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Aiheluokka  10  
Asiasanat Liikennesuunnittelu, maankäytönsuunnittelu,  mallit  

TI IVISTELMÄ  

Perinteinen liikennesuunnittelu tyytyy tutkimaan  ja  ennustamaan liikennettä 
maankäytön pohjalta. Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksia kuvaavat 
mallistot pyrkivät tarkastelemaan asiaa laajemmalta kanhalta usean tut-
kimusalan saavutuksia hyväksikäyttäen. 

MEPLAN-mallijärjestelmä  on  englantilaisen Marcial Echenique &  Partners 
 Ltd:n  laatima liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksia simuloiva oh-

jelmisto. Malli perustuu teoriaan, jonka mukaan liikenne  on  seuraus eri to-
imintojen välisistä taloudellisista vuorovaikutussuhteista. Liikenteen synty 

 on  näin  ollen  selitettävissä taloudellisilla tekijöillä. Liikennejärjestelmän tar-
joama tavoitettavuus puolestaan suuntaa liikennevirtoja  ja  vaikuttaa asuk-
kaiden  ja  työpaikkojen sijoittumiseen muuttaen näin maankäyttöä.  

Mallin  teoriaa  ja  käytännön sovellusmandollisuuksia  on  tutkittu valitsemalla 
kokeilukohteeksi pääkaupunkiseutu. Pääkaupunkiseudun malli  on  toteutettu 
käyttäen malliston tarjoamaa panos-tuotos-tekniikkaa, jossa voi ottaa myös 
huomioon kysynnän  ja  tarjonnan joustot. Toimintojen sijoittuminen  ja  liiken-
teen valintamallit perustuvat stokastisiin logittimalleihin. Maankäyttömallin 
vuorovaikutuksista johdetut liikenteen matriisit sijoitellaan  tie-  ja  joukkoli-
ikenneverkkoon  sekä kevyen liikenteen väylille. 

Mallistoa  verrattiin tässä työssä muualla tehtyihin suuriin kansainvälisiin 
liikenne-maankäyttö-malleihin  (International Study Group on Land -usel 

 Transport Interaction).  Vertailu tehtiin siten, että  osa  kansainvälisen 
selvityksen yleispiirteisistä toimenpiteistä testattlin myös pääkaupunkiseu-
dun mallilla. Toimenpiteet koostuivat kasvuskenaariosta, maankäytön oh-
jauksesta  ja  liikenteen hinnoittelusta. 

Testit osoittivat, että malli toimi johdonmukaisesti, loogisesti  ja  samansuun-
taisesti kuin vertailumallit. Mallijärjestelmä  on  hyödyllinen työkalu vaiku-
tusasioissa  ja  on  sovitettavissa  Suomen oloihin. Liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutusten aiheuttamat muutokset järjestelmissä ovat merkittäviä, 
eikä niitä tulisi jättää huomiotta vaikutusarvioissa. 



Keywords Traffic planning, land use planning, models 

ABSTRACT 

Traditional transport planning studies and forecasts are based on land-use 
information. Interactive land -use/transport  models consider the cases on a 
more wider base and utilize many research areas. 

The  MEPLAN  model system is developed by an English firm  Marcial 
Echenique &  Partners Ltd. The model is based on a theory according to 
which traffic is a derived demand from economic interactions between ac-
tivities. Therefore, traffic flows can be modelled by economic factors of the 
area. Furthermore, transport costs influence both the patterns of trade and 
the  locational  choice of activities. 

The theory behind the model and its applications has been examined by 
preparing a pilot-model for the Helsinki Metropolitan Area. The pilot-model 
uses an input-output technique where elasticities between supply and de-
mand can be defined. The allocation of land-use and choices in traffic are 
modelled with  logit-models. The matrices derived from these interactions in 
the land-use model are assigned to the street network, public transport sys-
tem and bicycle and pedestrian routes.  

ln  this study the pilot-model of the Helsinki Metropolitan Area has been 
compared with international models (International Study Group on Land-
use/Transport  Interaction,  ISGLUTI).  The comparison was made by testing 
the pilot-model with some general policies which were defined in the 

 ISGLUTI-report. The policies consisted of growth scenarios, land-use poli-
cies and transport pricing. 

The tests showed that the pilot-model was logical and the results were com-
parable to the  ISGLUTI -models. The  MEPLAN  model system is useful in 
appraisals and can be calibrated to Finland. The pilot-model also showed 
that the effects that the effects of the interactions between land-use and 
transport are important and should not be left out of the forecasting and 
evaluation process.  
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LÄHTÖKOHDAT  

I  LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Monimutkaistuva vaikutusarvionti  

Monimutkainen  ja  alati kehittyvä aluerakenne asettaa haasteita liikenteen  ja 
 maankäytön suunnittelulle. Tavoitteena tulisi olla kestävä kehitys,  sillä  nykyi-

sen sukupolven tulisi jättää jälkeläisilleen mandollisuudet tyydyttää omat tar-
peensa. Tämä edellyttää pitkäaikaisten vaikutusten huomioonottamista. Lii-
kenne-ja ympäristötyöryhmän  (1991)  mukaan fossiilisiin polttoaineisiin perus-
tuva, jatkuvasti lisääntyvä liikenne  on  suuri uhka kestävälle kehitykselle. 

Parlamentaarinen liikennekomitea tavoittelee liikenteen haittavaikutusten  pie
-nentämistä  kaikin keinoin. Yhtenä merkittävänä keinona pidetään liikkumistar
-peen  vähentämistä. Rakennetun ympäristön kehityksellä  on  tähän suuri vaiku-

tus. Kaupunkirakenteen hallitsematon hajautuminen saattaa aiheuttaa yhteis-
kunnalle ylimääräistä tarvetta lisäinvestointeihin (Liikenneministeriö  1992). 

 Siksi tarvitaan tehokkaita erityismenetelmiä maankäytön  ja  liikenteen vuoro- 
vaikutusten tutkimiseen (Liikenneja ympäristötyöryhmä  1991).  

