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ALKUIAUSE 

Tämä raportti sisältää huhtikuussa 1989 pidetyn ensimmäisen TVL:n tulevaisuuden 
tutkimusseminaarin luentojen aineistoa sekä pääkohtia käydyistä keskusteluista. 
T\TH:n suunnitteluosaston tutkimuskeskuksessa tulevaisuuden tutkimusta varten 
on muodostettu projektiryhmä, johon kuuluvat erikoistutkijat Nils Halla (pj.) ja 
Veijo Kokkarinen, ylitarkastaja Veikko Salovaara sekä tutkijat Sinikka Parkko, Riitta 
Virenja Pertti Karhu (siht.). Seminaarin järjestämisessä on konsulttina toiminutfiLtri 
Yrjö Seppälä (Skenaario Ky). 
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1 	Seminaarin avaus 
Suu nnittelujohtaja Erkki Koskinen, TVH 

TULEVAISUUDEN TUTKIMUS TVL:SSÄ 

Suunnitteluosaston tämän vuoden yhtenä avaintulosalueena on selvittää tulevaisuu-
den tutkimuksen sisältö ja käyttömandollisuudet tienpidon suunnittelussa. Tulevai-
suuden tutkimus-käsite on nyt ensimmäistä kertaa TVH:n tavoitteistossa, ja tämä ti-
laisuus on laatuaan ensimmäinen. 

Tielaitoksen tehtävänä on pitää yleinen tieverkko liikennettä tyydyttävässä kunnossa. 
Tässä tarkoituksessa tienpitoa suunnitellaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavä-
lillä. Viiden vuoden aikajänteellä voidaan katsoa toimintaedellytysten ja ympäris-
tötekijöiden pysyvän likimain muuttumattomina. Päätökset voivat pääosin perustua 
lähimenneisyyden ja tämän päivän tietoon eli trendeihin. Pitkällä aikavälillä nämä 
trendit eivät riitä, vaan tarvitaan perusteltu käsitys tai vaihtoehtoisia käsityksiä yh-
teiskunnan tulevasta kehityksestä 15-20 vuoden päähän tulevaisuuteen. Tieinves-
toinnit ovat pitkävaikutteisia, ja niitä koskevissa päätöstilanteissa olisi siis nähtävä 
pitkälle tulevaisuuteen. 

Tulevaisuuden tutkimusta koskeva haaste kohdistuu koko yhteiskuntasuunnitteluun, 
johon yhtenä osatekijänä sisältyy liikennejärjestelmien suunnittelu. Yhteiskunnan on 
laadittava kehityksestään sellainen suunnitelma, jossa otetaan huomioon, mikä tule-
vaisuudessa on mandollista ja mitä toivotaan, arvostetaan ja hyväksytään. Laaditaan 
eräänlainen tulevaisuuden yhteiskuntamalli. Sen laadinta on todella vaikeaa ja 
monimutkaista, kun kaikki riippuu kaikesta. 

Tulevaisuuden tutkimuksessa TVL:n haasteena on yhteistyö yhteiskuntasuunnittelun 
eri osapuolten kanssa. Kyse on eri kehittämisvaihtoehtoja koskevasta osallistuvasta 
suunnittelusta. 

Tienpidon suunnittelussa tarvitaan tulevaisuuden tutkimusta erityisesti tieliikenteen 
kysynnän arvioinnissa. 

Tielaitos on perinteisesti laatinut ja ylläpitänyt koko maata koskevia pitkän aikavälin 

ja toimenpiteiden mitoitukseen. Nämä ennusteet on viime vuosina pyritty rakenta-
maan mandollisimman 1 uotettavicn koko yhteiskuntakehitystä koskevien odotusten 
varaan. Ennusteet ovat kuitenkin perimmiltään trcndiennustcjta, joissa oletetaan ha-
vaitun kehityksen jatkuvan tulcvajsuudessakin saman suuntaisena. Taustatekijöiden 
muutoksesta on näin ollut käytcttäviss vain epätarkkoja pitkän aikaviulin kehitystic- 



Nämä pitkän aikavälin koko maata koskevat ennusteet eivät sisällä tietoja alueellisesta 
tai paikallisesta kehityksesta. Niinpä ennusteiden projisiointi tiekohtaisiksi liikenteen 
kasvuodotuksiksi on ollut usein mielivaltaista. Parempaan tulokseen voidaan päästa 
vain, jos käytettävissä on tietoa yhteiskuntakehityksestä paikallisella tasolla, johon 
liikenne-ennusteet voidaan kytkeä. Eräänä tulevaisuuden tutkimuksen tavoitteena on 
juuri tämän paikallisen maan käytön suunnittelun tekeminen yhteistyössä tienpidon 
suunnittelun kanssa. Vain tällaisen yhdistetyn suunnittelun avulla voidaan maan 
käytön ja liikenteen keskinäinen vuorovaikutus selvittää ja ottaa suunnitelmissa sekä 
päätöksenteossa huomioon. 
Keskeisenä tehtävänä on siis tulevaisuuden suunnittelua koskevan yhteistyön ai-
kaansaaminen eri yhteiskuntasuunnittelun osapuolten välille. Tämän lisäksi tarvitaan 
yhteiskunnan kehitysmandollisuuksia ja uhkia koskevan yleisen tulevaisuuden 
tutkimuksen käynnistämistä. Tämän suuntaista kehitystyötä parhaillaan maassa teh-
däänkin, ja perusteilla on erityinen Suomen Akatemian ohjaama tulevaisuuden- 
tutkimustoiminta. Emme saa unohtaa myöskään kansainvälisen yhteistyön tarjoamia 
mandollisuuksia suunnitellessamme tulevaisuuden tutkimuksemme sisältöä. 
Erityisen suurena huolen aiheena on tänä päivänä ympäristön pilaantumisen tuoma 
uhka. Tämä saattaa muuttaa suurestikin meidän yhteiskuntaamme. Liikenteen ja 
ympäristöongelmien välillä on kaikkien tiedossa oleva kohtalonyhteys. On täysin 
selvää, ettei tielaitos yksin voi ottaa vastuuta tämän ongelman ratkaisusta. Kyse on koko 
yhteiskuntaa ja koko ihmiskuntaa koskevasta vaikeasta haasteesta, josta selvitään vain 
yhteistyöllä. Haaste on mitä suurimmassa määrin tulevaisuuden tutkimuksen ja 
suunnittelun keinoin lähestyttävä asia, jossa yhteiskunta sopeutetaan niihin pakollisiin 
reunaehtoihin, joita luonnon ja ympäristön elinkelpoisena javiihtyisänä säilyttäminen 
edellyttävät. Samalla on tietenkin yhteiskunnan toimintakelpoisuuden turvaamisesta 
huolehdittava. 

Tämän seminaarin tarkoituksena on yleispiirteinen tutustuminen tulevaisuuden 
tutkimuksen tarjoamiin mandollisuuksiin ja sen käyttämiin menetelmiin. Tutustum-
me myös joihinkin maankäyttöä koskeviin viimeaikaisiin tulevaisuuden tutkimuksiin. 
Haluamme näin osaltamme avata yhteistyötä koskevan keskustelun tähän suuntaan. 
Toivomme että käytettävissä olevan ajan niukkuudesta huolimatta syntyy mandolli-
suus aihetta koskeviin valaiseviin keskusteluihin. Seminaarin tuloksena toivomme 
voivamme yksityiskohtaisemmin määritellä laitoksessa tehtävän tulevaisuuden tutki-
muksen sisällön ja sen lähiajan tulostavoitteet. 

1VL:n tulevaisuuden tutkimusseminaan 



2 	Tulevaisuuden tutkimuksen kehitys Suomessa 
TutkUa Mika Mannermaa, Suomen Akatemia 

TULE VAI S U USAJATTELUN S IJKUPOLVET 

ITÄYI)ELLIN EN PASSI1V!SU IJS 51 1 IIT[FSS\ TI 11 TVAIS UI fTlI 
"Huominen on uusi eilinen' 
Maatalousyhteiskunnan vaihc 

2. HALU ENNUSI'.\.\ 

Tehdään suunnitelmat ja suoritctaar ': 	 mH 
nustettuun" tulevaisuuteen sovittaen 
Feollisuusv!nL 	n' 

3. SKENAAJIJ 

Tulevaisuus = joukk. 	 .. 	 L. 	Ci!i 

dennäköisiä, enemmän tai vähemmän toivottavia 

Tavoite = hahmottaa skenaarioita tuleaisuuden uhkiin ja mandollisuuksiin 
varautumjseksj 

Teol lisuusyhteiskunnat intensiivisen kehityksen ja lisääntyvän epävarmuuden 
vaiheessa: 1970- ja 1980-luvut 

4. TULEVAISUUDEN TEKEMINEN 

Tulevaisuuden tutkimuksen normatiivisen luonteen ymmärtäminen, arvok-
riittisyys ja monitieteisyys 

Uusia yhteiskuntamuotoja etsivät yhteiskunnat, liikkeet, ihmiset; teolliset yh-
teiskunnat l980-tuvulla ja sen jälkeen 

1VL:n tulevaisuuden tutkirnusscrninaarj 



Kuvat 1, 2ja 3: Erilaiset aikakäsitykset 1 

1. Sykiinen aika 

t- Irtj 

2. Lineaarinen aika 

Aika 

5 Lineaarinen aika ja heilahtelut 

Aika 

iVL:n tulcva;suudcri ukirnusscniinaari 



H±I 
Aika 

Kuvat 4, 5ja 6: Erilaiset aikakäsitykset II 

4. Lineaorinen aika ja heIahteHt - 
maaimanIopun kÖsits 

9 

5. Eksponentiaainen aika 

6. Eksponentiaahnen aika ja heiJahtelu 

Aika 

1VL:n tuevajsuuden wtkiniussemjmu,-j 
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Kuva 7: Evolutionäärinen (konipieksinen) aika 

