
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- 	1977 	19$O 	A 	B 	C 
2000 

Kuva 8.3 Liikennesuorite ja sen prosenttijakauma 
(luvut pylväissä) tielajeittain 
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Taulukko 8.4 KokonaiSliikenneSUOritteen suhteelliset 
muutokset vuodesta 1977 vuoteen 2000 
eri tieluokilla 

Tieluokka 

Skenaario 

A B C 

Valtatiet 

Kantatiet 

Muut maantiet 

+ 

+ 
+ 

110 

105 

72 

% 

% 

% 

+ 

+ 

+ 

47 

45 

30 

% 

% 

% 

- 

- 

- 

10 

14 

18 

% 

% 

% 

Maantiet yht. + 94 % + 40 % - 14 % 

taika11istiet + 59 % + 15 % - 26 % 

Yleiset tiet yht + 87 % + 35 % - 16 % 

Muut +65% +30% -11% 

Yhteensä + 82 % + 34 % - 15 % 

Nykyisin lähes 3/4 liikennesuoritteesta syntyy yleisillä 

teillä ja runsas neljännes kaduilla ja yksityisteillä. 

1itä suuremmaksi kokonaisliikennesuorite kasvaa, sitä 

suurempi osa siitä ajetaan yleisillä teillä. Liikenteen 

kasvu on nopeinta valta- ja kantateillä. 
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9. 	ERILLISTARKASTELIJT 

Tähän lukuun on koottu ennusteiden laadinnan pohjaksi ja 

saadun tuloksen arvioimiseksi tehtyjä tarkasteluja. Tar -

kasteluista ensimmäinen, henkilöauton hinnan vaikutusta 

autojen kysyntään käsittelevä, liittyy henkilöautokanta-

ennusteen laadintaan. Vaikka saatua tulosta ei suoranai-

sesti pystytty ennusteita laadittaessa hyödyntämään, on 

se välillisesti vaikuttanut ennusteisiin ja on sen vuok-

si haluttu raportoida. Muut tässä luvussa esitetyt tar-

kastelut auttavat arvioimaan tuotettujen ennusteiden luo-

tettavuutta ja käytännön vaikutuksia. 

9.1 Henkilöauton hinta ja kysyntä 

Henkilöautokantaan vaikuttavana tekijänä pyrittiin ennus-

teissa ottamaan huomioon auton hinta. Tätä tarkoitusta var-

ten suoritettiin tarkastelu toteutuneesta auton hintake-

hityksestä ja hinnan vaikutuksesta vuotuisten ensirekiste-

röintien määrään. 

Henkilöauton hintakehitys 

TVH:n tutkimustoimistossa seurataan henkilöauton hintakehi-

tystä laskemalla vuosittain uuden henkilöauton keskimääräinen 

myyntihinta, joka saadaan myntitilaston perusteella eri au-

tomallien myyntimäärällä painotettuna keskiarvona. Keski-

määräinen myyntihinta siis kertoo, kuinka paljon eri vuosi-

na ostetut uudet autot keskimäärin maksavat. 

Keskimääräinen myyntihinta sisältää ostettujen autojen 

laadussa tapahtuvat muutokset. Keskimääräiseen myyntihin-

taan vaikuttavat esimerkiksi eri vuosina myytävien auto-

jen keskikoossa tapahtuvat muutokset. Toisaalta myynnissä 

olevat automallit muuttuvat ominaisuuksiltaan ja varuste-

lultaan lähes vuosittain. Laatumuutosten poistaminen hinta- 

kehityksestä on kuitenkin verraten hankalaa /20/, eikä 

tällaista hintaindeksjä ole Suomessa toistaiseksi toteu- 

tettu. 



129 

Henkilöauton keskimääräisen myyntihinnan kehitys on esi-

tetty kuvassa 9.1. Vuonna 1964 keskimääräinen myyntihin-

ta oli 7 880 markkaa, josta se on kohonnut vuonna 1978 

n. 40 000 markkaan eli viisinkertaiseksi. 1960-luvulla 

hinnan nousu on ollut suhteellisen hidasta vuoden 1967 

devalvaation aiheuttamaa korotusta lukuunottamatta. Vuo-

desta 1971 hintojen kohoaminen on ollut nopeampaa. 

Koska yleinen hinta- ja palkkataso on noussut, on kuvas-

sa 9.1 esitetty myös kuluttajan hintaindeksillä vuoden 

1964 tasoon muutettu hintakehitys sekä kotitalouksien 

käytettävissä olevan tulon määrään suhteutettu hinta-

kehitys. Kuluttajan hintaindeksillä deflatoitu keskirnää-

räinen auton hinta on kohonnut vuosina 1964 - 77 noin 

39 %, joten auto on kallistunut selvästi keskimääräistä 

hintatasoa nopeammin. Kotitalouksien käytettävissä ole-

va tulo on laskettu Kansantalouden tilinpidon /13/ pe-

rusteella ja sitä laskettaessa on otettu huomioon palkka- 

HENKILO- 	NDEKSI 
AUTON 
HINTA (MK) 

40000 

400 
30000 

KESKI MAARAINEN 
MYYNTIHINTA 

YYNTIHINTA SUI-4TEESSA 
50 	 KOTITALOUKSIEN KÄYT OLEVIIN 

TULOI HIN 

1964-65 	 -70 	 -75 

Kuva 9.1 Henkilöauton keskimääräisen myyntihinnan, ku-
luttajan hintaindeksillä realisoidun myynti- 
hinnan ja kotitalouksien käytettävissä oleviin 
tuloihin suhteutetun myyntihinnan kehitys 
vuosina 1964 - 1978 



ja omaisuustulot, verot ja erilliset tulonsiirrot (esim. 

lapsilisät) . Suhteessa kotitalouksien käytettävissä ole-

viin tuloihin henkilöauton hinta on pysynyt jokseenkin 

vakiona. Vuonna 1977 henkilöauton hinta oli näin lasket-

tuna noin 93 % vuoden 1964 tasosta. 

Henkilöauton hinnan vaikutus ensirekjsteröjntjen määrään 

Tuotteen hinnanmuutosten vaikutusta kysyntään voidaan ku-

vata jouston avulla. Hintajoustokerroin kertoo, kuinka 

suuren kysynnän muutoksen aiheuttaa tietyn suuruinen muu- 
tos tuotteen hinnassa. 

Henkilöautojen ensirekisteröintimäärän hintajoustoa tut-

kittiin käyttäen aineistona vuosien 1964 - 77 ensirekis-

teröintimäärjä ja edellä kuvattuja auton hintatietoja. 

Jouston laskemiseksi estimoitiin kysyntäfunktio, jossa 

vuotuisten ensirekisteröintien määrää selitettiin auton 

hinnalla /14/. Ainoastaan kotitalouksien käytettävissä 

olevien tulojen suhteen realisoitujen hintojen käyttö 

selittäjänä antoi loogisen tuloksen, jonka mukaan auton 

hinnan noustessa ensirekisteröintjen määrä pienenee. 

Mallin selitysaste jäi kuitenkin varsin alhaiseksi 
(R2  = 0,36), jdten hintojen muutokset eivät yksinään rii-

tä läheskään selittämään ensirekisteröinneissä tapahtu-

neita voirnakkajtakjn muutoksia. 

Ensirekisteröjntjen määrän ja kotitalouksien käytettävissä 

oleviin tuloihjn suhteutetun henkilöauton hinnan välinen 

hintajousto vaihteli eri vuosina välillä - 1,2... - 2,5 

keskiarvori ollessa -1,8. Tämän perusteella auton hinnan 

esimerkiksi 10 %:n halpeneminen lisäisI ensirekisteröin-

nin määrää noin 18 %:lla. 

Saatuun tulokseen tulee kuitenkin suhtautua melkoisella 

varauksella. Kuten edellä todettiin, ensirekjsteröjntjen 

määrään vaikuttavat hinnan ohella myös muut tekijät, 

joista hinnan vaikutusta on mandotonta täysin erottaa. 

Toisaalta hintajousto saattaa ajan mittaan muuttua mm. 
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auton yleistymisen tai asenteiden muuttumisen seurauk-

sena. Joustoarviota voitaneen kuitenkin pitää suuruus-

luokkaa osoittavana, ja näyttää siltä, että ensirekis-

teröintien määrä on hinnan suhteen ylijoustava (jous-

tokertoimen itseisarvo > 1), jolloin tietyn suuruinen 

hinnanmuutos aiheuttaa suhteellisesti suuremman muu-

toksen ensirekisteröintien määrässä. 

9.2 Henkilöauton käyttöiän vaikutus autokantaan 

Rekisteröinti - poistuma - tarkastelun avulla on koh-

dassa 4.23 selvitetty vuotuisten ensirekisteröintien ja 

autokannan välistä riippuvuutta. Autokantaennusteisiin 

liittyvää vuotuista uusien henkilöautojen rekisteröin-

titarvetta laskettaessa oletettiin henkilöautojen kes-

kimääräisen käyttöiän kasvavan 11,5 vuodesta (v. 1967 

rekisteröidyt autot) 13,6 vuoteen vuoden 1990 jälkeen 

rekisteröitävillä autoilla. 

Henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä on kasvanut vii-

me aikoina melko nopeasti. Nykyisin rekisteröitävien 

autojen keskimääräiseksi käyttöiäksi on poistumatilaston 

perusteella arvioitu lähes 13 vuotta. 

Tapahtuneen kehityksen perusteella tehtiin oletus keski-

rnääräisen käyttöiän tulevasta kehityksestä. Koska oletta-

muksen ei välttämättä tarvitse olla paikkansapitävä, on 

sen herkkyyttä eli vaikutusta autokantaennusteisiin tes-

tattu tässä esitetyssä tarkastelussa. 

Henkilöauton keskimääräisen käyttöiän vaikutusta auto-

kannan suuruuteen on selvitetty poistumamallin avulla 

siten, että autokannan suuruus on laskettu käyttäen eri-

laisia käyttöikiä. Käyttöikäkehityksessä kokeiltiin seu-

raavia kolmea vaihtoehtoa: 
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Valmistusvuosi 	Keskimääräinen käyttöikä Cv) 

1967 11,5 11,5 11,5 
1970 11,8 11,8 11,8 

1975 12,3 12,5 12,6 
1980 12,1 12,8 13,6 

1985 1 	11,9 13,3 14,8 
1990 11,6 13,6 15,6 
1995 11,6 13,6 15,6 

Laadituissa ennusteissa on käytetty vaihtoehdon II mukais-

ta ikäkehitystä. Vaihtoehdossa 1 käyttöikä palaa 1960-lu-

vun loppuvuosina valmistettujen autojen tasolle ja vaihto-

ehdossa III käyttöiässä tapahtunut nopea piteneminen jat-

kuu edelleen yhtä voimakkaana kuin 1960-luvulla valmiste-

tuula autoilla. 

Keskimääräisen käyttöiän vaikutus henkilöautokantaan on 

esitetty taulukossa 9.1. Ensirekisteröintien määrä on pi-

detty vakiotasolla koko tarkastelujakson ajan. 

Taulukko 9.1. 	Keskimääräisen. käyttöiän vaikutus vuoden 
2000 henkilöautokantaari eri ensirekiste-
röintimäärillä 

Ensirekisteröiflnit 

(henkilöautoa/v) 

Henkilöautokaflta 	(milj.) v. 	2000 

KeskimääräiSen käyttöiän kehitys 

1 II III ____________________ 

80 000 1,09 1,22 1,33 

100 000 1,35 1,52 1,66 

120 000 1,62 1,82 1,99 
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Henkilöauton keskimääräisellä käyttöiällä on selvä vaiku-

tus autokantaan. Vaikutus korostuu ensirekisteröintien 

määrän kasvaessa. Mikäli auton keskimääräinen käyttöikä 

kasvaa yli 15 vuoden , kasvuskenaariossa (A) ennustetun 

henkilöautokannan toteutumiseen riittää 120 000 vuotui-

nen ensirekisteröintimäärä ja sopeutumisen- skenaariossa 

(B) ennustettuun kantaan riittää 100 000 auton ensirekis-

teröinti. Mikäli käyttöikä taas palaa 11 - 12 vuoteen, 

vaaditaan sopeutuinisen skenaariossa (B) ennustettuun hen-

kilöautokantaan 120 000 auton ensirekisteröinti ja kas-

vuskenaarion (A) ennustekantaan 145 000 auton ensirekis-

teröinti koko ennustejaksolla. 

9.3 Henkilöautoennuste ja yksityinen kulutus 

Kotitaloudet käyttivät vuonna 1976 kotitaloustiedustelun 

mukaan lähes 7 miljardia markkaa auton ostoon ja sen 

käyttökustannuksiin. Vuoden 1979 kustannustason mukaan käy-

tetty rahamäärä oli lähes 9 miljardia, joka vastasi noin 

13 % kotitalouksien kulutusmenoista. Kustannukset jakau-

tuivat lähes tasan hankintakustannusten ja käyttökustan-

nusten kesken. Kokonaiskustannusten reaaliarvo on kasva-

nut vuodesta 1966, jolloin ensimmäinen kotitaloustiedus-

telu suoritettiin, noin 60 prosentilla. Kun samana aikana 

myös kaikkien kulutusmenojen reaaliarvo on kasvanut, ei 

liikennemenojen osuus kulutusmenoista ole noussut olennai-

sesti, kuten taulukko 9.2 osoittaa. 

