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TIIVISTELMÄ  

Oulun seudulla keskimääräinen liikenteen kasvu  1989 - 1993 on  ollut 
 4,1 % (1,0 %  vuodessa)  ja  Oulun kaupungissa  1,0 % (0,25 %  vuodessa). 

Oulun keskustan  ja  Oulujoen siltojen yhteenlaskettu liikenne  on  lisääntynyt 
 8,5%  nelivuotiskaudella  1989- 1993,  mikä  on vuosikasvuna 2,1 %.  Kes-

kustan kehän liikennemäärissä ei ole tapahtunut muutosta. 

Vuoden  1989 liikennemalli  testattiin vuoden  1993 liikennelaskennoin, lii-
kenneverkolla  ja maankäyttötiedoilla.  Se  toimi kokonaisuutena hyvin,  sillä 
RMS-  virhe oli  29 %  eli  vain  noin  7  %-yksikköä suurempi kuin vuoden 

 1989 kalibroidussa  mallissa. 

Ruokakuntahaastattelun  perusteella linja-autoliikenteen kulkutapaosuus 
 on  pienentynyt  1 7-80- vuotiaiden  osalta  4,4 %-yksiköstä 2,2 %-yksikköön 

 eli lähes puoleen vuoden  1989  arvosta matkustajamäärän vähäisestä li-
sääntymisestä huolimatta. Vastaavasti kävely kevyen liikenteen kulkuta-
pana  on  vähentynyt  2,6  %-yksikköä, kun taas polkupyöräilijät ovat hieman 
kasvattaneet osuuttaan. Henkilöautoliikenne  on  saanut  2,3  %-yksikön li-
säyksen suhteelliseen osuuteensa. Oulun kaupungin  18-70- vuotiaiden 
kokonaismatkaluku on  kasvanut vuosina  1989-94 4,18:sta 4,40:aan 
(1,2 %Iv).  Matkaluvun  kehitys  on  hidastunut,  sillä  vuosina  1962 - 89  kasvu 
oli keskimäärin  2,2 %  vuodessa. 

Sekä autottomia että yhden auton omistavia perheitä oli vuonna  1994  suh-
teellisesti vähemmän kuin vuonna  1989.  Kaksi autoa omistavien per-
heiden suhteellinen osuus  on  lisääntynyt  15,4  %:sta  20,4 %:iin.  Myös kol-
men auton perheet ovat lisääntyneet hieman. Keskimääräinen henkilöau-
tonomistus  on  kasvanut 0,99:stä  1 ,08:aan  ruokakuntaa kohti.  Autonomis-
tajilla  oli vuonna  1989  keskimäärin  1,23  henkilöautoa  ja  vuonna  1994 
1,31. 

Tienvarsihaastattelujen  perusteella vanhan valtatien  4  raskaan liikenteen 
osuus  on  vähentynyt merkittävästi vuosien  1989  ja  1994  välillä: liikennettä 

 on  siirtynyt uudelle moottoriliikennetielle. Oulun pohjoisen suunnan  loma-
matkojen  osuus  on  vähentynyt kolmasosaan vuoden  1989  tasosta. Henki-
löauton keskikuormitus oli  Kellon  pisteellä  1,50  ja Takukankaan  pisteellä 

 1,57  henkilöä. Keskikuormitus  on  kasvanut vajaan kymmenyksen vuodes-
ta  1989.  

Pyöräilyn osuus kevyen liikenteen kulkutavoissa  on  lisääntynyt. Kävely  ja 
mopoilu  ovat hieman vähentyneet. Oulun keskustan kevyen liikenteen 
määrät ovat kasvaneet vuodesta  1989  noin  17 % (4 %Iv).  

Liikennemalli  laadittiin vuoden  1993  lopun tilanteelle. Oulun kaupungissa 
 automatkoja  tehtiin  sen  mukaan  194 500  eli keskimäärin  1,86 automat-

kaalas/vrk.  Vuonna  1989 automatkaluku  oli Oulussa  2,10. 
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Kulkutavan valintamallien  perusteella vuosien  1989  ja  1994 liikennetilan
-teet  ovat Oulussa selvästi erilaiset. Henkilöauton suorien joustojen mu-

kaan he,kkyys  sen  kulkutapaosuuden  muutokseen  on  vähentynyt.  Se  voi-
daan tulkita siten, että henkilöauton käytön hyväksi kohdistetulla toimenpi-
teellä, joka lyhentää matka-aikaa  tai  vähentää kustannuksia, ei ole enää 
yhtä suurta henkilöauton käyttöä lisäävää vaikutusta vuonna  1994  kuin 
vuonna  1989. Sitävastoin  sekä linja-auton että polkupyörän kulkutapa-
osuuksien muutosherkkyys  on  kasvanut, vaikka kulkutapaosuudet ovat 
pienentyneet. Tämä voidaan selittää osin siten, että nyt näihin kulkutapoi

-hin  kohdistetuilla  ja  palvelutasoa parantavilla  toimenpiteillä voidaan saada 
aikaan merkittävästi suurempi muutos kulkutapajakaumaan kuin vuonna 

 1989. 

Liikennetutkimusten  välillä vuosina  1989 - 1993 asukasmäärän  vuosikasvu 
 on  ollut  1,1 %  ja  työpaikkojen kasvu  2,0%  vuodessa. Oulun kaupungin 

maankäytön kasvun painopiste  on  Oulujoen eteläpuolella Kaakkurissa, 
Kiviniemessä, Perävainiolla  ja  Madekoskella,  missä asukaslukujen  on  en-
nustettu kasvavan  2,5 - 4- kertaiseksi  vuoteen  2010  mennessä.  Koko 

 seudun asukasluku kasvaa arvioiden mukaan  19 %  vuoteen  2010  men-
nessä. 

Vuoden  1989 maksimiennusteissa henkilöautotiheys  vuodeksi  2010  oli 
seudulla  545,  kun taas korjattu ennuste  on  noin  8 %  vähemmän eli  499. 

 Vuoden  1989 ennusteessa ha-tiheyden  vuosikasvu oli  2,2 %  ja  uudessa 
ennusteessa  1,6 %.  Vuosikasvu  on  siis hidastunut kansantalouden ala-
mäen myötä noin  30 %.  Seudun uuden ennusteen mukaan liikenne kas-
vaa vuoteen  2010  mennessä  1,64-kertaiseksi,  mikä  on vuosikasvuna 
3,0 %.  Edelliseen ennusteeseen verrattuna liikenteen kasvu  on  hidastunut 

 laman  vaikutuksesta noin kymmenen prosenttia. 

Jatkotoimenpiteiksi liikennemallin ajantasalla pitämiseksi  esitetään liiken-
nemäärätietojen vuosittaista päivitystä, uutta liikennetutkimusta  ja  liikenne- 
mallin  tarkistamista vuonna  1999  sekä maankäytön  ja  liikenteen paikkatie-
tojärjemä kehittämistä suunnittelun apuvälineeksi ennen seuraavaa lii-
kenneUkimusta. 
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ESIPUHE 

Vuosina  1989-91  tehtiin laaja Oulun seudun liikennetutkimus.  Sen  poh-
jalta valmistui liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma vuonna  1992. 

 Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli, että Oulun seudun liikenteen 
ennustamiseen kehitetään malleja  ja  menetelmiä niin, että mandollistetaan 
liikenne-ennusteiden ajantasallapito mandollisimman pienin kustannuksin 
eri yhteyksissä tapahtuvaa liikenne-,  tie-,  katu-  ja  maankäyttösuunnittelua 

 varten. Johtopäätöksissä edelleen mainitaan, että liikennejärjestelmän 
muuttuessa muuttuvat myös yksilön liikkumistottumukset. Muutosten sel-
vittämiseksi  ja  kehittämistoimenpiteiden  vaikutusten arvioimiseksi  on  syytä 
tehdä suppea seurantatutkimus viiden vuoden välein. 

Tähän Ilikennemallin päivityshankkeeseen liittyvät tutkimukset toteuttavat 
edellä mainittuja tavoitteita. Hankkeen tilaajina ovat olleet Tielaitoksen tut-
kimuskeskus, Oulun tiepiiri, Oulun kaupunki  ja  Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Lisäksi mukana  on  ollut Oulun yliopisto. Konsulttina  on  toiminut Suunnitte-
lukolmio Oy Oulusta. 

Hanketta  on  ohjannut  ja  valvonut seuraava työryhmä: 

Aini Sarkkinen 	Oulun tiepiiri, puheenjohtaja 
Riitta Viren 	Tielaitoksen tutkimuskeskus 
Erkki Martikainen Oulun kaupunki  
Tuomo Palokang1 s  Pohjois-Pohjamaan liitto 
Timo Ernvall 
	

Oulun yliopisto 
Jarkko Leinonen 

	
Suunnittelukolmio Oy, sihteeri 

Tämän loppuraportin laatimiseen ovat osallistuneet 

Jarkko Leinonen 	dipl.ins.,MSCE 	raportin laatiminen,  layout  
Heino Heikkinen 	tekn.yo, rkm 	avustava suunnittelu 
Ari Pirttisalo 	graafikko 	kannet 
Aila  Tanskanen 	piirtäjä 
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JOHDANTO 

Oulun seudun liikennetutkimus tehtiin vuosina  1989 -91.  Sen  kuusi  osa- 
tutkimusta olivat yksityiskohtaisen liikennemallin laatimisen pohjana. Aikai-
semmista Oulun liikennetutkimuksista poiketen kulkutavan valintaan laa-
dittiin silloin multinomiset logittimallit. Malleilla arvioitiin liikennejärjestelmän 
muutosten vaikutusta kulkutapa-osuuksiin sekä vuoden  1989 liikennetilan-
teessa  että tulevaisuudessa  (2010).  

Oulun seudun liikennetutkimuksista tuli syksyllä  1994  kuluneeksi viisi 
vuotta. Vuoden  1989  tutkimuksen tavoitteissa mainitaan, että liikennetut-
kimus tulisi uusia viimeistään viiden vuoden kuluttua. Tavoite  on  nyt toteu-
tunut,  sillä  syksyllä  1993  käynnistyi Oulun seudun lllkennemallin päivitys-
projekti, jossa  on  tehty suppea liikennetutkimus  ja  tarkistettu liikenriemalli. 
Projektissa ovat olleet mukana samat tahot kuin Oulun seudun liikennetut-
kimuksessa vuonna  1989  sekä uutena tahona tielaitoksen tutkimuskes-
kus. 

Hankkeen tavoitteena  on päivittää  Oulun seudun liikennemalli, johon sisäl-
tyy osamalleina matkatuotosmallit, jakelumallit  ja kulkutavan valintamallit 
(logittimallit).  Seudulla  on  tehty myös  Kauppakeskusten vaikutustutkimus, 
jonka  mallien  uusia muuttujia, kuten kaupan myyntipinta-alat  osa-alueit

-tam,  pyritään hyödyntämään malleja laadittaessa. Liikennemallin tarkista-
miseen kuuluu vuoden  1989 liikennemallin on  testaus sellaisenaan vuo-
delle  1993,  uuden  mallin kalibrointi ja  uusi liikenne-ennuste vuodelle  2010. 

 Edelleen mallirakennetta  ja datan tietorakenteita  on  kehitetty siten, että 
maankäytön  ja  liikenteen suunnittelu voivat olla tehokkaammassa vuoro-
vaikutuksessa. 



1. TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena  on  laatia vuoden  1989 liikennemallista päivitetty 
 uusi liikennemalli Oulun seudun liikenteestä. Mallia voidaan käyttää jat-

kossa eri hankkeiden liikenneteknisiin tarkasteluihin.  

2. LÄHTÖKOHDAT 

Oulun seudun liikennetutkimuksen kenttätutkimukset tehtiin toukokuussa 
 ja  syys-lokakuussa  1989.  Niiden pohjalta laadittiin autoliikenteen KyL-

mallit, jotka kuvaavat vuoden  1989  tilannetta. Autoistumisen kehitysvaih-
toehtojen pohjalta laadittiin kaksi kasvuskenaariota: skenaario  A  (lähes 
suoraviivainen kasvu)  ja skenaario  B (taittuva  kasvu). Käyttöön otettiin 
skenaario  A,  jonka perusteella laadittiin liikenne-ennuste vuodelle  2010. 

 Ennuste nimettiin maksimiennusteeksi.  A- skenaarion  mukaiseen KyL-
malliin perustuen laadittiin myös karkeat aamu-  ja iltahuipputuntimallit, 

 joista edellistä sovellettiin Oulun eritasoliittymän suunnittelussa. Liikenne-
mallityös  on  käytetty  EMMEI2- , MPO2-, XMLOGIT- , XMATRIX-  ja 

 SST - tietokoneohjel mia  sekä taulukkolaskenta-  ja tietokantaohjelmistoja.  

Seudun liikennejärjestelmän kehittämisvaihtoehtojen vaikutusten määrit-
tämiseksi laadittiin vuonna  1990 kulkumuodon jakomallit (logittimallit),  joi-
den perusteella laskettiin muutokset kulkutapojen matkamääriin  ja  eri 
verkkovaihtoehtojen autoliikenteen KyL- liikennemääriin vuonna  2010.  Lii-
kenne-ennustetta  on  sen  jälkeen käytetty monien tie/katuhankkeiden 
suunnittelussa. Merkittävimmät kohteet ovat olleet 

-  Valtatie  20  välillä  Oulu -  Kiiminki 
-  Kiertotie 
-  Oulun eritasoliittymä  ja Pohjantien rampit (huipputuntiennuste) 
-  Valtatie  4  Kiviniemi Laanila välillä 
- Poikkimaantien ylikulkusilta 
-  Oulun lentoasema - Maikkula maantie 

Oulun seudun liikennetutkimuksen tulokset  ja liikennemalli  ovat olleet vai-
kuttamassa seudun liikennejärjestelmän suunnitteluun  ja  käynnistäneet 
yhteistyön seudun liikenteen kehittämiseksi. Kun liikennejärjestelmä  on 

 muuttunut  ja  yksilön liikkumistottumukset ovat muuttuneet merkittävästi 
vuoden  1989  jälkeen tulleen maailmanlaajan  laman  seurauksena, liiken-
nemallin perusteella laadittujen pitkän aikavälin ennusteiden luotettavuus 

 on  heikentynyt 

Oulun seudun liikennetutkimuksessa  1 989 - 91  esitetyn tavoitteen saavut-
taminen tarkoittaa käytännössä mallityössä hyödynnettyjen liikennesuun-
nitteluohjelmistojen jatkokäyttöä  ja  Oulun seutua kuvaavan liikennetieto

-kannan ja  siitä luodun liikennemallin ylläpitoa, tarkistamista  ja  käyttöä. 



3.  LÄHTÖTIETOJEN  TARKISTAMINEN  

3.1  Autoliikenteen verkko  ja osa-aluejako  

Oulun seudun autoliikenteen verkko koodattiin  ja  syötettiin EMME/2- lii-
kennesuunnitteluohjelmistoon  vuonna  1989.  Verkko  on päivitetty  vuoden 

 1993  lopun tilanteeseen  ja  siihen  on  otettu huomioon  mm.  seuraavat 
vuosina  1989 - 1993  tapahtuneet merkittävät muutokset: 

• Valtatielle  4 (E75) on  rakennettu uusi moottoriliikennetie välille  Kello  - 
Räinänperä  (27 km),  toinen ajorata Kelloon, Raitotien liittymä. 

• Valtatielle  4 on  rakennettu uusi moottorililkennetie väLille Kiviniemi - 
Kempele  (5 km). 

• Maikkulasta linattiin  on  rakennettu silta valtatien  22  yli. 

Nuottasaarentie Limingantieltä Veitsiluodon tehtaille. 

Myös verkolla tapahtuneet nopeuksien, ajosuuntien  ja  kaistojen  muutokset 
 on  korjattu.  

Osa-aluejako  on  säilytetty vuoden  1989  mukaisena.  Sen  perusteena  on 
 Oulun kaupungissa tilastollinen pienaluejako  (72  osa-aluetta),  jota  on ti-

hennetty liikennemallin  edellytysten mukaan  1 27:een  EMMA- osa -aluee-
seen. Mallityössä  on  käytetty myös Oulun kaupungin suuraluejakoa  (15 
suuraluetta). Ympäristökunnat on  jaettu kunnasta riippuen  1-1 1  EMMA- 
alueeseen.  Koko  seudun verkolla  on  yhteensä  205  osa-aluetta.  

3.2  Autoliikenteen  laskennat  

Edellinen liikennemalli perustui pääosin  osa-alueiden syöttölinkeillä teh-
tyihin liikennetaskentatietoihin, jotka riippuvat  osa-alueiden maankäytöstä. 
Oulun seudun maankäyttö  on  kasvanut merkittävästi Myllytullissa, linatissa 

 ja  Kaakkurissa,  mitkä ovat uusia asuntoalueita. Näiden muutosten aiheut-
tamien liikennemäärien kasvun selvittämiseksi Oulun tiepiiri teki Kaakkurin 

 ja  linatin  alueilla liikennelaskentoja  39  pisteessä mikroaaltolaskimilla tam-
mi-helmikuussa  1994.  Lisäksi tielaitoksen jatkuvista laskennoista  (LAM- 
pisteet)  ja  muista säännöllisistä laskennoista saatiin noin  40  havaintoa. 

Oulun kaupungin liikennevalojärjestelmästä voidaan poimia kaistakohtai
-sia  liikennevirtoja,  jotka saapuvat liittymään. Tätä mandollisuutta hyödyn-

nettiin laskemalla liikennevirrat noin  60  liittymästä, joista saatiin noin  300 
liikennevirtatietoa.  

