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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- ja autoalan 

yritykset ovat kiinnostuneita tieliikenteen ja autokannan ke-

hittymisen ennusteiSta. 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 tulkittava 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 projektimuotoon. Projektin perustava ko-

kous pidettiin 28.8.78, jolloin työn valmistumisajankohdaksi 

määrättiin toukokuu 1979. 



Projektin johtoryhmään kuuluivat: 
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jaostopääli. Veikko Salovaara 

jaostopääli. Mikko Jokinen 

suunnitt. Kalevi Koljonen 

tekn.lis. Risto Nevalainen 

ap.prof. 	Pekka Rytilä 

ap.prof. 	Antti Saarialho 

toimistop. 	Seppo Suokko 

dipl.ins. 	011i Mäkelä 

TVH, tutkimustoimisto (pj) 

TVH, tutkimustoimisto 

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 dipiomityötä, jois-

sa ennustetyön eräitä keskeisiä kohtia on käsitelty perusteel-

lisernmin. 

Helsingissä tammikuussa 1980 

/ 
/ 	 '4:7 - 

Projektin johtoryhmän pj. 	Veikko Salovaara 
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Ennusteselvityksen sisältö voidaan pääpiirteissään jakaa kol-

meen osaan: 

- 	autoistumiseen ja autoliikenteeseen vaikuttavien taus- 

tatekijöiden ja kehitysnäkymien tarkastelu sekä näihin 

pohjautuvien ennustemenetelmien laadinta 

- 	autokannan kehitysennusteen laatiminen autolajeittafn 

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 sisältöä ja ennusteiden keskeisiä täustaolet-

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 tuloluokkijn 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 ennustett. 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 

TAUST1T3(IJhT ____________________ SKENAARIOT 
Kasvuskenaario (AJ Sopautumisen skenaario (B) Kriisiskenaario (C) 

0 	Kansainvälinen - maailmanlaajuinen - kuten skenaarioissa A - biokkiutuminen; 
tausta taloudellinen inte- tai C vahvat OECD-maat vastaan 

groituminen; yh- ne. kehityeneat, protektio- 
taistyö Lisäärtyy nismia 

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 
- BET: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 
toiisenpiteet 
- autoliikenteen - taso ja rakenne ny- - kiristyy hi 	ja siir- - kuten B-skenaariossa 
verotus kyisellään tyy käytön puolelle 

- joukkoliiken- 
nepDlitijkka - kehitetään varsin- - kehittämisresurssit - kehitetään koko maassa rmi. 

km 	taajamissa pieniä kuin A-ske- energiatilanteen pakotta- 
ruuhkautumisesta naariossa mana 
ja 	päristöteki- 
jöistä johtuen 

4.Auton tekninen 
kehitys 
- käyttövofla -. öljyphjaiset polttoaineet ja muottorit säilyttävät valta-asenansa, mutta 

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

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

- polttoaineen - raakaöljyn reaalinen maailmazinarkkinahinta kaksinkertaistuu, jonka seurauksena 
hinta kuluttajahinta nousee n. 60 %; hinnannousun inarkitys vaihtelee skenaarioittain, 

koska tulokehitys on erilainen 
- valmistusmate- - keraamisten materiaalien ja iaiovien 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 li- 	- vapaa-ajan osuus lisääntyy 

lisääntyy automaa- 	sääntyy osin auto- 	lähinnä huonon työllisyys- 
tion ansiosta 	maation ja osin huo- 	tilanteen seurauksena 

non työllisyystilan- 
teen seurauksena 

- asenteet - autoistumishalukkuus ta1oen sen salliessa säilyy 

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

jatkuu voinakkaa- 
ne 

- yhdyskuntara- - hajaantuu pientalo- - tiiviiinpää kuin A-ske- - pyritään pitamaän 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. Sopeutuinisen 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/1000 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 herikilöautotiheydessä suun-

nilleen näiden maiden nykytasolle. Kasvuskenaariossa (A) tälle 

tasolle päästään jo vuoden 1990 tienoilla. 