Taulukko 9.2 	Omasta autosta kotitalouksille aiheutuneet 
kustannukset kotitaloutta kohti vuosina 
1966, 	1971 	ja 1976 vuoden 1976 hinnoin 

1966 1971 1976 

Hankintakustannukset 1590 mk 2015 mk 	2140 mk 

- uusi auto 1190 	" 1310 " 	 1210 	" 

Käyttökustannukset 1240 	" 1730 2060 	" 

Menot yhteensä 2830 	" 3746 " 	 4200 	" 

- osuus kulutusmenoista 10,5 	% 12,3 % 	12,7 	% 



Kotitalouksien keskimääräisten autokustannusten kasvu on 

aiheutunut kandesta tekijästä. Ensinnäkin käytettyjen au-

tojen kauppa on laajentunut autokannan kasvun myötä. 

Uusien autojen hankintaan käytetty raharnäärä on sen sijaan 

reaalisesti säilynyt muuttumattomana. Toinen menoja lisän-

nyt tekijä on ollut käyttökustannusten kasvu, mikä sekin 

on ollut seurausta autokannan kasvusta. Jos käyttökustan-

nuksia tarkastellaan autonornistajaa kohti laskettuna,, ei 

kustannusten reaalilisäystä ole havaittavissa (taulukko 

9.3) 

Taulukko 9.3 Auton käyttökustannukset auton omistavaa ko-
titaloutta kohti vuoden 1976 hinnoin 

1966 1971 1976 

Auton käyttökulut 3495 mk 3910 mk 3820 mk 

% -j akautuma 

- huolto ja korjaus 35 % 34 % 30 % 

- poltto- ja voiteluaineet 51 % 52 % 56 % 

- vakuutukset, katsastus 14 % 14 % 14 % 

100 % 100 % 100 % 

Yksittäisen kotitalouden kannalta auton käyttö on tullut 

taloudellisesti helpommaksi myös siksi, että keskimääräi-

nen tulotaso on tarkastelukaudella kasvanut suunnilleen 

neljänneksellä. 

Kotitalouksille henkilöautosta aiheutuneista menoista yhä 

suurempi osa on käyttökustannuksia. Toisaalta käyttökustan-

nusten keskenkin on tapahtunut muutoksia. Poltto- ja voi-

teluaineiden hintojen korotukset näkyvät näiden kustannus-

ten osuuksien nousuna. 

Kotitalouksien autonomistusta ja auton käyttöä koskevien 

ennusteiden avulla voidaan karkeasti arvioida myös, miten 

kotitalouksien kustannukset kehittyvät tulevaisuudessa. 

Esitettävät arviot kuvaavat vuoden 2000 tilannetta ja pe-

rustuvat seuraaviin, kaikille skenaarioille yhteisiin olet-

tamuksiin: 
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- Autokannan huolto- ja korjaustarve kasvaa autokannan 

keski-iän nousun seurauksena. Kustannusten reaalinou-

suksi on oletettu 10%, mikä sisältää myös suhteellis-

ten hintojen muutokset. 

- Poltto- ja voiteluaineiden kulutus pienenee 20 %. Suh-

teelliset kuluttajahinnat nousevat 60 %. 

- Uuden auton hinta säilyy suhteellisesti nykyisellään. 

- Vakuutus-, katsastus- ym. menojen hinta ei muutu nykyi-

estä. 

Skenaarioiden sisältämät ennusteet ovat seuraavat: 

Tilanne 	Tilanne v. 2000 
v. 1976 	A 	B 	C 

Autokanta 	(milj.) 1 033 1 963 1 655 	1 114 

Ajosuorite (km/v) 18 000 19 000 16 000 	14 	000 

Uusia henkilöautoja 93 000 138 000 	115 000 	70 000 

Näillä olettamuksilla saadaan automenojen rakenteeksi ja 

kulutusosuuksiksi vuonna 2000 seuraavaa: 

Skenaario A B C 

BKT:n kasvu 	(%/V) 4,0 3,0 1,5 

Yksityisen kulutuk- 
sen kasvu (%/v) 4,0 2,5 0,5 

Kulutuksen kasvu ko- 
titaloutta kohti(%/v) 3,3 1,8 -0,2 

Liikennemenoj en rakenne 

Auton osto 1  27 % 29 % 29 % 

Huolto ja korjaus 19 2.1 % 23 	% 

Poltto- ja voite1u- 
aineet 44 % 40 % 38 % 

Vakuutus, katsastus, 
ym. 9 % 10 % 10% 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 

- osuus yksityisestä 
kulutuksesta 9,1 % 10,1 % 10,1 	% 

Ei sisällä käytettyjen autojen kauppaa. 



Näiden laskelmien mukaan auton hankinnasta ja käytöstä 

aiheutuvien kustannusten osuus kotitalouksien kulutus- 

menoista pienenee kasvuskenaariossa (A) prosenttiyksi-

kön verran. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulo-

jen ja kulutusmandollisuuksien kasvu on siis nopeampaa 

kuin liikennemenojen kasvu, joten muulle kulutukselle 

jää vastaavasti enemmän kasvutilaa. 

Erot ovat kuitenkin niin pienet, että suhteellisen pie-

net muutokset taustaolettamuksissa muuttavat kehitykses-

tä tehtävät johtopäätökset päinvastaisiksi. Esimerkik-

si parinkymmenen prosentin ylimääräinen nousu polttoai-

nekustannuksissa säilyttää liikennemenojen osuuden ku-

lutuksesta ennallaan. Mikäli taloudellinen kasvu telli-

suusmaissa on nopeaa, voi öljyn hinnan voimakas nosto 

olla öljyntuottajamaiden kannalta järkevää politiikkaa. 

Öljyn kulutuksen säätely edellyttänee myös julkisen val-

lan taholta tällaista hintapolitiikkaa. Merkitseehän 

kasvuskenaarion mukainen kehitys henkilöautojen käyttä-

män polttoaineen määrän kasvua noin 50 prosentilla. Suo- 

men koko nykyinen öljynjalostuskapasiteetti tarvittaisiin 

tällöin kotimaisen kysynnän tyydyttämiseen. 

Sopeutumisen skenaariossa (B) ja kriisiskenaariossa (C) 

liikennemenojen osuus kulutusmenoista ei käytännöllisesti 

katsoen muutu laskelmien mukaan. Liikennemenojen sopeutu-

minen tapahtuu B-skenaariossa toisaalta tulojen kasvun 

ja toisaalta ajosuoritteen pienenemisen kautta. Kriisi-

skenaariossa puolestaan sopeutuva tekijä on ajosuorite. 

Näissä skenaarioissa ei polttoaineiden kysynnän kehitys 

näytä synnyttävän ylimääräisiä hintapaineita.. Sopeutumi-

sen skenaariossa kysynnän kasvu jää runsaaseen 10 prosent-

tiin ja C-skenaariossa kysyntä laskee lähes kolmannek-

sella. 

Kaikissa skenaarjoissa auton hankintakustannusten osuus 

liikennemenojsta pienenee edelleen aikaisemman kehitys-

suunnan mukaisesti. Käyttökustannukset siis nousevat 

kaikkia liikennemenoja nopeammin ja rasittavat auton 

omistajan taloutta. Kasvuskenaariossa ja sopeutumisen 
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skenaariossa keskivertoautOilijafl kustannukset nousevat 

hitaammin kuin muut kulutusmenot. Sen sijaan kriisi-

skenaariossa auton käyttökustannustefl osuus nousee autol-

lisissa talouksissa. Tällöin muun kulutuksen tulisi vä-

hentyä keskimääräistä enemmän. Kuitenkin liikennemenoja 

pidetään keskimääräistä joustavampina, joten tällä perus-

teella liikennemenojen kasvu on ylimitoitettu. Toisaalta 

liikennemenojen joustoarviot on tehty taustaolettamuksis 

ta poikkeavissa tilanteissa. 

Yhteenvetona tehdyistä laskelmista voidaan todeta, että 

ne antavat aihetta arvioida uudelleen tehtyjen taustaolet-

tamusten paikkansapitävyyttä erityisesti öljyn hintakehi-

tyksen osalta. Laskeimat eivät sen sijaan osoita, että 

tehtyjä ennusteita voitaisiin pitää toteutumiskelvottomina. 

9.4 	Yleisten teiden kapasiteetti eri skenaarioissa 

Tienpidon kannalta näyttää sopeutumisen skenaarioissa 

(3) ja varsinkin kasvuskenaarioissa (A) muodostuvan 

oleelliseksi kysymykseksi tieverkon kapasiteetti, jos 

oletetaan, että liikenteen kohtuullinen palvelutaso 

pyritään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa. 

Kun tarkastellaan yleisten teiden jakautumista kymme-

neen liikennemääräluokkaan, voidaan piirtää tiepituuden 

summakäyrä liikennemäärän funktiona /22/. Ennustetuis-

ta ja nykyisistä liikennesuoritteiSta saadaan puoles-

taan liikenteen kasvukertoimet, joiden perusteella voi-

daan piirtää ennusteajankohdan vastaavat summakäyrät 

(kuva 9.2) . Tässä tarkastelussa on oletettu, että lii-

kennemäärät kasvavat tasaisesti koko tieverkolla. 

Kuvissa 9.3 - 9.5 on vastaava tarkastelu esitetty maanteiden 

sekä valta- ja kantateiden osalta. 
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Tieverkon kapasiteetin riittävyyttä voidaan tarkastella tut-

kimalla ruuhkautuvien tieosien määrää. Vuonna 1978 yksiajo-

rataisten valta- ja kantateiden yhteispituus oli 10 730 km. 

Tästä 210 km:n matkalta keskimääräinen vuorokausiliikenne 

(KVL) ylitti 10 000 autoa, jota voidaan itää kaksikaistai-

sen tien käytännöllisenä kapasiteettina. Tässä yhteydessä 

on otettava huomioon, että kyse on lähinnä palvelutasotavoit-

teista, koska liikenteen ajallinen vaihtelu on voimakasta ja 

ruuhkat siten lyhytaikaisia. Jos liikenteen lyhytaikainen 

ruuhkautuminen sallitaan, on vastaava raja-arvo huomattavasti 

suurempi. 

Jos oletetaan, että liikennemäärät kasvavat koko tiever-

kolla suhteellisesti yhtä paljon, A-skenaarion mukaan 

on vuonna 2000 yksiajorataisia ruuhkautuvia pääteitä 

yhteensä 1300 km, joista valtateitä lähes 1200 km ja 

kantateitä vajaat 200 km. B-skenaarion mukaan vastaava 

pituus on noin puolet A-skenaarion ruuhkautuvien tieosien 

pituudesta (kuvat 9.4 ja 9.5) 

Kaikkien yleisten teiden kannalta teiden ruuhkautuminen 

säilyy edelleenkin varsin rajoitettuna ilmiönä, sillä 

kaikista yleisistä teistä ylittää KVL:n 10 000 autoa A-

skenaariossa pari prosenttia ja B-skenaariossa noin 

prosentti (kuva 9.2). Vuonna 1978 lähes 85 % teistä oli 

sellaisia, joilla KVL oli alle 1000 autoa. A-skenaarion 

eli voimakkaimman kasvun mukaan osuus laskee vuoteen 

2000 mennessä vain vajaaseen 75 prosenttiin. 

Kuvista 9.3 - 9.5, joissa on esitetty sekä vuoden 1965 

että vuoden 1978 KVL-jakauma, nähdään, että liikennemää-

rien suhteellinen kasvu on A-skenaariossaajanjaksolla 

1978-2000 suunnilleen yhtä suuri kuin se oli vuosina 

1965-1978 eli huomattavasti lyhyempänä ajanjaksona. 

Liikennesuoritteen suhteellinen kasvu hidastuu siis sel-

västi tulevaisuudessa voimakkaankin taloudellisen kasvun 

vallitessa. B-skenaariossa kasvu on noin puolet A-ske-

naarion kasvusta. 
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Jos yksiajorataisen tien ruuhkautumisen KVL-arvoksi vali-

taan esimerkiksi 12 000 autoa, jää ruuhkautuvien tieosien 

pituus oleellisesti vähäisernmäksi kuin edellä olevassa 

tarkastelussa on esitetty. Taulukkoon 9.4 on koottu kuvien 

9.4 ja 9.5 perusteella saadut arviot tiepituuksista, joilla 

ruuhkautuminen on odotettavissa vuöteen 2000 mennessä. 