Kaikkien liikennelaskentojen mukainen keskimääräinen liikenteen kasvu 
 1989 - 1993 on  ollut  koko  seudulla  4,1 % (1,0 %  vuodessa)  ja  Oulun kau-

pungissa  1 ,0 % (0,25 %  vuodessa). Oulun kaupungin jatkuvien liikenne-
laskentapisteiden perusteella Oulun keskustan  ja  Oulujoen siltojen yhtei-
nen liikenne  on  lisääntynyt  8,5 %  nelivuotiskaudella  1989- 1993,  mikä  on 
vuosikasvuna 2,1 %.  Keskustan kehän liikennemäärissä ei ole tapahtunut 
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muutosta. Suurin kasvu  (30 %  eli  6,8 %  vuodessa)  on  tapahtunut Pohjan- 
tiellä, joka valtatienä välittää sekä paikallista että Oulun läpikulkuliikennet-
tä. Liikenne  on  vähentynyt Merikosken silloilla  ja  Limingantiellä  (tauluk-
ko  1).  

Taulukko  1.  Liikennemäärien  kehitys Oulun keskustan kehällä  ja 
 Oulujoen sub/ha  1989  -  94.  

Laskentapiste KVL KVL KyL-  Muutos Muutos Kasvu- 

1989 1994  muutos  % %vuo-  kerroin  

dessa  

Merikosken sillat  *  32 000 29 300 -2 700 -8.4% -2.2% 0.92  

Rautasilta  13200 15000 1800 13.6% 3.1% 1.14  

Pohjantien  silta  20000 26 000 6 000 30.0% 6.3% 1.30  

Pohjoinen aliku lku *  18100 20300 2200 12.2% 2.8% 1.12  

Etelainen  alikulku  *  23200 24 000 800 3.4% 0.8% 1.03  

Kasarmintie  5100 5600 500 9.8% 2.3% 1.10  

Limingantie  20900 18600 -2300 -11.0% -3.0% 0.89  

Erkkolan  silta  12300 13800 1500 12.2% 2.8% 1.12  

Keskustan kehä  *  107 400 107 200 -200 -0.2% 0.0°h 1.00  

Oulujoen yli  (4  siltaa)  77500 84 100 6600 8.5% 2.0% 1.09  

KAIKKI YHTEENSÄ  144800 152600 7800 5.4°h 1.3% 1.05  

EMME/2-  kuvat  vuoden  1993 lasketuista KVL-määristä  on  esitetty liittees-
sä  1. 

3.3  Maankäyttötiedot 

Maankäyttötiedot  vuosille  1993 (31 .12.1993), 2000  ja  ohjevuodelle  2010 
 hankittiin seudun kunnilta kirjallisella kyselyllä. Kysely sisälsi valmiin tau-

lukon vuonna  1 989 laadituista maankäyttötiedoista  ja  -suunnitteista  sekä 
tilaa uusille luvuille EMME/2-  osa-aluejaolla.  Kuntia pyydettiin täyttämään 
taulukkoon asukasluvut  ja  työpaikkamäärät  yhdeksässä ryhmässä. Oulun 
kaupungille toimitettiin tiedot myös valmiina taulukkona levykkeellä. 

Tietojen saaminen muutamista seudun kunnista tuotti ongelmia, mutta 
useamman karhukierroksen jälkeen viimeiset tiedot saatiin muutaman kuu-
kauden viiveellä. Maankäyttötiedot ovat autoliikenteen matkatuotosmallien 
lähtökohtana. 
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4.  VUODEN  1989 LIIKENNEMALLIN  TESTAUS  

Liikennemallin parametrit  on  valittu siten, että niille voidaan määritellä tietyt 
lukuarvot ajasta riippumatta. Vuoden  1989 liikennemallin testauksella  ha-
luttiin selvittää, miten tämä ominaisuus toimii vuonna  1993  eli millaisen lii-
kenteen vuoden  1989  malli tuottaa vuoden  1993 maankäytöllä  ja verkolla. 
Mallin  hyvyyttä mitataan tilastollisella RMS  (Root Mean Square)-virheellä, 

 joka testaa  mallin  verkolle sijoitteleman liikenteen  ja  lasketun liikenteen 
välistä eroa valituilla verkon linkeillä. Hyväksyttävällä mallilla RMS-virhe  on 

 ^  30  %.  Toinen testisuure  on tasoero,  joka lasketaan valittujen linkkien lii-
kennemäärien  ja  vastaavien sijoiteltujen liikennemäärien summien  pro-
senttierona.  

Vuonna  1989 kalibroitiin liikennemalli,  jolla tehtiin vuoden  2010  liikenne- 
ennusteet.  Sen osamallit  on  sidottu vuoden  1989  maankäytön muuttujiin, 
liikennelaskentoihin, kulkutapajakaumiin  ja  verkkoon. Matkatuotosmallit 
ovat pääosin maankäytön muuttujiin sidottuja monen muuttujan regres-
siomalleja, mutta  osa tuotoksista  on määritetty  suoraan liikennelaskento-
jen perusteella. Matriisit  on  laskettu vetovoimamallilla  ja  liikenteen sijoittelu 

 on  tehty tasapainosijoittelumenetelmällä. Kuluneen viiden vuoden aikana 
maankäyttö  on  laajentunut, liikennemäärät ovat yleensä hieman kasva-
neet  ja  verkko  on  muuttunut uusien väylien rakentamisen  tai  liikenteen 
ohjauksen muutosten takia. 

Uusi autoliikenteen malli laadittiin vanhoilla osamalleilla vuodelle  1993 
 seuraavasti: 

- liikennelaskennat päivitettiin  uusien laskentojen perusteella vuoden 
 1993 KVL-tasolle, 

-  liikenneverkko korjattiin vuoden  1 993  lopun tilanteen tasalle, 

- maankäyttötiedot  korjattiin  osa-alueittain vuoden  1993  lopun tasalle  ja 
 uudet matkatuotokset laskettiin, 

-  Oulun sisäinen autoliikenteen matriisi laskettiin vetovoimamallilla kol-
men matkaryhmän summana entisillä etäisyysfunktioilla  ja korjausmat-
riisilla, 

-  vanhasta ulkoisen liikenteen matriisista korvattiin valtatie  4:n tienvarsi- 
haastattelupisteen  matkat sitä vastaavan kanden uuden tutkimuspis- 
teen  tiedoilla  ja  muu matriisin  osa  korjattiin kasvukertoimilla vuoden  
1993  tasoon  ja 

-  Oulun ulkopuolisten kuntien välinen kokonaismatriisi laskettiin vetovoi-
mamallilla. 
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Taulukon  2  mukaan vanha liikennemalli toimi kokonaisuutena hyvin,  sillä 
mallin  hyvyyttä kuvaava  AMS-  virhe oli  vain  noin  7  %-yksikköä suurempi 
kuin vuonna  1989. lIman ruutukaavakeskustaa  ero  on  hieman suurempi. 
Tasoero  on  kasvanut suhteellisesti noin kaksinkertaiseksi. Eräänä syynä 
tasoeroon lienee  se,  että henkilöauton kulkutapaosuus  on  kasvanut, eikä 

 sen  vaikutusta ole mukana vanhoissa mallirakenteissa. Vanhan  ja  uuden 
matkamatriisin matka-aikajakaumat ovat myös melko lähellä toisiaan.  Lut- 
teessä  2 on  esitetty graafisesti vuoden  1989 kalibroidun  mallin ja  vuodelle 

 1 993  sovelletun  mallin sijoittelutulosten  vertailu. 

Taulukko  2.  Vuoden  1989  mallin  sovellus vuoteen  1993,tunnuslukujen 
 vertailu.  

Tunnusluku MallI  1993,  %  Malli  1989,  %  Ero, %-yksikköä  
RMS,  koko  verkko 

 RMS,  ilman keskustaa  
28,7 
28,2 

21,5 
18,0 

7,2 
10,2 

Tasoero  koko verkolla  -6,4 -2,9 3,5 
Laskentojen  ja mallin  liikenteen  
EMMA-regressiosuoran  RR 

83 
_________________  

93 -  10  

Vertailu antaa viitteitä siitä, että vuoden  1989  mallin tarkkuustasolle 
 päästäneen verrattain vähäisellä työllä, koska suurimmat havaitut erot oli-

vat liikennevirtojen sijoittumisessa Pohjantien  (vt  4)  ja sen rinnakkais
-väylien välille, mikä oli myös vuoden  1989 liikennemallin kalibroinnin  on-

gelmana. 

Vuoden  1989  ja  vuoteen  1993  sovelletun  mallin matriisien  matka-aikaja-
kaumat olivat samoista etäisyysfunktioista johtuen melko lähellä toisiaan 

 (lute 3). 
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5.  LIIKENNETUTKIMUKSET 

Liikennetiedon päivittämiseksi  tehtiin kolme osatutkimusta: ruokakunta-
haastattelu, tienvarsihaastattelu  ja  kevytliikenteen  haastattelu sekä liiken-
nelaskentoja. Taulukossa  3 on  esitetty vertailut vuoden  1989  ja  1994  tut-
kimusten sisällöstä. 

Nyt tehdyt tutkimukset ovat lähes samoja kuin vuonna  1989,  mutta otokset 
ovat pienempiä. Ruokakuntahaastattelun otos oli noin neljännes  ja  tien-
varsihaastattelun otos noin  15 %  vuoden  1989  vastaavista tutkimuksista. 
Vastaavasti kevyen liikenteen haastattelu oli noin  17 %  ja  laskennat  noin 

 27 %. Liikennelaskentoja  tehtiin kolmannes vuoden  1989 laskentapis
-teistä. Vuonna  1 989  tehtiin tienvarsipostikysely  ja  nopeustutkimus,  jotka 

eivät sisältyneet uuteen tutkimukseen. 

Kenttätutkimukset  aloitettiin heti vapun jälkeisellä viikolla. Viikon aikana 
tehtiin autoliikenteen tienvarsihaastattelut  ja  kevyen liikenteen haastattelut 
sekä niihin liittyvät liikennelaskennat. Ruokakuntahaastattelun lomakkei-
den postitus aloitettiin saman viikon lopulla. 

Taulukko  3.  Oulun seudun Illkennetutkimukset  1989  ja  1994.  

Tutkimukset Vuosi Otos  Kokonais-  Palautettu  ja  Hyväksytyt 
palautus hyväksytty matkat  

________________________________ ________ ____________ (%)  (lomakkeita)  ______________ 
RK-haastatte!u postikyselynä  1994 1053 hlöä 53,3 474 1943 
RK-haastattelu  postikyselynä  1989 3923  hlöä  67,2 1770 6715  

Tienvarsihaastattelut: KVL 
15000 - Takukangasja  Kello,  2  pistettä  1994 5767  ajon  46,3  % KVL:stä 

-  Kello,  yksi kahta edellistä  vast, piste 1989 4266  ajon  29,3  % KVL:stä  14 600  
-  Kaikki  20  pistettä  1989 35247  ajon  35,4  % KVL:stä _______________  99 700  
Kevyen liikenteen haastattelut  
- Tervaporvarin  silta  1994 755 hlöä 38,7% KVL:stä 
- Tervaporvarin  silta  1989 944  hlöä  32,0  % KVL:stä 
- Tervaporvarin  silta+  7  lisäpistettä,  1989 4357  hlöä  33.3%  KVL:stä ______________ _____________  

Kevyen liikenteen  laskennat  1994 7  pistettä  32 993 h!öä 
____________________________  1989 13  pistettä  120631  hlöä 
Liikennelaskennat  1994 39 mikroaaltolaskentaa 

60 lilttymää, lilkennevalolaskentana 
1989 300  mikroaaltolaskentaa 

__________________________________ _________  76  liittymää  käsinlaskentana  

5.1  Ruokakuntahaastattelu  

5.1 .1  Tutkimuksen suoritustapa 

Merkittävin tutkimus oli ruokakuntahaastattelu, joka tehtiin postikyselynä 
 1 053:een  seudun asuntokuntaan (perheeseen). Kysymyslomakkeet koh-

distettiin yhdelle  18-70-vuotiaalle henkilölle. Otoksen suuruus valittiin si-
ten, että havaittavat kulkutapamuutokset ovat tilastollisesti luotettavia ver- 
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rattaessa  vuoden  1989  kyselyyn. Kysely tehtiin matkapäiväkirjalla  ja lisälo-
makkeella,  jotka  on  esitetty liitteessä  4.  

Kutakin vastaanottajaa pyydettiin merkitsemään päiväkirjaan tutkimuspäi
-vän (ti,ke  tai to)  aikana tehdyt matkat. Lisälomakkeella kerättiin tietoja 

asuntokunnasta  ja sosioekonomisista  tekijöistä sekä kysyttiin mielipiteitä. 

Kuva  1.  Ruokakuntahaastattelun palautusprofiili 1994.  

Tutkimus kesti noin viisi viikkoa  ja  viimeiset palautukset tulivat kesäkuun 
puolessa välissä. Vastauksia karhuttiin kolme kertaa, joista toisella kerralla 
osalle henkilöistä lähetettiin uusi lomakesarja  (kuva  1). Palautusmäärä  oli 

 563 (2044  matkaa), joka  on 53,5 %  lähetetyistä lomakkeista. Lopulliseen 
malliaineistoon hyväksyttiin  474:n  henkilön matkat  (45,0 %  lähetetyistä). 
Palautustulos  on  hieman huonompi kuin vuonna  1989,  mutta silti  sen  voi-
daan katsoa olevan erittäin hyvä, Ilman karhuamista palautusprosentti olisi 
jäänyt  alle  30 %:iin. 

5.1 .2 Matkapäiväkirjan  keskeiset tulokset 

Vuonna  1 989 ruokakuntahaastattelut  tehtiin syys-lokakuussa  ja  nyt touko-
kuussa. Vuodenaikavaihtelulla  on  merkittävä vaikutus kulkutapojen suh-
teellisiin osuuksiin varsinkin kevytliikenteessä  ja  paikallisessa linja-autolii-
kenteessä. Esimerkiksi Oulun linja-autoliikenne  on  ollut vuosien  1 990 - 93 

 toukokuussa keskimäärin  30 %  pienempi kuin lokakuussa. Toukokuussa 
matkustajia  on  ollut keskimäärin  1 5 000  päivässä, kun taas lokakuun vas-
taava luku  on  ollut noin  19 000.  Autoliikenteen kausivaihtelukerroin  on 

 vastaavasti noin  5 %  suurempi lokakuussa kuin toukokuussa. Muiden  kul-
kutapojen  osalta ei ole seudulta riittävän luotettavaa tietoa kausivaihte-
luista. Kuvan  2 kulkutapajakaumia  ei ole mainitusta syystä voitu korjata 
kausivaihteluilla.  Sen  sijaan pääkulkutapojen osalta korjaus  on  tehty ku-
vassa  3,  jossa virhe voi kuitenkin epätarkoista aikavaihtelutiedoista joh-
tuen olla ±  1  %-yksikköä (vertaa myös taulukko  4, s. 10).  



60.0 T 
I 	 52.9 
I 	 51. 

50.0 	+.....................................................................  

o 1989  
40.0  ±.......................................... 	 . 	.01994  

•  MUUTOS  89-94 

30.0 	+...................................................  

2 1. 121.4 
20.0 

13.5 
10.9 

10.0 .8.8 .9.2 

t9 1.9  

0.0  _______ 
-  

- 

KA-26 	PP 	MOPO 	HA- 	HA- 	LINJA2.2 	JUNA 	LEN- 	MUU  
VELY 	 /  MP 	KUU 	MATK 	AUTO 	 TOKO- 

-10.0  ................................................................................................................................................................ NE ..........................  

Kuva  2.  Kulkutavoissa  tapahtuneet muutokset vuosien  1989  ja  1994 
 tutkimusten perusteella. 

Merkittävin negatiivinen muutos  on  tapahtunut linja-autoliikenteen osalla. 
Kulkutapaosuus  on  pienentynyt  4,4 %-yksiköstä 2,2 %-yksikköän  eli lähes 
puoleen vuoden  1989  arvosta matkustajamäärän vähäisestä lisääntymi-
sestä huolimatta. Vastaavasti kävely kevyen liikenteen kulkutapana  on  vä-
hentynyt  2,6  %-yksikköä, kun taas polkupyöräilijät ovat hieman kasvatta-
neet osuuttaan. Henkilöautoliikenne  on  saanut suurimman lisäyksen suh-
teelliseen osuuteensa: kuljettajien määrä  on  lisääntynyt  1,9  %-yksikköä  ja 

 matkustajien suhteellinen osuus  0,4  %-yksikköä eli yhteensä  2,3  %-yksik-
köä. Ryhmään "Muu" kuuluvat pakettiautot  ja  raskaat ajoneuvot, joiden 
suhteellinen osuus  on  kolminkertaistunut. 

Kuvassa  3 on  esitetty  koko  seudun neljän pääkulkutavan jakaumat  1962, 
1989  ja  1994 18 - 70- vuotiaiden tekemillä päivittäisillä  matkoilla. Kausi- 
vaihtelut  on  korjattu vuosien  1989  ja  1994  tutkimusten välillä. Kevytliiken-
teestä  ja  joukkoliikenteestä  on  tapahtunut merkittävää siirtymistä autolii-
kenteeseen. Kevytliikenne  on  menettänyt osuudestaan  4,2  %-yksikköä, 
mikä  on  kohdistunut kuvan  2  mukaisesti kävelyyn. Joukkoliikenne  on  me-
nettänyt tarkastelujoukossa  2,6 %-  yksikköä (edellä  2,2 %-yks.)  eli lähes 
puolet matkustajistaan.  Jos  otetaan huomioon myös  alle  18-vuotiaat, mikä 
ei nyt tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, vähennys  on  todellisuudessa pie-
nempi, koska liikennöitsijän tilastojen mukaan kokonaismatkustajamäärät 
ovat pysyneet Oulun paikallisessa linja-autoliikenteessä vuosina  1990 - 
1993  lähes ennallaan. 

15 
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Aikavaihtelu  on  korjattu vuosien  1989  ja  1994  välillä.  

80 	 ________________________  r 	01962 
61 	 01989, N=4066 

60 	 01994, N=1289 

40 	 35 	 r[1 	U  MUUTOS  89-94,%-YKS. 

2: 

 - 	 oLL.j,  
KEVYT  -4.6 	 HA 	 JOUKKO  -1.8 	MUU  

-20 	................................. 

KULKUTA  PA  

Kuva  3. Koko  seudun  kulkutapajakaumat  vuosina  1962,1989  ja  1994 
 neljän  pääkulkuta  van  mukaan;  18- 70-vuotiaat. 