Taulukko 2. Autokanta vuosina 1950 - 2000 ja keskimääräinen 
ka svunopeus 

VUOSI AUTOKANTA 

1950 61 000 

1955 142 (18,4 	%/v) 000 

1960 257 000 	(12,6 	%/v) 

1965 546 (16,3 	%/v) 000 

1970 828 8,7 	/v) 000 

1975 1 140 
6,6 %/v) 000 

SKENAARIO A B C 

1980 1 .359 000(3,6%/v)  1 299 000(216%/v) 1 202 000(l,O%/v) 

1985 1 627 000(414%/v) 1 477 000(2,6%/v) 1 254 000(O.,9%/v) 

1990 1 858 000(l,9%/v) 1. 	633 000(2,O%/v) 1 281 

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

1 281 

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

1970 17 500 (8,2 	
%/v) 

1975 23 400 (6,0 	%/v) 

1978 24 500 (1,5 %/v) 

SKENAARIOJ 
1 

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 enriustejaksolla 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. 

Henkilöautoliikenfle muodostaa valtaosan kokonaissuoritteesta. 

Henkilöautoliikeflteen 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-

makkaimmin 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 

Henkilöautokantaennusteiden toteutumismandollisuuksien 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 p1-

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 

ENSIBEKISTERÖINNIT 
(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 tekisteröintiävuosittain. 

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 (C), jossa autojen määrä py -
syy suunnilleen nykytasolla, tämä näkyy autollisten kotita-

louksien osuuden pienenemisenä. 
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Taulukko 5. 

	

	Autolljsten kotitalouksien osuuden kehitys eri 

skenaariojssa 

KOTITALOUDEN 

Pl1IEHEN 

IK 	(v) 

AUTOLLISTENKOTITALOUKSIEN % 	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 
KESKIMRIN 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 kakkosautojksj. 

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 aikaisempiin 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- 



nustettua hitaampaa. Kriisiskenaariossa (C) ennustettu kehitys 

taittuu aivan uudelle uralle eikä kasvua juuri tapandu. 
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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 suosittelemaan suunnittelutehtävissä käytettäväksi skenaa-

rion B mukaista ennustetta. Jatkuvalla ennusteen toteutumisen 

seurannalla varmistetaan se, että valinta on osunut oikeaan, ja 

varaudutaan samalla ennusteen korjaamiseen. 



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. 



FOPECAST OF TPAFFIC AND NUMBER OF MOTOR VEHICLES 

ABSTPACT 

According to its contents, the forecast report consists of 

three main parts: 

- 	analysis of the impacts 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 claes as well as for car traffic 

by purpose of travel. 

Calculations have been performed of the numberof 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 factors and trends 

The foliowing background factors affecting traffic and the 

number of motor vehicles are investigated: 

- 	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; 

xv' 



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

- 	development of regional and social 8tructure. 

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 stu&y are: 

- 	growth scenarlo (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 description 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 situations were examined when compiling the forecast 
of the number of cars. This figure is largely dependent 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-benefit 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 is relatively low. 

The number of lorries is forecast on the basis of the \need 

for ransport by industrial branch and the estimated changes 

in the structure and degree of utilisation of lorries in use. 
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Table 1. Scenarios and re].evant background hypotheses 

BACKGROUND FACTOMS SCENARIOS 
Growth acenarlo (A) Adaptationscenarlo (B) 	Criais scenarlo (C) 

0. International backdrop - giobal economic integration - ae in scenarlo A or 0 - biock forrnation 
CO-operation lncreases phenomenon; powerfui 

OECD countrles versua 
the so-cailed deveiopin 

1. ________________________________ ______________________________ 	_____________________________ countries, protectionis 

1. Population 
- number of population - increases by approx. 	160 000 persons (1980: L79 Mlii. 2000: 4.9i 	Mlii.) 
- number of househoida - increasea by approx. 220 000 househoida (1980: 	1.79 M131., 2000: 2.00 Miii.) 

2. Economic deveiopment 
- growth in GDP Zf %/yr. 3 %/yr. 1.5 %/yr. 
- total growth in private 

consunption k %/yr. 2.5 %/yr. 0.5 %/yr. 
- private consumption/ 

househoid 3.3 % 1.8 %/yr. - 0.2 %/yr. 