Taulukko 9.4 Kaksikaistaisen tien kapasiteetin ylittä-
vien tieosien pituus vuonna 1978 ja ennus-
te vuodeksi 2000 

KVL > 10 000 KVL > 12 000 

Valtatiet: 

1978 170 km 100 km 

2000/A 1170 km 760 km 

2000/B 550 km 350 km 

Kantatiet: 

1978 40 km 30 km 

2000/A 160 km 100 km 

2000/B 80 km 60 km 

Päätiet yht: 

1978 210 km 130 km 
2000/A 1330 km 800 km 

2000/B 630 km 410 km 
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10. 	ENNUSTEIDEN ARVIOINTI 

10.1 Vertailu aikaisempiin autokantaennusteisiin 

Tie- ja vesirakennushallituksessa on autokantaennusteita 

laadittu vuodesta 1963 lähtien. Ennustamismenetelmät ja 

ennustejakson pituudet ovat olleet vaihtelevia. Kuvassa 

10.1 on esitetty aikaisemmat ennusteet, autokannan todel-

linen kehitys ja tässä työssä laaditut ennusteet. 

Kuva 10.1 Tie- ja vesirakennushallituksessa eri vuosina 
laaditut autokantaennusteet (kaikki autot yh-
teensä) 

1960-luvulla laadituista ennusteista on tähän asti parhai-

ten osuneet kohdalleen vuonna 1963 laadittu autokantaennus-

te. Vuonna 1970 laaditussa ennusteessa autokanta vuodeksi 
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1978 on ennustettu jonkin verran todellista suuremmaksi. 

Vuonna 1975 laadittu ennuste on toistaiseksi pitänyt mel-

ko hyvin paikkansa. 

Tässä tyssä laadittujen ennusteiden mukaan autokannan 

kasvu on selvästi hitaampaa aikaisempiin ennusteisiin 

verrattuna. Ainoastaan kasvuskenaarion (A) ennustettu 

autokanta osuu suunnilleen yksiin edellisen v. 1975 laa-

ditun ennusteen kanssa, mutta muiden skenaarioiden ennus-

teet jäävät selvästi aikaisempia alemmalle tasolle. 

Raportoituja liikenne-ennusteita ei TVH:ssa ole aikaisem-

min laadittu, vaan liikenteen on yleensä oletettu kehit-

tyvän autokannan kanssa samassa suhteessa. Kun tässä 

työssä laadituissa ennusteissa oletetaan kasvuskenaariota 

(A) lukuunottamatta liikenteen kasvavan autokantaa hi-

taammin, näyttää aikaisempiin ennusteisiin perustuvien kä-

sitysten tarkistaminen aiheelliselta. 

10.2 Arvio eri skenaarioiden toteutumisesta 

Skenaariotekniikan luonteeseen ei varsinaisesti kuulu esit-

tää arvioita eri skenaarioiden toteutumistodennäköisyyk 

sistä. Skenaarioiden tulisi toimia suunnittelun ja päätök-

senteon apuvälineinä, jolloin iiiil1ä osoitetaan valinnai-

sia kehityssuuntia ja kuvataan eri kehityssuuntien seurauk-

sena syntyviä lopputiloja ja kehityssuuntien etuja ja hait- 

to ja. 

Tässä työssä ei skenaarioissa menty kovinkaan syvälle eri 

kehityssuuntien etujen ja haittojen arviointiin ja loppu-

tilojenkin osalta pääpaino on määrällisissä suureissa 

(autokanta ja liikennesuorite). Skenaariotekniikkaa on lä-

hinnä käytetty eri kehityssuuntiin liittyvien olettamus-

kimppujen kuvaamiseen ja eri sektoreilta tehtyjen oletta-

musten ja ennusteiden yhteensovittamiseen. 

Skenaarioiden pohjana ovat kansainvälisessä taloudellisessa 

ja poliittisessa tilanteessa esiintyvät kehitysvaihtoehdot. 

Kotimaan osalta suuri osa olettamuksista ja kehitysennus- 



teista koskee liikennesektoria koskevan päätöksenteon 

ulkopuolella olevia asioita. Näin ollen ennusteen käyt-

täjän mandollisuudet vaikuttaa eri skenaarioiden toteu-

tumiseen ovat rajoitetut. 

Edellä esitetyn perusteella näyttää olevan tarvetta ot-

taa kantaa eri skenaarioiden ja niihin liittyvien ennus-

teiden toteutumismandolljsuuksjjn. Tarkoituksena ei ole 

varsinaisesti esittää suositusta siitä, mitä skenaariois-

ta ja ennusteista tulisi käyttää, vaan esittää eräitä 

valintaan liittyviä näkemyksiä. 

Kasvuskenaariossa (A) oletetaan 1960-luvulla ja 1970-lu-

vun alkupuolella vallinneen voimakkaan taloudellisen kas-

vun edelleen jatkuvan. Viime vuosien ]ehitys lähinnä 

energiatilanteessa sekä tulevaisuuden näkymät muiden raa-

ka-aineiden riittävyyden ja ympäristön kestokyvyn osalta 

ovat horjuttaneet uskoa näin voimakkaana jatkuvaan talou-

delliseen kasvuun. 

Kriisiskenaarjossa (C) tapahtuu kiristymistä kansinväli-

sessä taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa, ja 

tämä heijastuu myös Suomen taloudelliseen kehitykseen. 

Taloudellisen kasvun voimakasta hidastumista ei ylei-

sesti pidetä toivottavana, joten tätä skenaariota tu- 

kin tietoisesti valitaan lähtökohdaksi, mutta siihen 

saatetaan .ulkoisten tekijöiden pakottamana joutua. 

Sopeutumisen skenaariossa (B) oletetaan Suomen kansanta-

louden kehittyvän mandollisista kansainvälisistä hei-

lahteluista huolimatta suhteellisen hyvin, joskin kas-

vuvauhti hidastuu pariin aikaisempaan vuosikymmeneen 

verrattuna. 

Vaikka ennusteet tulevasta kehityksestä vaihtelevat, näyt-

tää tällä hetkellä realistiselta käyttää liikenteen ja 

autokanTian kehittymisen osalta skenaarion B mukaisia en-

nusteita, jolloin skenaarioihin A ja C liittyvät ennus-

teet osoittavat vaihtoehdot, joihin tulee varautua. A-ske-

naariossa on tällöin koko yhteiskunnan osalta kyse varau-

tumisesta erilaisiin ruuhkautumisilmiöihin ja ympäristö- 
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haittoihin. Tielaitoksen kannalta tämä merkitsee mm. 

riittävän suuria tiealuevarauksia. C-skenaariossa va-

rautuminen lähinnä koskee yhteiskunnan toimintakyvyn säi- 

lyttämistä. 

10 3 	Jatko tutkimustarve 

Liikenne- ja autokantaennusteiden ylläpidon tulee olla 

jatkuvaa toimintaa, jotta suunnittelu ja päätöksenteko 

pohjautuisivat ajantasalla olevaan käsitykseen tieliiken-

nepalvelujen kysynnästä. 

Tässä työssä laadituissa pitkän aikavälin ennusteissa py-

ritän arvioimaan liikenteen ja autokannan keskimääräinen 

muutosnopeus. Lyhyellä aikavälillä kehitys saattaa suhdan-

nevaihteluista tms. johtuen huomattavastikin poiketa keski-

määräisestä. Mm. tämän vuoksi on vuotuisten seurantara-

porttien laatiminen aikaisempaan tapaan paikallaan. 

Liikenteen ja autokannan lisäksi seuranta tulisi ulottaa 

myös liikennesektorin ulkopuolisten vaikuttavien tekijöi-

den kehitykseen. Aikaisemmista ennusteista on esimerkiksi 

ollut havaittavissa, että vaikka autokantaennusteet ovat 

osuneet melko hyvin kohdalleen, ovat autotiheysennusteet 

ennustetusta poikkeavan väestökehityksen johdosta saatta-

neet poiketa melkoisestikin toteutuneesta tilanteesta. 

Vastaavissa tapauksissa seurantaraporteissa tulisi ilmoit-

taa ennusteiden taustaolettamuksissa tapahtuneista muutok-

sista. 

Toistaiseksi autokantaennusteet on uusittu 4 - 5 vuoden 

välein. Seurannan yhtenä tavoitteena tulee pitää uusimis-

tarpeen määrittelyä. Seurantaan tulisi sisällyttää myös 

sen selvittäminen, millaisissa tehtävissä ennusteita käy-

tetään sekä palautteen hankkiminen käyttäjiltä, jotta 

ennusteet voitaisiin sisältämiensä asioiden puolesta laa-

tia mandollisimman hyvin käyttötarvetta vastaaviksi. 

Jotta ennusteet saataisiin tasokkaammiksi ja niiden laati-

minen nopeammaksi, tulisi seuranta ja arviointi ulottaa 



myös eri maissa käytettyihin ennustemetodejhjn ja niiden 

kehittymiseen. Metodiikan kehittämiseen liittyy myös lii-
kenteen sekä autokannan ja näiden kehittymiseen vaikutta-
vien taustatekijöiden välisten yhteyksien selvittäminen. 

Autoisturn±sprosessi eli se, millä perusteella suomalai-

sessa perheessä autonhankintapäätös tehdään ja mitkä te-

kijät tähän päätökseen vaikuttavat, on toistaiseksi mel-
ko vähän tutkittu asia. Tässä työssä auton omistus voi-
tiin kytkeä joihinkin kotitalouden ominaisuuksiin, mutta 
tarkastelua tulisi tältä osin syväentää. Nykytilanteessa, 
jolloin noin 60 % kotitalouksista on autollisia, on ko-

titalouden toisen aiton hankintaperusteiden selvittämi-
nen aiheellista. 

Liikennesuoritteen kehitysennusteiden saamiseksi nykyis-

tä varmernrnalle pohjalle tulisi selvittää auton ajosuorit-

teen vaikuttavien tekijöiden, kuten polttoaineen hinnan, 
asuinpaikan sijainnin jne, merkitys. 
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11 . KRIITTINEN PUHEENVUORO 

Tässä selvityksessä on eräänä peruslähtökohtana se, että 

hyvään tulevaisuuteen on mandollista päästä vain suunni-

telmallisella toiminnalla. Nämä vaativat taakseen asen-

teita ja poliittista tahtoa. Näidn syntymLnen puoles-

taan edellyttää tulevaisuuden näköalojen tiedostamista 

ja niistä käytävää keskustelua. Hyvä tulevaisuuden suun- 

nitelma voi syntyä vasta, kun osataan asettaa ja hyväksyä 

sellaiset tulevaisuutta koskevat tavoitteet, joiden to-

teuttaminen on mandollista. Tässä selvityksessä esitetyt 

ennustevaihtoehdot saattavat olla mandollisia lähtökoh-

tia hyvän tulevaisuuden suunnitelman laatimiselle. Mutta 

ne saattavat olla myös enemmän tai vähemmän sQpimattomia. 

Itse asiassa hyvätkin suunnitelmat ja niiden taustaennus-

teet ovat vain yksi puheenvuoro jatkuvassa keskustelussa, 

joka koko ajan tuottaa lähtökohtia korjattua tulevaisuu-

den suunnitelmaa varten. 

Keskustelu on hedelmäj,listä vain silloin, kun siinä tapah-

tuu kriittistä a-rviointia mandollisen ja mandottoman vä-

lil.lä. Tässä kappaleessa tämän pitkän aikavälin autokanta-

ja liikenne-ennusteen laatijat haluavat osaltaan auttaa 

keskustelua eteenpäin esittämällä joitakin kriittisiä ar-

vioita omasta työstään. 

Emme puutu tässä teknisiin ja metodisiin asioihin, vaan 

pitäydyrnme periaatteellisiin kysymyksiin. Luvussa 2 esi-

tetyt tarkastelukehikot tarjoavat sopivan lähtökohdan 

myös tälle kritiikille. 

Taloudellisen kehityksen skenaariot ovat ennusteessa kes-

keisellä tilalla. Niiden kohdalla on myös epävarmuus 

kaikkein suurin samala kun Suomen mandollisuudet va-

lita oma tulevaisuutensa ovat rajoitetut. 

Koko ennustekauden samana pysyvän bruttokansantuotteen kas-

vuprosentti johtaa kiihtyvän eksponentiaaliseen kasvuun. 

Tämä olettamus ei ole välttämättä mandollinen. Ennustekau- 

den loppupäässä saattavat kasvumandollisuudet näyttää aivan 



toisen näköisiltä. Viimeistään 1990-luvulla joka tapauk-

sessa varaudutaan jo vuoden 2000 jälkeiseen aikaan. 

Bruttokansantuotetta pidetään käsitteellisesti ongelmalli-

sena. Siihen viedään lisäyksinä kaikki kansantalouden erät, 

oli niiden vaikutus hyvinvointimielessä positiivinen tai 

negatiivinen. Siinä 1ei esimerkiksi lainkaan oteta huomioon 

kansakunnan luonnonvarojen kulumista. Käsitteelle sopisi- 

km ehkä paremmin nimeksi bruttokansankustanus. 