7. EvouUonö: 
"Edistyneisyys 
- kompieksisu 
- dynaamisuus energio) 
- heikommat sidosvoimat 	_____ 

Nyt 

Aika 

ENN USTETTAVUUDEN VÄHENEMINEN 1970-LUVULTA LÄHTIEN 

* "Energiakriisit" (seuraava viiden vuoden kuluessa?) 
* Rahajärjestelmän horjuminen 

* Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys (UKTJ) 
* 	Inflaatio 
* Työttömyys 
* Talouskasvun hidastuminen 

* "Arvomurros"; uudet yhteiskunnalliset liikkeet 
* "Tietoyhteiskunta"-olio 
* Uusi (informaatio-) tekniikka, automaatio 
* "Imaami"-ilmiöt 
* Köyhien ja rikkaiden välinen kuilu ja paine 

- velkaongelma 
- kehitysmallikeskustel u (esimni<Iiina, Afrikka) 

* Symbolitaloudcn aikapommit 
* Yhdentymis-/globalisoitumisprosessi 
* "Syrjäytyneiden" reaktiot 

TVL:n iiIcvisuudcn tu(kirnusscmnaarj 



EI 

Futurologia-kiisitteen esitti Ossip K. Flechthcim (v. 1943): 

Futurologian keskcisini tchtivini on edistäa työtä seuraavien päämäärien saavut-
tamiseksi: 

Sodan eliminoi;ninen, pysyvän rauhantilan vakiinnuttaminen ja väestön 
stabilointi, nälän, kujuuden, sorron ja riiston poistaminen, valtion ja yh-
teisön demokratisoiniinen, hionnon ?yöstön lopettaminen ja sen suojeleini-
nen ih,niseltä, taistelu vieraantumista vastaanja uuden Homo Hunianuksen 
luominen 

TULEVAISUUDEN TUTKIMUS (SUOMEN AJATEMIA v. 1979) 

Tulevaisuuden tutkimuksen voi hyvin yleisesti määritellä olennaisesti tieteiden väli-
seksi toiminnaksi, joka on suuntautunut systemaattisten tieteellisten menetelmien 
kehittämiseksi ja soveitamiseen yhteiskunnan tulevaisuuden kehityslinjojen, -mah-
dollisuuksien ja vaihtoehtojen arvioimiseksi. 

Tulevaisuuden tutkimuksessa pyritään empiirisen tieteellisen tutkimuksen tärkeän 
tiedonihanteen - ennakoinnin - lisäksi tutkimuskohteen vaihtoehtoisten kehitysmah-
dollisuuksien ja tavoiteltavien kehityssuuntien paikallistamiseen. Tähän pyrkimyk-
seen liittyy kiinteästi myös toirnintavaihtoehtojen arvotavoitteiden tieteellinen ana-
lyysi. 

Tulevaisuuden tutkimus ei pyri yksinomaan pysyvien historiallisten kehityslinjojen 
löytämiseen, vaan sen arvioinnin kohteina ovat myös epäjatkuvuudet, odotettavissa 
olevat uudet ilmiöt ja rakenteet sekä niiden vaikutukset. Siinä oletetaan, että hankki- 
maila tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista ja mandollisuuksista tulevaisuuden valin-
toihin voidaan vaikuttaa. 

Tulevaisuuden tutkimus on nykyisyyden tutkimusta tulevaisuudesta tietämi-
sen intressistä käsin. 

TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN KESKEISET PIIRTEET 

* Empiirinen tutkimuskohcle: nykyhetki 

* Tieteidenvälisyys/monitieteisyys 
* 	Välineeliisyys (tiedonintrcssit) 
* 	Tulevaisuutta koskevan tiedon kontinientjaaijsuus 

1 [_r (UIVISUUd:n iukinusscunn,iiti 
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Kuva 8: Tulevaisuuden tutkimus 

NYKYHETKI 	 TULEVAISUUS 

'Reaalimcjojlma' 	 "Ei ole' 

Yksi tyis - 
ajotteiijon 

• 	skenaariot 

/\ 
\\ 

D 	Talous— 
tie teilijön 

. • 	skenaariot 

. L1 	_ 
10n 1 
1 	UcJJ 	Tulevai- 

suuden 
• 	tutkijan 

skenaoriot • 

TULEVAJSUUDENTUTKJMUKSESTA SUOMESSA 

* 70-luvulla yksittäisiä tutkijoita korkeakouluissa 
* EiJa, TASKU, SITRA käynnistivät tulevaisuusprojektejaan 70-luvulla 
* Samoihin aikoihin "tavoiteohjelmiin" liittyvää TT:n harrastusta valtionhallinnossa 
* V. 1980 Suomen Akatemian:n TT:n jaosto julkaisi raporttinsa "Tulevaisuuden 

tutkimuksen edistäminen" 
A Akatemia käynnisti joitakin tulevaisuussuuntautuneita projekteja ja piti yllä TU-

LEVA-jaostoa pari vuotta 

B Tulevaisuuden tutkimuksen-seura perustettiin v. 1980 
- 	tällä hetkellä 23 yhteisöjäsentä ja n. 550 henkilöjäsentä 
- 	kesäseminaari kerran vuodessa (v. -88 >400 osanottajaa) 

FVI;n ulcvaisuudcn tutkirnusserninaari 
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Kuva 9: Tu1evaisuudentutkjmuskeskuksn oganisaatiokaavio 

Tulevaisuuden tutkimuksen keskus 
Suomen Akatemiassa (ehdotus) 

Valtuuskunta 

(max. 20 jasenta) 

Johtaja 

Johtokuntc 

* Pöösihteeri 
* 	tiedotus 

Perustutkimuksen Soveltavan 

yksikkö tutkimuksen 

L yksikkö 

* Johtaja * Johtaja 
* 5 - 6 tutkijoo 5 - 6 tutkijaa 

Avustojat * Avustajat 
Turkulaiset TASKU 
korkeakoulut 

HYÖDYNTÄMINEN 

* VNK:n resurssointj 
- lisähenkilöstö 
- yhteydet tietopankkeihin, tutkimukseen 

* Ministeriöiden esittämien ja rahoittamien tutkimusten suorittamineri TT-kes-
kuksessa 

* Myös muut hyödyrtäjät- kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, ay-liike - voivat teettää 
tutkimuksia TT-keskuksessa 

* Työelämän tutkimuksen tiedostojen luominen 

* Kansalaisjärjestöjen omaehtoisen tulevaisuustoiminnan rahoittaminen 

TVL:ri tulevaisuuden tutkirnussernjriaai-j 
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- 	Futura-lehti 4 kertaa vuodessa 
- 	10 - 15 seminaaria ja/tai keskustelutilaisuutta vuodessa 

- osa kansainvälisiä 
- Rooman Klubin Suomen komitea 
- 	"Ruohonjuuritason" toiminta 
- 	Hyvät kansainväliset yhteydet 

* TASKU ainoa säännöllisesti pitkän aikavälin raportteja tuottava "virallinen" laitos 
(n. 4 tutkijatyövuotta TT:een) 

* 	Seutjlaa'raliitt 	 nt l' - fl 	thi 
tämisessä 

* 

- 	Käynnissä olevia tai valmistuneita tutkimuksia 185 
- 	Puolet hankkeista korkeakouluissa, 1/4 VTT:ssä 
- 	Tärkein yksittäinen rahoittaja oli Suomen Akatemi 
- Jakauma aloittain: 

Tekniset tieteet 	 38 % 
Taloustieteet 	 33 Y 
Humanistiset ja yk-tieteet 	29 % 

- 	Suomesta puuttuu TT-laitos (vrt. Ruotsi, Alankomaat) 
- 	V. -88 työskenteli E. Allardtin johtama toimikunta, joka teki esityksen TT:n 

jJrjtiriti 

TUTKIMUS FO lMlfs, IÄ 

* Tulevaisuudentutkimuksen keskus Suomen Akatemian yhteytecn 

* VYF: teknologian arvioinnin ja teknologisen kehityksen ennakoinnin tehostami-
nen 

* Työelämä; teknologia; tutkimusten resurssointi 

TVL:n tulevaisuuden tutkirnusseminjari 
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KOULUTUS 

* Perusopetus korkeakouluissa olemassa olevien oppiaineiden puitteissa 
* Teoreettis-metodologisen tutkijankoulutusohjelman luominen IT-keskuksen 

toimesta 

* VKK:n, korkeakoulujen täydennyskoulutus-keskusten TT-koulutuksen tehos-
taminen 

* Tulevaisstudiotoiminnan käynnistäminen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran 
toimesta 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

* Tutkijoiden, järjestöjen ja viranomaisten kv. yhteistyö ensiarvoisen tärkeaä 
* Suomen Akatemia rahoittaa tutkijoita ja jatko-opiskelijoita osana normaalia ra-

hoitustaan 

* Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kv. suhteiden tukeminen 
- WFSF:N (pää)sihteeristö tulossa, ehkä, Suomeen v. 1990 

* YK:n, sen erityisjärjestöjen, OECD:n uuden IT-projektin ja EY:n Monitor-pro-
jektin työhön osallistuminen 

* TI'-keskus - IGBP-komitea - yhteistyö 
* Pohjoismaisen yhteistyön aktivoiminen 

TIETOHUOLTO JA JULKAISUTOIMINTA 

* Yhteydet tietopankkeihin (1T-keskus) 

- Tiedotus- ja julkaisupolitiikan tärkeys 
* Yleiset kirjastot (kansalaisten tietohuolto) 

- Yleistajuisten opintoaineistojen tuottaminen 

* Tulevaisu udentutkimuksen vuosikirja/-kongressi 
* TTS:n lehti "Futura"; seuran muu tiedotus 

I\L:n tulevajsuucn tutkInu',(,11uI.IrI 



3 	Tulevaisuudn iw kiins 
FT Y;jö Seppälä, Skenaario K 

Kuva 10: Traditionaalisen pitkän aikavälin suun nittelun ja tulevaisuudei 
tutkimukseen perustuvan suunnittelun ero 

"TradiUon:1e1T' 

TT:en perustuva strateginen suunnittelu 

000 C) C) 0 000 

III 
N ykyt a 	 K e h tys pOl u t 	Tu eva suu den 

tila 
Tulevaisuuden luotauksessa syntyy kolme strategiaa: 

1 Ydin strategia 
2 Perus—strategia 
3 Varmistus—strategio 

Toiminta edellyttöö jatkuvaa tulevaisuuden luotausta 

Käytännön tulevaisuuden tutkimuksen esimerkki: Kymen läanin päätiet 
2030-selvitys (ks. myös liite) 

* 	27 tulevaisuutta kuvaavaa muuttujaa, joita asiantuntijat arvioivat 
* 	Ristiinvaikutusmetodi 
* 	Verrataan eri vaihtoehtoja toisiinsa 
* 	Strategioidcn hahmottarninen, tulos saattaa epäillyuä, MUTTA 
* 	Prosessi tärkeämpi kuin tulos! 