Taulukossa  4 on  verrattu eri kulkutapojen osuuksia  ja matkalukuja  vuosilta 
 1962, 1989  ja  1994.  Vuosien  1989  ja  1994  tutkimuksista saadut matkalu-

vut ovat vertailukelpoisia, koska ruokakuntahaastattelut  on  tehty samalla 
tavalla. 

Taulukko  4.  Oulun kaupungin sisäisten  matkojen  kulkutapajakaumatja 
matkaluvut  ikäryhmässä  18 - 70-  vuotiaat.  

KULKUTAPA KULKUTAPAOSUUS (%),  18-70-vuotiaat 
_______________ 

MATKALUVUT  18-70- 
_______________  vuotiaat 	_______________  

1962 1) 1989 1994 1962 1) 1989 1994 

1. kevyt liikenne  73.8 43.6 39.8 1.72 1.83 1.77 

-jalankulku  27.1 17.2 13.8 0.64 0.72 0.62  

-polkupyörä  42.2 26.4 0.98 1.11 

- mopolmp  4.5 0.0 0.6 0.10 0.00 0.00 

2. henkilöauto  17.1 50.8 559 0.40 2.14 2.53  

-kuljettajana -  43.0 47.2 -  1.81 

-  matkustajana -  7.8 8.8 -  0.33 0.40 

3. joukkoliikenne  9.0 4.7 2.0 0.21 0.20 0.09 

-  bussi  8.9 4.7 2.0 0.21 0.20 0.09  

-juna  0.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

-  lentokone  0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

4. muut  0.1 0.9 2.3 0.00 0.01 0.01 

Kokonaisrnatkaluku (matkaa/as/vrk)  2.33 4.18 4.40  

Huom! Aikavaihteluja  ei ole korjattu luotettavan tiedon puuttuessa.  
1)  Vuoden  1962 liikennetutkimuksessa kulkutapaosuudet on  laskettu yli  7-vuotiaiden  tekemistä 

matkoista. 
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Oulun kaupungin  18-70- vuotiaiden kokonaismatkaluku  on  kasvanut 
 4,1 8:sta 4,40:aan (+ 5,2 %)  eli  1,2 %  vuodessa. Matkaluvun kehitys  on  hi-

dastunut,  sillä  vuodesta  1962  vuoteen  1989  kasvu  on  ollut keskimäärin 
 2,2 %  vuodessa, mihin  on  oleellisesti vaikuttanut henkilöautokannan  ja 

 siten henkilöautomatkojen nopea kasvu tuona aikana.  Koko  seudun keski-
määräinen matkaluku oli  4.30.  

Vuodesta  1989  kevyen liikenteen  ja  bussiliikenteen matkaluvut  ovat pie-
nentyneet. Kevyessä liikenteessä vähennys  on  kohdistunut jalankulkuun, 
kun taas polkupyörällä liikkuminen  on  lisääntynyt. Merkittävin matkaluvun 
lisäys  on  tapahtunut henkilöautoliikenteessä. Kuljettajana tehdyt matkat 
ovat selkeästi lisääntyneet  ja  matkustajana tehdyt matkat myös lisänneet 
osuuttaan, mutta suhteellisesti vähemmän. Muiden kulkutapojen matka- 
luku  on  pysynyt ennallaan. 

Matkaluku  riippui selvästi myös kyselyn palautusaktiivisuudesta. Oheises-
sa taulukossa  5 on  tarkasteltu Oulun matkalukujen muutoksia siten, että 
seulomattoman aineiston alusta eli ensimmäisenä palauttaneesta alkaen 

 on  poimittu tietty määrä henkilöiden vastauksia  ja  niistä  on  laskettu matka- 
luvut kullekin kulkutavalle. Ilman kyselyn karhuamista vajaat  1 00  oululaista 
henkilöä olisi palauttanut vastauksensa, mistä olisi saatu noin  400  matkaa. 
Niistä olisi kuitenkin puuttunut noin puolet linja-automatkoista.  On  merkille 
pantavaa, että kolmensadan ensimmäisen  matkan  joukossa ei ole yhtään 
linja-automatkaa. Tämä viittaa siihen, että joukkoliikenteen käyttäjien  vas-
tausaktiivisuus on  ollut vähäisempi kuin muiden kulkutapojen käyttäjien. 
Oulun kokonaismatkaluku  on  kuitenkin näissä ryhmissä lähellä  koko  seulo

-tun  aineiston matkalukua  4.40.  Siitä voidaan tehdä johtopäätös, että en-
simmäisenä vastanneiden henkilöiden ilmoittamat matkamäärät ovat oiké

-ammat  kuin viimeisenä karhuamisen jälkeen vastanneilla. Seulomattomas
-ta  aineistosta laskettu matkaluku  on 3.89.  Ero seulotun aineiston matkalu-

kuun nähden johtuu vastauksissa saaduista puutteellista matkaketjuista. 

Taulukko  5.  Oulun kaupungissa asuvien  matkaluvut otoskoon  mukaan 
toukokuussa  1994, 18 - 70-  vuotiaat.  

-  Matkat Kävely Polkupyörä 
H-auto 

kuljettaja 
H-auto 

 matkustaja  
Linja- 
auto  Muut YHTEENSA  

1 -200 0.71 1.25 2.09 0.28 0.00 0.02 4.30 
1 -250 0.66 1.23 2.34 0.26 0.00 0.02 4.51 

_1 -300 0.65 1.23 2.18 0.30 0.00 0.02 4.38 
-350 _1 0.71 1.25 2.00 0.29 0.03 0.01 4.29 

1 -400 0.71 1.20 1.92 0.29 0.04 0.01 4.17 
_1 -500 0.61 1.05 1.92 0.29 0.05 0.02 3.94 

1 -1043 0.52 1.07 1.90 0.32 0.07 0.01 3.89  

Haastateltujen ilmoittamien henkilöautomatkojen jakaumien vertailut vuo-
sien  1989  ja  1993  kesken  on  esitetty liitteessä  4a. Jakaumissa  ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia.  

5.1.3 Lisäkysymysten  keskeiset tulokset  

Lisälomakkeella  tehtiin kymmenen kysymystä, joilla selvitettiin taustatietoja 
liikennemallia varten sekä mielipiteitä Oulun seudun liikenteen kehittämi-
sestä. Liitteessä  5 on  esitetty kysymysten jakaumia. 



On  huomattava, että seuraavassa esitettyjen muutosten suunta  on  oikea, 
mutta suuruudessa voi olla virhettä, joka johtuu pienestä otoskoosta 
(perusjoukko  on 474  henkilöä). Lisäksi tulokseen  on  voinut vaikuttaa 
vastauslomakkeet palauttaneiden henkilöiden valikoituminen. Esimerkiksi 
vastanneissa voi olla keskimääräistä enemmän autonkäyttäjiä  tai  heidän 
tulostasonsa  on  keskimääräistä korkeampi. Ne ovat voineet vääristää 
vastausjakaumia. 

Perheiden henkilöautonomistuksessa  on  tapahtunut merkittävin muutos. 
Sekä autottomia että yhden auton omistavia perheitä  on  nyt suhteellisesti 
vähemmän kuin vuonna  1989  (kuva  4).  Kaksi autoa omistavat perheet 
ovat  sen  sijaan lisääntyneet huomattavasti. Myös kolmen auton perheet 
ovat lisääntyneet hieman, kun taas yli kolme autoa omistavien perheiden 
suhteellinen osuus  on  pienentynyt. Keskimääräinen henkilöautonomistus 

 on  kasvanut O,99:stä  1 ,08:aan  ruokakuntaa kohti. Autonomistajilla oli 
vuonna  1989  keskimäärin  1,23  henkilöautoa  ja  vuonna  1994  jo  1,31.  

Tulos henkilöautonomistuksen  muutoksista tukee kulkutavan muutoksia, 
 sillä henkilöautomatkojen  suhteellinen osuus  on  myös lisääntynyt. Kuiten-

kin samaan aikaan henkilöautomatkan keskipituus  on  lyhentynyt  14,5 
km:sta 12 km:iin.  Tämä viittaa siihen, että perheen kakkosautolla tehdään 
esimerkiksi kauppamatkat, jotka ovat lyhyempiä kuin työmatkat. Kanden 
auton omistavat perheet ovat suurimmalta osaltaan tuloluokassa 

 4 (15 001 - 20 000 mklkk),  kun taas yhden auton omistavat perheet kuulu-
vat tasaisesti tuloluokkiin  2 - 4 (5 000 - 20 000 mk/kk).  

Kuva  4.  Henkilöautonomistuksen  muutokset vuosina  1989  -  1994. 

5.2  Tienvarsihaastattelut 

Tienvarsihaastattelut  tehtiin Oulun pohjoispuolella kandessa rinnakkaises- 
sa pisteessä toukokuun ensimmäisen viikon torstaina  (5.5.1994,  klo  6-20). 
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Toinen  piste  oli uudella valtatiellä  4 (E75),  Takukankaan levähdysalueella 
 ja  toinen  piste  vanhalla valtatiellä  4 (Mt 847)  Kellossa, Oulun  ja Haukipu-

taan  rajalta. Tutkimussää oli aurinkoinen  ja  lämpötila vaihteli aamun  -2 
 asteesta iltapäivän  +12  asteeseen. 

Pisteillä  saatiin rajattua kaikki pohjoisesta Ouluun suuntautuva autolii-
kenne. Vuonna  1989  kaikki valtatie  4:n  pohjoisen suunnan liikenne kulki 

 Kellon  pisteen kautta (vertaa taulukko  2, s. 7).  Keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne oli tutkimusajankohtana  Kellon  pisteellä (vanha  tie) 7 200 

 autoa  ja Takukankaan  pisteellä (uusi  tie) 7 800  autoa eli yhteensä  15 000 
 autoa, kun vuonna  1989  Kellon  pisteellä kulki noin  14 600  autoa. Liiken-

teen kasvu  on  ollut siten  2,7  %  (0,7  %  vuodessa). 

Haastatteluloniake (XMP4)  on  uusiutunut vuodesta  1989  siten, että  mat-
kan tarkoitusten  määrää  on  lisätty kuudesta yhdeksään  ja  uusi sarake  on 

 varattu ajoneuvossa olevien henkilöiden määrän kirjaamiseen  (lute 6).  

Kellon  pisteellä henkilöautolla ajoi  88,4  %  haastatelluista, kun vastaava 
luku vuonna  1989  oli  83,8  %  (kuva  5).  Tavaraliikenteen ajoneuvojen suh-
teellinen osuus vähentynyt  ja  pitkän  matkan  linja-autoliikenne pysynyt en-
nallaan. Vuonna  1994  kulki  Kellon  pisteen kautta noin  40  linja-autoa vuo-
rokaudessa.  
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Kuva  5.  Ajoneuvojakaumat  Kellon haastattelupisteellä  vuosina  1989  ja 
 1994.  

Kuvassa  6 on  esitetty kummankin haastattelupisteen matkat tarkoituksen 
mukaan. 
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Kuva  6.  Kaikki  ajoneuvomatkat  tarkoituksen mukaan tien varsi- 
haastattelussa vuonna  1994.  

Kellon  pisteellä päivittäisten työmatkojen osuus  on  vähän suurempi kuin 
Takukankaan pisteellä, kun taas muiden työhön liittyvien  matkojen  osuus 

 on  viimeksi mainitulla pisteellä merkittävästi suurempi. Ero viittaa siihen, 
että työhön liittyvät asiointipaikat ovat olleet valtatie  4:n  varren kuntakes-
kuksissa  ja  uusi moottoriliikennetie  on  tarjonnut vanhaa tietä nopeamman 
yhteyden. 

Vuoteen  1989  verrattuna pohjoisen suunnan työmatkojen määrä  on  li-
sääntynyt  vain  noin yhden prosenttiyksikön eli  48.7  %:sta  50.0  %:iin.  Lo-
mamatkat ovat  sen  sijaan vähentyneet  6,9  %:sta  2,5  %:iin.  Koska  matkan 
tarkoitusjaottelu  on  muuttunut tutkimusten välillä, muut ryhmät eivät ole 
vertailukelpoisia.  
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Kuva  7.  Henkilöautojen henkilömäärä ajoneuvoa kohti  haastattelupisteillä. 
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Henkilöauton  keskikuormitus  oli  Kellon  pisteellä  1,50  ja Takukankaan  pis-
teellä  1,57  henkilöä  (kuva  7).  Vuonna  1989  keskimääräinen henkilö- 
kuorma laskettiin  tienvarsihaastattelussa  vain  Kempeleen  ja Oulunsalon 

 välisellä  haastattelupisteellä,  jossa  se  oli  1,43.  

Tavaraliikenteen  jakaumat  poikkeavat merkittävästi toisistaan rinnakkaisil-
la  haastattelupisteillä. Tyhjänäajo  uudella  moottoriliikennetiellä  on  merkit-
tävästi suurempi kuin vanhalla valtatiellä.  Kellon  pisteen vähäisempi tyhjä

-näajo  johtuu  puutavarakuljetusten  suuresta suhteellisesta osuudesta 
 (kuvat  8  ja  9).  

Kellon  pisteellä vuonna  1989  tyhjänäajo  oli  47  %,  mikä  on 8  %-  yksikköä 
vähemmän kuin vuonna  1994.  

Kuva  8.  Ta  varankuljetusmatkojen  jakaumat kuijetetun  tavaran mukaan 
 Kellon  pisteellä toukokuussa  1994.  

Kuva  8.  Tavarankuljetusmatkojen jakaumat kuljetetun  tavaran mukaan 
 Takukankaan  pisteellä toukokuussa  1994.  
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5.3  Kevyen liikenteen haastattelu  ja laskennat  

Kevyen liikenteen haastattelu tehtiin  Pokkisenväylän  yli  kulkevalla  Terva- 
porvarin sillalla tiistaina  3.5.1994  seitsemän  tunnin  ajan kolmessa jaksos-
sa  (klo  6-9, 11-13  ja  15-17).  Oulun yliopiston  rakentamistekniikan  osaston 
teekkarit haastattelivat  755  jalankulkijaa, polkupyöräilijää  tai  mopoilijaa. 

 Samaan aikaan  haastattelupisteellä  laskettiin liikennettä yhtäjaksoisesti 
 klo  6-20. Sää  oli  pilvipoutainen  ja  lämpötila  -1  asteesta  +  6  asteeseen. 

Kevyen liikenteen  laskentoja  tehtiin  Tuiranväylän haastattelupisteen  lisäksi 
 3.-4.5.1994  klo  6-20  kuudella pisteellä, joka olivat  Patosilta,  Rautasilta, 

 Etelälnen  alikulku, Pohjoinen alikulku,  Asematunneli  ja  Limingantulli. Tui-
ranväylän  sillalla  ja  Rautasillalla  laskettiin  polkupyöräkypärän  käyttöä vii-
den  tunnin  ajan.  Otoksessa  oli  1426  pyöräilijää, joista  651  oli miestä  ja 

 775  naista. Kaikista otokseen tulleista  2,9  %:lla  oli  kypärä  päässään. 
Miehillä käyttö oli  2,8  %  ja  naisilla  3,0  %.  

	

100.0 	 ________________  

	

80.0 	.. 	- 	01989 
0 1994 

	

.2 óO.0 	 •  MUUTOS  89  -  94 

	

40.0 	
78 

	

20.0 	..1 . ..:.. .. i.39 

I 	I 	i 	 1.1 	0.7 

	

0.0 	 I -- 	I 	 I  

KÄVELY -3.9 	PP 	 MOPO  -0.4 
-20.0  

Kuva  9.  Kevyen liikenteen  kulkuta  vat  ja  niiden muutokset  Tuiranväylän 
si//alla  vuosina  1989  ja  1994. 
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Kuva  10.  Kevyen  lIIkenteen kulkuta  vat  sukupuolen mukaan  Tuiranväylän 
si/Ia/Ia  toukokuussa  1994.  
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Kevyen liikenteen haastattelun tulokset vahvistavat ruokakuntahaastatte
-lussa  ilmi tulleen kehityssuunnan. Pyöräilyn osuus kevyen liikenteen kulku-

tavoissa  on  lisääntynyt  ja  kävely vähentynyt. Mopoilun osuus  on  hieman 
vähentynyt  (kuva  9).  

Naiset  ja  miehet tekevät pyörämatkoja Oulun seudulla suunnilleen saman 
verran  (kuva  10).  Taulukossa  6 on  esitetty kevyen liikenteen liikennelas-
kentatulosten tiivistelmä seitsemästä pisteestä  klo  6-20.  

Kokonaisuudessaan Oulun keskustan kevytllikenteen määrät ovat kasva-
neet toukokuusta  1989  toukokuuhun  1994 17%,  mikä vastaa  4 %:n vuo-
sikasvua.  Liikenne  on  erityisesti kasvanut Limingantiellä, Pohjoisella aliku

-lulla ja  Tervaporvarin  sillalla. Limingantien kasvua selittää Limingantullin 
palvelujen lisääntyminen. Pohjoisen alikulun lisäys johtuu suurella toden-
näköisyydellä Myllytullin uuden asuntoalueen asiointamatkojen lisääntymi-
sestä Raksilaan. Patosillan, Rautasillan  ja  Asematunnelin  kasvu  on  ollut 
vähäisempää. Oulujoen siltojen kevytliikenne  on  kasvanut hieman vä-
hemmän kuin keskustan liikenne. 

Taulukko  6. Kevytliikenne  (kävely-i-pyöräily^mopoilu)  klo  6-20  touko-
kuussa  1994  ja  1989,  henkilöä.  