Liikenteen investointihankkeet  ja  muut suunnitelmat joudutaan arvioimaan  ja 
 perustelemaan aiempaa tarkemmin  ja kokonaisvaltaisemmin  ennenkuin to-

teutuksesta voidaan päättää. Erilaisten toimien vaikutuksista halutaan tietää 
esimerkiksi 

-  miten suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat kaupunkirakenteeseen 
- miten toimenpiteet vaikuttavat eri sosiaaliryhmiin 
-  kuka hankkeesta hyötyy 
-  miten hyödyt jakautuvat alueellisesti 
-  miten hanke vaikuttaa alueen taloussektoreihin  ja  kilpailukykyyn 
- miten hanke vaikuttaa ympäristön kuormittumiseen 
-  miten erilaiset hankkeet kannattaisi ajoittaa.  

1.2  Menetelmille asetettavien  vaatimusten kasvu 

Hyvä päätöksenteko edellyttää rationaalisia perusteluja. Ajatus siitä, että teo-
reettisella lähestymistavalla ymmärrettäisiin yhteiskuntaa  ja  rakennettua ym-
päristöä paremmin kuin pelkällä kokemuksen avulla, heräsi  50-luvun lopulla. 
Yhdysvalloista  60-luvulla alkanut mallinnus levisi Englannin kautta muualle 
Eurooppaan. Vaikka teorioita  ja  tietoa alueelta  on  paljon,  on  rakennetun ym-
päristön mallintaminen vielä nuori tutkimushaara. Tietotekniikan nopea kehi-
tys  on  tuonut teoriat  ja  tekniikat yhä lähemmäksi käytännön sovelluksia.  (Batty 
1976)  

Liikenteen ominaisuudet  ja  suorat vaikutukset tunnetaan hyvin, mutta liiken-
teen vaikutusten arviointimenetelmät eivät useinkaan ota huomioon liikenne- 
järjestelmän ulkopuolisia tekijöitä  ja  niiden muutoksia. Prosessi perustuu yk-
sinomaan liikenteen mallintamiseen suoraviivaisen neliporrasmallin avulla. 
Päätökset perustuvat pääosin liikenteen suoriin vaikutuksiin, kuten aika-  ja 
matkakustannuksjin  sekä päästö-, onnettomuus-  ja melulaskelmiin.  Menetel-
miä parannetaan siten, että liikenne-ennusteen eri osiin lisätään uusia tekijöitä 

 ja  eri osien välille tehdään takaisinkytkentöjä. Perinteinen liikenteen 
mallinnusprosessi näyttää kuvan  1  kaltaiselta. 
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Maankä  

Tuotokset 

Suuntautuminen 

Kulkumuodon valinta 

Sijoittelut  

Kuva  1.  Perinteinen  neliporrasmalli  

Tämä menetelmä perustuu kuitenkin jokseenkin yksioikoiseen ajatteluun. Lii-
kenne käsitetään itseisarvoiseksi ilmiöksi, joka ei vaikuta sitä synnyttävään 
maankäyttöön  ja  sitä kautta takaisin itseensä. Maankäytön lähtötiedot liiken-
neprosessiin ovat ennalta annetut, ikäänkuin ennalta sovittuina  tai  suunnitel-
tuina tekijöinä. Liikenneteknisten ratkaisujen yhdyskuntarakenteellisia  ja 

 kansantaloudellisia vaikutuksia  on  vaikea arvioida,  jos  mallinnusmenetelmät 
 olettavat, ettei liikenteefiä ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen  ja  talou-

teen. 

Liikennejärjestelmän kokonaisvaikutusta  maankäyttöön ei tunneta riitävän hy-
vin, eikä sitä pystytä käyttämään hyväksi suunnittelussa (Tielaitos  1992, s. 
28).  Yksinkertaista ratkaisua haetaan perinteisesti tavoitettavuuden käsit-
teestä. Tavoitettavuus  on  liikennetekninen  termi,  jolta  pyritään kuvaamaan lii-
kennejärjestelmän palvetutasoa laskennallisessa muodossa. Liikenteen pal-
velutaso tarkoittaa liikennejärjestelrnän kokonaisvaltaista kykyä tyydyttää yh-
dyskunnan liikkumistarpeita. Osatekijöitä ovat esimerkiksi liikenteen nopeus, 
hinta  ja  liikennevälineen  mukavuus. Palvelutaso kuvaakin suomen kielessä 
paremmin englanninkielisen  accessibility-sanan yleistä merkitystä kuin suora 
käännös. 

Tavoitettavuuden  avulla mitataan tavallisesti etäisyyttä,  jota  painotetaan ih-
misten  ja  yritysten vuorovaikutusten mandollisuuksilla. Vuorovaikutusmandol-
lisuuden eli potentiaalisten yhteyksien määrän sisältyttäminen pyrkii ottamaan 
huomioon maankäytön painopistealueita. Etäisyydellä tarkoitetaan sitä, että 
todellista pituutta mitataan  ja  painotetaan myös tekijöillä, jotka kulkijat mieltä-
vät matkantekoa pidentäväksi  tai  hankaloittavaksi,  esimerkiksi  matkan  vaati-
mien vaihtojen määrällä. Tavoitettavuuden tarkka määritelmä vaihteleekin riip-
puen asiayhteydestä. Ratkaisu liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen 
kuvaamiseen,  ja  samalla tavoitettavuuden kaava, perustuisi ajatukseen, jonka 
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mukaan oikein  määritetty tavoitettavuus  selittää yhdyskuntarakenteen kehitty-
mistä. Mitä  tavoitettavampi  paikka  on,  sitä suurempi  on  myös  sen  kasvupoten-
tiaah  (Hansen 1959, s.73). Koko  teoria voitaisiin pelkistää seuraavasti: 

 Tavoitettavuus,  joka mittaa  palvelutasoa,  on  liikennejärjestelmän  todellinen 
"tuote"  ja  tiheys (esimerkiksi  asukastiheys)  kaupunkirakenteen ensisijainen 

 tunnusluku.  Selvittämällä näiden tekijöiden  ja  ympäriston  suhteet  koko  järjes-
telmää olisi helppo ymmärtää  ja  hallita.  (Pisarski  1990, s. 4)  