I\'L r tulcvaisuuden 1utinussernir,ajn 



%'astauksia kys)'1J13'k'sij,l: 

- Mitkä ovat tavoiteltavia tulevaisuuden kt.ivia 
- Mitkä ovat tärkeimmät mandollisuudet 
- Mitkä ovat pahimmat uhat 
- Mitkä ovat cclullisimmat toimenptect 

Tavoiteltavuus = todennaköisyys * arvo 

Tie- ja vesirakennushallinnon tuleva iSlltl(leUtutkifllukSezl kehittämispro-
jekti: alustava ehdotus 

Haaste tulevaisuudenluotaukselle 

Teiden rakentaminen ja kunnossapito vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan 
tarpeita 

Tulevaisuudenluotauksen tarpeita 

* Yhteiskunnan muutos mandollisuuksineen ja uhkineen kansainväliseltä kunta- 
tasolle 

* Liikennemäärjen ennustamisen tukeminen vaihtoehtojsjssa tulevaisuuksjssa 

* Edullisimpien rakentamis- ja korjauskohteiden löytäminen 

* Tieinvestointien vaikutukset asutuskeskuksiin, elinkeinoelämälle, autoilijoille, 
luontoon jne. 

Tavoite tulevaisuudenluotauksen kehi ttämisprojektille 

7VL:n keskushallintoja piirit pystyvät itseiäisestj ehkä inikroja käyttäen teke-
,nääfl s3'stemaattjsta tuiez'ajsuuclenluotazista liittyen suunnittelutehtävjjnsä. 

I\'l,:r, tulcvaisuud: 1uLki,1 nr,i,r 
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Luonnos tulevaisuudenluotauksen kehittärnisprojektiksi tielaitoksessa 

1. Alustava kartoitus tulevaisuudenluotauksesta 
2. Menetelmäkokejlu tiensuunnittclussa 
3. Päätös menetelmän valinnasta 
4. Koulutusprojekti 
5. Tulevaisuudentutkimusohjelmistojen ja jos tarpeen, mikrojen hankinta TVL:n 

keskushallinnolle ja piireille 
6. Käyttö ja seuranta 
7. Muiden tulevaisuudentutkjmusrncnetelmjen taidollinen haltuunotto 

Etuja tästä tulevaisuudentutkimuksen kehi ttämisstrategiasta 

* Tie- ja vesirakennushallintoon tulee yhtenäinen kieli ja kulttuuri tulevaisuuden-
luotaukseen 

* Päästään nopeasti liikkeelle ilman turhia haikailuja 
* Päästään itsenäiskäyttöön 

* Tielaitoksen omiin tulevaisuusprojekteihin voidaan saada mukaan aluesuun-
nittelun, luonnonsuojelun, energia-alan ja yhteiskunnallinen asiantuntemus, jota 
tarvitaan määriteltäessä yhä uudelleen yhteiskunnan toimeksiantoa tielaitokselle. 

Keskustelussa 

- 27 muuttujan mallissa eriarvoisia muuttujia 
- Malliin sisältyy tunteenomaisuuksia (Mäkelä) 

- tutkimuksen teettäjän tavoitteet saattavat näkyä (Seppälä) 

IVI.:n u!cvaisuudcn tU(kirnusscfr,jn.L-jr-j 
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3.1 	Kommenttipuheenvuoro 
77 Veli Hi,nanen, VTT 

* Liikenne-ennusteen tarkkuus on ongelma: ennustaminen on periaatteessa ollut 
helppoa, koska liikenteen kehitys on ollut eksponentiaalista, mutta tulevaisuu-
dessa ennustaminen ja matematiikka ristiriidassa 

* Kehitysvaiheita 50 vuoden jaksoissa: 
- 1839 Rautatiet 
- 1889 Autojen valmistus 
- 1939 Talvisota 
- 1989 Kasinotalous 
- Laadulliset muutokset 
- Kertaluokkaa olevat muutokset: ympäristön asettamat reunaehdot! 

* Miksi liikennesektorjssa tarvitaan tulevaisuuden luotausta. Koska liikenneinves-
tointi vaikuttaa: 

- eneigiankäyttöön 
- ympäristöön 
- tilan käyttöön 

Tilan käytöstä riippuu: 

- kaupunki rakenne 
- rakennetun ympäristön esteet tisy3's 
- ;naalaisniaiseman säilyminen 

Kaavoitusmonopoli on ainoa monopoli, jota Suomessa ei ole käytetty! 
* Tulevaisuuden luotauksen edut liikennesektorjlla: 

- Saadaan mukaan muuttujia, jotka eivat esiinny perinteisissä malleissa 
- Saadaan valaistusta monimutkaisiin riippuvuussuhteisiin 

TVL:n tUICUSUU(1Cfl tuEkinlUsSenunaali 



Keskustelua aamupäivän esitysten pohjalta 

* 	Tietoliikenteen ja fyysisen liikenteen korvaussuhde? (Ali-Mattila) 
- 	1Iietoliilcenne rr1u11a.nuT sIItiaalis(a1 r'ijciti ik('1 	a ailtis'a 1 

muotoutumista 
- Iiilcerinejirjestelrna 

- Tietoliikenne korvaa 

* 	Informaatiotekniikka tärkeä Himanen) 
- Korvaavuusvajkutus (tieliikenteen) oletettua pienempi 
- Informaatioteknijkka vauhdittaa massaku 1 utusta 

- Tiedonvälitys poistaa etäisyydet (telefax) 
- Nopeuden kysyntä kasvaa 

* 	Kunnossapidon asiantuntijajärjestelmä (ATOP) vastaava Seppälän Ssteemin 
kanssa (Teppo) 
- Arvot ovat insinöörikunnalle vieraita, mutta olisi otettava huomioon 
- Trendit ovat nykyään 'käärmeitä' eivätkä viivoja 

* 	Etsitään yhteiskunnan toimeksiantoa tienpidolle eli toimeksiannon demok- 
raattisuus tärkeää (Salovaara) 
- Tehdään itse, meille annetaan tai tehdään yhteistyönä 

- Edunsaajan eli kansalaisten arvomaailman pitäisi heijastua (siihen mitä tie- 
laitokselta odotetaan) 

* 	'Tulevaisuusverstaat' lähtevät liikkeelle kansalaisten arvoista (Seppälä) 
- Osallistuvaan tulevaisuuden luotaukseen on olemassa toinen menetelmien 

joukko 

- Miten provosoidaan kansalaiskeskustelua IT:stä 

* Pääjohtaja Loikkanen: 

On hyvä, että tielaitoksessa paneudutaan tulevaisuuden tutkimukseen, sekä teo-
reettiseen taustaan että käytännön selvityksiin. Kansalaisten erilaiset arvostukset 
olisi otettava huomioon ja ticnpidolle olisi löydettävä ratkaisu, jossa enemmistön 
näkemysten pitäisi näkyä unohtamatta kuitenkaan vähemmistöä. 

TVL:n tulcvaisuudcn tutkirnusscrnjnurj 
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4 	Suomi 2030 
VTL Timo Sncck, %'77 

Tutkiniiis SUOMI 2030 1 ) 

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen alueelliseen kchittymiseen ja kehittämismah-
dollisuuksiin tulevina vuosikymmeninä vaikuttavia yhteiskunnan rakenteellisia 
muutoksia ja muutospaineita. Laadittuihin kehitysanalyysieihin perustuen työssä on 
muodostettu kolme skenaariota (kuva 11) Suomen alueellisesta kehityksestä 40 
vuoden tahtäimellä. Skenaariot on rakennettu osittain toimintastrategioiden muotoon. 
Lopuksi on arvioitu Suomen alueellisia kehitysnäkymiä skenaariovaihtoehtojen va-
lossa. 

Skenaarjojden laadinnassa on tukeuduttu vaiheittaiseen skena:iriomiiritclmin, yk-
sittäisiin rakennetekijöihin kohdistuviin systeemianalyyseihin ja muihin tulevaisuu-
den tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin. Skenaariot ovat osin heikkoihinkin 
muutossignaaleihin ja syy-seuraussuhteisijn perustuvia kokonaisuuksia tulevaisuu-
den alueellisista kehityssuunnista. Ne eivät ole ennusteita. 