Piste  

_____ 

Paikka 

________________ 

Keskustaan 
1994 

_________ 

Keskustasta 
1994  

_________  

Yhteensä 
toukokuu 

1994 

Yhteensä 
toukokuu 

 1989  

Muutos 
1989-94 
_______ 

Muutos 
 1989-94 

 %  

Kl Tervaporvarin  sillat  1953 2051 4004 3256 748 23.0 

K2  Patosilta=Lassinkallion  silta  2679 2711 5390 4771 619 13.0 

K3  Rautasilta  1630 1528 3158 2948 210 7.1 

K8  Umingantie  560 463 1023 683 340 49.8  

KL9 Eteläinenalikulku  4319 4011 8330 7533 797 10.6  

KL10  Pohjoinen alikulku  2811 2523 5334 3606 1728 47.9  

KL11 Asematunneli  2878 2876 5754 5344 410 7.7  

YHTEENSÄ  16830 16163 32993 28141 4852 17.2  

______  Oulujoen yli  (3  siltaa)  6262 6290 12552 10975 1577 14.4  

Kevyen liikenteen haastattelussa kysyttiin myös keskimääräistä päivittäistä 
 ja  pisintä yhtäjaksoista polkupyörämatkaa,  jolla haastateltava oli käyttänyt 

polkupyörää. Vuoden  1989  keskimääräinen  10,5  km:n matka  on  kasvanut 
 13,5 km:iin.  Naisten keskiarvo oli  12,4 km  ja  miesten  15,2 km.  Pisimmän 

yhtäjaksoisen pyörämatkan keskiarvo oli pidentynyt  14 km:sta 27 km:iin: 
 naisilla 25:een  ja  miehillä  30 km:iin.  Tämä  on  merkkinä  mm.  siitä, että pyö-

räilyn suosio  on  kasvanut, mikä ilmenee myös kevyen liikenteen kulku-
tapajakauman  ja  matkaluvun  kasvusta polkupyörän osalta. 



24 

6. LIIKENNEMALLIN  MÄÄRITTÄMINEN  

6.1  Mallien  parametrien  uudelleen  määritys  ja  kalibrointi 

Liikennemalli  määritettiin samalla tavalla kuin vuonna  1989  eli autoliiken-
teen KVL-liikennemallina nelivaiheisella liikenne-ennusteprosessilla  (kuva 

 9).  Mallityössä tarkennettiin  vuoden  1989  kalibroitu  malli vuoden  1993 
 keskimääräisen  liikennetilanteen  mukaiseksi korjaamalla tarvittavin osin 

osamallit  

1. matkatuotoksille,  
2. matkamatriisien  muodostamiselle,  
3. kulkutavan valinnalle  ja  
4. matkamatriisien sijoittelulle tie/katuverkolle. 

Kulkutavan valintamallia  ei käytetty kuitenkaan ennusteprosessissa, vaan 
liikennemalli kalibroitiin pelkästään autoliikenteelle. 

Maankäyttö 	Ruokakunta  
osa-alueittain 	haastattelut 	Osa-alueiden 	Nykyinen  

asukasiuvut 	Määräpaikka- 	liikenne- 	liikenne- 

-  työpaikat 	I 	tutkimukset 	laskennat 	verkko  

----»j I 	 I  

Matkatuotosten Korjaus- 
maarittäminen  matriisi 

matkaryhmittain  ___j  
- sosioekonomia 

- prodUktOt 
-  alueelliset erot 

I  -  
-  attraktivt  

• 

•  Matkojen  jakelu 	I  
_____ 
Etaisyystunktioiden 

rnatkoryhmittäin 	I  muodostaminen 
lVovriiannn ,n&i) 	I(  

matkaryhmittäin 

Ulkoinen liikenne batansoinnit -matka-alkajakaumat 
matriisina: 

-  kaikki matkat Kulkumuotoihin - 	 -  

jako  (logittimailit)  Vain  liikenne- 

- henkilösutot  järjestelmä- 

- joukkollikenne  tarkastelussa 
•  kevyt liikenne 

Liikenteen 
sijoittelu 
verkolle 

/ Sijoittelu \  
tuottaa 	\\ 	Kyiia 

laskennat 	

-i  
Lähi  öarv oj  en 

tai  

:ra0uns 	
Ennusteet  

Kuva  9.  Liikenne-ennusteprosessi  Oulun seudulla  1993. 
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6.1 .1 Matkatuotosmallit 

Matkatuotosmallit  ovat regressiomalleja, jossa  automatkojen  määriä selite-
tään maankäytön muuttujilla, kuten asukasluvuilla  ja  erityyppisten  työpaik-
kojen määrillä  osa-alueittain.  Automatkojen  määrä  osa-alueittain malleja 
varten  on  saatu joko suoraan liikennelaskennoista  tai  ne  on  laskettu alus-
tavilla tuotosmalleilla. Alustavat tuotosmallit ovat regressiomalleja, jotka  on 

 laadittu siten, että selitettävä muuttuja  on  saatu suoraan  osa-alueen syöt-
tölinkeillä tehdyistä liikennelaskennoista. Vuoden  1 989  lopullisissa tuo-
tosmalleissa olivat muuttujina (kullakin  osa-alueella) 

- asukasluvut  (AS), 
-  teollisuuden työpaikat (TP1), 
-  rakennustoiminnan työpaikat (TP2), 
- kaupan työpaikat (TP3), 
-  liikenteen työpaikat (TP4)  ja  
- palvelutyöpaikat (TPS). 

Maankäyttötietojen lisämuuttujana  kokeiltiin  osa-alueilla olevien liikkeiden 
myyntipinta-alaa. Tiedot saatiin Oulun seudulla tehdystä kauppakeskusten 
vaikutustutkimuksesta. Kokeilun  tulos  osoitti, että myyntipinta-ala ei sovi 
matkatuotosmallien muuttujaksi, koska sellaista mallia, jossa  sen para- 
metrin etumerkki olisi positiivinen, ei löytynyt. 

Vuodelle  1993  laadittiin yksi uusi  osa-alueen autoliikenteen tuotosmalli, 
jonka tuloksia verrattiin vuoden  1989  vastaavaan malliin. Malliksi valittiin 
malliryhmästä  3  (kaupan, liikenteen  ja  palvelun  osa-alueet) työmatkojen eli 
matkaryhmän  1  malli, jossa  on 41  havaintoa. Vertailumallit, joissa P(i)  on 

 yksisuuntainen tuotos eli lähtevät automatkat alueelta  i,  olivat: 

VUODEN  1989  MALLI  (n=41): 
P(  i)  =  0.196 * AS(i) + 3.157 * TP2(i) + 0.292 * TP3(i) 

+  2.143 * TP4(i) + 0.259 * TPS(i), 	R2 = 0.91  
UUSI MALLI  (n=41): 

P(  i  ) =  0.249 * AS(i) + 0.665 * TP2(i) + 0.749 * TP3(i) 
+  1.047 * TP4(i) + 0.226 * TP5(i), 	R2 = 0.88  

Mallit ovat selitysasteeltaan samantasoisia. Asukasmäärän kerroin  on 
 hieman kasvanut, kun taas työpaikkaryhmissä kaupan työpaikkaryhmää 

(TP3) lukuunottamatta kertoimet ovat pienentyneet. Yksinkertaisimmassa 
tapauksessa uusi työmatkojen tuotosmalli antaa  vain  puolet vuoden  1989 

 mallin  antamasta tuotoksesta. Tämä voidaan suurimmalta osalta selittää 
työttömyyden kasvusta eri työpaikkaryhmissä, jolloin työmatkoja  kaiken 

 kaikkiaan tehdään vähemmän. Selkeimmin muutos näkyy rakennustoimin-
nan  ja  liikenteen työpaikkojen kertoimissa, jotka ovat selvästi pienenty-
neet. Palvelualan työpaikkojen kerroin  on  pysynyt lähes ennallaan.  Selvin 

 lisäys  on  nähtävissä kaupan työpaikkojen kertoimessa.  Se  viittaa siihen, 
että kuluneella kaudella  1989 - 1994  kaupankäynti  on  vilkastunut  ja  lisän-
nyt auton käyttöä työmatkoilla. 

Malleja sovellettaessa uusi malli antoi kokonaisuutena kuitenkin  vain  noin 
 10 %  vähemmän  matkoja  kuin vanha malli. Koska ennusteissa lasketaan 
 vain tuotosten  muutos, joka lisätään vuoden  1993  tuotoksiin, testimallien 
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ero  on marginaalinen.  Esimerkiksi,  jos  liikenne kasvaa kaudella 
 1993 - 2010 1,6- kertaiseksi (60%),  vaikutus tuotokseen  on  lähes merki-

tyksetön. Maankäytön osuus  on  liikenteen kasvusta noin  40 %,  mikä vas-
taa kasvukertoimessa  0,24  yksikköä  (24 %). Tuotosmallien -10 %:n  virhe 
aiheuttaa siis  vain -2,4 %:n  virheen ennustettuun tuotokseen, mikä  on  ver-
rattain pieni verrattuna maankäyttöennusteissa olevaan todennäköiseen 
±  30 %:n  virheeseen. 

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella tuotosmalleja ei ole laskettu uudel-
leen, vaan  on  katsottu, että vuoden  1989 tuotosmalleja  voidaan käyttää 
sellaisenaan liikenne-ennusteissa.  

6.1 .2 Matkamatriisit  ja  jakelu mallit 

Matkamatriisit  laskettiin neljälle alueelle samalla periaatteella kuin vuonna 
 1989: 

•  Oulun sisäiset matkat: 
- vetovoimamalli,  3 matkaryhmää,  vuoden  1989 etäisyysfunktiot 

matkaryhmittäin 
•  Oulun ulkopuolisten kuntien väliset (kehä)matkat: 

- vetovoimamalli,  yksi matkaryhmä, oma etäisyysfunktio 
•  Matkat seudun kunnista Ouluun: 

-  vuoden  1989 mp-tutkimukset korjattuna vuodelle  1993: 18  pistettä 
- vuoden  1989  Kellon  haastattelupisteen  matkat  on  korjattu vuoden  

1994 tienvarsihaastattelun  perusteella  Kellon ja  Takukankaan 
pisteillä 

•  Seudun läpikulkumatkat: 
-  vuoden  1989 korjatut  tiedot  ja  vuoden  1994 mp-tutkimuksista 

Liitteessä  7 on  esitetty vuosien  1989  ja  1993 kalibroitujen kokonaismatrii-
sien  matka-aikajakaumien vertailu, jossa havaitut erot ovat verrattain pie-
niä, koska etäisyysfunktiossa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Vuonna  1989 kalibroidun  mallin  kokonaismatkamäärä  oli  koko  seudulla 
noin  252 900 automatkaa  ja  vuonna  1993 se  oli  287 200. Kasvukerroin 
1989 - 1993  oli  1,14,  joka keskimääräisenä vuosikasvuna vastaa  3,2 %. 

 Automatkoja  tehtiin seudulla keskimäärin  1,66,  kun vuonna  1989 se  oli 
hieman suurempi eli  1 ,76.  

Oulun kaupungissa  automatkoja  tehtiin  mallin  mukaan  1 94 500  eli keski-
määrin  1,86 automatkaa/as/vrk,  josta noin  90 %  tehtiin henkilöautolla  ja 

 loput raskaalla ajoneuvolla  tai pakettiautolla.  Keskimääräisen henkilöauto- 
kuormituksen  1,50  mukaan henkilöauton matkaluvuksi saadaan  2,50,  mikä 

 on tarkkuustason  huomioon ottaen sama kuin ruokakuntahaastattelun pe-
rusteella laskettu  2,53 ha-matkaa/as/vrk.  Vuonna  1989 automatkaluku  oli 
Oulussa  2,10. 

6.1 .3  Matkojen  sijoittelu  verkolle 

Matkat sijoiteltiin verkolle käyttämällä tasapainosijoittelumenetelmällä  ja 
 0+3 iterointikertaa.  Tällöin sekä kohdefunktion arvo että keskimääräisen 

matkanpituuden erot edelliseen sijoitteluun olivat  jo alle  1 %. 





Kokonaismatka-aika  on  laskettu henkilöautoille kuormitetulta liikennever -
kolta, polkupyörälle keskinopeuden  ja matkan  pituuden mukaan sekä 
joukkoliikenteelle aikataulujen mukaisina vaihdot huomioiden. Matkat  on 

 ryhmitelty Oulussa  ja Kotkassa suuraluetasolle ja  Rovaniemellä pienalue-
tasolle. Matkakustannus  on  laskettu henkilöautoitle kilometrikustannukse-
na Tieliikenteen ajokustannukset - raporttien mukaisina yksityistaloudelli

-sina kustannuksina,  joka oli vuonna  1994 1,41 mk/km.  Linja-autoa käyttä-
neiden matkakustannukset  on  laskettu matkalipun hintana, mikä Oulun 
kaupungin alueen matkoilla oli  8  mk vuonna  1994. Polkupyörälle  ei ole 
määritelty matkakustannusta. 

Oulun perusmalleissa erot ovat suhteellisen pieniä. Uudessa mallissa 
matka-ajan kertoimen itseisarvo  on  suurempi, kun taas matkakustannuk

-sen  kerroin  on  pysynyt lähes samana. Laskennallinen matka-ajan arvo  on 
 siten vähän pienempi kuin vuonna  1989.  Kotkan mallin  kertoimet ovat lä-

hempänä Oulun kuin Rovaniemen kertoimia. Pienin matka-ajan laskennal-
linen arvo  on  Oulussa  ja  suurin Rovaniemellä. 

Logittimallien  perusteella vuosien  1989  ja  1994 liikennetilanteet  ovat Ou-
lussa selvästi erilaiset. Henkilöauton suorien joustojen mukaan herkkyys 

 sen kulkutapaosuuden  muutokseen  on  vähentynyt.  Se  voidaan tulkita si-
ten, että henkilöauton käytön hyväksi kohdistetulla toimenpiteellä, joka ly-
hentää matka-aikaa  tai  vähentää kustannuksia, ei ole enää yhtä suurta 
henkilöauton käyttöä lisäävää vaikutusta vuonna  1994  kuin vuonna  1989. 

 Tämä tarkoittaa myös sitä, että henkilöauton kulkutapaosuuden muutos- 
nopeus  on hidastumassa  eli aletaan lähestyä henkilöauton käytön 
(oletettua) kyllästymisrajaa. Sitävastoin sekä linja-auton että polkupyörän 
kulkutapaosuuksien muutosherkkyys  on  kasvanut, vaikka kulkutapaosuu

-det  ovat pienentyneet. Tämä voidaan selittää osin siten, että nyt näihin 
kulkutapoihin kohdistetuilla toimenpiteillä, jotka parantavat palvelutasoa, 
voidaan saada aikaan merkittävästi suurempi vaikutus kulkutapajakau-
maan kuin vuonna  1989.  

Syynä  mallien  eroihin voivat olla myös kulkutapoihin kohdistetut toimenpi-
teet sekä henkilöauton ajokustannusten nousu. Korkeasti autoistuneen 
Rovaniemen  (414  ha/l  000 as  vuoden  1992  lopussa)  mallin joustot  ovat 
kauttaaltaan pienemmät kuin muissa kaupungeissa eli siellä muutoshaluk-
kuutta  on  ollut vähemmän. Kaupunkien välisiin eroihin ovat syinä henkilö-
autoistumisasteen lisäksi  mm. Ilikenneverkon  koko ja  muoto,  osa-aluejaon 

 tiheys sekä kulkutapaosuudet.  

6.2  Tarkistetun KVL-liikennemallin  vertailu vuoden  1989  malliin 

Vuoden  1989  ja  vuoden  1993 KVL-liikennemallien  rakenne  on  samanlai-
nen. Tuotosmalleina  on  käytetty molemmissa samoja malleja, koska edellä 
esitetyn tarkastelun perusteella niissä ei havaittu käytön kannalta merkit-
täviä eroja. Jakelumallien etäisyysfunktiot ovat olleet samoja, mutta verkon 
muuttumisesta  ja osa-alueiden välisten etäisyyksien muutoksista johtuen 
vetovoimamallin painotustekijät (attraktiopotentiaalit) poikkeavat toisistaan 

 ko.  malleissa. Myös sijoittelun  tulos  poikkeaa nykyverkolla vuoden  1989 
 mallista. Viivytysfunktiot ovat samoja, mutta verkkomuutokset ovat muut- 
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taneet  matkojen  reittejä. Kulkutavan valintamallien parametreissa  on  myös 
tapahtunut muutoksia, kuten edellä  on  esitetty. 

Eroja  on  tarkasteltu vertaamalla verkon ajosuoritteiden muutoksia tieluokit
-tam  (taulukko  8).  Vuodesta  1989  vuoteen  1993  EMMA-verkolta  laskettu 

tiepituus  on  kasvanut noin  5  %,  mikä johtuu uusien tieyhteyksien avaami-
sesta. Luokittelun muutosten takia eri tietyypeissä  on  havaittavissa vähäi-
siä muutoksia. Vuoden  2010 nykyverkolle on  lisätty  vain  ne väylät, joiden 
toteuttamisesta  on  tehty  jo  päätös  tai  ne ovat  jo  rakenteilla. Sentähden 
ennusteessa käytetyn verkon tiepituus ei ole lisääntynyt merkittävästi. 

Liikenteen suoritteista ajoneuvotunnit ovat kasvaneet kaudella  1989 - 
1993  noin  6 % (1,4 %  vuodessa)  ja  ajoneuvokilometrit  noin  7 % (1,7 % 

 vuodessa). Vuoden  1989  ennusteissa vuodeksi  2010  oli ennakoitu tunneil-
le  2,7- kertaista  ja  kilometreille  1 ,8- kertaista  kasvua. Uudessa ennus-
teessa vastaavat kasvukertoimet ovat  1 ,9  ja  1,6. Ennusteessa  liikenne  on 

 vähentynyt eli ruuhkat ovat helpottaneet, mikä näkyy ajoneuvotuntien kas-
vun merkittävänä vähenemisenä. Ajoneuvokilometreissä suhteellinen 
muutos  on  vähäisempi. Tieluokittain  on  selvästi nähtävissä keskinäistä 
suoritteen kasvun tasaantumista. Kokoojakadut olivat vuoden  1989  ennus-
teissa ruuhkaisia  ja  niille oli ennakoitu yli kymmenkertaista ajoneuvotuntien 
kasvua, joskin absoluuttiset luvut olivat pieniä. Nyt niiden kasvu  on  lähellä 
keskiarvoa. 