Liikennettä  on  perinteisesti pidetty perusteena länsimaisen talouden kehityk-
selle  (Hart 1983, s.13).  Tutkimuksissa  on  kuitenkin ollut vaikeata osoittaa  ana

-lyyttisesti,  että  tavoitettavuuden  eri määritelmät selittäisivät  kattavasti  maan-
käytön sijoittumisen  (Deakin 1991).  Maankäyttöön ovat vaikuttaneet myös 
muut tekijät  (Knight  &  Trygg  1977).  Viimeaikaisissa yhdysvaltalaisissa teiden 

 ja  raideliikenteen vaikutusselvityksissä  on  huomattu, että yhteys kaupunkira-
kenteen muutosten  ja  liikenneinvestointien  välillä  on  hämärtynyt toisin kuin 
vanhemmissa vastaavissa selvityksissä. Ristiriitaa selitetään  sillä,  että  liiken-
nejärjestelmien  merkitys ihmisten sijoittumista  määräävänä  tekijänä vähenee. 
Nykyaikainen  kaupunkirakenne  on  "kyllästetty" liikenteen  palvelutasolla.  Uu-
sien investointien suhteellinen vaikutus  liikennejärjestelmän  toimivuuteen  on 

 siten pieni  (rajahyöty).  Lisäksi liikenteen osuus asukkaiden kustannuksista  on 
 yhä pienempi.  (Giuliano 1988, s.11-14).  Myös Englannissa  ja  Hollannissa  on 
 huomattu liikenteen merkityksen  vähentyvän  suhteessa muihin tekijöihin. Toi-

saalta ruuhkautumisen nähdään kasvattavan liikenteen merkitystä sijoittumi-
seen  (Botham  1983, s.52, De  Langen  & Verster  1979, s. 195).  

Pelkkää liikennettä  ja  erityisesti  sen  sujuvuutta ei siis voitane pitää enää ai-
noana maankäytön toimintojen sijoittumiseen vaikuttavana tekijänä. Tutkittu-
aan useita vuorovaikutuksia  huomioonottavia  malleja  Wegener (1987)  vetää 

 sen  johtopäätöksen, että  sijoittumispäätökset  perustuvat muihinkin tekijöihin 
kuin  liikenneyhteyksiin.  Liikkumisen merkitys vähenee, koska työ-  ja  vapaa- 
ajan käyttö muuttuu. Siksi sijoittumisen  mallintaminen  täytyy irrottaa liian kun

-teästä kytkennästä  liikenteeseen  ja  tasapainottaa  se  muiden  sijoittumistekijöi
-den  kanssa. 

Käytännön suunnittelussa  ja  päätöksenteossa eri  suunnittelusektorit  joutuvat 
ottamaan huomioon toisensa. Tutkimustyössä  ongelmakenttä  on  kuitenkin 
helppo ryhmitellä, jolloin tietty ala voidaan erottaa tutkimuksen kohteeksi. 
Tämä vaikeuttaa kokonaisvaltaisten menetelmien löytämistä. Kaupunkiraken-
teen kehityksen  vuorovaikutusten  ymmärtäminen vaatii monen tieteenalan sa-
manaikaista hyödyntämistä.  Yhdyskuntarakenteeseen  vaikuttavat useat erilai-
set ryhmät tietoisesti  tai  tietämättään.  Kokonaisvaltauset  mallit, jotka tutkivat lii-
kenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksia, perustuvat näiden monitahoisten 
ongelmien ratkaisemiseen.  

1.3  Liikenteen  ja  maan käytön  vuorovaikutusmallistot  

Mallin  tarkoituksena  on  Williamsin  ja  Flowerdelin  (1990)  mukaan 
 -  selittää tutkittavan järjestelmän toimintaa  

-  ennustaa järjestelmän lähtökohtien muutosten vaikutuksia 
 -  arvioida suunnitelmien vaikutuksia.  
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Malli kuvaa tutkittavaa ilmiötä siten, että olennaiset kytkennät siihen vaikutta -
vim  tekijöihin selitetään. Epäolennaiset  tai  liian vaikeat tekijät yksinkertaiste-
taan  tai  jätetään huomiotta.  (Williams & Beardwood 1993)  Malleja voi kuvata 
myös ilmiöiden kokeelliseksi selittämiseksi teorioiden pohjalta  (Batty 1976, s. 
15). 

Mallistohierarkia  

Yksittäinen malli voi olla hyvin yksinkertainen, esimerkiksi pisteiden kautta kul-
keva suora. Mallijärjestelmää, jossa kuvattavaa ilmiötä selitetään useiden toi-
sistaan riippuvien osamallien yhdistelmillä, kutsutaan mallistoksi. Liikenteen  ja 

 maankäytön malliston tarkoituksena  on  olla suunnittelun  ja  ennustamisen 
apuvälineenä selittämällä seuraavien tutkimusalueiden välisiä vuorovaikutuk-
sia  ja  tutkimalla niiden piirissä tehtäviä toimien vaikutuksia: (ISGLUTI  1988) 

-  talous (kansantalous, markkinatalous, yritystalous) 
-  tekniikka (maantiede, liikenne, ympäristötekniikka) 
-  suunnittelu (arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus) 
- yhteiskuntatieteet (sosiologia, politiikka) 

Malliston  teorioiden  ja  menetelmien yhdistelmillä voidaan mallintaa monia ra-
kennetun ympäristön vuorovaikutuksia. Mallistot jaetaan tarkoituksen  ja  laa-
juuden mukaan seuraaviin ryhmiin. Paikalliset mallit  (local area models)  tutki-
vat tietyn paikan maankäyttöä sekä  sen synnyttämää ja houkuttelemaa  liiken-
nettä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat kauppakeskukset, sairaalat  ja  huoltoase-
mat.  (Blunden &  Black 1984, s. 9) 

Kaupunkimallistot  (urban models)  keskittyvät kaupunki-  tai työssäkäynti
-alueen mallintamiseen. Keskeisenä liikenneteknisenä ominaisuutena  on hen-

kilöliikenteen merkitsevyys  suhteessa tavaraliikenteeseen  (Blunden &  Black 
1984, s. 13).  Mallin  ei tarvitse rajoittua  vain  yhteen kaupunkialueeseen. Mer-
kittävä ero seutumallistoihin  on  asumisen  ja sosioekonomisten  tekijöiden pai-
nottaminen (MEPLAN  1989). 