Tutkimuksessa on kehitetty laaja tietovaranto tärkeimmistä alueelliseen kehitykseen 
tulevaisuudessa vaikuttavista muutostekijöistä. Tulevaisuus-suuntautuneessa tieto-
varannossa tarkastellaan seuraavia kokonaisuuksia: tekniikan, elinkeinoelämän ja 
ammattirakenteen muutos, väestökehitys, koulutus, hall into-organisaatioiden kehitys. 
aluerakenteen muutosvirrat, väestön elintyyli- ja asumisodotukset, asuminen ja 
asuntojen tarve ja liikenne. Käytännössä tekijät kytkcvtvv:it toisiinsa ja vaikuttavat 
yhdessä keskeisesti alueellisen kehityksen suuntaan 

Koulutus on keskeinen ohjaustekijä vaikutettaessa yhtiskunna1liscen ja aluccilisccn 
kehitykseen. Väestön koulutusrakenne on perustekijä, jonka rajoihin muutmuutokset 
asettuvat. Kehityksen ohjaukseen liittyen työssä on tarkasteltu kahta mallia. Keihään-
kärkimallissa koulutus ja tutkimus keskittyisivät pääasiassa maakuntakeskuksiin. Le-
vennetyn koulutusrintaman mallissa tarjoutuisi väl ittäjäkuntamekanismin avulla 
myös pienille kunnille mandollisuus itsenäisesti kehittää dynaamista elinkeinoelämää, 

Tutkimuksessa muodostetaan käsitys suurimpien alue- ja toimintarakenteiden tule-
vaisuudessa tapahtuvista muutoksista, erityisesti asu ntotarpeen ja kuntien välisen 
henkilöliikenteeri kehitysnäkyrnistä. Asumista ja liikennettä käsittelevät yksityiskoh-
taiset laskelmat on sidottu skenaariovaihtoehtojen yleiskehitykseen. Laskelmien 
mukaan alueellisen kehityksen vaihteluilla olisi melko suuri vaikutus asuntokantaan 
ja etenkin asuntojen uudisrakcnttmistat peeseen seka liikcntccn olv mun ' uotccn 
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Kuva 11: Skenaariovaihtoehtojen yhteydet toisiinsa 

[ 99 oI 

[2000 
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MAASEUTU 
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VÄLITTÄJAKUMTA. 
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MAASEUTU 
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,. 
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1 

• ••• • 

'ft 	.__d 

.. • 

1 \L n u eva is uuden u rn ussem 1 riaa n 
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Tarkasteluajanjaksolla Suomen väestön määrä ja ikärakenne sekä elinkeinorakenne 
muuttuvat voimakkaasti. Suomen yhteiskunnallista kehitystä vuoteen 2030 asti tulevat 
leimaamaan toisiaan seuraavat ajanjaksot "kohti yhdentyvää Eurooppaa", "robotti- ja 
konttoriautomaation aikakausi", "työmarkkinoiden suuri uusjako" ja "voimakkaan 
väestökadon aikakausi". Tutkimuksessa on criytetty väestöön, asumiseen ja liiken-
teeseen liittyvät yhteiskunnalliset ja alueelliset kehitystekijät kunakin aikakautena 
skenaarjojttain. Yhteiskunnallisella tandolla on mandollista vaikuttaa tulevaan alu-
celliseen kehitykseen. 

Suomen alueellisia kehitysmandollisuuksia tutkitaan pääkaupunkiseutu-, maakunta- 
keskus- ja maaseutupainotteista kehitystä tarkentavien skenaarioiden avulla. Pää-
kaupunkiseutupainotteista vaihtoehtoa tukee yleiscu rooppalainen kehitys, jossa 
kaupunkiseudun laajuuden katsotaan olevan vain selviytymiskyvyn ehdoton edellytys 
toteuttamiskustannuksista huolimatta. Kasvu nsa perusteeksi pääkaupunkiseudun on 
kuitenkin pystyttävä jatkuvasti kehittämään sellaista uutta, mihin muut alueet eivät 
pysty. Jatkuva kasvu merkitsisi pääkaupunkiseudulla jatkuvaa asuntopulaa ja matalaa 
asumistasoa sekä jatkuvaa työvoimapulaa sosiaali- ja terveysalalla. 
Maakuntakeskuspainotteisessa vaihtoehdossa maan alueellinen kehitys olisi tasapai-
noisempaa. Toimintojen keskittyminen ja erityisesti korkeakoulujen säteilyvaikutus 
ovat tuoneet maakuntakeskuksiin kasvuvoimaa ja luontaiset edellytykset kehittää 
monipuolinen elinkeinorakenne. Korkeakoulujen merkitys alueilleen ei ole vielä 
tullut täysipainoisesti esiin. Pääkaupunkiseudun tai maakuntakeskusten jatkuva kasvu 
merkitsee syvän maaseudun tyhjentymistä työmarkkinoiden suuren uusjaon ta-
pahtuessa 2010-luvulla. 

Maaseutupainotteinen vaihtoehto edellyttäisi maaseudun elinkeinoelämän moni-
puolistamista esimerkiksi hahmotellun välittäjäkuntamekanismin avulla. Maakunta-
keskuksien rooli tulisi nähdä kehityskeskuksina, etenkin vuoden 2000 jälkeisessä ti-
lanteessa. Ilman maakuntakeskusten ja muiden kuntien välistä työnjakoa ja eri-
koistumista maaseutu ei pysty säilyttämään nykyistä väestömääräänsä. Lisäksi maa-
seudulle tulisi luoda asukkaiden urbanisoituvan tat-vemaail man edellyttämät palvelut. 
Elintason ja vapaa-ajan merkityksen kasvaessa on mandollista, että ihmiset alkavat 
yleisesti hakea elinympäristökseen alueita, joilla keskeisiä elementtejä olisivat puhdas 
luonto, väljyys ja monipuoliset harrastusmandollisuudet. 

Uhkaava väestökato on kriittinen ongelma Suomen kehitykselle. Heikkojen signaalien 
perusteella voi päätellä, että maaseutupainotteisessa vaihtoehdossa väestön määrä 
pysyisi todennäköisesti suurimpana. Siinä ilmeisesti ei ajauduta yhtä kriittisiin työ-
voimakapeikkoihin sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa kuin muissa skenaario-
vai htoehdoi ssa. 

i\L:n tuI(vjuudey 
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Valtakunnalliset alueelliset ja liikenteen kehittämisvaihtoehtoina on kes-
kusteluissa on tuotu esille: 

* Super-aivoajatus, joka korostaa pääkaupunkimetropolin tärkeyttä 
* Maakuntakeskuksiin sijoitettavat pääkaupunkiseudun vastakasvukeskukset 
* Välittäjäkuntamalli 
* Pääkaupunkiseutu-Turku-Tarnpere..kolmiomallj 
* Joulukuusimalli, jossa pääakseliin liittyen poikittaisia oksaväyliä 
* Kouvolan ja Lappeenrannan suunnan sitominen pääkaupunkiseutuun superju-

nalla 
* Kolmen läänin malli koskien vuonna 2050: 

- Humppila-skenaario: supersuper-aivo, jonka muodostaa superj unien va-
rassa toimiva akselisto Hki-Pori ja Turku-Tampere, jonka keskellä on Suo-
men merkittävin kansainvälinen lentokenttä 

- Pohjoinen tietometropoli 

- Lappi/itäraja, jossa Kymenlaakso ja Karjala sekä itäinen Lappi suuntautuvat 
itaan. 

Moottoritieakseli on rakentamassa Helsingistä Tampereelle, jolloin keskusten välille 
voidaan sijoittaa paljon toimintoja, jotka nykyisin sijaitsevat akselin päätepisteissä. Jos 
kaksi ehtoa vallitsee tulevaisuudessa, nimittäin väestökato sekä työssäkäyntialueen 
ytimekseen tarvitsema koulutus- ja tutkimuskeskittymä, vuoden 2000 jälkeiset lii-
kenneinvestoinnit voivat hyvinkin keskittyä Tampereelta edelleen Jyväskylään. 
Linja jatkuu helposti Kuopioon asti, jossa jo nykyisin puhutaan alueen kehittymisestä 
"viistievaihtoehdon" mukaan. Kyseinen linja on mitä todennäköisemmin "kognitiivi-
nen kartta, joka peittää Suomen dynaamisimman osan". Hyvinvointi siirtyy helposti 
sen varteen ja hyvinvoinnin kasvu voi vetää ihmiset mukanaan. 
Muita moottoritiehankkeita ovat Helsinki-Turku ja Turku-Tampere tiet. Näillä md-
lemmilla on laserefektiä. Toisentyyppisenä ryhmänä myös Turku-Hämeenlinna-
Lahti-Kouvola-Lappeenranta -poikittaisakselin tiehankkeesta keskustellaan, samoin 
Lahti (Lusi)-Mikkeli ja Lahti (Lusi)-Jyväskylä osuudet ovat esillä moottoriliikennetien 
muodossa. Lisäksi nelostien kehittäminen Ouluun asti on otettu esille. 
Jälkimmäiset hankkeet rakentavat Ravaskan erottelun mukaan kuitenkin yleiseen 
varallisuustasoon ja pitkiin välimatkoihin suhteutettuna kapasiteetiltaan jälkeenjää-
neen tiestön laadun parantamiseen, kun laserefckti tarkoittaa uusien talouselämän 
kumulatiivisten kehitysvaatimusten huomioon ottoa. 