Uuden liikennemallin mukaiset liikenne-ennusteiden mukaan seudun ny-
kyinen liikenneverkko (edellä mainituin täydennyksin) riittää keskimäärin 
välittämään tyydyttävällä palvelutasolla sille tulevan liikenteen aina vuo-
teen  2010  saakka. Keskimääräinen linkkien KVL kasvaa ennusteen mu-
kaan  1 500:sta 2400:aan  eli  1,6- kertaiseksi.  Tämä tarkoittaa sitä, että 
vuoden  1993 kalibroidun  verkon keskinopeus  62 km/t  laskee ruuhkautu-
misasteen lisääntyessä  53 km:iin  tunnissa eli noin  15 %:lla.  

Taulukko  8.  Liikennesuoritteiden  vertailu vuosien  1989  ja  1993  maj/ei/Ja 
 laskettuina. 

UNKKI-  TIE-  TIEPITUUS  (km)  AJON.TUNTIA AJON.KM,  1000 km  KASVU  1993-2010  
TYYPPI TYYPPI  1989 1993 2010 2010 1989 1993 2010 2010 1989 1993 2010 2010 AJON.H AJON.KM  

1  Vattatiet  194.1 173.7 173.7 173.7 16288 11704 24213 21912 1179 900 1454 1407 1.87 1.56 
3  Maantiet  345.8 377.3 377.3 377.3 4879 6650 12051 13087 330 431 697 727 1.97 1.69 
4  Paikallist.  120.3 120.9 120.2 118.1 2593 2719 11958 6044 148 155 377 301 2.22 1.94 
5  Rampit  5.1 9.7 8.9 9.7 623 885 2090 1800 24 34 78 63 2.03 1.83 
6  Pääkadut  60.4 61.1 61.2 66.6 9553 10594 21328 20013 461 512 803 784 1.89 1.53 
7  Kokoojak.  44.4 52.6 50.1 49.9 2297 3232 25530 5999 98 136 254 210 1.86 1.54 
8  Liityntäk.  0.7 0.7 0.7 0.7 30 26 61 45 1 1 2 1 1.69 1.61 
9  Syöttöv.  117.4 115.1 114.7 115.4 3733 4110 6843 6537 216 232 384 371 1.59 1.60 
0  Mo, Mol  19.7 44.5 44.5 44.5 4202 6748 15191 12497 265 506 911 812 1.85 1.60  

Yht.  907.8 955.5 951.2 955.8 44200 46668 119265 87933 2722 2908 4960 4676 1.88 1.61  
Uuden liikennemallin tunnusluvut  on  esitetty lihavoiduilla luvuilla. 
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7.  MALLIN  SOVELLU  KSET  

7.1  Vuoden  2010  ennusteen tarkistaminen  

7.1.1  Lähtökohdat 

Liikenne-ennuste vuodelle  2010 on  tehty autoliikenteen KVL-määrinä sa-
malla ennusteprosessilla kuin vuonna  1 989.  Sen  perustana  on kalibroitu 
liikennemalli,  joka sisältää nelivaiheisen ennusteen osamallit  ja  niiden  pa-
rametrit.  Ennusteen lähtökohtina ovat olleet 

•  kuntien asukasluvut vuodelle  2010  Pohjois-Pohjanmaan liiton 
määrittäminä (taulukko  8), 

•  työpaikkojen määrän kasvu kuntien määrittäminä (taulukko  8), 
• henkilöautoistumisen  kasvu vuonna  1989 laaditulla kasvumallilla  ja 
•  henkilöauton ajosuoritteen muutos, joka tielaitoksen liikenne-ennusteen 

mukaan vähenee  6 %  kaudella  1993 - 2010. 

Maankäyttö 

Liikennetutkimusten  välillä vuosina  1989 - 1993 asukasmäärän  vuosikasvu 
 on  ollut  1,1 %  ja  työpaikkojen kasvu  2,0 %  vuodessa. Ennusteissa  jak- 

soilla  1993-2000  ja  2001 -2010 asukasmäärät  kasvavat  1,1  %ja  1,0% 
 ja  työpaikat  1,6 %  ja  1,0 %  vuodessa. 

Asukasmäärien  muutokset 	Työpaikkojen muutokset  
60-89 89-93 93-00 01-10 	89-93 93-00 01-10 

Kasvukerroin 	1.44 	1.07 	1.08 	1.11 	1.08 1.12 	1.10 
Kasvu/v 	1.3% 1.7% 1.1% 1.0% 	2.0%1.6% 1.0%  

Oulun kaupungin maankäytön kasvun painopiste  on  Oulujoen eteläpuolel-
la Kaakkurissa, Kiviniemessä, Perävainiolla  ja Madekoskella,  missä asu-
kaslukujen  on  ennustettu kasvavan  2,5 - 4- kertaiseksi  vuoteen  2010 

 mennessä. Myös Oulun keskustaan, Peltolaan  ja  Saarelan alueiden asu-
kasmäärät kasvaisivat lähes kaksinkertaiseksi. Oulun kaupungin asukas-
luku kasvaisi  12 %:lla  vuoteen  2010  mennessä. Oulun työpaikkojen kasvu 
kohdistuisi samoille alueille kuin asukasmäärien lisäykset.  

Koko  seudun asukasluku kasvaa arvioiden mukaan  19 %  vuoteen  2010 
 mennessä. Ympäristökuntien alueella lisäystä  on  eniten Kempeleessä, 

Tyrnävän  Murron  alueella, missä asukasluvun kasvukerroin  on  vaihtelee 
välillä  1,4 -1,6.  Merkittävää työpaikkojen lisäystä  on  ennakoitu myös  Ou-
lunsaloon ja Kiiminkiin,  jossa niiden määrä kasvaisi kaksinkertaiseksi. Lä-
hes samaa työpaikkojen määrän suhteellista kasvua  on  ennustettu Yli-
Kiiminkiin  ja Tyrnävälle.  

Vuoden  2010 väestöennusteina on  käytetty samoja ennusteita kuin vuon-
na  1989 laaditussa  liikenne-ennusteessa, koska Pohjois-Pohjanmaan liitto 
ei ole laatinut uusia ennusteita edellisen ajankohdan jälkeen. Luvut ovat 
edelleen käyttökelpoisia. Kuntien antamat  osa-alueittaiset  luvut  on  suhteu-
tettu  em. kunnittaisiin  ennusteisiin. 
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Taulukko  9.  Seudun kuntien  asukasmäärät  ja  työpaikat  1989,1993, 
2000  ja  2010.  

KUNTA  Asukasluvut ______ ______ ______ _______ ______ ______  Työpaikat  _______  

_____________ 

1960 

______ 

1989 

______ 

1993 

______ 

2000 

______ 

2010  

______  

Kasvu-ker-  
roin  1 993-  

2010  

1989 

______ 

1993 

______ 

2000 

_______ 

2010  

______  

Kasvu-ker- 
rom 	1 993- 

2010  
OULU  62938 99104 104419 109000 117000 1.12 52500 57123 63000 66500 1.16  

HAUKIPUDAS  13956 13368 14519 15650 16650 1.15 2656 3589 3860 4460 1.24  

KEMPELE  2716 9574 10500 12200 15000 14.3 3300 3600 4300 5500 1.53  

KIIMINKI  2696 8057 9136 10375 12485 1.37 1600 1600 2400 3200 2.00  

MUHOS  8449 7377 7730 8600 9600 1.24 2793 3091 3035 3200 1.04  

OULUNSALO  1859 6330 6900 8100 8500 1.23 1148 1180 1440 2380 2.02 

II 5950 5629 6100 7100 8000 1.31 1646 1526 1573 1574 1.03  

LIMINKA  4132 4519 5204 5900 6855 1.32 1510 1525 1875 2035 1.33  
TYRNAVA  3837 3544 3956 5000 6400 1.62 1127 1080 1300 1900 1.76  

YLIKIIMINKI  4001 3223 3437 3800 5000 1.45 1030 900 1260 1650 1.83  

HAILUOTO  1372 949 983 1050 1100 1.12 300 285 314 332 1.16  
TEMMES  922 686 715 750 800 1.12 156 156 148 171 1.10  
Asukkaitayht.  112828 162360 173599 187525 207390 1.19  

Työpaikkoja yht.  69766 75655 84505 92902 1.23  

Autoliikenne 

Autoliikenteen kasvu  on määritetty  kullekin tien  tai  kadun poikkileikkauk
-sessa  esiintyvälle liikennevirtaryhmälle. Poikkileikkaus  sisältää kaikki  tai 

 osan liikennevirtaryhmistä, jotka  on  esitetty kuvassa  10.  Käytetyt liikenne-
virtaryhmät ovat seuraavat:  

1. Oulun kaupungin sisäinen liikenne  
2. Oulun  ja  ympäristökuntien  välinen liikenne (sisäkehä)  
3. Oulun  ja  seudun ulkopuolisten alueiden välinen liikenne  
4. Ympäristökuntien  ja  seudun ulkopuolisten alueiden liikenne (ulkokehä)  
5. Oulun ympäristökuntien pienalueiden välinen liikenne  
6. Seudun läpikulkuliikenne. 

Muu  Suomi  /  ulkomaat  
3 300  

Ymp.kunnat 	 (3300) 

00 	

196000 

3000 	 K 	4. 	>  

8 600 (171 000) 
(8 800) Kill>  

go0 .  
6. 

(1 800)  

Kuva  10.  Oulun seudun  liikennevirtaryhmät  ja automatkojen 
 suuntautuminen  1993  (suluissa vuoden  1989  luvut),  KyL. 
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7.1 .2  Kuntien henkilöautokannan kasvu 

Kuntien henkilöautokannan kasvun määritys perustuu vuonna  1989 laadit-
tuun  lähes suoraviivaisen kasvun malliin (skenaario  A).  Ennustetta  on  tar-
kistettu yhdensuuntaisesti alaspäin suhteessa henkilöautosuoritteessa ta-
pahtuneeseen vähenemiseen. Vuoden  1989 maksimiennusteissa  henkilö-
autotiheys vuodeksi  2010  oli seudulla  545,  kun taas korjattu ennuste  on 

 noin  8%  vähemmän eli  499.  Vuoden  1989 ennusteessa ha-tiheyden  vuo-
sikasvu oli  2,2 % (kasvukerroin 1,44)  ja  uudessa ennusteessa  1,6 %  (kas

-vukerroin  1,38).  Vuosikasvu  on  siis hidastunut kansantalouden hidastu-
neen kehityksen myötä noin  30%  (taulukko  10).  

Taulukko  10.  Seudun henkilöautokanta  ja  henkilöautotiheys  1993  sekä 
ennusteet vuodeksi  2010.  

KUNTA ASUKASLUKU HENKILÖAUTOT  HA-T'HEYS 	_______  _______  
Kasvuker- Kasvuker- Kasvuker- 31.12.1993  

__________ ___________  31.12.1993 2010  rom 	1993 31.12.1993 2010  rom 	1993  rom 	1989  
OULU  104419 38545 57330 1.49 369 490 1.33 1.46  

HAUKIPUDAS  14519 4837 7800 1.61 333 500 1.50 1.61  

KEMPELE  10500 3757 6180 1.64 358 515 1.44 1.52  

KIIMINKI  9136 3255 5250 1.61 356 525 1.47 1.60  

MUHOS  7730 2942 4256 1.45 381 560 1.47 1.56  

OULUNSALO  6900 2271 4040 1.78 329 505 1.53 1.69 

II 6100 2115 3185 1.51 347 490 1.41 1.54  

LIMINKA  5204 1905 2704 1.42 366 520 1.42 1.56  

TYRNAVA  3956 1326 1960 1.48 335 490 1.46 1.67  

YLIKIIMINKI  3437 1160 1854 1.60 338 515 1.53 1.60 

1-IAILUOTO  983 304 428 1.41 309 450 1.46 1.52  

TEMMES  715 265 423 1.60 371 470 1.27 1.51  

YHTEENSÄ  173599 62682 95410 1.52 361 499 1.38 1.44 

7.1.3 Automatkatuotosten määritys  

Maankäytön muutosten aiheuttama matkamäärien kasvu  on  laskettu  mat-
karyhmittäin  kuudelle alueryhmälle vuoden  1989  osa-alueiden automatka-
tuotoksiin perustuvilla malleilla. Henkilöautoliikenne  on  jaettu matkaryhmiin 
Oulun kaupungin suuralueiden mukaan. Niiden suhteelliset osuudet  on 

 laskettu vuoden  1989 tienvarsipostikyselyn  perusteella. Pienelle osalle 
alueista tuotokset  on määritetty  keskimääräisen automatkaluvun perus-
teella. Henkilöautokannan lisääntymisestä aiheutuva liikenteen kasvu  on 
määritetty skenaarion A  mukaisesti. Ajosuoritteen muutokset ovat perus-
tuneet Tielaitoksen vuonna  1994  tekemiin ennusteisiin. Henkilöauton ajo-
suoritteen  on  arvioitu vähenevän  6 %  vuoteen  2010  mennessä. 

Näin lasketut matkatuotosten muutokset  on  lisätty vuoden  1993 kalibroi-
dun liikennemallin  tuotoksiin, mistä  on  saatu tuotokset vuoden  2010 en- 
nustetta  varten. 
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7.1.4  Liikenne-ennusteet vuodeksi  2010  

Noin  40 %  Oulun seudun autoliikenteen kasvusta aiheutuu maankäytön 
kasvusta. Loput  60 %  muodostuu autoistumisen, auton käytön  ja  uusien 
väylien aiheuttamasta liikkumismandollisuuksien, kuten entistä nopeam-
pien  ja  lyhyempien yhteyksien lisääntymisestä. 

Taloudellisen kasvun aikana vuonna  1989  tehdyssä lähes suoraviivaisen 
kasvun ennusteessa arvioitiin, että  koko  seudun autoliikenteen matkamää

-rät  kasvavat vuoteen  2010  mennessä  1,97- kertaisiksi,  mikä vastasi  3,3  
prosentin vuosikasvua. Seudun uuden ennusteen mukaan keskimääräi-
nen liikenteen kasvukerroin  on 1,64,  mikä  on vuosikasvuna  3,0  prosenttia. 
Siten  laman  vaikutukset ovat hidastaneet liikenteen kasvua ennusteissa 
reilut kymmenen prosenttia. 

Liikennemääräennusteet  on  laadittu kandelle verkolle: 

• nykyverkolle  ja 
• tavoiteverkolle,  johon  on  lisätty Oulun seudun liikenne  2010-  suunni-

telmassa esitetyn tulevaisuuden verkon uudet tiet  ja  kadut. 

Tavoiteverkon liikennemäärät  Oulun keskustassa, Oulun kaupungissa  ja 
 seudulla  on  esitetty liitteessä  11.  

Taulukossa  11 on  vertailtu eri vuosien liikenne-ennusteita Oulun kaupun-
gin keskustan kehällä  ja  Oulujoen silloilla. Sekä keskustan kehän liikenne 
että sillat ylittävä liikenne kasvavat uuden ennusteen mukaan noin 

 1,5- kertaiseksi.  Suurimmat kasvut kohdistuvat Pohjantien  sillan  liikentee-
seen, joka lisääntyy  1,8- kertaiseksi  sekä Limingantielle, jossa kasvuker

-rom  on  noin  1,7.  Oulun keskustan liikenne kasvaa noin  5 %  vähemmän 
kuin  koko  seudulla, jossa autoliikenteen kasvukerroin  on  noin  1,6.  Syynä 
eroon  on se,  että seudun maankäytön kasvu kohdistuu pääasiassa Oulun 
keskustan ulkopuolelle. 

Taulukko  11.  LIIkenne-ennusteiden  vertallut.  

Laskettu  KVL  Ennustettu  KVI 

Laskentapiste Kasvukerroin  
1989 1993 2010(1978) 2010(1989) 2010(1993) 1993-2010(1993)  

Merikosken sillat  *  32 COO 29 300 34400 45 1(X) 40 100 1.37  
Rautasilta  *  132(X) 15000 19300 195(X) 15300 1.02  
Pohjantien  silta  20  (XX)  26000 37600 573(X) 471(X) 1,81  
Pohjoinen alikulku  18 1(X) 20300 21 200 37 1(X) 29800 1.47  

Etelöinen  alikulku  23 200 24 0(X) 35 800 50 3(X) 44 800 1.87  
Kasarminfle  5 100 56(X) 93(X) 14 3(X) 8 0(X) 1.43  
Liminganfle  20 900 18 600 22 700 33 1(X) 31 500 1.69  
Erkkolan  silta  12300 13 8(X) 11 400 24400 19 8(X) 1.43  

KAIKKI YHTEENSÄ  144800 152600 191 700 281 100 236400 1.55  

Keskustan  kehö «  107400 107200 133400 185 100 161 500 1.51  

Oulujoen  yliffövö  liikenne  (4  siltaa)  77500 84 1(X) 102700 146300 122300 1,45  

Suluissa  on  vuosi, jona liikenne-ennuste  on  laadittu.  
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7.2  Autoliikenteen  mallin  ajallinen siirrettävyys 

Vuonna  1989  laadittu autoliikenteen malli  ja sen osamallit  vuodelle  1993  
sovellettuina  toimivat  varsin  hyvin. Maankäytössä  on  tapahtunut kuitenkin 
muutoksia, jotka kävivät ilmi ensimmäisistä liikenteen sijoitteluista  ja  jotka 
uudet liikennelaskentatiedot vahvistivat. Uudet kasvualueet eivät olleet 
mukana vuonna  1989,  joten niiden osalta tuotosmallit eivät antaneet luo-
tettavia tuotoksia. Nämä epätarkkuudet kuitenkin voitiin korjata ilman uusi-
en tuotosmallien laatimista. 