Tulevaisuudessa yhä, suurempi osa bruttokansantuotteesta muo-

dostuu palveluelinkeinoista. Palvelukset pääasiassa kulut-

tavat tavaratuotannon luomaa aineellista varallisuutta, jo-

ten palvelusten lisääntymisestä ei suoranaisesti seuaa sa-

man suuruista materjaaljsen elintason, esimerkiksi autoistu-

misen, kasvumandollisuutta. Lisäksi on hyvin todennäköistä, 

että tulevaisuudessa yhä suurempi osa kulutusmandollisuuksis-

ta menee sellaisten hyödykkeiden kuten puhdas vesi ja ilma, 

viihtyisä ja saasteeton ympäristö, myrkytön ravinto yms. os-

tamiseen. 

Laadittu ennuste ei pyri sisältärnään. mitään varsinaista 

kriisiajan suunnitelmaa. Kuitenkin on syytä pitää mie-

lessä, että taloudellisissa sknaarioissa mainittu kan-

sainvälisen kilpailun kiristyminen voi saada sellaisia 

poliittisia ja taloudellisia piirteitä, joita ei esitet-

tyihin skenaarioihih - ei edes C:hen - sisälly. Kyse on 

toisaalta kansainvälisen tulonjaon muutospaineista, jot-

ka voivat purkautua yllättävän rajuina. Toisaalta yhä 

niukeminiksi tulevien raaka-aineiden saannista voi tulla 

niin kova kilpailu, ettei sitä ratkaista pelkin kauppapo-

liittisin asein. Raakaöljyn saanti on näissä tilanteissa 

ensimmäisenä vaaravyöhykkeessä. 

Tieliikennejärjestelmän osalta edellä esitetystä seuraa 

lähinnä tarv varautua sellaisiin tilanteisiin, joissa 

esiintyy selviä määrällisiä rajoituksia. Yhteiskuntamme 

toimivuus on tietenkin tällöinkin pyrittävä turvaamaan. 

Yksityisautoilusta riippuvaisen yhteiskunnan kehittäminen 

lisää varmasti näiden mandollisten ongelma-aikojen vai-

keuksia. 
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Taloudellisten skenaarioiden yhteydessä (s. 21) esitetty 

toteamus siitä, ettei suuria kansantalouden rakennemuu-

toksia enää tulevaisuudessa tapandu, on syytä tulkita oi-

kein. Ihmisen toiminnot - myös taloudelliset - varmasti 

jatkavat kehittymistään ja voimakkaitakin muutoksia voi ta-

pahtua ja ne ovat jopa todennäköisiä. 

Auton teknisen kehityksen ja energian osalta tehdään erit-

täin laajamittaista kehitystyötä kaikkialla maailmassa. 

Missä määrin työ on tuloksellista ja miten nopeasti saavu-

tetaan tuloksia, on sen sijaan arvailujen varassa. Var-

maa on, että muutosvauhti on suhteellisen hidas, kun ote-

taan huomioon se aika, joka kuluu siirryttäessä keksinnöstä 

niassatuotantoon. Tämän vuoksi ei voida olla täysin varmoja 

siitä, ettei esimerkiksi auton nykyisen polttoaineen saan-

nin vaikeutumisen ja korvaavien ratkaisujen markkinoille 

tulon väliin satu kiusallista ajallista aukkoa. Uusien 

keksintöjen syntyä ei myöskään voida ennustaa eikä niiden 

todennäköisyys välttämättä parane sillä tiedolla, että kek-

sintöjä on ennenkin te1j.ty. 

EnnusteesSa esitetty bensiinin hinnan nousuolettamus, joka 

perutuu työryhmän saamiin asiantuntija-arvioihin, tuntuu 

varovaiselta, kun sitä vertaa oletettuun taloudelliseen 

kasvuun. Jos jokin luonnonvara, johon koko teo11istunit 

maailma on voimakkaasti sitoutunut, käy niukaksi, ei sen 

hinta voine kohota siitä kilpailevien ostajien ostokykyke- 

hitystä paljon hitaammin. 

Tulevaa autoistumista ennustettaessa on yhtä tärkeää tar-

kastella autonkäyttäjien asenteiden ja autonkäyttötarpeen 

kehitystä, kuin konsanaan tämän toteutumisen materiaali-

sia edellytyksiä. Ihmisen käyttäytymisen eräs perussääntö 

on ollut se, että mandollinen on pian muuttunut välttämät-

tömäksi. Tämän aineellisen elintason suhteellisuusteorian 

toivisi toimivan myös käänteisesti siten, että asiat 

jotka tpdetaan mandottomiksi, myös lakkaavat olemasta vält-

tämättömiä. Nykyaikaisen autoilun perusteluna esitetään 

usein liikkumiseen liittyvä itseisarvoisuus. Tämä itseis-

arvoinen osa liikkumistarpeesta lienee se, josta ensin on 

tingittävä, jos mandottomuus uhkaa, vaikkakin siitä tinki- 



minen saattaa olla kaikkein vaikeinta. Muut autoilun pe-

rustelut ovat ilmeisesti löydettävissä ihmisen toimintaan 

liittyvistä liikkumistarpeista. Vapaa-ajan toiminnat ovat 

tietenkin lopputuotepäässä ja siten tärkeimpiin kuuluvia. 

Työhön liittyvät.toiminnat ja liikkuminen ovat taas vält-

tämättömiä. 

Tämän työn tulosta arvioitaessa on syytä todeta se passii-

vinen ote, jolla esitetyt skenaariot laadittiin. Me työn 

suorittajat emme katsoneet olevamme vastuussa yhteiskunnan 

kehityksen suunnittelusta yleensä. Me emme myöskään näh-

neet, että meillä ol-isi mandollisuuksia siihen vaikuttami-

seen. Tavoitteena oli paremminkin odotettavissa olevien 

yhteiskunnan kehitysvaihtoehtojen ja niistä tieliikenne-

järjestelmään heijastuvien vaikutusten kuvailu käyttäen 

mittareina autokantaa ja liikennettä koskevia lukusarjoja. 

Näin haluttiin luoda kuva niistä kehitysvaihtoehdoista, joi-

hin esimerkiksi. tielaitoksen tulisi varautua. 

Passiivisessa lähestymistavassa piilee se vaara, etteivät 

valitut skenaariot - vaikka ne olisivat järkeviä - silti 

tarjoa parhaita lähtökohtia tulevaisuuden suunnittelulle. 

Esimerkiksi se, ettei skenaarioissa otettu kantaa alue- ja 

yhdyskuntarakennekysymyksiin heikentää työn tuloksen käyttö- 

arvoa tulevaisuuden suunnittelun lähtökohtana. 

Niin kauan kuin koko yhteiskunnan kehittämistä koskevat 

suunnitelmat puuttuvat, eivät myöskään autokanta- ja lii -

kenne-ennusteet voi kovin hyvin onnistua, koska ne ovat 

osa em. kokonaissuunnitelmaa. Niin kauan on myös vaikeaa 

tuottaa sellaisia ennustevaihtoehtoja, joita voisi varauk-

setta suositella. 
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LIITE 1 

REFERAATTI RUOTSIN TIELAITOKSEN AUTOKANTAENNUSTEESTA 

"BILTTHETEN 1 KOMMUNER 1975 - 90 

Vägverketin vuonna 1977 tekemä ennuste "Biitätheten i 

kommuner 1975-1990" on ensimmäinen ruotsalainen trendin ekst-

rapoloinnista poikkeava autotiheys- ja -kantaennuste. Valta-

osa ennusteesta keskittyy henkilöautokannan ennustamiseen. 

Muiden autojen määrän ennustamiseSSa on tyydytty niiden ar-

vioimiseen prosenttiosuutena koko autokannasta. 

Ruotsin henkilöautokanflasta vuoden 1975 alussa oli 86 prosent-

tia perheen ensimmäiseksi ajoneuvoksi hankittuja autoja, 8 pro-

senttia ns. kakkosautoja sekä 6 prosenttia oli rekisteröity 

viranomaisten, yhtiöiden tai yritysten nimiin. Siksi nähtiin- 

km tarkoituksenmukaiSekSi tehdä ennuste kuvan 1 esittämällä 

tavalla: 
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Kuva 1 . Autokantaennusteen osat. 

Toisaalta tutkimusten perusteella tiedettiin, että autoistu-

misaste poikkesi huomattavasti eri-ikäisten kotitalouksien 

(mitattuna päämiehen iällä) ja erituloisten kotitalouksien 

kesken sekä myös erilaisten kotitalousrakenteiden kesken (ku-

va 2). 
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Kuva 2. AutoistumiSaSte eri-ikäisissä ja -tyyppisissä koti-

talouksissa vuonna 1974. 



LIITE 1/2 

Kuvan esittämän tilanteen perustalta päädyttiin hypoteesiin, 

että vastainen autoistuiniskeh±tys riippuu ratkaisevasti yhden 

hengen kotitalouksien autoistumisesta ja perheellisten kaksi-

autoistumisesta, koska sekä lapsiperheiden ja lapsettomien 

avioparien nykyinen autoistuminen on jo korkea. Väestön koti- 

talous- ja ikärakenne ovat näinollen keskeiset tekijät auto-

kantaennusteen tekemisessä. 

Ennusteen laatimiseksi väestö jaettiin viiteen kotitalouksien 

rakennetyyppiin ja nämä edelleen ikäryhrniin siten, että lop-

putuloksena on 21 erillistä ryhmää, joille laadittiin erik-

seen yhden auton omistamista ja kanden auton omistamista kos-

kevat ennusteet. Varsinaisen ennusteosan tekemiseksj tutkit-

tiin eri kotitaloustyyppien auton omistamista eri tuloluokis-

sa. Korkeimman tuloneljänneksen autoistumistasoa pidettiin tä-

män kotitaloustyypin kyllästymistasona. Tämän kyllästymistason 

perusteella määrättiin jokaiselle kotitaloustyypille Gompertz-

käyrän mukainen trendiennuste ensimmäisen auton ja toisen au-

ton hankkjmiselle. Liittämällä näin saadut autoistumjsennus-

teet yksityiskohtaiseen väestöennusteeseen, saadaan autotiheys-

ja -kantaennusteet. Yksityishenkilöiden omistamien henkilöau-

tojen ennuste muodostuu siis kuvan 3 mukaan. 
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or korrs• 	iejojelod 	criielor 
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-.--- _y r 
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'1 	 lur 
cnko 	¶orriekc le-rirr 
urier peiOen 

1955- 1975 enhigi bi o 

ep 

_TILIII 
Projios for bic 
sfcn i oliko forrje-
kfegorier ren i75 - 
1991 trendonolys 

Antot pesoribor som dwc-
neros for priot brk c1ren 
1975 -1991 Orisvis 

Kuva 3. Yksityisten henkilöiden omistamien henkilöautojen 

ennusteen komponentit. 
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Yritysten ym. omistamien henkilöautojen määrän ennuste teh-

tiin arvioimalla niiden prosenttiosuus koko henk±löautokan-

nasta. Vuodesta 1974 vuoteen 1990 arvioidaan osuuden laske-

van noin 6 prosentista 5,3 prosenttiin. 

Kuorma-autoja ja linja-autoja tarkasteltiin yhdessä. Niiden 

osuutta arvioidaan yksinkertaisesti prosenttiosuutena koko 

autokannasta. 1960- ja 1970-lukujen ajan on kuorma- ja linja- 

autojen määrä lähestynyt noin 6 prosenttia autokannasta ja 

sen ennustetaan pysyvän tällä tasolla vastaisuudessakin. 

Autotiheys- ja autokantaennuste: 

1q7 	1R1 	1986 	1991 

Disp/äger 1 bil 2 275 200 2 586 900 2 799 800 2 971 000 

Disp/äger 2 bil 207 600 302 600 377 200 442 600 

Personbilar som ej 156 100 170 500 181 100 191 200 
disp.av privatperson 

Totait: 
P-bilar i trafik 2 638 900 3 060 000 3 358 200 3 604 800 

P-bi lstäthet 
(bilar/1000 	mv.) 322,8 362,3 390,7 414,1 

Täthet: Alla bilar 343 385 416 441 

Bilpark 2 804 000 3 251 700 3 595 300 3 839 000 
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REFERAATTI TANSKALAISESTA ENNUSTEESTA "TRAFIK 2000" 

Tanskan liikennejärjestelmän vaihtoehtoja käsittelevä tutki-

mus "Trafik 2000" syntyi Tanskan teknisten tieteiden Akate-

mian aloitteesta. Taustalla oli 70-luvun alussa alkanut kes-

kustelu jatkuvan taloudellisen kasvun mandollisuuksista, re-

surssien niukkuudesta ja elinympäristöstä. Tarkoituksena oli 

tutkia jonkin yhteiskunnan osa-alueen kehitystä vuoteen 2000 

saakka tämän taustan valossa. Kohteeksi valittiin liikenne- 

sektori sen vaatimien suurten taloudellisten resurssien, in-

vestointien pitkäikäisyyden ja toimintojen sijoittumista muo-

vaavien tekijöiden vuoksi. Projektin johdossa oli jäseniä eri 

liikennemuotoja edustavien laitosten johdosta, valtionhallin-

nosta ja akateemLtsista oppilaitoksista. Kaikki työhön osallis-

tuneet edustivat korkeata tieteellistä tasoa. Kaikkiaan pro-

jektiin käytettiin noin 30 akateemista miestyövuotta. 