1VL:n tulcvasuuden tutkirnusscrnjnaarj 
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Kansainvälisen lentoliikenteen laajentamisvaihtoehtoina tuotu esille Turku, Tampere, 
Jyväskylä sekä Oulu. Nämä vaihtoehdot tukevat lähinnä yhden maakuntakeskuksen 
kasvua. Muina vaihtoehtoina on tuotu esille Päijät-Hämeeseen sekä Hki-Pori + Tur-
ku-Tampere -akselimallin keskipisteeseen sijoitettavat lentokentät. Näistä edellinen 
siirtäisi kehityksen painopistettä itään, jälkimmäinen puolestaan tasaisi tiheimmin 
asutun Suomen kansainväliset yhteydet. 
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa kaupunkiyhtymä Turku-Tampere-Pori jättäisi syrjään 
omat kasvutavoitteensa ja pyrkisi "epäitsekkäästi" yhteisenä intressinä luomaan koko 
eteläisestä Suomesta pääkaupunkiseudun kasvupainetta imevän vyöhykkeen. Vyö-
hykkeestä muodostuisi niin suuri, ettei Ruotsista löydy samansuuruista aluetta, joka 
olisi väestöltään suurempi. Tällainen laaja, mutta kuitenkin kompaktin alueen yh-
teistoimintamalli voikin olla eräs ensi vuosisadan työmarkkinoiden jouston turvaava 
ratkaisu. 

Tulevia aikakausia: 
1) 1988-1995: Kohti yhdentyvää Eurooppaa 
2) 1995-2010: Robotti- ja konttoriautornaation aikakausi 
3) 2010-2020: Työmarkkinoiden suuri uusjako ja 
4) 2020-2030: Voimakkaan väestökadon aikakausi. 

Liikenne tulevaisuudessa 
Lähtökohdat 

Ihmisten ja tavaroiden siirtäminen paikasta toiseen on aina muodostanut osan inhi-
millistä toimeliaisuutta. Esihistoriaan sijoittuvien pyörän ja purjehduksen keksimisen 
jälkeen taphtui oleellinen läpimurto konevoiman tullessa käyttöön viime vuosisadalla. 
Rautatiejärjestelmän kehittäminen antoi aiempaan verrattuna eri kertaluokkaan olevat 
mandollisuudet kuljetustoiminnalle. Raitiovaunun, erilaisten autojen ja lentokoneen 
kehittäminen vuosisadan vaihteessa ja niitä palvelevien verkostojen rakentaminen 
jatkoivat edelleen rautateiden aloittamaa liikkumisen vallankumousta. 
Kansantulon ja väkiluvun kasvu ovat kehittyneissä maissa johtaneet erityisesti auto-
liikenteen kasvuun. Tämä on parantanut liikuumismandollisuuksia, mutta samalla 
aiheuttanut liikenneonnettomuuksia, ympäristöhaittoja ja lisännyt eriarvoisuuttaa 
liikkumisessa. Liikenteestä on tullut osa massakulutusjärjestelmää. Massakulutus-
järjestelmän edellytyksenä on riittävä energian ja raaka-aineiden saanti ja sen reu-
na-ehtona on ympäristön sietokyky. 
Tässä tarkastelussa oletetaan, että vuonna 2030 on Suomessa saatavissa kohtuuhin-
taista energiaa ja, etteivät myöskään ympäristöongclmat aseta esteitä massakulutus-
järjestelmälle ja siihen liittyvälle liikcntcclle. Kasvihuone-ilmiön mandollisia vaiku-
tuksia ci tarkastella tässä yhteydessä. 

TVL:n tulevaisuuden tutkirnusserninaari 
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Liikenteen yleiset kehityspiirtet: 
Liikenteen kehitystä hallitsee kolme L 

* nopeuden kysyntä 
* päivittäisen rnatka-aja,i sidI)i/it€'etti/a 
* kansainvälistyminen 

Keskeinen pyrkimys liikennejärjestelmien kehityksessä on ollut nopeuden kasvat-
taminen. Sama näkyy myös yksityisten ihmisten valinnoissa. Tämä on johtanut 
henkilö-, paketti- ja kuorma-autoliikenteen sekä lentoliikenteen kasvuun. 
Eri puolilla maailmaa tehtyjen tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät keskimäärin 
runsaan tunnin päivässä matkustamiseen. Aika ei riipu käytettävissä olevista lii-
kennevälineistä. Esimerkiksi henkilöauton hankinta ei vähennä päivittäin matkus-
tamiseen käytettyä aikaa vaan lisää matkaa. Tämän mukaan matkasuoritteen (mitattuna 
vaikka kilometreissä) kysyntää ei ole tyydytetty. Kysynnästä on toteutunut vain se osa, 
joka käytettävissä olevilla liikennevälineillä on voitu keskimäärin tyydyttää runsaassa 
tunnissa. 

Henkilöliikennetutkjmukscn mukaan on suomalaisten keskimääräinen vuorokauti-
nen matkasuorite kasvanut kuusi kilometriä runsaassa vuosikymmenessä. Tämä on 
perustunut lähinnä henkilöautokannan kasvun mandollistamaan matkanopeuden 
nousuun. Henkilöauton hankinta merkitsee päivittäisen matkasuoritteen kaksinker-
taistamista. 

TVL:n tulevaisuuden tutkimussemirtaari 
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4.1 	Koniiuenttipuheenvuoro 
TT Torsti Kivistö, VTT 

Kuva 12: Historian suuret aallot 

Osuus työpaikoista 

111/Palvelut 
Informaatio- 

1 / Mao ta 10 u s työpaikat 

___ ______ 

1/ 
n. 	10 000 ekr. 1700 1.986 2012 

- AALTO: Maat.alousyhteiskunta 
* . 1 0 000 ekr. - 1 700 jkr. 
* perustarpeiden tyydytys 

II - AALTO: Teo11isuusyhteiskunta 
* 1700 - n. 1980 
* perustarpeiden tyydytys 'automaattisto" 
* tavaratarpeiden tyydytys pööasia 

III - AALTO: Infoi'rnaatioyhteiskui-ita 
n. 1980 - 

* perus— ja tavoratarpeiden tyydytys "automaattista' 
* sosiaalinen kanssaköyminen, vuorovaikutus 

luovuus yms. tarpeet pööasioita 

I\'I.n (ucvaisuuden tutjrjssCl11clj-i 
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Suomen aluerakenne 

- Suomessa edelleen hajautunut yhdyskuntarakenne 
1. Tiurin malli 

- pääkaupunkiseutu 'super-aivo' 
2. Japanin malli 

- valtakunnan rakenne hajautunut, yhdysku ntarakennc keskittynyt 
- aluekeskukset 

- tehokkaat liikennejärjestelmät 
3. Linkolan malli 

- yhdyskuntarakcnne hajautunut 

- valtakunnan rakenne hajautunut 
4. Los Angeles malli 

- valtakunnan rakenne keskittynyt 
- yhdyskuntarakenne hajautunut 

Suomi 2030-tutkimus 

* 1 	Keskitys vie super-aivoon 

- Suomi rakennettava (ja voidaan rakentaa) 40-50 vuodessa uudestaan 
jos mitään ei tehdä 

* 11 	Maakuntakeskukset kehittyvät, maaseutu tyhjenee 

- panostetaan maakuntakeskuksiin 
- jarruja pääkaupunkiseudulla 
- yhdistetään kuntia 

* III Maaseutu nykyisellään 

- maaseudun tukemista 

- rajoituksia pääkaupunkiseudulle ja muille keskuksille 
Mihin pitäisi pyrkiä? 

- Mitä vaihtoehdot merkitsevät liikennejärjestelmälle? 

1\1.:n (IlIevaisUu(lcfl tUkIflUSseflHr1a,lrj 



Kuva 13: Tietoyhteiskuni zan alueraken teen z'aihtoehtoja 

Valtakunnan rakenne 
ha ja u tu n u t 

'E JV 

Maatclou - 
yhteiskunta 	• " 

A 

III 
Yhdyskuntien 	

\ 	/ rakenne 
hajautunut 	 1/' 

VE III 

,1 

/ 	
Yhdyskuntien 
rakenne 
keski tty nyt 

Teollisuus— 

	

yhteiskunta 	
,' 

	

VE 1 	 VE II 

Valtakunnan rakenne 

keskittynyt 

1: PÖikaupunkiseutu kasvaa. maoseutu tyhjenee 
II: Moakuntokeskukset kasvavat. 

maaseutu tyhjenee 
III: Maaseutu nykyisellöan v 

TT 

Keskustelussa: 

* Mitä vaikutuksia liikennejärjesteImäsuunnittelulle (Ylösjoki) 
- K-Samhället, miten Ruotsin pitää kehittää liikennejärjestelmäänsä 
- Bic-Samhället - Norjassa 

- Ns. tuhosyklien vaikutus puuttuu skcnaarioista (Ruotsissa ovat mukana) 

* 	Lascrteoria: Suomi keskittyy keskustcn vilillc (Szeck) 

* Tarkasteluun tuotava oma liikenteen nikökulrna (J-Julkko) 

29 
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* Kasvihuoneilmjön vaikutus pitäisi ottaa huomioon skenaarioissa. Pitäisi saada 
selville, mikä on yhteiskunnan haluttu kehityssuunta (Mäkelä) 
- maantiet tärkeä elementti - pitäisi olla yhteydessä muuhun yhteiskunnan 

kehitykseen 

* II-skenaario TVL:N KANNALTA Salo vaara ) 
1. Tieto yhteiskunnan toimeksiannosta 

- kysyntä 
- kannanotot 

2. Osallistuminen yhteistyöhön toimeksiannon osalta 
- maankäytön suunnittelu 

3. Osallistuva suunnittelu 
- valtakunnan taso 
- hanketaso 

4. TT-tietämykscen kuuluu: 
- filosofia ja sisältö 
- metodit 

- megatrendit 

IVL:n tulcvaisuudcn tukirnusscn0naari 
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5 	Tulevaisuuden tutkimus TVL:ssä: alustava ehdotus 
Ylitarkastaja Veikko Salovaara, TVH 

Tulevaisuuden tutkimuksen vahvistaminen ja sen näkökulman laajentaminen on eräs 
laitoksen johdon vuodelle 1989 asettama avaintulosalue. Tehtävän suorittaminen on 
annettu tutkimuskeskukselle (Stk) ja siellä on jo asiaa melkoisesti pohdittu. Tämän 
seminaarin toivotaan antavan lisää lähtökohtia lopullisen suunnitelman laadintaan. 
Tämän vuoksi esitän tässä vain lyhyen yhteenvedon tulevaisuuden tutkimuksen jär -
jestämisestä ja sisällöstä laitoksessa. Erityisesti viittaan tässä Yrjö Seppälän laatimaan 
lyhyeen muistioon (s. 17). Siinä on mielestäni ansiokkaalla tavalla hahmoteltu tehtävän 
sisältöä. 