Seutumallistot  (regional models)  painottavat teollisuuden sijoittumista, eri  ta-
lousalueiden  vuorovaikutuksia sekä pitkänmatkan-  ja tavaraliikennettä (Blun-
den &  Black 1984, s. 13). Seutumallistot  voivat käsittää kokonaisen valtion  tai 

 osan siitä. Tutkimusalueen käsittäessä useita maita puhutaan usein kansain-
välisistä mallistoista. Malliteknisesti kansainväliset mallistot eivät eroa juuri-
kaan seutumallistoista. 

Suurten kaupunkimallien toimintaa  ja  soveltamista  on  selvitetty kansainväli-
sessä vertailutyössä. Tutkimuksesta nähdään, kuinka erityyppisiä malleja voi-
daan kehittää saman ilmiön selittämiseen. ISGLUTI-tutkimus osoitti, että  tu- - 
kenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalleilla  on  mandollista tutkia pitkän ai-
kavälin vaikutuksia.  (International Study Group on Land-Use/Transport Inter-
action 1988, s.418)  

Koska liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikusmekanismit ovat monimutkaisia 
 ja  alueen paikallisista tekijöistä riippuvia, ovat sovellukset yleensä jotakin tiet-

tyä tarkoitusta  ja  aluetta varten "räätälöityjä". Mallisovellukset eivät yleensä 
ole sellaisenaan siirrettävissä  muffle  alueille.  Mallien  toteutukset perustuvat 
kuitenkin yleisiin teorioihin  ja  menetelmiin, joten niitä voidaan verrata toisiinsa. 
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Tässä työssä ei  paneuduta mallistojen yleiskuvaukseen,  vaan tyydytään viit-
taamaan  jo  tehtyihin selvityksiin, kuten  Putman (1975,1983), Batty (1976), An

-derstig &  Mattsson  (1991), Wegener (1987),  Wuori  (1986)  ja  Ympänstöminis-
terlö  (1991).  Teona-analyysejä  ja  tutkimustuloskollaaseja  ovat tehneet  Deakin 
(1991)  ja  Giuliano (1988). 

1.4  Mallistot vaikutusselvityksen  osana 

 Vaikutusselvityksen  tavoitteet  

Mallistojen  käyttö liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen tutkimiseen ei 
ole itseisarvo, vaan niitä käytetään osaltaan  vaikutusarvioprosessissa. Vaiku-
tusarvion  tavoitteena  on  selvittää erilaisten toimien vaikutusta yhteiskuntaan, 

 kansantalouteen  ja  ympäristöön.  Sen  avulla voidaan siten edistää yhteiskun-
nan asettamien päämäärien toteutumista. Käytännössä selvitykset pyrkivät 
määrittämään erilaisten suunnitelmien yhteiskuntataloudellista kannattavuutta 

 hankearvioinnin  avulla.  Yhteiskuntataloudellisuus  tarkoittaa sitä, että  tuottoi
-hin ja  kustannuksiin lasketaan välittömän rahassa mitattavan tuloksen lisäksi 

myös välilliset tuotot  ja  kustannukset sekä rahalliset  kustannuserät (ITA 
 1993).  

Selvityksen  perusteiksi  tarvitaan jonkinlainen arvio muutosten suuruudesta. 
Seuraavassa  on  lueteltu  vaikutusselvitykselle  Suomessa  ja  muualla asetet-
tuja tavoitteita, jotka vaikeuttavat vaikutusten kattavaa selvittämistä pelkän 
päättelyn avulla  tai  herättävät kysymyksiä perinteisten menetelmien riittävyy-
destä (Liikenneministeriö  1993,  TIA  1993, VW 1991, Williams  &  Moore 1990, 
Bates et al. 1992, OECD 1985,  Dupuit  1844, Goodall 1978,  Ruijgrok  1987, 

 Snickars  1987, Williams 1987).  

Päätöksenteon  rationalisoiminen  

Päätöksenteon  on  koettu tapahtuvan irrallaan suunnittelun perusteista.  On 
 myös epäilty, että  osa  päätöksenteossa käytetyistä  perusteluista  ei aina kestä 

rationaalista tarkastelua suunnittelijan kannalta. Toisaalta suunnittelijan teke-
mät ratkaisumallit perustuvat yleensä teknisiin toteutuksiin.  Päättäjän  on  han-
kala arvioida niitä suhteessa tavoitteisiin, jotka eivät aina ole pelkästään las-
kennallisesti perusteltavissa. Suunnittelijan  ja  päättäjän  välille syntyy  infor-
maatiokatkoksia,  mikä johtaa virheelliseen prosessiin. 

Vaikutusten tasapuolinen  kohdentuminen  

Usein  vaikutusselvityksissä  haetaan kannattavuudelle  vain  yhtä suurella: yh-
teiskuntataloudellista  kokonaishyötyä.  Yhteiskunnassa  on  kuitenkin erilaisia 
sosiaalisia  ja  taloudellisia ryhmiä, joihin toimenpiteet vaikuttavat eri tavoin, 
jopa vastakkaiseen suuntaan kuin ryhmien yhteenlaskettu vaikutus. Samaten 
vaikutukset  kohdentuvat  alueellisesti  en  tavoin, erityisesti liikenteessä. 