3. Measurea of pubiic 
authorltjes 
- taxatlon of motor vehicle 

trafflc - remalos at currant - siightly increaces and - as in scenarlo B 
levei and structure Bhifta to user 

- mase transport policy - is developed due to - resources for development - is deveioped nationwids 
congeetlon esp. in densely less than jo scenario A e.g. due to critical 
popuiated areas 	and due energy aituation 
to envlronmental factors 

14. Technlcai deveiopment of 
motor vehlcies 
- motive power - petroleuxn-base fueis and engines hold the prominent position but other 

solutions are gradually adopted towards the latter haif of the 1990s, e.g. 
eiectric cara In city traffic 

- avaliabllity of crude - demand Is satlsfied 	- occaslonaiiy probieaatic 	- probabie dlsturbances 
oli 

- fuel prlcea - real world market prlce of crude oli doubies, resultlng In an approx. 60 % 
increase in conauiner prlce, slgnificance of price lncrease varles accordlng 
to scenarlo alnce ineome deveiopment varles 

- manufacturing materiai - use of ceramic materiais and plastics makaa structure lighter; 
materiai circu.latlon improves 

- lifetime of cars - extenda fros 11.5 years to 13.5  yeara 

5. Use of timo, attitudes J 
- use of time - ahare of leisure time 	1- ahare of leisure time 	- ahare of leisure time 

increaaea due to 	 increaaes partiy due to 	increasea mostiy as a 
automation 	 automation and partly se 	consequence of 

a consequence of increaaed 	increased unemployment 
unemployment 

- attitudes - tendency to automobility continuea if econoalc situatlon permita 

6. Reglonai and aoclai 
atruc ture 
- regional structure - density of popuiated - density of populated - slow growth in denaity 

areas continuos to areas declines of popuiated areas 
sharply increaoa 

- aoclai atructure - dispersea as aingle-unit - more compact than In - endeavours to maintain 
dwellinga become widespread scenario A compact social 

structure 
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The nuinber of delivery vane, excluding so-called estate cars 
which are gradually disappearing from use, is expected to grow 
at the same rate as gross domestic product. The forecasts for 
buses and special vehicles have been drawn up by extrapolating 
the development of previous years. 

The forecasts of the number of xnotor vehicles are presented 
in Table 2 and Diagram 1, which also iflustrates the shares 
of different vehicle types. In the growth scenario (A), econoznic 
development continues along the lines of the first haif of the 
1970s and the number of motor vehicles continues to grow. The 
total number of motor vehicles 18 estimated to increase T.6-fold 
by the year 2000 when compared to the situation in 1980. In 
the adaptation scenario (B). economic growth and also autoniobility 
slow down. The growth of the number of niotor vehicles is 
1.k-fold during the forecast period. In the crlsls scenario (C), 
economic growth clearly siows down and automobility comes to 
a hait when the number of motor vehicles remains at its present 
leve].. 

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 	%/yr.) 1975 1 	140 000 

SCENARIO A B C 

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

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 & forecast for 1980 - 2000 



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

which was 231+  cars/1 000 inhabitants, 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 rernain approximately at the current 
level of 225 cars/1000 inhabitants. 

By way of comparison, car density was 31+6 cars/1000 inhabitants 

in Sweden and 332  cars/1000 inhabitants in the Federal Pepublic 

of Germany in 1977.  According to the adaptation scenario (B), 
car density in 2000 reaches approximateiy 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 of 

the forecast of the number of inotor vehicies and the estimated 
distance driven per vehicie, or driving performance. Table 3 and 
Figure 2 depict the deveiopment of annual traffic performance 
in 1965 - 2000. The figures cover th performance of ali vehicles 
on the entire road network, inciuding 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 vehlcles by 

vehicle type in 1 965 - 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 

nurnber of motor vehicles 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 16 
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 perforniance in 1980. 

Car trafflc comprises the bulk of total performance. The share 
of car traffic, which is currently approximately 82 per cent 
of the entire traffic volume, ranges in the year 2000 from 86 

per cent in the growth scenario (A) to 77  per cent in the 

crisis scenario (C). These differences in the share of car 
traffic are due to the. powerful impact of economic development 
on the driving performance of cars. The crisis scenario (C) 
strlkingly iflustrates that consumers cannot afford to use 

increasingly more expensive fueis. As car traffic constitutes 
in any cae the largest part of traffic volume, varlations in 
car traffic chlefly deterrnine the extent of overail traffic 

per formanc e. 