Tulevaisuuden tutkimus TVL:n kannalta 

1. Yhteiskunnan toimeksiannon selvittäminen 
1.1 Liikennekysynnän osalta 
1.2 Tienpidon tavoitctasoj en määrittely 
1.3 Reunaehdot jotka on otettava huomioon 

2. Osallistuminen yhteistyöhön toimeksiannon määrittelemiseksi. 
- Aluerakenteen skenaariot 
- Liikennejärjestelmän sisäinen työnjako 
- Liikenteen ympäristönsuojelusta johtuvat reunaehdot 
-jne. 

3. Osallistuvan suunnittelun aikaansaaminen 

3.1 Valtakunnantasolla yhteiskuntakeskusteluna 
3.2 Hanketasolla kansalaisten osallistumisena 

4. Tulevaisuunden tutkimusta koskeva tietämys 
4.1 Filosofia ja sisältö 
4.2 Menetelmät 
4.3 Maailmanlaajuiset megatrendit 

Stk:n osuus edellä luetelluissa tehtävissä voisi olla seuraava: 

Liikenne-ennusteiden laatiminen (1.1) valtakunnan tasolla ja tieverkkotasolla sekä 
hanketason ennusteiden konsultojntj. 

- Osallistuminen toimeksiannon selvitystä koskevaan yhteistyöhön (2) 
- Seuraa osallistuvan suunnittelun kehitystyötä (3)  ja 
osallistuu siihen rilattaessa 

TVL:n tulevaisuuden tutkirnusserninaat-i 
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- Ylläpitää tulevaisuuden tutkimuksen tietimystä (4). 

Seuraaviin käytännön tehtäviin olisi käytävä käsiksi viivyttelcmätta: 
- Päätieverkon kehittämissuunnjtelman laatimista tukeva 
tulevaisuuden tutkimus 

- Yhteistyön aikaansaaminen liikenneministeriön ja yrnpäris-
töministeriön sekä seutukaavottaj ien kanssa. 

- Tulevaisuuden tutkimusta koskevan tietämyksen kerääminen 
ja siihen perustuvan tiedottamisen järjestäminen TYL:ssä 

- Seppälän suosittelemaan tietokoneohjel maan tutustuminen 
ja sen käyttöönotto. 

TVL:n tulevaisuuden tutkirnusserninaari 
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5.1 	Koinmenttipulieenvuoro 
Proj.pääll. Matti Ojanperä, Imatran Voima 

* Seppälän metodia (ks. liite) käytetään USA:ssa 
* Keskustelu poliitikkojen ja eduskunnan asia 

* Olisi pystyttävä löytämään organisaation todelliset päätöksentekijät, jos tule-
vaisuuden tutkimusta halutaan tehokkaasti hyödyntää 

* Epävarmuuden viesti sellaisille, jotka ovat tottuneet tekemään varmuuteen 
perustuvia päätöksiä 

Kuva 14: Poliitisten suuntausten tulevaisuuden odotukset (Suomessa) 

Tulevaisuuspessimismi 

N Suurta 

N 

N N 

	

KES/ 	M N / SKDL 	

\ VIHR 

Kasvu— 	
/ / 'M 	 M orientoituneisuus 	SDP 

Suurta 	

M/ 	

Pientä 

M M: miehet 	 Pientä 
N: naiset 

Ivc 

* IVOssa päätulos 'tietämys', sosiologiset nikökohdat mukana (Seppälä) 
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6 	Loppukeskustelussa esille tullutta 

Sneck: Mikä on se yhteiskunta, joka voi antaa toimeksiannon, kun tilanne 
muuttuu koko ajan, ja myös toimeksiannon sisältö elää koko ajan? 
Poliittinen prosessi haluaa vihän vaihtoehtoja ;  pitäisi antaa paljon, 
koska se on todellisuus. 

Seppälä: TF-tietämyksen parantaminen (TVL:ssä) 
- Tilataan artikkeleita 
Toimeksiannot: niitä ei käytännössä juuri saada 
- Suomi 2030 skenaariot tieverkkotarkastelun pohjaksi 
- Helsinki-keskeisyys 
- Maaseutukeskeisyys 
- Kasvukeskusmallj 

TVL ohjaa Suomen kasvukeskusten välisten moottoriteiden varsiin! 
- Osallistuva suunnittelu 

- TVL provosoi keskustelua 
- Kansalaisyhteiskunnan malli 
- Parannetaan imagoa 

Mannermaa: Miksi pitää rakentaa paljon, rakentamisyksikkö (TVL) on vain väline, 
ei itseisarvo. 
TT:ta voidaan tehdä kandella tavalla: 
1 	Konsultti tekee kaiken, tai vain skenaariot 
2 	Tehdään itse, strategisia päätöksiä tekevät mukana skenaarioiden 

teossa (löytyykö päätöksentekijöitä?); pitäisi päistä systeemiin, 
joka sitoo suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä 

Savander: Prosessi on tärkein; se jättää kyllä jälkensä 
Himanen: Nopeuden kysynnällä ei ole rajaa, reunaehdot ovat olemassa 

Liikenne on osa massakulutusjärjestelmää 

TVL:n tulevaisuuden tutkirnusscrnjnaarj 



Päätöspuheenvuoro (Veikko Salovaara) 

Voidaan todeta, että tulevaisuuden tutkimus istuu hyvin TVL:n laitoskuvaan: 

Tulosjohtaininen 
Laitos pyrkii saamaan aikaan koko ajan laadukasta tulosta 
Asiakas-ja palvelunäkökui, na 
Laitoksen asiakkaat määritelevät laitoksen tulostavoitteen sisällön. Tule-
vaisuutta koskevat asiakkaan odotukset voidaan saada vain yhteiskunta- 
keskusteluilla joissa käytetään apuna tulevaisuuden tutkimuksen tuottamaa 
tietoa. 

Muutoksen johta n z inen 
Laitoksessa omaksuttu johtamisfilosofia painottaa muutoksen johtarnista. 
Tarvitaan koko ajan ylläpidetty kuva tavoitellusta tulevaisuudesta. Eräs 
kansainvälinen johtamisfilosofl väitti äskettäin, että tulevaisuuden me-
nestyvä johtaja on kolmijalkainen olento: 

* Yksi jalka on koko ajan tukevasti ilmassa ja hän visioi koko ajan 
* Toinen jalka on tukevasti maassa ja hän toimii tämän jalan varassa. 
* Kolmas jalka edustaa korkeaa eettistä näkemystä jonka sekä työntekijät 

että kansalaiset voivat hyväksyä. Varsinkin julkisen viranomaisen toimi 
en pitää olla kansalaisten hvväksymiä. 

Tulevaisuuden tutkimus viittaa tietenkin suunnitteluyhteiskuntaan. Se ei kuitenkaan 
ole suunnitteludiktatuuria Koko suunnittelun on toimittava kansalaisten ehdoilla. 
Tulevaisuutta koskevan suunnitteluvastuun luovuttaminen markkinavoimille ei ole 
mandollista. 
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Uitteet 

1. Seminaarin ohjelma 
2. Osallistujaluettelo 

3. Kirjallisuutta 
4. Yrjö Seppälä: Kymen läänin päätieverkko 2030-selvitys 
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TYL:n tulevaisuuden tuticimusseminaarin 	 Tienpidon tulevaisuus 

ohjelma 26.4. 1989 	 /7 

TVH 

	

9.00. 9.15 	Seminaarin avaus 
Suunnittelujohtaja Erkki Koskinen, TVH 

	

9.15. 10.00 	Tulevaisuuden tutkimuksen kehitys Suomessa 
Tutkija Mika Mannermaa, Suomen Akatemia 
Mitä tulevaisuuden tutkimus on ja miten se on Suomessa kehittynyt. 
Tulevaisuuden tutkimuksen laitoksen perustaminen. 

	

10.00 - 10.30 	Tulevaisuuden tutkimus kiiytännössä 
P7 Yljö Seppälä, Skenaw-io Ky 
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät ja käsitteet 

	

10.30. 10.45 	Kominenttipuheenvuoro 
77 Veli Himanen, VTT 
Kommentti liikennealan kannalta Seppälän alustukseen 

	

10.45 - 11.30 	Aikaa keskustelulle 

	

11.30- 12.30 	LOUNASTAUKO 

	

12.30. 13.00 	Suomi 2030 
VTL Timo Sneck, VTT 
Seutusuunnittelun keskusliiton/Nesteen 
tulevaisuuden suunnitelman esittely esimerkkitapauksena 

	

13.00 - 13.15 	Kominenttipuheenvuoro 
77 Torsti Kivistö, VTT 

	

13.15- 13.30 	Aikaa keskustelulle 

	

13.30- 13.45 	KAI-IVI 

	

13.45- 14.00 	Tulevaisuuden tutkimus TVLss 
Ylitarkastaja Veikko Salo vaara, TVH 
Alustavan TVL:n tulevaisuuden tutkimuksen toteutussuunnitelman 
esittely 

	

14.00. 14.15 	Kommenttipuheenvuoro 
Proj.päall. Matti Ojanperä, Imatran Voima 
Suunnitelman arvio IVOn omasta tutkimusohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta 

	

14.15 - 15.00 	Loppukeskustelu 
Paätöspuheenvuoro (Veikko Salovaara) 