Yksilö arvottaa  hyötyjä  vain  omalta kannaltaan  ja  eri perustein kuin  on  yh- 
teiskunnallisesti järkevintä. Esimerkiksi rakentajat saattavat nähdä puistot 

 vain  uusina  rakentamismandolljsuuksiria.  Yhteiskunnan tehtävä  on  siksi  verot- 
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taa  tai  tukea markkinoita niin, että myös yhteiskunnalliset arvot  ja hyödyt  tule-
vat mukaan yksityisten markkinoiden tekemiin päätöksiin  ja hyötylaskelmiin. 

 Tähän tarvitaan arvioita hyötyjen  ja  haittojen kohdentumisesta. 

Liikennemuotojen  ja  hankkeiden arvioinnin  yhteismitallistaminen  

Eri liikennemuotojen investointeja arvioidaan toisistaan poikkeavalla tavalla. 
Yhteiskunnan taloudenpidon kannalta tämä ei ole järkevää, koska investoinnit 
tehdään samoista, rajallisista resursseista.  Jos  vaikutukset halutaan yhteis-
mitallistaa, täytyy myös arviointiprosessin perustua samoihin periaatteisiin  ja 

 menetelmiin. Kulkumuotoja tulisi tutkia yhtäaikaa unohtamatta kevyiden kulku- 
muotojen merkitystä. Eri toimenpiteiden vaikutukset  ja  perustelut saattavat 
usein olla päällekkäisiä, jolloin myös erilaisten suunnitelmien yhteisvaikutuk

-sia ja  ajoittamista tulisi tutkia. 

Liikenneinvestoinnin  vuorovaikutus rakennetun ympäristön kanssa  

Liikennehanke  voi vaikuttaa kulkumuotojakautuman lisäksi myös yhdyskunta-
rakenteen muotoon  ja  sitä kautta takaisin liikenteen kysyntään  ja  suuntautumi-
seen.  Jos  tätä vuorovaikutusta ei oteta huomioon, voivat suunnitelmat perus-
tua vääriin lähtökohtiin. Esimerkkinä tästä voidaan pitää suurten liikekeskus

-ten  syntymistä suurten väylien varteen. 

Vaikutukset talouteen  

lnfrastruktuurihankkeiden  halutaan parantavan alueen elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä. Kansainvälisen talouden yhdentyessä kilpailukyvyn käsite 

 on  noussut merkittäväksi tavoitteeksi kansantalouden sisäisen tehokkuuden 
rinnalle. Taloudelle  on  kuitenkin leimallista, että saavutettavat hyödyt heijastu-
vat haiftoina jonnekin muualle. Näin esimerkiksi maan arvon nousu liikennein-
vestoinnin läheisyydessä laskee maan arvoa muualla.  Osa  hyödyistä  jää  kui-
tenkin toiminnan tehostumisen myötä kokonaishyödyiksi. Talouden voimak-
kaat muutokset aiheuttavat arvioinnin lähtökohtiin huomattavia epävarmuus-
tekijöitä, joiden vaikutuksia tulisi myös tutkia. 

Ruuhkautumisen  ja  kysynnän  joustojen  huomioonottaminen 

Vaikutusten  ja hyötyjen  arviointi  on  vaikeaa tilanteessa, jossa liikenne ruuh-
kautuu  tai  kulutus voi vaihdella  hinnan  muutosten takia. Silloin  osa  matkoista 
saattaa jäädä tekemättä eikä kiinteisiin kertoimiin perustuva liikenteen arvioin-
tijärjestelmä pysty ottamaan huomioon muodostuvaa piilevää kysyntää. Esi-
merkiksi uuden tieinvestoinnin oletetaan helpottavan ruuhkautumista  ja  siten 
saavan aikaan merkittäviä aikasäästöjä, mutta lisäkapasiteetin aiheuttama  Ii-
säkysyntä  saattaakin mitätöidä ne. 

Suunnittelu-ja  päätöksenteko  mallien  pohjalta  

Mallien  käyttö edellyttää suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessilta täsmällisten 
määritelmien ja  tavoitteiden asettelua, koska vaikutuksia kuvataan matemaat-
tisten kaavojen  ja mitattavien suureiden  avulla. Samalla mallistolta edellyte-
tään prosessin kannalta kandensuuntaista vuorovaikutusta. Malliston käyttöä 
havainnollistaa  kuva  2.  Suunnittelijan  on  voitava käyttää suunnittelun teknisiä 
käsitteitä. Päättäjän  on  toisaalta saatava tietoa yleisesti ymmärrettävien mitta- 
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Kuva  2.  Mallisto  suunnitteluprosessissa  

reiden avulla  ja  helposti  haliittavaUa  tavalla.  Mallin  avulla suunnittelijan tek-
nisten ratkaisujen aiheuttamia vaikutuksia voidaan simuloida  päättäjän  vii-
tekehyksen  vaatimusten mukaan. Laskelmien pohjalta suunnitelmia voidaan 
muuttaa  tai  tarkentaa. Mandollisia haluttuja muutoksia  ja heränneitä  kysymyk-
siä selvitetään uusilla  testeillä.  

Jotta suunnittelua  ja sen alkaansaamien  ratkaisujen vaikutuksia voidaan arvi-
oida, täytyy kaikkien päätöksenteossa tarvittavien tekijöiden muutosten taso 
selvittää. Järjestelmän  kuvauksessä  käytettävät tekijät,  aluejako, tarkkuustaso 

 ja aikajänne, määräytyvätkin vaikutusselvitysten  tavoitteiden pohjalta.  