Ruokakuntahaastattelun jaltai tienvarsipostikyselyn  perusteella määritettyä 
henkilöautomatkojen matka-aikajakaumaa käytetään eri matkaryhmien 
matkamatrilsien laskemiseen. Pitkällä aikavälillä jakaumien muoto säilyy, 
mutta niissä tapahtuu sivusiirtymiä yhdyskunnan alueellisen rakenteen 
muuttuessa  ja koon  kasvaessa. Esimerkiksi vuonna  1962  tehdyn Oulun lii-
kennetutkimuksen perusteella jakauman huippu  on  siirtynyt kaikissa  mat-
karyhmissä  vuosien  1962  ja  1989  välillä  7  minuutista  1 0  minuuttiin  ja sen 

 vaikutuksesta myös  matkan  keskimääräinen kestoaika  on  kasvanut.  Ja-
kaumien  vuosittainen muutos  on  ollut kuitenkin hyvin pieni,  sillä  huippu  on 

 siirtynyt  vain  noin yhden minuutin  10  vuodessa. Vuosien  1989  ja  1993  lii-
kennetutkimusten  välillä Oulun seudun yhdyskuntarakenteessa ei ole ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia. Rakentaminen  on  kohdistunut keskusto-
jen tuntumaan, jolloin  on  tapahtunut yhdyskunnan tiivistymistä. Siten 
matka-aikajakaumissa ei ollut havaittavissa niin huomattavaa muutosta, 
että matka-aikajakaumia olisi tarvinnut laskea uudelleen. Vuonna  2000  
matka-aikajakauman muutos olisi kuitenkin  jo  selkeämmin havaittavissa. 

Liikenneverkon  uusilla yhteyksillä  on  todettu olevan autolla liikkumista  Ii-
säävä  vaikutus. Esimerkkinä mainittakoon Erkkolan silta, jonka liikenne- 
määrä  on  ylittänyt ennusteet. Lisäliikenne  on  ollut kuitenkin  sen  verran vä-
häinen, että  se  sisältyy ennusteen virherajoihin. Vastaava tilanne synty-
nee, kun Joutsentien silta valmistuu.  Se  lyhentää matka-aikaa  ja  lisää  ye-
tovoimaa Karjasillalta, Höyhtyältä,  Nokelasta, Lintulasta  ja Kaukovainiolta 
ruutukaavakeskustan  eteläosiin  ja Limingantullin liikealueille. Liikennemalli 

 mukautuu kuitenkin tällaisiin tilanteisiin, koska  osa-alueiden väliset matka-
ajat lasketaan malliprosessissa uudelleen  ja vetovoiman  muutokset tulevat 
uuden matriisin laskennassa huomioon otetuksi. 

Muut mandolliset muutokset liikennejärjestelmässä, kuten osaksi käyttäjä-
rahoitteinen liikenteen hoito, josta esimerkkinä  on  keskustan liikenteen vä-
hentäminen tietullilla, muuttavat toteutuessaan suurella todennäköisyydel-
lä seudun kulkutapajakaumaa keskustaan suuntautuvilla matkoilla. Yksi-
löllisiä muutoksia ei voida saada kuitenkaan selville muutoin kuin uudella 
ruokakuntahaastattelulla. 

Normaalioloissa, joissa kansantalous voi hyvin  ja  kasvu  on  tasaista  ja  jo-
kavuotista, viiden vuoden aikajänne liikennejärjestelmän kehittymisessä 

 on  lyhyt aika. Muutokset ovat silloin suhteellisen luotettavasti ennustetta - 
vissa  jatkamalla ajallisesti nykyisiä trendejä. Mennyt viisivuotiskausi  on 

 kuitenkin ollut erittäin poikkeuksellinen  koko  maailmanhistoriassa. Vaikka 
bruttokansantuote  on  laskenut, maamme liikenteen ajosuoritteen muutos 

 on  ollut selvästi hitaampaa. Suoritteen kasvua lienee hidastanut  ja  lopulta 
hieman vähentänyt pitkien  automatkojen  väheneminen. Yhdyskuntien lii- 



35 

kenteessä  vähentymistä ei ole Oulun seudun kokemusten valossa kuiten-
kaan samassa suhteessa tapahtunut. Tämä kuvastaa  mm.  sitä, että yksi-
löllisestä autolla liikkumisesta varsinkaan oman yhdyskunnan alueella ei 
olla vielä valmiita tinkimään. 

Edellä esitetyn perusteella Oulun seudun autoliikenteen malli  1993/94  voi-
daan siirtää noin puoli vuosikymmentä eteenpäin,  jos  uutena tutkimusvuo-
tena tehdään seuraavat tutkimukset: 

• liikennemääriä  lasketaan vähintään samassa mitassa kuin vuonna 
 1993 

• maankäyttötiedot päivitetään  ja  niiden ennusteet  on  uusitaan 
• ruokakuntahaastattelu  tehdään vähintään  2 000  henkilön otoksena, 

jolloin voidaan päivittää sekä kulkutavan valintamallit että matka-aikaja- 
kaumat,  joihin ilmeisimmät ajalliset muutokset ovat silloin kohdistuneet.  

7.3 Kulkutapamallien käyttömandollisuudet  muualla 

Kulkutapamallien (logittimallien) muutossuunnat,  jotka Oulun seudun lii-
kennemallin tarkistaminen  on  tuonut esille, antavat viitteitä siitä, että uusi 
liikennetutkimus ruokakuntahaastattelun osalta  on  ollut tarpeellinen. Ver-
tailupaikkakuntien erot ovat selkeitä:  mm.  ne ovat alueelliselta muodol-
taan, asukasmäärältään  ja  kooltaan erilaiset. Myös kulkutapajakaumat 
poikkeavat merkittävästi toisistaan. 

Parametrien  suuri vaihtelu kuvastaa kunkin kulkumuodon asemaa tutki-
muspaikkakunnalla. Oulussa käytetään polkupyörää  ja  linja-autoa huomat-
tavasti enemmän kuin Rovaniemellä, jossa liikkuminen  on  suurelta osin 
henkilöauton varassa.  Kotkassa joukkoliikenne  on  suosiossa  ja  pyöräilyä 

 on  hieman vähemmän kuin muissa kaupungeissa. Oulussa  ja Kotkassa 
mallin  muuttujat, kuten matka-ajat, kustannukset  ja  etäisyydet,  on  laskettu 
suuralueiden välillä, kun taas Rovaniemellä laskentaan  on  käytetty  pien- 
alueiden välisiä vastaavia muuttujia. Tämä seikka osaltaan selittää selitys- 
asteen  ja  oikein ennustettujen määrän erot. 

Sivun  25 vertailutaulukon 7  perusteella voidaan päätellä, että logittimallit 
ovat hyvin yksilöllisiä  ja  erilaisia eri kaupungeissa.  Mallien  siirto Suomen 
muille paikkakunnille ei siten näillä tiedoilla ole vielä mandollista. Siirto-
mandollisuuksia  on  kuitenkin selvitettävä tapauskohtaisesti. Vertailukoh-
teiksi voidaan silloin valita olemassa olevia logittimalleja  mm.  pääkaupun-
kiseudun liikennetutkimuksesta sekä muutamista pienistä kaupungeista 
Oulun  ja  Rovaniemen lisäksi. 



8.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Oulun seudun liikenne  2010-  ohjelmassa määritettiin kulkutapajakaumien 
tavoitteet. Siinä edellytettiin, että joukkoliikennettä (linja-autoliikennettä) 
kehitetään siten, että  sen  osuus kasvaisi silloisesta  8,0  %:sta  15 %:iin 

 vuoteen  2010  mennessä. Kulkutapoina otettiin huomioon  vain  polkupyörä, 
henkilöauto  ja  linja-autoliikenne. Nyt kuitenkin kehityssuunta näyttää ole-
van päinvastainen. Suunnitelmien toteutuminen vaatii kuitenkin aikaa 
useita vuosia ennen kuin vaikutukset alkavat näkyä. Vuodesta  1990  läh-
tien joukkoliikenteen tukemiseen  on  käytetty noin  4,5  Mmk vuodessa,  ta-
sataksa  on  ollut voimassa  jo  useita vuosia, rahastus-  ja lippujärjestelmä  on 

 uusittu (etäkortti), vapaa vaihto-oikeus  tunnin  sisällä  on  voimassa,  lasten-
vaunumatkat  ovat ilmaisia  ja seutulippu  on  otettu käyttöön. Matkustaja-
määrät olivat vuonna  1994  noin  6%  suuremmat kuin vuonna  1989.  Toi-
saalta myös henkilöautomatkat ovat lisääntyneet, joten linja-autoliikenteen 
osuus  on  vähentynyt. 

Liikennejärjestelmän  muutoksien vaikutuksia kulkutapajakaumiin ei ole tar-
kasteltu tässä hankkeessa teoreettisia tarkasteluja pidemmälle. Ne kuiten-
kin antavat viitteitä siitä, että esimerkiksi joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin 
lisätä nyt pienemmällä panostuksella kuin vuonna  1989. Logittimallin  mää-
rittäminen  ja sen  avulla laskettujen muutosten kytkeminen liikenneverk-
koon ovat haastavia yhdyskuntasuunnittelun aputehtäviä, joihin pitäisi va-
rata resursseja. Vaikkakin sovellustavoissa  on  kehittämisen varaa, Oulun 
seudulla saadut kokemukset ovat olleet kuitenkin myönteisiä. Oulun seu-
dun liikenne-201 0-  raportissa esitetyt kehittämispolut  ja  yksittäisten toi-
menpiteiden vaikutukset ovat edelleen relevantteja, vaikka uusia vaikutus- 
arvioita ei ole tehtykään. 

Tämä tutkimus osoitti, että sekä liikenne että yksilöiden liikkumistavat  ja 
 -tarkoitukset muuttuvat yhteiskunnan  ja  kansantalouden muutosten tah-

dissa, joskin selvästi niitä hitaammin. Henkilöauton käytön  ja  -omistuksen 
lisääntyminen kansantalouden kriisistä huolimatta oli kuitenkin odottama-
ton  tulos.  Kun nyt odotetaan kansantalouteen kasvua muutaman vuoden 
laskukauden jälkeen, liikennemäärät käyvät jälleen nousuun. Viiden vuo-
den päästä olemme  jo  uudessa tilanteessa, jolloin yksilön liikennekäyttäy-
tyminen  on  jälleen hyvin suurella todennäköisyydellä muuttunut. Vuosina 

 1989- 1993  myös maankäytön suunnitteissa  on  tapahtunut Oulun seudul-
la merkittäviä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet liikenne-ennusteisiin.  On 

 siten syytä olettaa, että myös vuonna  2000,  jolloin viimeistään pitäisi tehdä 
uusi liikennemallin tarkistuskierros, samanlaisia painopisteiden muutoksia 
voi tapahtua. 
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9.  EHDOTUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI 

Oulun seudun liikennemallityö vuonna  1989  ja sen  perusteella tehty lii-
kennejärjestelmäsuunnittelu sekä nyt tehty tilkennemallin tarkistaminen 
ovat olleet suunnannäyttäjänä  koko  maan suurimpien kaupunkiseutujen  Iii-
kennejärjestelmien  suunnittelussa. 

Lllkennemäärätietojen  vuosittainen tarkistaminen 

Uusi Ilikennetutkimus  ja  liikennemallin  tarkistaminen ovat olleet tarpeen, 
 sillä  havaitut muutokset ovat olleet sekä liikenteen määrissä että kulkuta-

pojen jakaumissa huomattavia, eikä niitä ilman liikennetutkimuksia olisi 
voitu luotettavasti selvittää. Kuluneella viisivuotiskaudella autoistuminen 
pysähtyi  ja  liikennemäärät  kääntyivät laskuun. Nyt kun kansantaloutemme 
näyttää jälleen kääntyvän noususuuntaan,  on  odotettavissa liikenteen 
kasvua. Liikenteen vuosimuutokset tulevat olemaan keskimäärin  1 - 3  pro-
sentin luokkaa, mutta paikallisesti muutokset ovat suurempia maankäytön 

 ja  väylien kehittymisen myötä. Jotta laaditun liikennemallin perustiedot ei-
vät vanhenisi, tulee vuosittain päivittää  EMMA-  tietokannan liikennemää-
rätiedot  seudulla säännöllisesti tehtävistä liikennelaskennoista. 

Uusi liikennetutkimus  ja  liikennemallin  tarkistaminen vuonna  1999  

Noin viiden vuoden kuluttua eli vuosituhannen vaihteessa  on  varmasti  jo 
 erilainen liikennetilanne kuin nyt. Tavoitteena  on  edelleen pidettävä, että 

liikennemallia päivitetään viiden vuoden välein. Uusi Ilikennetutkimus lähes 
samassa muodossaan  ja  ehkä vähän laajempana tulee tehdä vuonna 

 1999.  Silloin olisi  jo  nähtävissä selvemmin, onko esimerkiksi joukkoliiken
-teen  kehittämisellä saatu  sen  kulkutapaosuus  kasvamaan. 

Maankäytön  ja  lIIkenteen paikkatietojärjestelmä  suunnittelun apuvälineeksi 

Maankäyttötietojen  saamisessa oli edelleen hieman vaikeuksia, mutta ne 
tulivat  jo  merkittävästi nopeammin kuin vuonna  1989,  koska pohjatiedot 
olivat valmiina. Kuitenkin seudun yhteistä tietojärjestelmää, joka sisältäisi 

 asukas- ja  työpaikkatiedot  sekä myös muita maankäytön  ja  liikenteen vuo-
rovaikutukseen liittyviä tietoja, ei ole vielä olemassa.  Sen  tähden Oulun 
seudulla tulisi käynnistää hanke Oulun seudun maankäytön  ja  liikenteen 
paikkatietojärjestelmän  ja  siihen liittyvän tietojärjestelmän suunnittelemi-
sesta  ja  toteuttamisesta. Lisäksi järjestelmästä tulisi suunnitella  ja  toteut-
taa suora tietolinkki  EMMA-  liikennesuunnitteluohjelmiston tietokantaan. 

 Hankkeen koordinoijana voisi olla Pohjois-Pohjanmaan liitto, jossa järjes-
telmää  sen  valmistuttua pidettäisiin yllä. Mukana hankkeessa tulisi olla 
Oulun kaupungin lisäksi muut seudun  kunnat,  Oulun tiepiiri  ja  ympäristö-
ministeriö. Valmistuessaan  se  antaisi mandollisuuden entistä paremmin 
selvittää maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutusta  ja  olla arvokas suunnit-
telun apuväline Oulun seudun liikennemallin ylläpidossa. Lisäksi palvelisi 
eri suunnittelutahoja, kuten Oulun kaupunkia, seutukaavoitusta, kuntien 
kaavoitusta  ja  konsultteja. Hanke tulisi toteuttaa ennen seuraavaa liiken-
netutkimusta, jolloin  sen  antamat mandollisuudet saataisiin käyttöön. 
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LIITTEET  

Lute 1.  Oulun seudun liikennelaskennat  1993. 

Lute 2.  Vuoden  1989 liikennemallin  käyttö vuodelle  1993  ilman  mallin 
 kalibrointia:  liikenteen sijoittelujen vertailu, hajontakuvio.  

Lute 3.  Vuoden  1989 kalibroidun automatkamatriisin  ja  vuodelle  1993 
 sovelletun kalibroimattoman  mallin  automatkamatriisin  matka-

aikajakaumien vertailu.  

Lute 4.  Ruokakuntahaastattelun  lomakkeet: matkapäiväkirja  ja 
 lisälomake.  

Lute 4a.  Henkilöautomatkojen  matka-aikajakaumien vertailu  1989  ja  1993. 

LUte  5.  Ruokakuntahaastattelun lisälomakkeen vastausjakaumia. 

Lute 6.  Tienvarsihaastattelun  lomake,  XMP4.  

Lute 7.  Vuosien  1989  ja  1993 kalibroitujen automatkamatriisien 
 matka-aikajakaumat.  

Lute 8.  Vuosien  1989  ja  1993 liikennemallien  vertailut: lasketut  ja 
 sijoitellut liikennemäärät.  

Lute 9.  Kunnasta kuntaan autoliikenteen matriisi vuonna  1993 kalibroidun 
liikennemallin  mukaan.  

Lute 10.  Vuoden  1993 kalibroidun liikennemallin  vertailu 
liikennelaskentoihin, verkkokuva. 

LUte  Il.  Tavoiteverkon  autoliikenteen ennusteet vuodelle  2010. 
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LillE  3.  

MATRIISIHISTOGRAMMIEN 	VERTAILU 
TIHEYS 	(TODELLJSET 	ARVOT)  ___________  

P RE 0 UE NC V  

- 	Koko  seutu  
27500 MF2O 	TIM89  

OUT OF RANGE 
BELOW 	0 

s000  ABOVE 	17814 

7 WEIGHT 
MF2S 	TRIPB9  

22500 MEAN 10 418832  
STO 	11.30891? 

20000 

- MP4O 	TIM-93 
1 7500  

OU 	OF RANGE 
BELOW 	0 
ABOVE 	16864 

15000 
WE ICHI 

------- ---------- 

MF39 	TRIP93  

12500 MEAN 10 412451 
SID 	11 	371417 
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7500 

5000 -- 

250C - 

-  Irrlr,rII,,I,uI!,IppI,IrpI!Ip,III,I, 	II 	 III!I1tPtJIIII1I!IIIi 	1  
0 	25 	5 	75 	1C 	125 	15 	176 	20 	225 	25 	275 	30 

MPEO 	TIMB9 
MF4O 	TIM-93 
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COMPARE HISTOGRAM OF 	NIF2O 	T1M89 	AND 	MF4O: 	TINI -33 
DENSITY 	(PERCENT 	I ç,. 