Traffic growth is forecast to place the heavlest load on claes 
1 and II main roads. This is a consequence of the continuing 

increase in the density of populated areas, which produces an 
ingreasingly greater ehare of traffic between densely populated 

areas. The growth of street network trafflc in densely populated 
areas is siower than that of the road network, e.g. due to 

congestion and constructlon of relief roads. 

The impacts of the forecast traffic on the road network are 
examined by means of the length of road sectione with impeded 

traffic flows. In 1978 two-lane trunk and principal roads 

totafled 10 730 kilometres. The length of those sectione 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 volume for the year 2000 is superimposeä 

on the present road network, it increases road sectione 
susceptible to congestion to 800 kilometres according to the 

growth scenario (A) (7.5 % of trunk and princlple roads) and 
to L10 kilometree according to the adaptation scenario (B) 
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(3.8 %). The crisis scenario (C) ±ndicates that the congested 
road sections do not increase as the traffic volume decreases. 

Registration of new cars 

The relationship between annual registration of new motor 

vehicles and the number of vehicles has been studied in order 

to assess the feasibility of forecasting the nuniber of cars. 

A depietion model has been constructed on the basis of the 

averagevehicle lifetirne and lifetime distribution in order to 

calculate the number of motor vehicles annually removed from 

traffic. This depietion serves as a means to calculate the 

volume of motor vehicles with a given number 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 registration of new vehicles. 

FIPST REGISTPATIONS 
(cAPs/YR.) 

NUMBER OF CARS 	NILL. MOTOR 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 nuniber of cars at its current leve]. requires approximately 

75 000 annual registrations of new niotor vehicles. 

Fea1ising the forecast of the number of cars in the growth 

scenario (A) requires annual first registrations to number 

between 118 000 (in 1980) and 138 000 (in 2000). The corresponding 
figures are 100 000 (in 1980) and 115 000 Cm 2000) in the 
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adaptation scenario (B). According to the crisis scenario (C), 

the forecast registrations peak at 86 000 (in 1985),  from which 
they fafl to 70 000 vehicles (in 2000). 

Househoide and autoinobility 

According to a household survey, 51+ 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 is 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 is 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 (C) where the 
number of vehicles remaine approximately at the current level, 
this is seen in a decreased share of househoide owning motor 

vehicles. 

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

AGE OF HEAD OF 
HOUSEHOLD (YRS) 

% OF HOUSEHO.LDS OWNING VEHICLES - PERCENTAGE 

1976 
A _____ B _____ C _______ 

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 

AVERAGE 54 65 71 61 67 53 51 

In 1976, six per cent of the househoida ownod two or more motor 
vehicles. In 2000, the share of such households is forecast 

to rise to 21 per cent according to the)growth scenario (A), 

to ui, per cent according to the adaptation scenario (B) and 
to remain at six per cent accordlng to the crisis scenario (C). 

Approximately kO 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 scenario (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 number 
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 ahare of household 
expenditure for a car in total consuinption does not essentially 
change in the forecast period but remains at its current level 
of approximate].y 10 per cent of consurnption expenditure. 
Accompanying the slowed growth in the number of motor vehicles 
and higher fuel prices, the share 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 197k 
forecast conducted by the National Board of Public Roada and 
Waterways (Figure 3.). The increase has without exception been 
estimated to be even steeper in the earlier forecasts. According 
to the adaptation scenario (B), growth is 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 fufl use of a forecast requires that users choose between 
scenarios. However, since the opinion of the forecast cornpilers 
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 same time, that revisions can be 

made. 
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Figure 3. Forecasts of the number of motor vehicles iii different 
years conducted by the National Board of Public 
Roads and Waterways (total motor vehicles) 

The purpose of the forecast to bs used ehould ba 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 pianning a traffic 
system which is to function in ali conditions. A prograrnme of 

implementing road traffic investment should, however, be based on 

a maximaliy reaiistic traffic forecast. 
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