1.5  Tutkimuksen tarkoitus 

Edellä esitettyjen vaatimusten valossa  arviointijärjestelmältä  edellytetään pal-
jon.  Vaikutusselvityksen  kohteena oleva järjestelmä  ja  siinä vaikuttavat ilmiöt 
ovat monimutkaisia. Tässä työssä tutkitaan liikenteen  ja  maankäytön vuoro-
vaikutuksia  simuloivan  mallin  mandollisuuksia selvittää vaikutuksia  kattavasti 
numeraaliseen  tietoon  ja  menetelmiin pohjautuen. 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  on  otettu yhdeksi keskeiseksi tutki
-muskohteeksi  Suomessa  (Tielaitos  1992,  Liikenneministeriö  1992).  Liikenteen 

 ja  maankäytön  vuorovaikutusten mallintamista  on  kokeiltu  MEPLAN -menetel-
mällä. Ympäristöministeriö  ja tielaitos  käynnistivät vuonna  1992 koeprojektin, 

 jonka tarkoitus oli kokemusten  keräämiseksi  luoda alustava malli 
 päkaupunkiseudusta.  Tulokset olivat rohkaisevia. Tehdyt kokeet osoittivat 

 mallin  toimivan loogisesti. (Ympäristöministeriö  1993) 

ISGLUTI-tutkimuksessakin  mukana ollut  MEPLAN-mallijärjestelmä  on  englan- 
tilaisen  Marcial Echenique &  Partners Ltd:n  laatima liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutuksia  simuloiva  ohjelmisto. Alkujaan Cambridgen yliopiston maan- 
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käytön  taboratoriossa  suunniteltua  mallijärjestelmää  on  kehitetty lähes kah-
denkymmenen vuoden ajan.  Yleiskäyttöistä mikrotietokonesovellusta  on  kehi-
tetty vuodesta  1985  asti. 

Pääkaupunkiseudun  MEPLAN-koemalli simuloi  monipuolisesti liikennettä, 
 maankäyttöä  ja  taloutta. Panos—tuotos-malleilla selitetään eri tekijöiden välisiä 

vuorovaikutuksia.  Joustomalleilla  kuvataan markkinoiden kysynnän  ja  tarjon-
nan suhteita.  Liikennemalleilla  kuvataan  katuverkon  toimintaa  ruuhkautu

-vassa  tilanteessa, jolloin liikenteen sujuvuus muuttuu. Malleissa  on  kuvattu 
myös eri  pääkulkumuodot,  jotka ovat  henkilöautoliikenne, joukkoliikenne, ke-
vytliikenne  ja tavaraliikenne.  Malli  on  kuitenkin  kalibroitu  karkeasti harvalla 

 aluejaolla  ja tekijäryhmittelyllä. Koemalliprojektin  tavoite oli kokeellinen  ja  tu-
loksien tarkkuus suuntaa antava.  Koemallin  teon yhteydessä määritettiin  tes-
titoimenpiteitä,  joilla  mallin  käyttäytymistä voitiin tutkia. (Ympäristöministeriö 

 1993)  

Mallilla  on  tutkittu myös pääkaupunkiseudulle suunniteltujen  tietullien  vaiku-
tuksia  YTV:n  (1993)  toimeksiannosta  ja  liikenteen  hinnoittelua  Liikenneminis-
teriön  (1994)  toimesta. 

Työn toisena tavoitteena  on  mallin  toimintaa  selvittävien  testien teko  ja  analy-
sointi. Esimerkiksi  liikennejärjestelmän  palvelutaso  on  MEPLAN-mallijärjes-
telmässä  tekijä, joka vaikuttaa osaltaan maankäytön muuttumiseen. Testaa

-maIla mallijärjestelmää  siihen  ja  ruuhkautumiseen  vaikuttavilla  muutoksilla 
tätä suhdetta voidaan selventää. Testien määrittely pyritään tekemään  ISG-
LUTI -tutkimuksen  (1988)  testejä vastaavasti, jotta tuloksia voidaan verrata 
vastaaviin maailmalla tehtyihin malleihin. Testit koostuvat  

- kasvuskenaarioista  vapaassa  tai  rajoitetussa  maankäytössä 
 -  maankäytön  ohjauskeinoista 

-  liikenteen  hinnoittelukokeista. 
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2  MEPLAN -MALLISTO  JA  SEN  SOVELLUS 

 2.1  Periaate  ja  teoriat  

MEPLAN -mallisto  on  tarkoitettu liikenteeseen  ja  maankäyttöön liittyvien ilmiöi-
den tutkimiseen sekä niihin liittyvien toimien vaikutusten arvioimiseen. Ohjel-
miston yleiskäyttöisillä osamalleilla voidaan toteuttaa erilaisia, kuhunkin tilan-
teeseen  ja  lähtöaineistoon  soveltuvia malleja. 

Perusoletukset 	 Ennuste  
tasapainotilan  ulkoiset tekijät 	 muutosmallit 
rajoitukset, ohjaus 	 skenaariot  ja  strategiat 

Poikkileikkaustilan  teen  tasapaino tila 
Maankäyttö/talous  
kysyntä  

i  
kulutus/pal tuoto  

työpaikat 
asukkaat 
rakennuskanta 

sijoittuminen 

vuoro vaikutuks  et  

sujuvuus 

Liikenne  
matkamatriisit 

kulkutavan  valinta 

reitinvalinta 

liikennejärjestelmät  

Vaihtoehtojen analysointi  ja  arviointi 

 Kuva  3.  MEPLAN-malliston  rakenne  

Malliston  rakenne perustuu kahteen pääperiaatteeseen: 
-  liikenteen kysyntä johdetaan pääosin maankäytön taloudellisista 

vuorovaikutuksista  
ja  toisaalta: 

-  maankäytön sijaintiin  ja  talouden virtojen suuntautumiseen vaikut-
taa puolestaan liikennejärjestelmän palvelutaso. 