Projekti pyrki vastaamaan kysymyksiin: Minne kehitys meitä 

vie? Millainen on vuoden 2000 liikennejärjestelmä? Taloudel-

lista kehitystä kuvaamaan laadittiin kolme skenaariota: nopean 

taloudellisen kasvun, jatkuvien taloudellisten kriisien ja 

suunnitellun hitaan kasvun skenaariot. Taloudellisen kehityk-

sen vaihtoehtoihin on liitetty vaihtoehtoiset liikennepoliit-

tiset toimintalinjat: joukkoliikennejärjestelmän voimakas ke-

hittäminen tai ei huomiota joukkoliikenteeseen. 

liikennepolitiikan 
vaihtoehdot 

:NYL 

1 KYLKJL 

SRK 

1975 	- 

taloudellisen 
kehityksen 
vaihtoehdot 
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NYL = 	nopea taloudellinen kasvu; yksilöliikennettä suo- 

siva liikennepolitiikka 

NJL = 	nopea taloudellinen kasvu; joukkoliikennettä suo- 

siva liikennepolitiikka 

KYL 	kriisikehitys, yksilöliikennettä suosiva liikennepo- 

litiikka 

KJL = 	kriisikehitys, joukkoliikennettä suosiva liikennepo- 

litiikka 

SHK = 	suunniteltu hidas kasvu, joukkoliikennettä suosiva 

liikennepolitiikka 

Jatkuvan taloudellisen kasvunkin vallitessa hidastuu henkilö- 

liikenteen suoritteen kasvu entisestä. Hyvästä taloudellisesta 

kehityksestä ja henkilöautoliikenteen vapaasta kehityksestä 

huolimatta 40 % matkoista tehdään tilanteissa, joissa henkilö-

auton käyttömandollisuutta ei ole. Ilman autoa toimeentulemi-

sen mandollisuudet pienenevät matkapituuksien kasvaessa. Kau-

punkiasumisen välimatkat pidentyvät pientaloasumisen yleisty-

misen, teollisuuden uudelleensijoittumisen ja palvelutoiminto-

jen jatkuvan keskittymisen myötä. Liikennepolitiikalla on vain 

rajoitetut mandollisuudet vaikuttaa kehitykseen. Henkilöauto-

jen voimakkaalla verottamisella voidaan luoda mandollisuuksia 

myös autottomien liikkumistarpeen tyydyttämiseksi. Vallitsevan 

kehityslinjan säilyminen merkitsisi kuitenkin auton omistami-

sesta aiheutuvien kustannusten putoamista puoleen ja autotto-

mien kotitalouksien liikkumismandollisuuksien kaventumista. 

Julkisen liikenteen parantamiseksi tarvittavien resurssien ke-

räämiseksi pitäisi henkilöauton verotusta nostaa niin, että se 

vuonna 2000 olisi noin kolminkertainen vuoden 1975 tasoon ver -

rattuna. Tämä korotus merkitsisi, että liikenteeseen menevä 

osuus yksityisistä bruttotuloista nousisi 13 %:sta 18 %:iin 

vuonna 2000. Ilman julkista liikennettä tämä osuus putoaisi 

5 %:iin. Vuonna 2000 kotitalous maksaisi siis 13 % bruttotu-

loistaan julkisen liikenteen ylläpitoon. 
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Energiankulutus nousisi molemmissa tapauksissa noin 40 % vuo-

den 1975 tason yläpuolelle. Julkisen liikenteen kehittämisen 

suurimmat hyödyt saadaan kuolemaan johtavien onnettomuuksien 

noin 20 %:n laskusta. Henkilöautoistumisen vapaasta kehityk-

sestä olisi puolestaan seurauksena 20 % kasvu liikennekuole-

mien määrässä. Ero liikennekuolemissa ei johdu vain siirtymi-

sestä joukkoliikenteeseen vaan myös siitä, että julkista lii-

kennettä suosivassa vaihtoehdossa on arvioitu olevan merkittä-

västi enemmän mandollisuuksia taajamien liikennejärjestelmien 

perusteelliseen parantamiseen. 

Kriisikehitys eroaa edellisestä skenaariosta selvästi talou-

dellisen kasvun nopeuden suhteen. Se merkitsee vuosien 1975-

77 kaltaisen hitaan kasvun ja epävarmuuden tilan jatkumista 

vuoteen 2000 saakka. Liikennesektorille se merkitsisi jatku-

via vuoden 1975 olosuhteita. Tavaraliikenteessä tapahtuisi 

rakennemuutoksia ja tavaraliikennesuorite kääntyisi laskuun. 

Työttömyys ja taloudellisen vallan keskittyminen aiheuttaisi 

muutoksia autokannan jakautumassa. Seurauksena olisi vähemmän 

autoistuneita kotitalouksia mutta enemmän kaksi autoa omista-

via kotitalouksia. Tällöin autokannan hyödyntämisaste laskisi. 

Mandollisuudet vaikuttaa liikennepoliittisin keinoin kulkumuo-

tojakaumaan ovat suurin piirtein samat kuin edellisessä ske-

naariossa. Kriisikehityksen skenaariossa sekä energian kulu-

tus että liikennekuolemat vähenevät noin 30 %. Jos lisätään 

resursseja joukkoliikenteeseen voidaan saavuttaa noin 40 %:n 

lasku. 

Suunnitellun hitaan kasvun vaihtoehdossa teknologisen kehityk-

sen ansiosta tapahtuu tuottavuuden kasvua mutta sen hedelmät 

käytetään aineellisen kulutuksen sijasta vapaa-ajan lisäämi-

seen ja paremman elinympäristön hyväksi. Aktiivisella yhteis-

kuntasuunnittelulla vaikutetaan voimakkaasti maankäytön suun-

nitteluun. Väestönkasvu pyritään ohjaamaan 5000 - 20 000 asuk-

kaan taajamiin, koska ne ovat liikenteellisesti ihanteellisen 

kokoisia. Matkojen keskipituus laskee ja mandollisuudet tehdä 

matkoja jalan tai pyörällä kasvavat. 

Julkisen liikenteen parantamiseen uhrataan resursseja ja auto- 

kannan käyttöä pyritään ohjaamaan erilaistetuin maksuin siten, 
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että liikkumismandollisuudet jakautuvat enemmän liikkumistar-

peen mukaisesti kuin nykyään. 

Suunnitellun hitaan kasvun skenaarion avulla pyritään esittä-

mään, että radikaaleilla toimenpiteillä voidaan muuttaa ihmis-

ten liikenneympäristöä. Kasvun skenaariossa liikkumistarve 

tyydytetään autoja lisäämällä, tässä skenaariossa se saadaan 

aikaan välimatkoja lyhentämällä. Auton käyttö vähenee, mutta 

ei kovin voimakkaasti. Syynä tähän on vapaa-ajan lisääntymi-

sestä johtuva vapaa-ajan matkojen määrän kasvu. Nämä matkat 

ovat keskimääräisesti pitkiä ja vaikuttavat liikennesuoritteen 

vähenemistä vastaan. Autoa käytetään vapaa-ajan rikastuttami- 

seen, ei jokapäiväiseen rutiiniajoon. Skenaarion mukainen ener-

giankulutus merkitsee 25 %:n pienenemistä ja onnettomuuksien 

lukumäärä 65 %:n laskua verrattuna vuoden 1975 lukuihin. 

Skenaarioiden vertailua: Taloudellisesta kehityksestä riippu-

matta näyttäisi henkilöliikennesuorite pysyvän melko vakaana. 

Se näyttäisi pysyvän välillä +35 % - -20 % vuoden 1975 tasoon 

verrattuna. Julkisen liikenteen osuus olisi vuonna 2000 noin 

10 - 20 % henkilöliikennesuoritteesta skenaariosta riippuen. 

Liikennesuunnittelun ja fyysisen suunnittelun yhdistämisellä 

voidaan vaikuttaa voimakkaasti ympäristön laatuun. Johdonmu-

kaisella liikenteen saneerauksella on saatavissa suuria sääs-

töjä ympäristö- ja onnettomuuskustannuksissa. Autokanta eri 

skenaarioissa vaihtelee voimakkaasti. Nopean kasvun skenaari-

ossa liikennepolitiikan suosiessa yksilöliikkumista henkilö-

autokanta kaksinkertaistuisi vuoteen 2000 mennessä. Suunnitel-

lun hitaan kasvun vaihtoehdossa kanta pienenisi noin 25 % vuo-

den 1975 tasosta. 

Henkilöauto- ja (pääasiassa henkilöliikenteeseen käytettävä) 

pakettiautokanta (milj .autoa) 

NYL 2,5 

NJL 2,2 

KYL 1,5 

KJL 1,25 

SHK 1,5 
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AUTOKANTA VUOSINA 1950 - 1978 (31.12.) AUTOLAJEITTAIN 

AUTOLAJI 

VUOSI 
HENKILÖ- 	KUORMA- 

	
PAKETTI- 	LINJA- 	ERIKOIS- 	AUTOT 

AUTOT 	AUTOT 
	

AUTOT 	AUTOT 	AUTOT 	YHTEENSÄ 

1950 26 814 26 512 3 299 3 539 1 092 61 256 

1951 36 231 29 828 5 394 3 603 1 150 76 206 

1952 52 619 35 006 8 208 4 124 1 295 101 252 

1953 59 216 34 412 9 257 4 009 1 286 108 270 

1954 70 795 34 336 9 958 4 189 1 409 120 687 

1955 85 448 38 259 11 852 4 458 1 559 141 576 

1956 102 961 42 509 15 297 4 522 1 798 167 078 

1957 122 075 42 109 12 691 4 925 2 013 183 813 

1958 139 704 42 946 10 364 5 115 1 959 200 088 

1959 162 968 45 216 11 731 5 409 2 102 227 426 

1960 183 409 45 839 19 751 5 778 2 115 256 892 

1961 219 148 45 781 27 978 6 199 2 480 301 586 

1962 263 033 45 248 32 504 6 503 2 600 349 888 

1963 305 444 44 292 34 482 6 844 2 858 393 920 

1964 375 829 45 143 33 472 6 887 2 924 464 255 

1965 454 291 44 512 36 583 6 979 3 276 545 641 

1966 505 926 44 495 40 728 7 158 3 785 602 092 

1967 551 198 44 161 48 761 7 426 4 211 655 757 

1968 580 747 44 264 48 369 7 660 4 435 685 475 

1969 643 057 45 210 51 825 7 861 4 743 752 696 

1970 711 968 46 195 56 707 8 116 5 024 828 010 

1971 752 915 46 572 67 071 8 246 5 252 880 056 

1972 818 044 47 472 68 632 8 363 5 395 947 906 

1973 894 104 48 728 71 170 8 429 5 689 1 028 120 

1974 936 681 50 477 74 420 8 592 6 038 1 076 208 

1975 996 284 50 905 77 546 8 651 6 581 1 139 967 

1976 1 	032 884 50 887 81 792 8 841 7 069 1 181 473 

1977 1 	075 399 50 295 85 920 8 771 7 261 1 227 646 

1978 1 	115 265 50 479 88 642 8 786 7 630 1 270 802 
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REKISTERIIN MERKITTYJEN UUSIEN AUTOJEN LUKUMR VUOSINA 1960 - 

1978 AUTOLAJEITTAIN 

AUTOLAJI 

VUOSI 	 - 
HENKILÖ- 	KUORMA- 	PAKETTI- 	LINJA- 	ERIKOIS- 	KAIKKI 

AUTOT 	AUTOT 	AUTOT 	AUTOT 	AUTOT 	AUTOT 

1960 23 550 7 431 9 130 653 

1961 27 790 6 409 20 859 715 

1962 1 	41 002 6 244 15 789 726 

1963 52 225 4 979 5 020 681 

1964 82 106 5 555 6 880 596 

1965 100 129 7 470 8 131 704 

1966 78 929 7 607 9 838 657 

1967 65 836 5 773 14 391 715 

1968 48 444 4 344 5 356 706 

1969 84 542 5 360 10 428 629 

1970 92 104 5 322 16 983 726 

1971 75 320 4 835 15 390 644 

1972 101 398 4 844 5 497 780 

1973 118 649 5 230 6 510 830 

1974 96 633 5 310 7 188 791 

1975 117 619 5 398 7 207 812 

1976 92 707 4 726 8 241 914 

1977 90 546 4 053 8 261 628 

1978 81 175 3 987 6 905 614 



VÄESTÖ VUOSINA 1960 - 1978 A ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 LÄÄNEITTÄIN SEKÄ LÄÄNIEN OSUUS KOKO MAAN VÄESTÖSTÄ 

1960 1970 1978 1980 1990 2000 

LÄÄNI _______-  ______ ________________ 

1000 as. % 1000 as. % 1000 as. % 1000 as. % 1000 	as. % 1000 as. 