P RE DUE NC V 

is  Oulun kaupunki  
14 MF2O 	TIMB9  

I OUT OF RANGE 
-  J 	\N BELOW 	0 
:'1 ABOVE 	0 

12 I WEIGHT 
MP25 	1RIPB9  

MEAN 	5 788202 11 
y-  STO 	2 904265 

.09 MF4O 	T}M -93 

I 	I OUT OF RANGE 
08 r- - 	 r BELOW 	0 

ABOVE 	0 

07 WEIGHT 
MF39 	TRIPV3  

MEAN 	5 866911 
06  STO 	2 987128 

:  

fill! 	 lTlI1IlIl IpIlIIIllIliTlrl?lI  

0 	26 	S 	75 	10 	125 	15 	175 	20 	225 	26 	27 	30 
(-1F20. 	T(M89 

-MF4O T(M-93 
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OULUN  TIEPIIRI 
T1ELAITOKSEN  TUTKIMUSKESKUS 
OULUN  KAuPUNKI  
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
OULUN YLIOPISTO  
SUUNNI1TELUKOLMIO  OY 

Hyvä Oulun seudun  asukas 

- 	OULUN SEUDUN  
—a à  LIIKENNETUTKIMUS  

1994 

A TKAPÄIVÄK!RJA]  

Oulun seudun luikenneolojen seuraamiseksi  ja  kehittämiseksi  on  parhaillaan käynnissä eri liikennemuotoja koske-
va tutkimus, jonka yhtenä osana  on  tämä henkilohaastattelu.  Muita osia ovat  mm.  ticnvarsihaastattclut  ja 

 liikennelaskennat.  Vuonna  1989  tehtiin samankaltaincn tutkimus, jossa haastatelttin noin 4000:tia seudun asukas-
ta. Nyt tutkimus tehdään huomattavasti suppeatnpana. Tämä tutkimus  on  liikenneolojen kehittämisen kannalla 
erittäin tärkeä,  sillä sen  perusteella ennakoidaan uusista lähtökohdista alkaen seudun liikenteen kehittymistä aina 
vuoteen  2010  Saakka, Toivomme Teidän osaltanne auttavan tämän tutkimuksen toteuttamisessa, 

Kenelle kyselylomakkeet (rnatkapäii'ökirjaja li.sa/oniake)  on  lähetetty 

Väestörekistenkeskuksesta  saatujen kotiosoitteiden perusteella nämä kyselylomakkeet  on  lähetetty satunnaisesti 
poimitulle l000:lle  18 .70  vuotiaalle Oulun seudun asukkaalle. mikä  on vain  noin  0.6%  koko  seudun  171  (XXI  
asukkaasta. Siten täyttämänne  ja  palauttamanne loniakkeet  ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkimuksen onnistumiselle. 
Antamanne tiedot ovat luottamuksellista  ja  niitä käsiiellaän  vain  tutkimusainerstona.  josta yksityistä henkiloä ei 
voida mitenkään erottaa. 

Mitä tietoja kerätään 

Tutkimuksessa kerätään tietoja yhden  (I)  vuorokauden aikana  tehdyista  matkoista sekä ruokakuntaanne kos-
kevista tekijöistä, jotka vaikuttavat liikkumiseen. Tutkimusvuorokausi alkaa tutkintuspäivän aamuna  klo  4(X)  ja 

 päättyy seuraavana aamuna  klo  4.00.  Toivomme Teidän merkitsevän tälle lomakkeelle tiedot kyseessä olevan 
vuorokauden matkoista. vaikka vuorokausi omasta mielestanne olisikin  matkojen  suhteen poikkeuksellinen. 

PARHAIN  TER VEISIN 

'(---- 	 'Ae 	GT4 

Atni  Sarkkinen 	 Riitta Viren 	 Erkki Martikainen  

I  PYYDÄMME LUKEMAAN TAYTTÖOHJEET TAKASI VULTA ENNEN LOMAKKEEN TAYTTÖA  I  
TUTKIMUSPÄIVÄNNE  ON 	TORSTAI  ________  I  _,,,,,J,,,,,,,J  1994  (täyttäkää pv  ja  kk) 

pv 	kk  
1. Montako matkaa teitte yhteensä  koko  tutkimusvuorokautena? (ympyröi  tai  kirjoita)  

0 en  tehnyt yhtään matkaa (lue täyttäohjeen, erikoistapaukset, kohta  1)  

Tein  1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 tai  enemmän, 	matkaa.  

2. MIkä  on  sen  paikan osoite, mistä 	3.  Missä kunnassa 	4.  Mikä oli lähtöpaikka? 
aloltitle  ensimmäisen  matkan 	 lähtöpaikka  
tutkimuspälvänä? 	II 	sijaitsee? 	1  oma koti  

2  oma työpaikka 
Lähiosoite: 	 3  oma koulu  tai  oppilaitos  

4  työhön liittyvä asiointi- 
_________________________________  I  ___________________ 	paikka 
Kirjoittakaa osoite viivalle, myös  talon  n:o 	Kirjoitt'akaa  kunnan nimi 	5  muu paikka, mikä? 

Kaupunginosa. kylä  tai  asuntoalue; 	 _________________ -  

Matkan  5.  Lähtilaika  6.  M1t8  kaikkia kulkutapola  7. Mika  oli pääasialiisin  8.  Montako minuuttia 
numero liittyi  koko  tähãn  matkaan? kutkutapanne?  kesti k8vety  matkan  

tatttbpalkasta  auton 
Kirjoittakaa  1 	kilneiy TSssa kysytaan  siis  vain  pysakointipaikalie 
kellonaika  2  poikupyora  YHTÄ  (1)  vaihtoehtoa,  tai  busslpysakilie?  
kunkin  matkan  3  mopo  tai  moottovipyora  
kohdalle sille  4 	kuljettajana henkiiilautossa  1 	iutveiy  Kirjoittakaa luku rrinuuitei- 
varatiuun  5  maikusla1an henkiioautossa  2  poikupyora  sa  kunkin  matkan  kohuiate  
tilaan,  tai  taksussa  3  mopo  tai  mooltoripyou-a  sille sarattuun  titian 

6 	linja-auto  (bussi)  4 	kuijettaiana henkilÖautossa  
7  juna  5 	maticuslajana henkieautossa  
8 	ientokone  tai  taksussa  
9 	pakettiauto  6 	linja-auto  (bussi)  
10  kuorma-auio  7 	Juna Mikak kavektte  koko matkan  

8  lentokone eli päilasiallinen kulkulapanne 
MikaJi kaytitte  jotakin muuta kuin  9 	paketliauto  Oli  känely. läSas kysy- 
hstassa  mainittua kuikuvalinetta.  10  kuorma-auto  mnykseen  ei vastata 
kirjorttakaa  se  ko matkan  kohdalle.  

Mil "Ii  kaytilte  jotakin rmuula kuin 
Huomatkaa.  etta  use,rreuiur mnatiroi- hstassa  mainittua kulsuvalinelta.  
hin  liittyy  syos  kanelyosuus kurjoiltakaa  se  ko. matkan  kohdalle 

Esimerkki 
lomakkeen  klo 	.. 	7.30 	... Numerojt) 	2:ii  Numero: 	2  mninuuma 

täytosta  Muu Muu: 

MATKA  1  klo 	.......,,,, Numne,o)t) - 	liii  Numero: 	II  Il  rrsnuuttia 
___________ _________________  Muu Muu ___________________________ _________  

MATKA  2  klo 	........... Numero)t): 	liii  Numero: 	Il  I 	minuuttia 
_________ _________________  Muu ____________________  Muu: ____________________________  

MATKA  3  klo 	............... Numoero(t): 	liii  Numero: 	II II  nnnuuttia 
___________ _________________  Muu: Muu. ______________________________  

MATKA  4  klo  Numero(t): 	liii  Numero: 	Il  ,mnuuttua 
_________________  Muu ______________________  Muu: 

MATKA  5  klo  Numero(lj: 	Iii  Numero: 	Ii 1 	minuuttia - _________ _________________  Muu: Muu: 

MATKA  6  klo  Numero)»: 	liii  Numero: 	Il Il  rmtnuuttia 
_______________  Muu Muu' 

MATKA  7  klo  Numero(l): 	Ill  Numero: 	II II  minuuttia 
__________  Muu: Muu: 

MATKA  8  klo  Numero»): 	Ill  Numero: 	i_I  I 	i  rrinuuttia  

MATKA  9  klo  Nume,o(t). 	lii  Numero: 	il  I__I riinuuttia __________ ___________  Muu. Muu: 

MATKA  10  klo  Numero)t): 	ill)  Numero: 	Ii II  minuuttia __________ -________________  Muu. Muu: 

MATKA  11  klo  Numero»): 	Ill  Numero: 	II II  rrinuut6a _________ _________  Muu: Muu:  
MArKA  12  klo  Numero(t): 	1111  Numero: 	Il Il  rrinuut8a _________-. _______________  Muu: Muu: 
MATKA  13  tio  Nurnerolt): 	liii  Numero: 	Il  Ii  n'anuutka __________ ________________  Muu: Muu: 

MATKA  14  __________ klo  ________________  Numero(l): 	liii  
Muu: 

	

Numero: 	Il  
Muu: 	 - 

II  minuuttia 



9,  HenKilöauton  10.  Henkiioauton  11.  Joukkolilkenteen 	12.  Montako minuuttia  13.  Kauanko  14.  MInkä  kunnan  IS.  Matkan paatepaikan  osoite  on? 16.  Mikä oli  malkanne päätepaikka?  17.  Mihin seuraavista 

kuijellajalle: kuijettajaile: maikustajalle. 	 kesti kävaly auton  koko  matka alueella matk.anne matkar'yhmista 

pysäkölntipaikalta  kesti kitoelyt päätepalkka  on? 1  oma asunto matkasi kuului?  

tai  bussipysäklltä  mukaan lukien?  2 	tlttiu aSUnto  

matkan pääte-  I 	Oulu  LÄHIOSOITE.  3  oma työpakka  1 	kotoa aSiava tydmatka 

paIkkaan?  2  Haukipudas  4 	tyÖhön liitta asiointipaikka 

Pysäköintipaikka  mat-  Paljonko (ouduitte Mitä linjaa  tai  linlola  3  Kerrpele  Kirjoittakaa kunkin  matkan  kohdalle paSte-  5 	koulu  tai  oppIlaitos  2 	kotoa alkava opiskelu- 

kan paStepaikassa  oli maksamaan pysä- kaytitte? 	 Kirjoittakaa luku fl'onuut- Kirjoittakaa matka-  4 	Kiiminki paikan lahiosoile (katu  tai tie a talon  numero).  6  elintarvikekauppa  matka 

köinnista  matkan tema  kunkin  matkan  aika  S  minuutin 'atk-  5  MuhOs  7 	cliau vahitiSiskauppa  

1 	minulle varattu paätepatkassa'  Kirjoittakaa kaikkien 	 kohdalle varattoun hiaan. kuudella kunkin  6  Oulunsalo  8 	ravintola, baari  tai  hotelli  3  muu kotoa akava matka 

paikka  tai  oma piha käyttämienne linlolen  matkan  kohdalle sille  7 	ii  KAUPUNGINOSA.  KYLA tAl  ASUNTOALUE;  9 	pankki  tai  posti  

2 	muu yksityinen numerot lai lvkennöitsilan earattuun  tilaan.  8  Liminka  10  toimisto  tai  virasto  4 	muualta kuin kotoa 

piha  tai  kvnteistÖ  nimi  ko.  matkalla  alla-  9  TymavS  Kirjoittakaa kunkin  matkan  kohdalle, miSsä  11  muu palvelupiste(pailun,korlaarflO. alkava matka  

3 	kadunvarsipailcka 

4 	yleinen pysatidinti-  

Merkilkita  nolla  (0),  

jos  ette joutunut  

olevaan tilaan 	 Mikäli kavelille  koko  mat- 

kan  eli pasasiallinen kulku-  

10  Ylikiiminki 

it 	Hailuoto  

kaupunginosassa. kylässä  tai  asuntoalueella 

matkan paatepaikka  sijaitsee.  

huoltarno,  tms.)  

12  teollisuuslila.  varasto. Ima. 

alue  tal pysaiuynti-  maksamaan. lapanne  Oli  kavely, tähän  12  Temmes  13  paivakoti  tai  patuahoilopaikka  

talo kysymykseen ei vastata.  13  Muu, mikS?  14  terveyskeskus,  lääkäri-  tai human - 

tiakatiasema  tai  sairaala 

Mikali valitsitte  kohdan  15  liikeni'ieterminaali  )rautatieasema.  

i3,  kir1oittakaa  kunnan linja-autoasema. tmSl 

nimi tekstin NumerO  16  virlciStys-  tai  kultluurikOhde  

alla  olevaan tilaan  17  urheilu-  tai  kunloilutila  

Varattu  18  muu, kirjoita kohtaan Muu: ______________________________ 

Läkiosoite: 	Pakkarruoiieenlia!u  22 B  
Numero 	 nit  Numero(t):l .,,,,,,,,,,,,l_l_l  Il nsnuuttia  loi minuuttia Numero: 	l.,,,,j_i  Keskusta l..,,,,,,,,,,,i  Numero 	LJ  Numero -  __________________ ____________________ Kaup.osa  tai  kyla Muu ____________________________  

Lähiosoite: 

Numero 	 I I 	I__I trE Numero(t):l,,,,,,,,,,,.,I_i_l  II  rrssuutsa  II  minuuttia Numero 	I__I I_I  Numero 	i_I  Numero. 
_____________ _____________ ____________________ Kaup.osa  tai  kyla ________________________________  Muu; ________  

Lähiosoite 

Numero: 	I 	' 	Il  irk  Nurnero(t):I_I,.,,,,,,,,,,I_i  Il rtvrtuuttia Il  minuuttia Numero 	II It  Numero 	I_i Numero; 	Il  

____________ _____________ Kaup.osa  tai  kyla:  Muu' 	 ___________ ______________________  ______________ ___________ ___________________ 
Lähiosoite 

Numero. 	Il I_I  mk  Nun  ero(t):l_,,,,I_l_l  Il  minuuttia  II  minuuttia Numero 	I_I  Il  Numero: 	Il  Numero: 	II  

_______________ - ________________ ________________ _____________________ _____________ ____________________ Kaup.osa  tai  kyla:  Muu; _______________________  
Lähiosoite: 

Numero: 	II It nit  Numero(t):l_i_l,,,,,,,,,,i  II  rrirtuuttia  tt  minuuttia Numero: 	It II  Numero: 	It  Numero: 	I_I 

- -____________ __________ ____________________  tai  kylä Muu. ___________________________  ____________ _________________ --____________________ 
Lähiosoite; 

Numero; 	It  lInt Numero(t):l_l_l_l Itnvnuuttia llrmvntiuttia  Numero: 	It  Il  Numero: 	I,,,,,,,,,,1  Numero: 	I_I 

________________ __________________ ________ ________________ Kaup.osa  ta, kyla  Muu: 
Lähiosoite. 

________________________ 
 - -  

Numero: 	Il  1  ni,  Numero(t):l_l_t_t I__I  minuuttia  II  minuuttia Numero: 	Ii  Il  Numero. 	l,,,,,,,j  Numero; 	It  
_________ ______________________ ____________________ _____________ ____________ Kaup.osa  tai  kyla:  Muu:  __________________________  

Lähiosoite; 

Numero: 	I_i  lint  Numero(t):l_,,,,,,,t__l_l lirronuuttia llrninuuttia  Numero: 	1  Il  Numero: 	I,,,,,,,,,,,,,j Numero: 	Ii  

__________________ _________ ____________________ Kaup.osa  tai  kyla:  Muu:  ________________________ 
Läkiosoite:  

Numero; 	l__l  II nit  Numoro)t):l_l_l_l  It  minuuttia  It  minuuttia Numero: 	i_I I.,,,,,,,,,,, j  Numero: 	I)  Numero: 	I_I 

_______________ _________ 	________ _____________________ ______________ - _________ Kaup.osa  tai  kylä. Muu:  __________________________  _________________ 
Lähiosoite: 

Numero: 	I_I  Il mit Numero(t):l_l_i_t I_I  minuuttia  I)  minuuttia Numero: 	I_I I,,,,,,,,,,j  Numero; 	Il  Numero: 	Il 

___________ _____ 	_______ _____________- -_______ ______________ Kauo.olai  kyla  Muu: ___________________  _____________ 
Lähiosoite: 

Numero: 	I_I  il nih Numero(t):l_l_L,,,,,,,,,,l  Il  minuuttia  Il  minuuttia Numero: 	Il  I,,,,,)  Numero: 	Ii  Numero: 	I_I 

-  Kaup.osa  tai  kyla. Muu:  __________________________  _______________ ______________________ _____________________ _________________ _________________ 
Lähiosoite: 

Numero: 	Il  It nit  Numero(t):l_I_l,.,,,,,,,,,I I_I  minuuttia  II  minuutha  Numero: 	Il Il  Numero: 	Il  Numero: 	Il 

______________________ __________________ __________ Kaup.osa  tai  kyla:  Muu:  ___________________ -  __________________ _________________ ______________________ 
Lähiosoite: 

Numero; 	I,,.,,,,,,,,,j l,,,,,,,,,,,l  nit  Nutnero(t):L,,,,,,_l_i,,,,,,,,,,,l I_I n'inuuttia ______________________ 
Itniinuultia  

__________________ 
Numero: 	II  -______________ Kaup.osa  tai  kyla;  

Il  Numero: 	(I  
Muu:  Numero: ____________________________  __________________ _________________ _______________________ 

Lähiosoite; 

Numero: 	II  Il  nit  Numero(t):I_)_l_t I,,,,,,,,,,,,,,I  minuuttia  I)  minuuttia 

_________________ 
Numero: 	il  

Kaup.osa  tai  kylä; 
L._.J  Numero: 	I_I  

Muu:  Numero; 	Il  __________________________  ______________________ __________ _________ 
Lähiosoite; 

Numero: 	It II nit  Numero(t):l_l_l_l I_I  minuuttia  _____________________ 
Il  minuuttia 

_______________ 
Numero; 	I_I  

_________________ Kaup.osa  tai  kylä: 
Il  Numero: 	I_I  

Muu;  
Numero: 	Ii  _________________________  _______________ ______________________ 

Lähiosoite; 

Numero; 	i_I  Il  nit  Numero(t):l_l_l,,,,,,,j  il  minuuttia  ________________ 
Il  minuuttia 

_____________ 
Numero; 	II  

_______________ Kaup.osa  tai  kylä: 
Il  Numero; 	L,,,,,,,,,,,,,I  

Muu; 
Numero; ____________________ 



OULUN TIEPIIRI 
TIELAITOKSEN  TUTKIMUSKESKUS 
OULUN KAUPUNKI 
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
OULUN YLIOPISTO 
SUUNNITTELUKOLMIO OY 

	

- 	OULUN SEUDUN  

	

— .a 	LIIKENNETUTKIMUS  
1994  

LISÄLOMAKE  I  
LOPUKSI KYSYMME MUUTAMIA TAUSTATIETOJA AINEISTON TILASTOLLISTA KÄSITTE-
LYÄ VARTEN. TIETOJA KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISESTI EIKÄ JULKAISTAVISTA 
YHTEENVEDOISTA KÄY ILMI KENENKÄÄN VASTAAJAN HENKILÖLLISYYS. 