Maankäytön taloudellisia vuorovaikutuksia kuvataan alueellisen panos—tuo-
tos-mallin  avulla, jossa kytkentöjen voimakkuudet määräytyvät tarvittaessa 
kysynnän  ja  tarjonnan joustojen mukaan. Sijoittumisen, kulkumuodon  ja  reitin 
valinta perustuu stokastisiin eli todennäköisyyden säännönmukaisuuksia nou-
dattaviln vatintamalleihin. MEPLAN hajoittaa perinteisen liikenteen neliporras

-mallin  kahteen pääosaan: 
Tuotokset  ja  niiden suuntautuminen lasketaan maankäyttömal-
lissa, jolloin maankäytöllisetja taloudelliset suhteet/rajoitukset voi-
daan ottaa huomioon. 
Kulkumuodon  ja  reitin valinta tapahtuu liikennemallissa saman-
aikaisesti. Kaikki kulkumuodot myös sijoitellaan samalla kertaa. 
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järjestelmästä.  Economic base  -teoriaa panos—tuotos-tekniikka alkaa muistut-
taa erityisesti silloin, kun siinä huomioidaan  vientisektoritja ns. loppukysyntä-
sektorit, jotka eivät tuota muille sektoreille mitään  (esim.  armeija).  (Isard  1967)  

Eniten puhdas panos—tuotos-tekniikka saa kritiikkiä  sen staattisuuden  vuoksi. 
Tauluista saatavat kertoimet ovat  vakioita,  joilla ennustaminen ei ota huomi-
oon  hintamekanismeja,  muutoksia  sektorien  välisissä suhteissa  tai  uusien  
sektorien  syntyä  (Isard  1967,  ss.  338-343).  MEPLAN -malleissa näitä haittoja 
vähennetään siten, että  ennustetilanteissa sektoreiden  panos—tuotossuhteita  
voidaan muuttaa.  Hintamekanismit  on  sisällytetty panos—tuotos -mallin  laske-
misen yhteyteen.  Mallijärjestelmän  toteutus  tietokoneohjelmaksi  on  tehty si-
ten, että erilaisia  economic base  -teorian ja  panos—tuotos  tekniikoiden  piirteitä 
voidaan vapaasti soveltaa kunkin  lähtöaineiston  ja mallinnustilanteen  mu-
kaan.  

MEPLANin maankäyttömalli  perustuu panos—tuotos -mallin  soveltamiseen. 
Esimerkiksi  elinkeinot  tarvitsevat työntekijöitä. Työntekijät puolestaan "kulutta-
vat"  ruokakuntia,  eli yksi työntekijä muodostaa keskimäärin tietyn kokoisen  
ruokakunnan. Ruokakunnat  kuluttavat asuntoja  ja  palveluita (eli työpaikkoja). 
Samaan aikaan kun tekijä kuluttaa toista tekijää, siirtyvät yleensä  kulutettavan  
tekijän kustannukset  kuluttavalle  tekijälle. Syntyy kauppaa eli markkinat, jotka 
toimivat kysynnän  ja  tarjonnan lakien mukaan. Kaikki tekijät eivät voi sijaita sa-
malla alueella.  Osa  tekijöistä voidaan kuljettaa kysynnän luo. Kun tuote siirtyy 
sitä  kuluttavalle  tekijälle, syntyy liikennettä. Samalla liikenteen  aikaansaamat  
kustannukset voivat siirtyä joko kuluttajan  tai  tuottajan maksettaviksi. Nämä 
tuotanto-  ja liikennekustannukset  sekä markkinat vaikuttavat alueen  ominais-
piirteiden lisäksi eri tekijöiden sijoittumiseen. 

Kun alueen perustekijät  on  sijoitettu alueille, niiden panos—tuotos-suhteiden 
vaatima kysyntä  sijoitellaan  seuraavaksi. Kun tämä  lisäkysyntä  on  sijoiteltu,  on 
se  puolestaan jälleen synnyttänyt lisää kysyntää. Prosessi jatkuu kunnes 
kaikki kysyntä  on  sijoittunut alueelle. 

Panos—tuotos-kytkentöjen  laskemisen yhteydessä selvitetään myös  
- joustojen  vaikutukset kysynnän määrään  
-  alueiden rajoitukset  (esim.  kaavoitus)  
-  liikenteen  vastusten  (matka-aika  ja  -kustannukset) vaikutukset si-

joittumiseen  
-  alueellisten erojen vaikutukset sijoittumiseen.  

Joustot  riippuvat taloudellisista tekijöistä  ja  niiden välisistä  kytkennöistä.  MEP
-LANissa  on  useita eri tarkoituksiin sopivia  joustomalleja. Koemallissa  käytet-

tyjä  joustomalleja  selostetaan  möhemmin  tässä luvussa.  

Stokastiset valintamallit 

Stokastisten  mallien  periaatteena  on,  että malliin tunnettujen muuttujien lisäksi  
sisällytetään satunnaistekijä,  joka pyrkii ottamaan huomioon  (MEPLAN  1989) 

 -  muuttujat, joita ei ole  mallitettu  tai  ei voi  mallintaa 
-  valinnan  tekijöiden tekemiä virheitä  tai  tiedon puutetta  
-  valinnan  tekijöiden erilaisia arvostuksia  tai  lähtökohtia  
-  valinnan  tekijöiden erilaisia  valintatilanteita  ja  sijoittumista.  
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Liikennetekniikan ennustemenetelmissä  käytetään yleisimmin  logittimallia. 
 Mallissa oletetaan, että  satunnaistekijä  on  Weibull -jakautunut.  Mallin  kaava 

voidaan usean  kulkumuodon  tapauksessa kirjoittaa seuraavaan muotoon:  

—?G 

= 

Gmon  valinnan yleistetty vastusfunktio  (tai hyötyfunktio).  Mallissa  2 (lambda) 
on ns. muotoparametri,  joka määräytyy käytetyn jakauman  varianssin  perus-
teella.  Yleistettyä  vastusta voidaan  mallintaa  monipuolisesti, kun malli  kalib-
roidaan  yksilöiden  haastatteluaineistojen  avulla.  Ennustetarkoituksia  varten 
mallit  on  kuitenkin siirrettävä vastaamaan  alueittaisia aineistoja,  muuten mallit 
vääristävät merkittävästi  ennusteprosessia  (Daly & Ortuzar, s. 639).  Kun  logit-
timallia  käytetään yksinään selittämään sijoittumista  tai  vaihtoehtojen valintaa, 

 vastusfunktioon sisällytetään  usein useita erilaisia muuttujia.  MEPLAN-mene-
telmässä periaatteena  on,  että  mallinnettava  prosessi  on  jaettu useaan yksin

-kertaisempaan osamalliin.  Esimerkiksi  kulkutavan valintamallissa  jokaiselle 
 sosioekonomisesti homogeeniselle päätöksentekijäryhmälle kalibroidaan 

 oma  valintamalli.  Malliin  sisällytetään  matkaan liittyviä muuttujia kustannuk-
sista,  matkan  pituudesta  ja  ajasta.  Kulkumuotokohtaiset  palvelutaso-  tai  muut 
tekijät kuvataan  kulkumuotokohtaisella vakiolla  tai  verkon ylimääräisillä  vas-
tuksilla.  Selviä alueellisia eroja voidaan kuvata  ns. aluekohtaisten terminaali-
vastusten  avulla.  