-I ci ui ,ir.r.i.n r'ii *:uis 
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IVL:n tulevaisuuden tutkimus- 
seminaariin osallistujat: 

Pä4/ohtaja 	 Jouko Loikkanen 	 TVH 
Ylijohtaja 	 Väinö Suonio 	 TVh 
Suunnittelujohtaja 	 Erkki Koskinen 	 TVH 

Suunnittelupäällikkö Veikko Hakola TVH 
Apulaisjohtaja Jukka Hirvelä TVH 
Apulaisjohtaja Seppo Hirvonen TVH 
Apulaisjohtaja Kirili Härkänen TVH 
Apulaisjohtaja Juhani Tervala TVH 
Yli-insinööri Matti Leskinen TVH 

Dipl.insinööri Rita Piirainen TVL/Uusimaa 
Tieinsinööri Jukka Vahala TVL/Turku 
Ap.piiri-insinööri Jorma Huhtamo TVL/Häme 
Piiri-insinööri Ville Mäkelä TVL/Kymi 
Tieinsinööri Taru Potinkara TVL/Mikkeli 
Tieinsinööri Timo Hulkko TVL/Pohjois-Karjala 
Tieinsinööri Jukka Karjalainen TVL/Kuopio 
DipL insinööri Timo Mäkikyrö TVL/Keski-Suomi 
Tieinsinööri Riku Kauranen TVL/Vaasa 
Kunnossapitopääll. Markku Teppo TVL/Keski-Pohjanmaa 
Tieinsinöörj Pentti Meller TVL/Oulu 
Hallintopäällikkö Matti Linkola TVL/Kainuu 
Ap.piiri-insinööri Seppo Pirilä TVL/Lappi 
Kanavapäällikkö Seppo Koivupuro TVL/Saimaan kanava 

Yli-insinööri Matti Ylösjoki LM 
Johtaja Jouko Santala TKL 
Johtaja Harri Kallberg Neste Oy 
Toim.johtaja Vaide Mikkonen Liikenneturva 
Tutkija Juha Savander SSKL 
Dipl. insinööri Juhani Pulkkanen TVH/Se 
Toimistoinsinjjön Jukka Meriläinen TVH/Se 
Toimisto insinööri Niilo Tykkyläinen TVH/Skk 
DipL insinööri Markku Linriasalmi TVH/Sts 
Dipl. insinööri Juha Parantainen TVH/Sis 
Dipl. insinööri Juhani Whäaho TVH/Sss 
Erikoissuunnittelija Lauri Ali-Mattila TVH/Hy 

Erikoistutk(/a Nils 1-laila TVI-1/Stk 
Ylitarkastaja Veikko Salovaara TVH/Stk 
Suunnittelija Riitta Viren TVH/Stk 
Tutkija Sinikka Parkko TVH/Stk 
Erikoistutkija Veijo Kokkarinen TVH/Stk 
Tutkija Pertti Karhu TVH/Stk 
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3. Kirjallisuutta 

Espoo 202 5-skenaariot, Timo Sneck/V7T, Espoo 1988 
Liikenne- ja autokantaennuste 1986-20 10, Tie- ja vesirakennushallitus ja Taiou-
dclii nen suunnittelukeskus, Helsinki 1987 
Muutos, valinnat, tulevaisuus, wlevaisuudcntutkjmuksen edistäminen Suomessa, 
Koiniteanjietintö 1989:3, Helsinki 1989 
Suomi 2030, Suomen alueellinen kehitys vuoteen 2030 kolmena skenaariona, 
Seutusuunnittelun keskusliitto, Neste Oy, %'Tf Helsinki 1989 
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LIITE 4 

22.3. 1989/Yijö Seppälä 

TULEVAISUUDEN LUOTAUS: KYMENLÄÄNIN PÄÄTIET 

Kymenfäänin päätiet -projektin tulevaisuusryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 
3.3.1989, jossa päätettiin, etta "Y. Seppälä yhdessä VTT:n edustajien kanssa täsmentää 
muuttujat ja niiden arvot sekä tekee alustavat laskelmat, jotka esitetään seuraavassa 
kokouksessa". 

Tässä muistiossa kuvataan tulevaisuudenluotauksessa tarvittavat muuttujat ja muut 
lähtötiedot sekä Basics-ohjelmalla rakennetut tulevaisuuskuvat koskien Kaak-
kois-Suomen liikenteellistä ja muuta kehitystä. Malli perustuu ristiinvaikutusanalyy-
sun, jota on kehitetty Delfoi-tekniikan yhteydessä ja sen käsittelyssä käytetään apuna 
Battelle-yhtymän kehittämää mikrotietokoneohjel maa Basics. 
Edellä mainitussa kokouksessa sovittiin ohjevuodeksi vuosi 2030 ja välitarkastelu-
vuodeksi vuosi 2010. Tässä esitettävä malli tuntuu muistuttavan enemmän vuoden 
2010 mallia kuin ohjevuoden. 
Liitteissä 172)  on mallin lähtötietoja ja tuloksia. Seuraavassa selostetaan niitä liitteiden 
mukaisessa järjestyksessä. 

Muuttujat eli deskriptorit 

Liitteessä 1. on muuttujaluettelo. Muuttujia eli deskriptoreja on tässä mallissa 27 kpl. 
Kukin niistä edustaa erilaista tulevaisuuteen vedettyä trendiekstrapolaatiota. Koska 
tulevaisuutta ei tunneta, jokaiselle muuttujalle on tehty 2-3 tulevaisuuteen suun-
tautunutta vaihtoehtoista jatketta. Niiden toteutumiselle on annettu etukäteisarvot eli 
a priori -todennäköisyydet. 

Tämän muuttujaluettelon on rakentanut muistionkirjoittaja yhdessä Veli Himasen ja 
Heikki Kannerin kanssa. Muuttujat voidaan ryhmittää viiteen ryhmään: 

- inaailinantaloutta 
- Suomea 
- kaupunkiseutuja 
- Kaakkois-Suomen pääteiden liikennemääriäja 
- Kaakkois-Suomen pää teiden ii zvestointe -ja koskeviksi. 

2) Liittect 2-7 puuttuvat 

1VL:n tulevaisuuden utkirnusserninaarj 
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Muuttujia vastaavia vaihtoehtoisia tulevaisuustiloja on kaikkiaan 68 kpl. Malli on Ba-
sics-ohjeiman kannalta melkein maksimisuuruinen. Jatkossa olisi enemmän kiinni-
tettavä huomiota mallin selkeyttamisecn ja yksinkertaistamiseen kuin uusien 
muuttujien lisäämiseen. 

Muuttujien vaihtoehtoiset tulevaisuustilat on tässä vaiheessa määritelty vain alusta-
vasti. Eräs jatkotehtävä onkin määrittelyjen täsmentäminen. Täsmälliset määrittelyt 
helpottavat johtopäätösten tekoa ja tulosten tulkintaa. 

Maailmantaloutta, Suomen bruttokansantuotetta ja autokantaa koskevat määrittelyt 
ovattällaista täsmällistä tyyppiä. Erityisesti muuttujien 1 3-17 sekä 19-22 kohdalla, joista 
edelliset kuvaavat kaupunkiseutuja ja jälkirnmäiset pääteiden liikennemääriä, olisi 
päästävä täsmällisempiin kuvauksiin. Vastuu määrittelyistä jäänee seutukaavaliitoille 
ja Kymenläänin tie- ja vesirakennuspiirille. Samalla tulisi tarkistaa a priori -todennä-
köisyydet ja liitteessä 2 olevat ristikkäisvaikurukset. 

Ristiinvajkutusmatrjjsj 

Liitteessä 2 on Yrjö Seppälän täyttämä ristiinvaikutusmatriisi. Siinä on kaikki 27 
muuttujaa sekä riveinä että sarakkeina. Vaikutuksen suunta on sarakkeesta riviin päin. 
Vaikutuksen voimakkuus voi vaihdella nollasta kolmeen. Luvun etumerkki ilmoittaa 
vaikutuksen suunnan. Positiivinen luku tarkoittaa, että sarakemuuttujalla on vahvis-
tettava vaikutus rivimuuttujaan, ja negatiivinen luku, että vaikutus on heikentävä. 

Liitteen 2 taulukon perusteella on tietokoneen muistiin koodattu laajempi taulukko, 
jossa on kaikki 68 tulevaisuustjlaa sekä riveinä että sarakkeina. 

Tämän taulukon samoin kuin a priori -todennäköisyyksien tarkistaminen lienee yk-
sinkertaisinta siten, että jokainen tulevaisuusryhmän jäsen määrittelee nämä tiedot 
omalta kannaltaaan mandollisimman hyvin. Keskustelujen jälkeen voidaan rakentaa 
uusi korjattu vaikutusmatriisi ja uudet a priori -todennäköisyydet. 

Muuttujien painoarvo 

Muuttujien painoarvoa kuvaavat a priori todennäköisyydet, mutta myös kuinka paljon 
kytkentöjä kullakin muuttujalla on toisiin muuttujiin. Tietokone on suorittanut tämän 
analyysin sarakkeittain ja riveittäin. Liitteessä 3 ensimmäinen asetelma vastaa sa-
rakekohtaista ja toinen asetelma rivikohtaista analyysiä. 

Ensimmäisen asetelman mukaan maailmantalouden kasvu vaikuttaa eniten muihin 
muuttujiin, toiseksi eniten raakaöljyn hinta ja sitten Suomen bruttokansantuote. 
Vähiten vaikuttavat Kaakkois-Suomen paikalliset muuttujat, kuten Lahti-Kouvola val-
tatie, Kouvola-Kuusankoski kaupunkiseudun kehitys ja lentovuorojcn määrä Kaak-
kois-Su omee n. 