Uudenmaan 833 18.7 1005 21.9 1111 23.3 1122 23.4 1184 24.0 1200 24.3 
Turun 	ja Porin 660 14.8 675 14.7 701 14.7 705 14.7 724 14.7 724 14.6 
Ahvenanmaan 21 0.5 21 0.5 23 0.5 23 0.5 23 0.5 23 0.5 
Hämeen 581 13.1 636 13.8 669 13.9 663 13.9 680 13.8 682 13.8 
Kymen 338 7.6 344 7.5 346 7.3 317 7.2 349 7.1 345 7.0 
Mikkelin 235 5.3 219 4.8 209 4.4 208 4.3 206 4.2 202 4.1 
Pohjois-Karjalan 208 4.7 185 4.0 177 3.7 177 3.7 179 3.6 178 3.6 
Kuopion 271 6.1 256 5.6 252 5.3 253 5.3 255 5.2 254 5.1 
Keski-Suomen 245 5.5 238 5.2 242 5.1 242 5.1 245 5.0 242 4.9 
Vaasan £14 10.0 421 9.2 428 9.0 431 9.0 444 9.0 444 9.0 
Oulun 407 9.2 401 8.7 413 8.7 '+20 8.8 442 9.0 448 9.1 
Lapin 205 4.6 197 4.3 196 4.1 197 4.1 201 4.1 202 4.1 

Koko maa 4446 100.0 4598 100.0 4757 100.0 +787 100.0 4932 100.0 4943 100.0 

m 

> = 
= 

0 
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KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1960 - 1975 

(1000 KOTITALOUTTA) 3A ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2010 

LÄÄNI 
	

1960 1 1970 1 1975 1 1980 1 1990  1 2000  1 2010 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Himeen 

Kymen 

Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski-Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

Koko maa 

306 384 439 467 514 537 548 

206 234 266 276 301 305 314 

185 221 247 261 282 292 298 

99 112 122 128 136 138 139 

62 66 69 73 76 77 77 

51 53 57 61 66 67 69 

69 75 81 87 93 95 96 

66 73 81 86 92 94 95 

118 130 140 149 160 165 167 

97 110 122 133 149 157 161 

50 54 59 64 71 73 74 

1309 1512 1684 1785 1940 2003 2040 



HENk'ILÖAUTOKANTA- 3A HENKILÖAUTOTIHEYSENNUSTEET VUOSILLE 1980 - 2000 L/NEITTAIN ERI SKENAARIOISSA 

1980 

KANTA 	TIHEYS 

1985 

KANTA 	TIHEYS 

1990 

KANTA 	TIHEYS 

1995 

KANTA 	TIHEYS 

2000 

KANTA 	TIHEYS 

SkENAARIO 

Uudenmaan 267 400 238 315 000 27? 351 200 297 384 800 323 416 400 347 
Turun 	a Porin 187 000 266 229 600 321 262 000 362 283 600 392 303 400 419 
Ahvenanmaan 7 600 328 8 200 358 9 000 388 9 600 i9 10 400 450 
Hämeen 168 800 255 202 800 301 231 600 340 253 400 372 273 800 402 
Kymen 85 600 247 102 200 293 115 600 331 125 400 361 134 400 389 
Mikkelin 50 800 244 62 200 300 72 200 350 78 000 38? 83 200 412 
P-Karjalan 43 400 245 53 800 302 62 800 352 68 600 385 74 000 416 

A 	Kuopion 57 400 227 70 600 278 82 200 322 89 400 351 96 000 378 
Keski-Suomen 61 200 253 75 600 310 88 400 362 96 400 396 103 800 428 
Vaasan 118 200 273 145 800 33? 171 000 385 188 000 423 203 800 459 
Oulun 103 200 246 127 600 295 148 600 336 163 600 368 178 000 398 
Lapin 48 400 246 59 800 299 69 000 343 75 400 374 81 200 402 

Koko 	maa 	yht. 1 	199 000 250 1 	453 000 298 1 	663 000 337 1 	815 000 368 1 	958 000 396 

Uudenmaan 254 800 227 285 400 247 309 000 261 332 800 279 355 800 297 
Turun 	ja 	Porin 177 600 252 206 200 289 227 600 314 241 800 334 254 800 352 
Ahvenanmaan 7 400 325 8 000 351 8 600 377 9 200 403 10 000 431) 
Hämeen 160 400 242 182 800 272 202 000 297 217 000 319 231 400 339 
Kymen 81 400 234 92 000 264 100 800 289 107 400 310 113 600 329 
Mikkelin 48 200 232 56 000 270 62 600 304 66 400 325 69 800 345 
P-Karjalan 41 200 233 48 400 272 54 600 306 58 400 328 62 200 349 

B 	Kuopion 54 400 215 63 600 250 71 400 280 76 200 299 80 800 318 
Keski-Suomen 58 200 240 68 000 279 76 800 314 82 200 337 87 200 359 
Vaasan 112 400 261 131 200 299 148 600 334 160 000 360 171 000 386 
Oulun 97 800 233 114 800 265 129 300 292 139 800 314 149 800 335 
Lapin 45 800 233 53 800 270 60 200 299 64 400 319 68 400 339 

Koko maa 	yht. 1 	140 000 238 1 	310 000 269 1 	452 000 294 1 	555 400 315 1 	655 000 335 

Uudenmaan 254 800 227 247 800 215 240 600 203 241 800 203 242 600 202 Turun 	ja 	Porin 177 600 252 176 800 248 175 200 242 173 200 239 171 000 236 
Ahvenanmaan 7 400 325 7 600 311 7 000 307 7 000 304 6 900 300 
Hämeen 160 400 242 157 400 236 155 800 229 155 600 229 155 400 228 
Kymen 81 400 234 79 400 228 78 000 223 77 200 223 76 600 222 
Mikkelin 48 200 232 48 000 233 48 000 233 47 400 232 46 600 230 
P-Karjalan 41 200 233 41 600 234 42 000 236 41 800 235 41 600 234 

C 	Kuopion 54 400 215 54 600 215 55 000 215 54 600 214 54 000 213 
Keski-Suomen 58 200 240 58 400 241 59 000 242 58 800 241 58 200 240 
Vaasan 112 400 261 112 800 259 114 200 257 114 200 257 114 41)0 258 
Oulun 97 800 233 99 000 230 99 800 226 100 400 226 100 800 225 
Lapin 45 800 233 46 400 232 46 400 230 46 200 229 46 000 228 

Koko maa 	yht. 1 	140 000 238 1 	130 000 233 1 	121 000 227 1 	118 000 226 1 	114 000 225 



HENKILÖAUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 

2000 TIELUOKITTAIN 

SKENAARIO 

TIELUOKKA 
	

A 
	 c 

1978 1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000 

Valtatiet 5800 6100 9600 12500 5800 7400 8400 5300 5300 4800 

Kantatiet 1900 1900 3000 3900 1800 2300 2600 1700 1600 1500 

Muut maantiet 4.800 5200 7200 8400 4900 5800 6100 4500 4200 3600 

Maantiet 	yht. 12500 13200 19700 24900 12500 15500 17200 11500 11100 9800 

Paikallistiet 2300 2500 3300 3700 2400 2700 2600 2200 2000 1600 

Yleiset tiet yht. 	14.800 15700 23000 28600 14900 18200 19900 13700 : 13100 11400 -4 
m 

Muut 	5300 	5900 	7700 	8600 	5600 	6500 	6600 	5100 	4900 	4200 

c 

Yhteensa 	20100 21600 30800 37200 20500 24700 26500 18800 17900 15600 



HENKILÖAUTO3EN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) YLEISILLÄ TEILLA LÄANEITTÄIN (TVL-PIIREITTÄIN) 

VUONNA 1978 3A ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARJOJSSA 

SKENAARIO A 	SKENAARJO B 	SKENAARIO 

LÄÄNI/PIIRI 

1978 	1980 	1990 	2000 	1980 	1990 	2000 	1980 	1990 	2000 

> 

Uudenmaan 2670 

Turun 	ja Porin 2100 

Hämeen 1770 

Kymen 1020 

Mikkelin 860 

Pohjois-Karjalan 650 

Kuopion 820 

Keski-Suomen 880 

Vaasan 1440 

Oulun 1560 

Lapin 1000 

Kaikki 	yleiset 	tiet 14770 

Vaasan 	piiri 1300 

Keski-Pohjanmaan 	piiri 480 

Oulun piiri 840 

Kainuun piiri 380 

2800 3840 4800 2660 3060 3400 2480 2250 2000 

2230 3250 4000 2120 2570 2780 1950 1840 1600 

1890 2740 3450 1790 2170 2400 1640 1550 1400 

1100 1520 1900 1040 1210 1320 950 870 750 

930 1400 1700 880 1100 1170 800 790 670 

680 1040 1280 650 820 890 600 590 520 

860 1300 1600 810 1030 1110 760 740 670 

970 1470 1810 920 1160 1250 820 830 710 

1520 2310 2900 1440 	' 1820 2000 1340 1300 1140 

1650 2510 3160 1570 1980 2190 1450 1420 1150 

1070 1620 2000 1010 1280 1390 930 920 790 

15700 23000 28600 14900 18200 19900 13700 13100 11400 

1380 2080 2620 1300 1640 1800 1200 1170 1030 

510 770 970 480 600 670 450 430 390 

890 1340 1700 850 1070 1180 8?O 760 680 

400 600 770 380 480 530 350 340 300 
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F3RUTTOKANSANTIJOTTE[H KEHITYS TOIHIALOITTAIN VUOSINA 1980 - 2000 ERI 

S 1< EN A ARI 0155 A 

TOIMIALA 

Maa- ja metsätalous 

Kai vannai stoimi nta 

Elintarviketeollisuus 

Tekstiiliteollisuus 

Puunjalostus ja graafinen teollisuus 

Kemiallinen teollisuus 

öljynjalostus 

Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus 

Metalli - ja metall ituoteteol lisuus 

Rakennustoiminta 

MUUTOS (%/V) 1980 - 2000 

A B C 

0,5 0,5 0,0 

3,5 3,0 2,0 

3,0 2,5 0,5 

3,0 2,5 0,5 

3,3 0,8 

7,0 5,0 2,5 

5,0 3,5 1,0 

Ll.,0 1,0 0,0 

7,0 5,5 2,5 

1,14. 0,0 0,0 

BKT kokonaisuudessaan 	 4,0 	3,0 	1,5 

Taulukossa on tarkasteltu vain toimialoja, joiden kuljetussuorite on 

saatu tavarankuljetustilastosta. Timia1at on ryhmiteity tavaran-

kuljetustilaston toimialajakoa vastaavasti. 



KUORMA-AUTOJEN TOIMIALOITTAINEN TAVARANKULJETUSSUORITE_EINUSTE (MILJ.TNKM) VUOSILLE 

1978 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

m 

> 

SKENAARIO A 	SKENAARIO B 	SKENAARIO C 

TOIMIALA 
	

0 

1978 1980 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

1 Maa- 	ja metsatalous 800 800 700 600 700 600 700 700 

2 Kaivannajstojmj.nta 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Elintarviketeollisuus 1800 1900 2000 2100 2000 1800 1700 1800 
4 Tekstiiliteollisuus 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Puunjalostus 	ja 
graafinen 	teollisuus 3700 4000 4800 5900 4500 5200 3700 4000 

6 Kemiallinen 	teollisuus 1600 1800 1 	2600 4000 2300 3100 1900 2400 
7 Öljynjalostus 900 1000 1200 1500 1100 1300 900 1000 
8 Savi-, 	lasi- 	ja 	kiven- 

jalostusteollisuus 600 700 800 900 600 600 600 600 
9 Metalli- 	ja 	metalli- 1 

tuoteteolljsuus 1000 1100 1700 2500 1500 2200 1200 1500 
10 Rakennustoiminta 2900 3200 2800 2500 2500 2100 2700 2700 

11 Kivihiili, 	turve, 
koksi 	ja 	halot 100 100 200 200 100 200 100 200 

12 Jätteet 200 200 200 300 200 300 200 200 
i 	13 Sekalainen 	kappale- 

tavara 900 1000 1300 1500 1300 1400 1200 1300 
14 Muut 	tavarat 700 800 1000 1200 1000 1100 900 1100 

Yhteensä 15500 16700 23000 27600 21400 23900 18900 21000 



LIITETAIJLUKKO 12 

KUORMA-AUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) VuONNA 1978 JA ENNUSTE 