YMPYRÖIKÄÄ  OIKEA VAIHTOEHTO  TAI  KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE SILLE 
VARATTUUN TILAAN.  

18.  Montako henkilöä kuuluu perheeseenne  Te  mukaan lukien 
(perheenjäsenten määrä, jotka asuvat osoitteessanne)?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 tai  enemmän ______henkilöä.  

19.  Montako tuntia teette ansiotyötä viikossa?  

1  säännöllisesti vähintään  20  tuntia viikossa (kokopäivätyö)  
2  säännöllisesti  alle  20  tuntia viikossa 	(osapäivätyö)  
3  työskentelen satunnaisesti  
4 en  ole ansiotyössä  
5  olen työtön työnhakija  

20.  Mihin tuloluokkaan luokittelette perheenne kuuluvan,  jos  laskette yhteen kaikki 
perheenne tulot veroja vähentämättä (bruttotulot)? Vastatkaa joko kuukausi-  tai 

 vuositulojen  mukaan, kuten  on  Teille helpompaa. 

kuukaudessa 	vuodessa  

1 	alle  5 000  mk  1  alle  60 000  mk  
2 5000-  10000mk  2 60001  -  120 000  mk  
3 	10 001  -  15000  mk  3 121 000  -  180 000  mk  
4 	15001  -20000mk  4 180001  -240000mk  
5 21001 -25000mk  5240001 -300000mk  
6 25 001  -  30 000  mk  6 300 001  -  360 000  mk  
7 35 001  -  40 000  mk  7 360 001  -  480 000  mk  
8  yli  40 000  mk  8  yli  480 000  mk  
9 en  osaa/en  halua sanoa  9 en  osaa/halua  sanoa  

21. Kuinka monta henkilöautoa perheessänne  on  vakituisessa käytössä? 

 0 	1 	2 	3 	4 	Jos  enemmän , niin montako?  

22. Onko teillä itsellänne henkilöauton käyttöön oikeuttava ajokortti?  

1  kyllä 	2  ei 
KÄÄNNÄ! 



23.  Autoliikenteestä  aiheutuvia haittoja Oulun keskusta-alueella voidaan mielestänne 
vähentää seuraavilla keinoilla (valitkaa  vain  yksi mielestänne sopivin vaihtoehto)  

1  pysäköintipaikkoja  vähentämällä  
2  päiväsajan pysäköintiaikoja  rajoittamalla  tai  pysäköintimaksuja  korottamalla  
3  muuttamalla katuja joukkoliikennekaduiksi  tai  kävelykaduiksi  
4  säätämällä tiemaksu (tietulli) keskustaan tuleville henkilöautoille  
5  säätämällä veroluonteinen maksu työnantajan järjestämälle ilmaiselle 

työmatkapysäköinnille  
6  tämäntapaisia keinoja ei pitäisi käyttää  
7  muuten, miten?  

24. Jos  Oulun keskustan  ruutukaava-alueella  pysäkäintimaksuja korotettaisiin 
 20  markkaan tunnilta, niin (valitkaa  vain  yksi itseenne sopiva vaihtoehto):  

1  käyttäisin keskustaan suuntautuvilla matkoilla edelleen henkilöautoa  
2  pysäköisin  autoni keskustan ulkopuolelle  
3  vähentäisin  henkilöauton käyttöä  
4  lisäisin  linja-auton käyttöä  
5  siirtyisin käyttämään pääasiassa linja-autoa  
6  siirtyisin käyttämään pääasiassa polkupyörää  tai  kävelisin  
7 en  osaa sanoa, mitä tekisin  

25.  Valitkaa mielestänne kolme  (3)  tärkeintä tekijää, joihin vaikuttamalla Oulun 
seudun linja-autoliikenteen palvelua tulisi kehittää. Asettakaa tekijät tärkeys-
järjestykseen numeroimalla ne  1, 2  ja  3 (1  =tärkein, 2=vähemmän tärkeä, 3=vähiten tärkeä):  

1 
	

linja-auto  tulee aikataulun mukaisesti pysäkille 
2 
	

linja-auto on  perillä aikataulun mukaisesti 
3 
	saan istumapaikan 

4 
	nykyistä nopeam  mat  yhteydet 

5 
	nykyistä lyhyem  mät kävelymatkat pysäkille  

6 
	

linja-auto  kulkee useammin eli vuoroväli  on  tiheämpi  
7 
	

halvempi lipun hinta 
8 
	

linja-auton sisämelun vähentäminen 
9 
	muu, mikä?  

26.  Vastaajan  asumismuoto?  

1  omakotitalo2 	rivitalo 	 3  kerrostalo  

27.  Vastaajan sukupuoli  ja  ikä?  

1  mies 	2  nainen 	Ikä 	vuotta.  

28.  Mielipiteitä  ja  ehdotuksia Oulun seudun liikenteestä  ja sen  hoidosta. 
Jatka erillisellä paperilla,  jos  tila ei riitä. 



LuTE  4a.  

HENKILÖAUTON MATKA-AIKAJAKAUMAT 
 1989 JA 1994 

25 
P 
R 20 
0 
S 
E 
N 
I 
I 

'5 
A 

[I: 

[Ii 1994, n=1050  

LII  1989, n=2877  

Kuijeffajan  tai  matkustajan ilmoittamat matka-ajat  

1 	5 	 15 	 25 	 35 	 45 	 55  

MATKA-AIKA  (MINUU1TIA)  

OULUN SEUDUN LIIKENNETUTKIMUS  1994 



LillE  5. 

PYSÄKÖINTIMAKSUN  KOROTUKSEN VAIKUTUS  

6  markasta  20  markkaan tunnilta  

hA 
ENOSAASANOA ___________  119  
KEVYTUIKENTEEN 21  NAISET 

KÄYTTÄJÄKSI 	_______________________1 
-___________ 

 15  

LINJA-AUTON KÄYTTÄJÄKSI  
{]  

MIEHET  
_J2 

LISÄISIN  LINJA-AUTON  -  10  
KÄYTTÖÄ  5 

VÄHENTAISIN HA:N  I  Raameissa  v, 1989  luku 
KÄYTTÖÄ  I 

PYSÄKÖISIN  KESKUSTAN 	________________________________________________  
ULKOPUOLELLE 	_________________________________________________________  
KÄYTTÄISIN  EDELL. __________  
HENKILÖAUTOA  I 

I 	 122 	[J 31 

0 5 10 	15 	20 	25 30 	35  

PROSENTTIA VASTAUKSISTA 

MUU KEINOT  

SISAMELU  VÄHÄISEMPI 

HALVEMPI MATKALIPPU  

VUOROVÄLI TIHEÄMPI  

LYHYEMMÄT  KAVELYT  

NOPEAMMAT YHTEYDET  

ISTUMAPAIKKA - 
 LINJA-AUTO  PERILLÄ 

LINJA-AU YkSA 
PYSÄKILLE  

0  

LINJA-AUTOLIIKENTEEN TÄRKEIN  
KEHITTÄMISKOHDE  1994- 

119 - 	 -___  

MIEHET  

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45  

PROSEN1TIA  VASTAUKSISTA  

OULUN SEUDUN  LIIKENNETUTKIMUS  1994  



AUTOLIIKENTEEN HAITTOJEN 
VAHENTAMISKEINOT OULUSSA  1994- 

MUUTEN 

EI  ALLA  MAINI1TUJA  
KEINOJA 

 TYÖMATKAPVSÄKÖINTI  
VEROLLE  

TIETULLI  KESKUSTAAN  

JOUKKOLIIKENNE-  JA  
KAVELYKATUJA 

PYSÄKÖINTIRAJ.  JA  
MAKSUN KOROTUS 

VÄHEMMÄN  PYS.PAIKKOJA 

 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60  

PROSENTIIA  VASTAUKSISTA 

OULUN SEUDUN  LIIKENNETUTKIMUS  1994 



Suunta  

LIHHIII  
viikon- tunti 	sivunumero 
piv  

piste 

 viikko 

Tunt 	 Kooda  

LillE  6.  

ITIELAITOS 
	

HAASTATTELULOMAKE 
	 XMP4  

mus  

numero 

LI 
	 Suunta 	

Tutki  muspvm 

Ajo- 
neuvo  
tYYPPI  

1 HA 
2 PA 
3 LA 
4  KAIP  
5  KAP  

Lähtôpaikka 

Kunta 	Alue  

Tyyppi  

1 	koti  
2  työ  
3  muu 

Måäräpaikka  

Kunta 	Alue  

TyyppI  

1 	koti  
2  työ 
3  muu  

Tarkoitus 
1 	päivitttyöm. 
2  muu työhön 

liittyvä matka  
3  opiskeluun 

liittyvä matka  
4  ostos-/asiointim.  
5  kesämökkim.  
6  lomamatka  
7  muu vapaa-ajan 

matka 
8  kuljetus 
9  muu  

Henki- 
löiden 
1km  

Lisä- 
tiedot 

A 

LIsä- 
tiedot 

 B 

H __________  I I H  ___ ___ ___ 

HHJ HJ  H  _ _ _  

H  H_i  11H] H  _ _ _ 

H!IHJ H  _ _ _ ____  

HIIIHJ  H H  _ _ _ 

HIIIHJ H _ill  ___  

HIIIIJ  H.] H  _ _ _ 

H.] H  _ _ _ ___  

HIIIHJ  1H.] H  _ _ _ 

HIIIH_]  H.] H  HHII  

I  TIEL  7003961 	 A4 392  



MATRI ISIHISTOCRAMMIEN 	VERTAILU 
TIHEYS 	(TODELLISET ARVOT)  ___________  

FREQUENCY 

35000 
 -  

v -,-1  
A  _______________ 

MF20: 	T1M89  
32500  -  

Koko  
OUT OF RANGE 
BELOW: 	0 seutu  ABOVE: 	17814 30000  - 

WE I CHI  
MF25: 	TRIP89  

27500-  
MEAN:10.418832  

25000  - 
SID 	11 	308917 

MF4O 	TIM-93 

20000  -  OUT OF RANGE 
BELOW. 	0 

22500 

 - 

ABOVE. 	15137 

1 7500  -  WE  ICHI 
MF39. 	1R1P93  

15000 - - -  
MEAN: 	9 745988 
STD 	 : 	9 996168 

1 2500  - 

10000  -  

7500 -  - 	 - 	I 

5000 -  ____  

2500  -  

r I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 	 II 	11111111 	IIIIIIIII 	1111 

	

I 	I 
0 2.5 5 	7.5  lO 	125 	15 	17.5 	20 	22.5 	25 	27.5 	30  

MF2O: 	TIM8S 
-- MF4O:  TIM-93  

EMME/2  PROJECT:  OULUN SEUDUN  LIU(ENNEMALLIN PÄIVITYS  1993  - 95-01 -02 09:56 
MATRIX m120  tim89 motkaajot  89. 	sc.19  MODULE: 	3.16 
MATRIX m140:  timS3 KoL ibroidurl ver-on 	matt-<ooja SKOLMIO...HHe 

I- 



UL 2  

LillE  8.  

erff1  
LINKS 

L21 33999  

LINKKIEN RRJONTRKUVIO  

LNKKIENHRJONTAKUVIO 

UL3  LINKS 

I  lIKEN ELMSKENIA  
373 	LINKS  

REGR 	YR8X  
16000 538 0556 

8- 	847418 
7 R2 	89161 

STD 	968 7625 

14000 

12000 

10000  *  

8000  *  

I 	 I 	 I 	 I 
0 	 2000 	 4000 	 6000 	 8000 	10000 	12000 	14000 	16000 	18000  

LI 	KENNEMALLI 	VOLALI 

EPI1IE/2  PROJECT 	-- 	OULUN SEUDUN LIIKENNEMALLIN PAIvIIvS  1993 94-12-22 08 4S 
SCENARIO 20000 	Nv4v*r4I..o  31 	12 	1993 	KALIBROINTI  MODULE 	2.43 

S -KOLIIIO 	NH.  



Suunnittelukolmio  Oy 	 20. 12. 1994 
J Le 

KUNTIEN VÄLISET  AUTOMATKAT  1993 KALIBROIDUN LIIKENNEMALLIN  MUKAAN.  

Ensemble: c  
Minne  

Mistä 

1 

Haukipudas 

2 
Kempele 

3 
Kiiminki 

4 	5 
Muhos 	Oulunsalo  

6 
Ii  

7 
Liminka  

8 
Tyrnävä 

9 
Yli-li  

10 
Ylikiiminki 

11 
Hailuoto  

12 

Temmes  
13  

Oulu  YHT.  

1  Haukipudas  5861  - 	118 107 36 83 268 39 13 180 11 39 6 3798 10559  
2Kempele  116 6124 26 11 702, 26 1710 86 15 8 67 15 4257 13163  
3Kiinnki  102 26 2820 15 17 17: 33 3 58 80 19 5 3445 6640  

- 4Muhos  36 13 15 3333 8, 10: 37 87 10 46 11 10  - 	1169 4785 
5  Oulunsalo  81  - 	719 14 8 1272 !  15 102 8 7 4 115 2 3434 5781  

- 	6 	Ii 26 18 10 16 2843 7 5 192 ,  4 5 3 853 4241  
-  7  Liminka  35  --  1789 31 34 95 5 691 94 2 5 56 144  - 	946 3927  

8Tyrnävä  12 65 3 67 6 5 81 1712 2 2 6 46 573 ?58  
- 	9  Yli-ei  189 18 66 11 9 209 2 3 489 35 0  - 	2  - 	60 1093  
10YlikiLminki  11 8 90 50 5 4 6 4 33 1053 8  - 	0 515 1787  
liHailuoto 34  - 	73 17 10 120 5 62 8 0 7 0 2 0 338  
12Ternmes  5: 17 4 9 2 3 146 54 1 0 2 0  - 	107 350  
13OuIu  

- 

3798 4257 3445 1169 3434 853 957 573: 60 515 0 107 195907 215075  
Yht.  10539 13253 6656 4763 5769 4263 3873 2650 1049 1770 328 342 215064 270319 

I- 



BASE NETWORK 
USER DEFINED LINK DATA 2 _______________ 

...  .. 

THRESHOLD 

/ 
\\ / 

A?/dd/ \ . 
\\ 	 ...  

SCALE. 	6 

20  

------ 	 ....  56793/7214.4 

3 . 	,. 	..-- 	 .- 
:.. 	 •--  

o _________ 572,99/7218,1 

EMME/2  PROJECT:  OULUN SEUDUN LIIKENNEMALLIN PAIVITYS  1393 94-12-23 	08:28 
SCENARIO 20000:  Ny -yver4o 	31 .12,1993: 	KALIBROINTI MODULE: 	2.13 

______________________________________________  5 -KOLMIO. . .HHe  

I- 

0  



BASE NETWORK 
USER DEFINED LINK DATA 2 

LINKS:  
'typ=SS 

&typS 
&'typ=S 
&!typ7  

THRESHOLD: 
LOWER: 	1 
UPPER: 	-1 

I 
1 

SCALE 

I  \.  20  
••.  -40  

..•.  

\L  \\ 60  
.. 	 /  

\ ... \.  V -80  
.  

100  
..• ....-....,.-  U 

-I? 
0  WINDOW 

567.93/7210.6  
-13  .  572.99/7214.4  

EMME/2  PROJECT: 	** 	OULUN SEUDUN  LIIKENNEMALLIN PAIVITYS  1993 94-12-23 08:28 

SCENARIO 	20000: 	NyI-<yverI.d-o 	31.12.1993: 	KALIBROINTI  MODULE: 	2.13  
SKOLMIO. . .HHe 



BASE NETWORK  
USER DEFINED LINK DATA 2 

ii:mrn  'c..) 	'  

4. LINKS:  
\\ 

\\ 

THRESHOLD 
\\  

SCALE 	6  

\\\\\\ 

jiuu.uI.I.ut 

/ 

\  I  NDOW 
,.'  567.S3/7206.8 

572.59/7210.6  

EMME/2  PROJECT: 	--  OULUN SEUDUN  LIIKENNEMALLIN PAIVITYS  1993 94-12-23 08:29 

SCENARIO 	20000: 	NyI-<yverl.d-o 	31 .12.1993 	KALIBROINTI  MODULE: 	2.13  
SKOLMIO. 	.HHe 



AUTO VOLUMES 

1/ LINKS:  

...-.. : 
!typS9 

: &! tp9 

:.. 

. 	
- 	- -.. 	 ; 	- - - 	 1/ / 4... 

/1 	. 	... 	/ 	.' 	 -  
.4...  

::,  

I 	 4"°o:-. 	 ... .  

400 	
0 . 

6700  
/  "e00  

:<', 	.. . i1O0 
.- 

09:  
cO9 	•.° 	

. 	"°o 	' a 	 1 6q  

, 	f 	
/ 	:  

- - <b.,. 	 :<'oo 	.6oc< 	.. 	 / 	c. 0 	 / 

Q ' 	 100 	 . 	
.. 	o, 	'o<  

.4 	 .. 	 . 	6609 	
0 	-  

'° 
9O  

a0 	•< 	 / 	
/ 	

.- 	 /  
? 	

a100 	 / 	.  
SCALE. 	1500 O 	,  

	

/ 	 ......  4 	. 

	

4/ 	 0o 

77000  : 	
<q,\/ 	/ 	. 	 .-. 10300 000 

., 000 	,. 	- 	. 	 / 

-- 	4/ 	 / 
0O'o :' 	/ 	/ 	

/  

0 	
/  1000 

/1  
isoa 	/  20000  -  

//  
/1 25000 

.
.  Jr 

I 	/  WINDOW.  
/  568.37/7212.3 

570.96/7214.3  

EMME/2  PROJECT: 	OULUN SEUDUN LIIKENNEMALLIN PÅIVITYS  1993 94-12-27 09:30 
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