Toinen asetelma kertoo, kuinka vaikutusalt-tiita muuttujat ovat. Vaikutusaltteimpia 
muuttujia ovat ne, jotka koskevat Kaakkois-Suorncn tieverkon rakentamista. Vähiten 
vaikutusalttiita ovat taas globaalit muuttujat. 

TVL:n tulevaisuuden tutkimusenijnain 



42 

"Todennäköisjznmat tulevaisuuskuvat 

Liitteessä 4 on viisi "todennäköisinta" tulevaisuuskuvaa. Todennäköisyyskasitteeseen 
tässä on suhtauduttava varovaisesti. On muistettava, ettei tulevaisuustutkimus ole 
ennustamista, vaan yritystä hahmottaa ja jäsennellä tulevaisuuteen liittyviä uhkia ja 
mandollisuuksia. 

Malliin ei tarvitse tehdä suuriakaan muutoksia, kun tulevaisuuskuvien todennäköi-
syysjärjestys muuttuu aivan toiseksi. Mallin todennäköisyyskäsitteenn ymmästämi-
seksi selostetaan lyhyesti, miten ohjelma päätyy näihin. 
Ohjelma suoritti 136 simulointiajoa, joista 1 3:ssa se päätyi samaan tulevaisuuskuvaari, 
joka on liitteen 4 ensimmäisessä sarakkeessa. 12 kertaa tuli tulokseksi toisen sarakkeen 
tulevaisuuskuva. Näiden tulevaisuuskuvien todennäköisyydet olisivat siten noin 9 %, 
kun otetaan huomioon simulointiajojen lukumäärä (100*13/136=9,6%). 
Tulevaisuuskuva yksi ja viisi, joka on liitteen 4 viimeisessä sarakkeessa, eroavat vain 
neljän muuttajan kohdalla toisistaan. Karkeistaen niiden voidaan katsoa edustavan 
samaa tulevaisuutta. Sen "todennäköisyydeksi" tulee 13 %, kun otetaan huomioon, 
että tulevaisuuskuva viisi esiintyi viisi kertaa. 
Tämä 'todennäköisin" tulevaisuuskuva on kohtuullisen kasvun tulevaisuus, jossa 
taloudellisen toimeliaisuuden painopiste on muualla Suomessa kuin Kymenläänissä. 
Tässä tulevaisuuskuvassa ei rakenneta moottoriteitä Kaakkois-Suomeen. 
Toinen tulevaisuuskuva on taloudellisen kasvun kannalta pessimistinen. Siinä 
maaailmantalous ja Suomen bruttokansantuote supistuvat ja kaikki muutkin toimin-
not ovat volyymiltaan pienempiä kuin tällä hetkellä. Tässä vaihtoehdossa kaksi ei 
tietenkään rakenneta moottoriteitä Kaakkois-Suomeen. 
Tulevaisuuskuva kolme on kasvuvaihtoehto, mutta siinä kasvun painopiste on 
muualla kuin Kaakkois-Suomessa. Tässä tulevaisuuskuvassa rakennetaan valtatie 
Koskenkylä-Imatra moottoritieksi. Investointi johtuu lähinnä pääkaupunkiseudun ja 
Viipuri-Leningradin talousalueen voimakkaasta kasvusta. 
Tulevaisuuskuva neljä edustaa myös voimakasta kasvua,mutta tässä on painopiste 
Kaakkois-Suomessa. Edellisessä tulevaisuuskuvassa investoitiin paljon muun Suomen 
moottoritieverkkoon, mutta tässä tulevaisuuskuvassa vain vähän muualle mutta paljon 
Kaakkois-Suomeen. Se merkitsee Kaakkois-Suomen pääteiden rakentamista moot-
toriteiksi. 

Tulevaisuustilojen posteriodi-todennäköisyydet 
Liitteissä 5-7 taulukon keskellä esitetty 25 todennäköisintä tulevaisuuskuvaa, joista 
esimerkiksi viimeiseen on simulointiohjelma päätynyt vain yhden kerran. Muuten se 
on siinä mielessä mielenkiintoinen tulevaisuuskuva, että se ainoana painottaa Eu-
roopan yhteisön liikenteellisen merkityksen tarkeämmäksi kuin Viipurin vapaa-
kauppa-alueen ja Leningradin tarkasteltuna Kaakkois-Suomcn näkökulmasta. 

TVL:n tulevaisuuden tutkirnusscrnjnaa,-i 
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Taulukon viimeisessä sarakkeessa ovat postcriori-todcnnäköisyydet eli jälkikäteen 
lasketut todennäköisyydet. Malli on päätynyt niihin laskemalla, kuinka monta kertaa 
ohjelma käyttää tulevaisuuskuvissaan kyseessä olevaa tulevaisuustilaa. Esimerkiksi se 
on viisi kertaa tullut siihen tulokseen, että maailmantalouden kasvu on yli kolme 
prosenttia vuodessa. Kun viisi jaetaan simulointiajojenlukumäärällä 136:lla päädytään 
neljän prosentin todennäköisyyteen. 

Ehkä mallin mielenkiintoisimmat tulokset saadaan tutkimalla posteriori-todennä-
köisyyksiä ja vertailemalla niitä a priori -todennäköisyyksiin. Liitteestä viisi nähdään 
näiden lukujen perusteella, että malli ennustaa Suomelle parempaa bruttokansan-
tuotteen kasvua kuin maailmantaloudelle. Siitä nähdään myös, että malli painottaa 
enemmän Viipurin ja Leningradin liikenteellistä merkitystä kuin Euroopan yhteisön. 
Tämä painotusero on erittäin selvä, kun sitä verrataan a priori -todennäköisyyksissä 
ilmenevään eroon. 

Mielenkiintoisia tuloksia ovat esimerkiksi, ettei malli usko raakaöljyn hinnan nouse-
van nelinkertaiseksi, ja se epäilee, että autokanta tuskin lisääntyy niin, että Suomessa 
olisi yli 600 autoa tuhatta asukasta kohti. 

Liitteiden kuusi ja seitsemän posteriori-todennäköisyyksistä voidaan päätellä, että 
rataverkon kehittämiseen tullaan investoimaan paljon varoja. 
Teiden moottoriteiksi rakentamisen ja liikennemäärien kannalta malli asettaa etusi-
jalle yhteyden Koskenkylä-Imatra. Toisaalta se suhtautuu yllättävän pessimistisesti 
yhteyden Lahti-Kouvola mootoritieksi muuttamiseen. 
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A Priori 

Descriplor States Probabilities 

1. Maailmantalouden kasvu yli 3 %/vuosi 0.20 
0-3%/vuosi 0.60 
Supistuu 

2. EY liikenteen syrmyt. Erittäin paljon 0.20 
Paljon 0.60 
Vähän 0.20 

3. Viipun-Lening. liik. s. Erittäin paljon 0.30 
Paljon 0.50 
Vähän 0.20 

4. Raakaöljyn hinta Yli 4-kertainen 0.20 
Nousee paljon 0.70 
Ei muutosta 0.10 

5. Suomen BKT Yli 3 %/vuosi 0.25 
0-3 %/vuosi 0.60 
Supistuu 0.15 

6. Ympäristöpolitiikka Erittäin tärkeä 0.80 
Tärkeä 0.20 

7. Henkilöauton verotus Kiristyy 0.50 
Lievenee 0.50 

8. Autokanta Yli 0.6 auto/as. 0.30 
0.5-0.6 auto/as. 0.40 
Alle 0.5 auto/as. 0.30 

9. Muun Suomen moot.tieverk. Paljon invest. 0.60 
Vähän irivest. 0.40 

10. Rataverkko Paljon invest. 0.60 
Vähän invest. 0.40 

11. Lentovuoroja K-Suomeen Runsas lisäys 0.70 
Vähäinen lisäys 0.30 

12. Satama- & vcsiliik./Kymi Runsasta kasvua 0.20 
Kasvua 0.60 
Supistuu 0.20 

13. Pääkaupunkiseutu Runsasta kasvua 0.70 
Lievää nousua 0.30 

14. Lahti ja muu Härnc Kasvua 0.60 

iVI.n tuIcvasuudcri trnkinusscmjna.0 



Ennallaan 0.40 
15.  Kouvola-Kuusankoski Kasvua 0.50 

Ennallaan 0.50 
16.  Kotka-Hamina Kasvua 0.25 

Ennallaan 0.50 
Pienenee 0.25 

17.  Lappeenranta-Imatra Runsasta kasvua 0.25 
Kasvua 0.50 
Ennallaan 0.25 

18.  Koskenkylä-Imatra, vt6 Runsasta kasvua 0.30 
Kasvua 0.50 
Vähäistä kasvua 0.20 

19.  Koskenkylä-valt.raja, vt7 Runsasta kasvua 0.30 
Kasvua 0.50 
Vähäistä kasvua 0.20 

20.  Lahti-Kouvola, vtl2 Runsasta kasvua 0.20 
Kasvua 0.60 
Vähäistä kasvua 0.20 

21.  Kotka-Kouvola, vtl5 Runsasta kasvua 0.10 
Kasvua 0.70 
Vähäistä kasvua 0.20 

22.  Vaalimaa-Lappeenr. kt6l Runsasta kasvua 0.30 
Kasvua 0.50 
Vähäistä kasvua 0.20 

23.  Koskenkylä-Imatra, rak. Moottoritieksi 0.50 
Parannetaan 0.50 

24.  Koskenkylä-valt.raja, rak. Moottoritieksi 0.40 
Parannetaan 0.60 

25.  Lahti-Kouvola, rak. Moottoritieksi 0.50 
Parannetaan 0.50 

26.  Kotka-Kouvola, rak. Moottoritieksi 0.20 
Parannetaan 0.80 

27.  Vaalimaa-Lap.ranta, rak. Moottoritieksi 0.20 
Parannetaan 0.80 
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