VUOSILLE 1980 - 2000 AJONEUVOTYYPEITTÄIN ERI SKENAARIOISSA 

KUORMA-AUTO-

TYYPPI 1978 

SKENAARIO A 

1980 	1990 	2000 

SKENAARIO B 

1 

SKENAARIO C 

1990 2000 1990 	2000 

KAIP 1100 1100 	1100 1100 1000 900 1000 	900 

KAPP 200 200 	200 200 200 200 100 	100 

KATP 950 1100 	1500 1800 lkOO 1600 1200 	1300 

YHTEENSÄ 2250 2300 	2800 3100 2600 2700 2300 	2300 



KUORMA-AUTOKANTA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1978 3A ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKEUAARIOISSA 

LÄÄNI/PIIRI 

1978 .1980 

SKENAARIO A 

_______ _______ ______ _______ 
SKENAARIO B 

______________ ______ _______ 
SKENAARIO C 

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000 1985 

_______ 
______ -_______ 

1990 	1995 2000 

Uudenmaan 10928 10775 11260 11660 11920 12180 10830 10850 10700 10550 10350 9930 9870 9820 
Turun ja 	Porin 8472 8350 8700 9050 9250 9450 8400 8420 8300 8180 8030 7700 7660 7620 
Ahvenanmaan 297 280 290 300 310 310 290 290 290 280 270 260 260 250 
Hämeen 7109 7025 7330 7630 7800 7970 7080 7100 7000 6900 6760 6500 6480 6430 
Kymen 3466 3450 3610 3760 3850 3930 3470 3500 3450 3400 3320 3200 3180 3170 
Mikkelin 2047 2040 2140 2230 2280 2330 2060 2080 2050 2020 1970 1900 1890 	. 1880 
Pohjois-Karjalan 1678 1650 1750 1850 1890 1930 1690 	. 1720 1700 1670 1620 1580 1570 1560 
Kuopion 2278 2280 2390 2500 2560 2620 2300 2320 2290 2260 2200 2130 2120 2110 
Keski-Suomen 2407 2400 2510 2620 2670 2730 2420 2440 2400 2370 2320 2230 2220 2200 
Vaasan 5442 5400 5640 5880 6010 6140 5440 5480 5400 5320 5200 5010 5000 4950 
Oulun 4089 4100 4310 4520 4620 4710 4150 4200 4140 4090 3970 3840 3820 3800 
Lapin 2266 2250 2370 2500 2550 2600 2270 2300 2280 2260 2180 2120 2110 2110 

Koko maa 50479 50000 52300 54500 55700 56900 50400 50700 50000 49300 48200 46400 46200 45900 

P1 
-4 



LI1TETAULUKKO 14 

KUORMA-AUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) TIELUOKITTAIN VUONNA 1978 

JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

SKENAARIO 

TIELUOKKA A B C 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1978 1980 

Valtatiet 850 900 1000 1100 900 1000 800 800 

Kantatiet 250 250 300 300 300 300 300 300 

Iluut 	maantiet 500 500 600 600 500 600 500 500 

Maantiet 	yht. 1600 1650 1900 2100 1800 1800 1600 1600 

Paikallistiet 150 150 200 200 200 200 200 200 

Yleiset 	tiet 	yht. 1750 1800 2100 2300 1900 2000 1700 1700 

Muut 500 500 700 800 600 700 600 600 

Yhteensä 2250 2300 2800 3100 2600 2700 2300 2300 

LIITETAULUKKO 15 

KUORMA-AUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) LÄÄNEITTAIN VUONNA , 1978 JA 

ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

Lääni 

Skenaario A Skenaario 8 Skenaario C 

1978 1980 19.90 2000 1990 2000 1990 2000 

Uusimaa 400 '+10 490 540 450 470 410 410 

Turku ja Pori 390 400 475 515 435 455 400 400 

Häme 280 280 340 370 310 320 280 280 

Kymi 140 145 180 200 170 180 145 145 

Mikkeli 110 115 140 160 130 135 115 115 

Pohjois-Karjala 70 75 100 110 90 95 75 75 

Kuopio 110 115 140 155 130 135 115 115 

Keski-Suomi 130 135 170 190 160 165 135 135 

Vaasa 250 250 300 340 290 300 250 250 

Oulu 240 240 290 330 275 280 240 240 

Lappi 130 135 15 190 160 165 135 135 

Koko maa 2250 2300 2800 3100 2600 2700 2300 2300 



L11T[TAIJI. uKKO 16 

PAKETTIAUTOKANTA\ VIJONHA 1978 JA LNNUST[ VUOSILLE 1980 - 2000 ERI 

SKENAAR 101 SSA 

SKELIAARIO A 

Vuosi Ensirekis- 
teröinti 

Poistuma 
kpl 

Piilofar- 
marit 	kpl 

PA 	ilman 	piilof. PA-kanta - 

kpl kasvu kpl kasvu 
%/v. %/v. 

1978 6 905 4 	183 21 	600 67 042 7.0 88 642 3.2 

80 8 	600 6 400 17 	500 75 	100 6.0 92 600 2.2 

85 10 600 8 	200 7 	100 96 200 5.6 103 	300 2.4 

90 12 	700 8 	800 1 	700 118 	000 4.6 119 	700 3.2 

95 15 	000 10 	100 300 141 	900 4.1 142 200 4.0 

2000 16 000 1? 	000 - 164 000 3.1 164 000 3.1 

SKEPIAARIO 0 

Vuosi Ensirekis- 
teröinti 

Poistuma 
kpl 

Piilofar- 
marit kpl 

PA 	ilman 	piilof. PA-kanta _______ 
kpl kasvu kpl kasvu 

%/v. %/v. 

1978 6 905 4 	183 21. 	600 67 042 7.0 88 	642 3.2 

80 8 	500 6 300 17 	500 74 500 5.6 92 000 1.9 

85 10 000 8 000 7 	100 91 	900 4.7 99 000 1.5 

90 11 	100 8 	200 1 	700 107 	700 3.4 109 400 2.0 

95 11 	900 9 	100 300 121 	600 2.6 121 	900 2.3 

2000 12 	200 10 	100 - 132 	000 1.7 132 000 1.7 

SKErIAARIO c 

Vuosi Ensirekis- 
teröinti 

Poistuma 
kpl 

Piilofar- 
niarit 	kpl 

PA 	ilman 	piilof. PA-kanta ______ 
kpl kasvu kpl kasvu 

%/v. %/v. 

1978 6 905 4 	183 21 	600 67 042 7.0 88 642 3.2 
80 7 000 6 400 17 	500 72 000 3.7 89 500 0.5 
85 8 000 8 000 7 	100 84 600 3.5 91 	700 0.5 
90 8 	100 7 900 1 	700 90 700 1.4 92 400 0.2 

95 8 	200 7 900 300 93 700 0.7 94 000 0.3 

2000 8 400 8 	100 - 96 000 0.5 96 000 0.4 



PAKETTIAUTOKANTA LÄNEITTÄIN VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

LNI 

1978 1980 

SKENAARIO A SKENAARIO B SKEMAARIO C 

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000 

Uudenmaan 22075 22690 24750 28850 34410 39500 23760 26370 29500 32080 22010 22270 22750 23330 

Turun 	ja Porin 15249 15740 17350 19990 23600 27310 16600 18200 	20240 21780 15400 15430 15600 15840 

Ahvenanmaan 840 850 900. 960 1100 1200 880 950. 1010 1060 840 850 850 850 

Hämeen 13122 13610 15160 17600 20900 24120 14550 16080' 17920 19400 13440 13550 13820 14110 

Kymen 5784 6110 6920 8020 9530 10990 6630 7330 8170, 8840 6240 6190 6300 6430 

Mikkelin 3182 3430 3930 4550 5400 6230 3760 416O 4630 5020 3480 3510 3570 3650 

Pohjois-Karjalan 2646 2960 34 1 0! 3950 4690 5410 32701 3610 4020 4360 3030 3050 3100 3170 

Kuopion 3688 3890 4340 5030 5970 6890 4160 1-59O 5120 5540 3850 3880 3950 4030 

Keski-Suomen 3715 3980 4550 5270 6260 7220 4360 4810' 5360 5810 4030 4070 4140 4220 

Vaasan 8693 9070 10120 11470 13650 15580 9700 10500 11580 12540 8980 8870 8930 9120 

Oulun 6430 6920 8160 9700 11520 13450 7820, 8860 10000; 10820 7240 7400 7710 7800 

Lapin 3218 3330 3720 4310 5120 5900 35601 3940 4390 4750 3300 3330 3380 3460 

Koko maa 88642 92600(103300 119700 142200 164000 99000jl09400l21900 132000 91700 92400 94000 96000 

1 

rn 

1 



LIITETAULUKKO 18 

PAKETTIAUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) VUONNA 1978 TIELUOKITTAIN 

JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 	2000 ERI SKENAARIOISSA 

SKENAARIO• 

TIELUOKKA ______________ 

A B C 

1978 1980 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Valtatiet 350 350 400 400 400 400 350 350 

Kantatiet 150 150 150 200 150 200 150 150 

Muut maantiet 400 400 450 500 450 500 400 400 
Maantiet yht. 900 900 1000 1100 1000 1100 900 900 

Paikalllstjet 200 200 200 200 200 200 200 200 

Yleiset tiet yht. 1100 1100 1200 1300 1200 1300 1100 1100 

Muut 300 400 600 8Ö0 600 700 400 500 

Ytteensä 1400 1500 1800 2100 1800 2000 1500 1600 

LIITETAULUKKO 19 

PAKETTIAUTO3EN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJOFIKM) L?ÄNEITTIN VUONNA 1975 JA 

ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

Lääni - 

Skenaario A Skenaario B 
-____ ____ 

Skenaario C 
_____ ____ 

1978 1980 990 2000 1990 2000 1990 2000 

Uusimaa 290 310 360 425 340 405 310 325 

Turku ja Pori 230 245 285 340 270 325 245 255 

Häme 160 170 210 240 200 230 170 185 

Kymi 80 85 100 120 100 115 85 90 

Mikkeli £0 7Q 80 95 80 90 70 70 

Pohjois-Karjala 50 55 70 80 65 75 55 60 

Kuopio 70 75 95 110 90 100 75 80 

Keski-Suomi 80 80 100 115 95 110 80 90 

Vaasa 155 165 200 230 190 220 165 175 

Oulu 135 145 180 205 160 200 145 160 

Lappi 90 100 120 140 110 130 100 110 

Koko maa 1400 1500 1800 2100 1700 2000 1500 1600 



LIITETAULUKKO 20 

LINJA-AUTOKANTA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 

iI?1;1sÄSIIIS] 

LÄÄNI 1978 1980 1990 	1995 2000 

Uudenmaan 	2381 	2470 2610 2750 2890 3030 

Turun ja Porin 	1316 	1320 1440 1540 1620 1700 

Ahvenanmaan 	28 	30 30 30 30 30 

Hämeen 	1089 	1110 1190 1260 1340 1430 

Kymen 	465 	480 510 550 600 640 

Mikkelin 	495 	500 510 520 530 530 

Pohjois-Karjalan 	239 	250 280 300 320 330 

Kuopion 	516 	530 510 510 520 550 

Keski-Suomen 	394 	400 430 460 490 520 

Vaasan 	659 	680 700 730 760 780 

Oulun 	738 	740 790 830 880 930 

Lapin 	466 	490 500 520 520 530 

Koko maa 	8786 	9000 9500 10000 10500 11000 

LIITETAULUKKO 21 

LINJA-AUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ. AJONKM) TIELUOKITTAIN 

VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 

TIELUOKKA 1978 1980 1990 2000 

Valtatiet 135 140 160 180 

Kantatiet 40 40 45 55 

Muut maantiet 165 175 190 215 

Maantiet yht. 340 355 395 450 

Paikallistiet 75 80 90 100 

Yleiset tiet yht. 415 435 485 550 

Muut 185 195 215 250 

Yhteensä 600 630 700 800 



LIITETAULUKKO 22 

LINJA-AUTOJEN LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) 

LPANEITTÄIN VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 

1980 - 2000 

LNI 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Hämeen 

Kymen 

Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski -Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

1978 1 1980 1 1990 	2000 

130 145 165 

85 95 105 

85 95 105 

35 40 50 

35 40 45 

25 25 35 

45 50 55 

40 45 55 

60 65 70 

60 70 80 

30 30 35 

120 

80 

80 

35 

35 

25 

45 

35 

55 

60 

30 

Koko maa 
	

630 	700 	800 

LIITETAULUKKO 23 

ERIKOISAUTOKANTA L)NEITTIN VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 

1980 - 2000 

LMNI 1978 1980 1985 1990 1995 	2000 

Uudenmaan 1606 1780 2120 2410 2700 2970 

Turun ja Porin 1174 1250 1460 1650 1840 2040 

Ahvenanmaan 45 50 60 60 70 70 

Hämeen 974 1080 1260 1440 1620 1780 

Kymen 639 660 740 830 910 990 

Mikkelin 327 360 420 470 530 580 

Pohjois-Karjalan 289 320 370 420 470 510 

Kuopion 412 460 530 610 660 720 

Keski-Suomen 366 400 470 530 600 670 

Vaasan 682 750 870 990 1110 1210 

Oulun 681 730 870 990 1120 1230 

Lapin 435 460 530 600 660 730 

Koko maa 7630 8300 9700 11000 12300 13500 



LIITETAULUKKO 24 

AUTOKANTA AUTOLAJEITTAIN VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 

2000 SKENAARIOITTAIN 

SKENAARIO/ 
AUTOLAJI 

VUOSI 

____________ ___________ HA KA _______ PA ________ LA _______ _______ EA AUTOT 

1978 1 	115 265 50 479 88 642 8 786 7 630 1 	270 802 

1980 1 	199 000 50 000 92 600 9 000 8 300 1 	358 900 

1985 1 	453 000 52 300 103 300 9 500 9 700 1 	627 800 

A 1990 1 	663 000 54 500 119 700 10 000 11 000 1 	858 200 

1995 1 	815 000 55 700 142 200 10 500 12 300 2 035 700 

2000 1 	958 000 56 900 164 000 11 000 13 500 2 203 400 

1980 1 	140 000 50 000 92 600 9 000 8 300 1 	299 900 

1985 1 	310 000 50 400 99 000 9 500 9 700 1 	478 600 

B 1990 1 	452 000 50 700 109 400 10 000 11 000 1 	633 100 

1995 1 	555 000 50 000 121 900 10 500 12 300 1 	749 700 

2000 1 	655 000 49 300 132 000 11 000 13 500 1 	860 800 

1980 1 	140 000 50 000 92 600 9 000 8 300 1 	299 900 

1985 1 	130 000 48 200 91 700 9 500 9 700 1 	289 100 

C 1990 1 	121 000 46 400 92 400 10 000 11 000 1 	280 800 

1995 1 	118 000 46 200 94 000 10 500 12 300 1 	281 000 

2000 1 	114 000 45 900 96 000 11 000 13 500 1 	280 400 



KOKO AUTOKANTA LÄÄNEITTÄIN (TVL-PIIREITTÄIN). VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1950 - 

SKENAARIO A 

LÄÄNI/PIIRI 1978 1980 1985 1990 1995 2000 

Uudenmaan 290 897 305 115 356 590 396 880 436 720 473 830 

Turun 	ja 	Porin 202 529 213 660 258 430 294 200 319 830 344 320 

Ahvenanmaan 8 345 8 810 9 470 10 350 11 110 12 120 

Hämeen 176 726 191 625 227 7a0 259 520 285 060 309 090 

Kymen 89 822 '  96 300 117 700 126 760 140 290 150 950 

Nikkelin 52 857 57 1O 69 200 79 970 86 740 92 870 

Ponjois-Karjalan 44 560 48 530 59 610 69 320 75 970 82 180 

Kuopion 59 636 64 560 78 370 90 88O 99 110 106 610 

Keski-Suomen 61 484 68 380 83 560 97 260. 106 420 114 90 

Vaasan 126 733 134 100 163 130 190 076 209 930 227 510 

Oulun 106 640 115 690 14.1 730 164 4O• 181 7O 193 320 

Lain 50 573' 54 930 66 920 76 930 84 250 90 960 

Koko maa 1 	270 8O21 358 900 1 	627 800 1 	858 800,2 035 700 2 	203 400 

Vaasan 	piiri 118 024' 125 000 151 920 177 000. 195 500 211 900 

Keski-Pohjanmaan piiri 29 118 31 200 38 330 44 600 49 220 53 630 

Oulun 	piiri 60 621 65 790 80 570 93 600 103 300 112 700 

Kainuun 	piiri 25 610 27 300 34 040 39 500 43 650 47 600 

m 
- 



351 930 378 590 40 11. 43Q 

2574501 273 800 288 47O 

9 3601 10 600 11 440j 

227 87O 244 880 260 9101 

113 01O 120 530 127 470 1  
69 830 74 140 77 950 

60 650 64 910 69 070 

79 460 84 790 90 170 

65 040 91 050 96 7O 

166 300 178 850 190 850 

144 i8O i55 940 166 870 

67 560' 72 25O 76 670 

324 72O 

234 100 

9 320 

206 880 

103 350 

62 750 

54 010 

71 100 

75 680 

147 910 

128 430 

60 660 

1 478 600 1 633 1001 749 700 

137 750 	154 900 	166 550 	177 700 

34 7O 38 980 42 150 	45 OOO 

73 	000 1  82 000 88 650 	94 850 

30 	850* 34 6O0 37 450 	40 100 

1-I 

'-3 
TJ 
'-3 

KOKO AUTOKANTA LNNEITTÄIN (TVL-PIIREITTÄIN) VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 

SKENAARIO B 

LNI/PIIRI 	
1978 	1980 

Uudenmaan 290 897 292 515 

Turun 	ja 	Porin 202 529 204 260 

Ahvenanmaan 8 345 1 8 610 

Häneen 176 726 183 225 

Kymen 89 822 92 100 

Kikkelin 52 857 54 530 

Pohois-Karja1an 44 560 46 480 

Kuopion 59 636 61 560 

Keski-Suomen 61 484 65 380 

Vaasan 126 733 128 300 

Oulun 106 6 4 01 110 290 

Lapin 50 573t 52 330 

Koko maa 1 	270 802 ji 299 900 

Vaasan piiri 	118 024 

Keski-Pohjanmaan piiri 	29 1l8 

Oulun piiri 	60 621 

Kainuun piiri 	25 610 

119 500 1 
29 900 

62 700 1 
26 5001 

1985 
	

1990 	1995 	[ 	2000 



'0'(0 AUTOKANTA L;NEITT1N (TVL-PIlRITTÄIN) VUONNA 1973 3A [NU5TE VUOSILLE 1950 - 2000 

SKENAARIO c 

L:NI/pIII 1978 1980 1985 1990 1995 2300 

Udenman 290 897 292 515 2814- 890 277 970 280 010 251 750 

Turun 	Ja 	Porin 202 529 2014 2601 203 130 201 490 199 920 03 170 

A.h'enanmaan .8 345 8 610! 8 86O 8 170 8 210 5. 090 

:-nee1 176 726 183 225 180 050 178 670 176 560 175 150 

Kvnen 89 822 92 10O 90 210! 33 770 83 190 57 833 

ik<e1in 52 857 54 530 54 380 54 400 53 920 53 24() 

PohJois-Karjalan 44 560 46 48O 6 900! 47 350 47 260 47 170 

Kuopion 59 636 61 560 61 690 62 080 61 850 61. 440 

Kcsk- i-Suornen 61 484 65 380 65 650 66 290 66 250 5 510 

Vaasan 126 733 128 3OO 128 5501 129 800 130 000 130 463 

Oulun 106 640 110 290 111 870 112 860 113 930 1j4 563 

Lapin 50 573 52 330 52 910 52 970 52 570 5 830 

Koko maa 1 	270 802 1 	299 900 	1 289 10011 280 800 1 	281 000 1 	250 430 

Vaasan 	piiri 118 02 14. 119 500 119 700 120 900 121 350 121 500 

Keski-Pohjanmaan piiri 29 118 29 90O 30 270: 30 500 30 730 30 920 

Oulun 	piiri 60 6211 62 7O0 63 60O 64 150 64 500 65 100 

Kainuun 	piiri 25 610 26 500 26 850 27 100 27 350 27 500 

—4 
rn 
-4 
> 

0 



KOKO LIIKENNESUORITE (MILJ. AJONKM) VUONNA 1978 AUTOLAJEITTAIN JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

SKENAARIO 

A B C 

1980 1990 2000 1980 1990 2000 	1980 1990 2000 AUTOLAJI 1978 

Henkilöautot 20100 21600 30800 37200 20500 24700 26500 18800 	17900 	15600 

Kuorma-autot 2300 2300 2800 3100 2300 2600 2700 2300 	2300 	2300 

Pakettiautot 1400 1500 1800 2100 1500 1700 2000 1500 	1500 	1600 

Linja-autot 600 600 700 800 600 700 800 600 	700 	800 

Kaikki 	autot 24400 26100 36000 43200 25000 29700 31900 23200 	22500 	20300 

-4 
-4 

- 

- 

7z 



B 

1990 

I&:IiIi1 

.iiiiiii 

ii:iiii 

c 

2000 1980 1990 2000 

10000 6600 6600 6200 

3200 2100 2000 1900 

7400 5500 5300 4700 

20600 14300 13900 12700 

-1 
rn 

1 

0 

KOKO LIIKENNESUORITE (MILJ. AJONKM) VUONNA 1978 TIELUOKITTAIN JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 2300 ERI SKENAARIOISSA 

SKENAARIO 

A 

TIELUOKKA 
1978 1980 1990 2000 1980 

Valtatiet 7100 7400 11100 14300 7100 

Kantatiet 2300 2300 3500 4500 2200 

Muut maantiet 5800 6200 8400 9800 5900 

Maantiet yht. 15300 16000 22900 28500 15300 

Paikallistjet 2800 3000 3800 4300 2900 

Yleiset tiet yht. 18100 18900 26800 32800 18100 

Muut 6300 7100 9300 10400 6800 

Yhteensä 24400 26100 36000 43200 	1 25000 

	

3200 
	

3100 	2700 	2400 	2000 

	

21800 	23700 	16900 	16300 	14700 

	

,'IIIs--II 6300 
	

6200 1 5600 

29700 	31900 
	

23300 
	

22500 1 20300 



KOKO LIIKENNESUORITE (MILJ. AJONKM) LNEITTÄIN (TVL-PIIREITTÄIN) VUONNA 1978 JA ENNUSTE VUOSILLE 1980 - 

2000 ERI SKENAARIOISSA 

S KENAARI 0 

A B C 

LMNI 
1978 1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000 

Uudenmaan 4710 5000 6500 7650 4790 5360 5760 4440 4300 3880 

Turun ja Porin 3690 3900 5350 6300 3740 4400 4730 3470 3370 3040 

Hämeen 3030 3250 4450 5350 3110 3670 3940 2900 2800 2530 

Kymen 1650 1800 2400 2950 1720 2000 2150 1600 1550 1400 

Mikkelin 1290 1400 2000 2450 1340 1650 1770 1240 1200 1080 

Pohjois-Karjalan 990 1050 1550 1800 1000 1300 1400 930 900 810 

Kuopion 1300 1400 2000 2450 1340 1650 1770 1250 1200 1080 

Keski-Suomen 1390 1550 2200 2650 1480 1810 1950 1380 1350 1220 

Vaasan 2440 2590 3650 4400 2480 3000 3220 2300 2230 ?010 

Oulun 2450 2600 3700 4500 2500 3050 3260 2300 2250 2030 

Lapin 1460 1560 2200 2700 1500 1820 1950 1390 1350 1220 

Koko maa 24400 26100 36000 43200 25000 29700 31900 23200 22500 20300 

Vaasan piiri 2200 2330 3300 3960 2230 2700 2900 2070 2000 1800 

Keski-Pohjanmaan piiri 780 840 1060 1430 800 970 1040 740 740 670 

Oulun piiri 1320 1400 2000 2430 1350 1650 1760 1240 1200 1080 

Kainuun piiri 590 620 900 1080 600 730 780 550 540 490 

m 
-1 

1 



KOKO LIIKENNESUORITE (MILJ.AJONKM) YLEISILL TEILLÄ LNEITTIN (TVL-PIIREITTIUN) VUONNA 1978 JA ENNUSTE 

VUOSILLE 1980 - 2000 ERI SKENAARIOISSA 

S KENAARIO 

A B C 

LMNI 1978 1980 1990 2000 1980 1990 r 	2000 1980 1990 2000 

Uudenmaan 	3300 3400 4900 6000 3300 4000 4300 3100 3000 2700 

Turun ja Porin 	2640 2700 3900 4800 2600 3200 3400 2500 2400 2100 

l-Imeen 	2180 2300 3200 3900 2200 2600 2900 2000 1900 1800 

Kymen 	1220 1300 1800 2200 1200 1500 1600 1100 1100 1000 

Mikkelin 	1020 1100 1500 1800 1000 1200 1300 1000 900 800 

Pohjois-Karjalan 	770 800 1100 1400 800 900 1000 700 700 600 

Kuopion 	1000 1000 1500 1800 1000 1200 1300 900 900 800 

Keski-Suomen 	1080 1100 1600 2000 1100 1300 1400 1000 1000 900 

Vaasan 	1800 1900 2700 3300 1800 2200 2400 1700 1600 1500 

Oulun 	1900 2000 2800 3400 1900 2300 2500 1800 1700 1500 

Lapin 	1210 1300 1800 2200 1200 1400 1600 1100 1100 1000 

Kaikki yl. 	tiet 	18120 18900 26800 32800 18100 21800 23700 16900 16300 14700 

Vaasan piiri 	1630 1700 2400 2900 1600 2000 2100 1500 1500 1300 

Keski-Pohjanmaan piiri 	590 600 900 1100 600 700 800 500 500 500 

Oulun piiri 	1020 1100 1500 180C 1000 1200 1300 1000 900 800 

Kainuun piiri 	470 500 700 900 500 600 600 400 400 400 
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