Residuaalit huomioonottava stokastinen valintamalli 

MEPLAN -menetelmässä sekä liikenteen  valintamallit  että maankäytön vuoro- 
vaikutukset  ja  sijoittuminen perustuvat  stokastiseen  mallin. Mallin  asukkaiden, 
työpaikkojen  ja  muiden toimintojen etäisyydestä  riippuvaan vuorovaikutusto-
dennäköisyyteen määritetään  lambda-vakiot  (X),  joiden avulla  maankäyttö  le-
viää alueelle.  Lambdat määritetään  käytännössä siten, että  aluella  havaitut 

 keskimatkanpituudet  toteutuvat. 

Pääasiassa etäisyyteen  ja  kustannuksiin perustuva malli kuvaa harvoin täy-
dellisesti  havaittuja  valinta-  tai sijoittumispäätöksiä.  Mallin kalibrointiin  jää re-
siduaaleja  eli  jäännöstermejä,  jotka ovat havaittujen  ja mallinnettujen  arvojen 

 erotuksia.  Näiden  residuaalien  oletetaan kuvaavan sellaisia alueen paikallisia 
tekijöitä, jotka eivät muutu, kun järjestelmässä tehdään muutoksia. Silloin 
näitä  jäännöstermejä  voidaan kuljettaa mukana,  ja  lisätä ne järjestelmän muu-
tosten yhteydessä  malliprosessiin.  Tähän  on  kuitenkin kaksi vaihtoehtoa:  

Mallin vastusfunktiolausekket  em  kerrotaan  havaitulla arvolla  
q-  ja vastusfunktiona  Gm  käytetään muutosta  AG m  Tätä kutsu- 
taan  logitin muutoskaavaksi  (incremental  logit  model). Logittimal- 
lista  tulee seuraavan muotoinen  (Bates 1993): 

—XAG  q e m 
—&AG q,e  m  

ln, 
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-  Mallin hyötyfunktioon  Gm määritetään residuaali(matriisi) z  siten, 
että havainnot  ja mallin  antamat arvot ovat samat. Mallia kutsu-
taan  residuaalivastusmalliksi  (residual disutility model).  Mallin 

 muoto  on 

e (Gm  + Zm ) 

	

p,n = 	
e X  (Gm  +  Z) 

112'  

MEPLAN  käyttää jälkimmäistä tapaa, koska malli  on  helpompi toteuttaa tieto
-koneohjelmaksi. Residuaalivastusmatriisi  voidaan myös ottaa yhdeksi teki-

jäksi muissa  mallisovelluksen osamalleissa.  Lisäksi  residuaalivastuksien  ra-
kennetta  ja  ominaisuuksia voidaan tutkia edelleen  mallien  parantamiseksi. 

 (Williams & Beardwood 1993)  

Varsinkin  määräpaikan  valintaa  mallinnettaessa  on  huomattu, että  residuaa
-lien sisällyttäminen  malliin ottaa huomioon sellaisia maantieteellisiä seikkoja, 

joita muuten olisi vaikea  mallintaa  pelkkinä matkaan liittyvinä  vastuksina.  Täl-
laisia ovat esimerkiksi valtiolliset  tai  alueelliset rajat. Liikenteeseen liittyy usein 
sellaisia tekijöitä, joita ei voi  luokiteltujen  aineistojen perusteella suoraan selit-
tää. Esimerkiksi teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden  ominaisuuksissa 

 saattaa olla sellaisia pieniä eroja, jotka pakottavat jonkin yrityksen hankki-
maan raaka-aineet kaukaa, vaikka samaan kategoriaan  mallitettua  ainetta 
olisi huomattavasti lähempänä.  (Williams & Beardwood 1993)  

Menetelmän ominaisuus  on,  että  kalibrointi  kuvaa havaittua aineistoa hyvin, 
koska erot  mallintuvat residuaalitekijöihin.  Vaarana  on,  että havaittujen aineis-
tojen mandolliset virheet  kopioituvat  malliin.  (Williams & Beardwood 1993) 

2.2  Pääkaupunkiseudun  mallin  kuvaus  

MEPLAN-mallistoa  esitellään Ympäristöministeriön  ja Tielaitoksen  toimeksi
-antona  tehdyn pääkaupunkiseudun  koemallin  avulla. Pääkaupunkiseudun 

malli  on  suunniteltu yleisimpiä  MEPLAN -järjestelmässä olevien teorioita  ja 
 tekniikoita käyttäen, mutta  se on  kuitenkin melko karkea  ja  yksinkertainen. Si-

ten kaikkia  MEPLAN -järjestelmän mandollisuuksia ei ole käytetty pääkaupun-
kiseudun  sovelluksessa.  Malli antaa kuitenkin  ymmärrettävän  kokonaiskuvan 
tärkeimmistä  mekanismeista  ja vuorovaikutuksista,  joita liikenteen  ja  maan-
käytön malleissa yleensä pyritään kuvaamaan.  

Al  ueja  ko  

Alueellinen  mallintaminen  perustuu tutkittavan alueen jakamiseen eri  osa-alu-
eisiin mandollisimman  tarkoituksenmukajsestj.  Osa-alueille muodostuu toisis-
taan poikkeavia  mallinnettavien  tekijöiden yhdistelmiä.  Lähtötiedot  kerätään 
näitä  osa -alueita myötäillen. Uudenmaan alue  on  jaettu  mallintamista  varten 

 24  sisäiseen  osa-alueeseen. Lisäksi mallissa  on  yksi ulkopuolinen alue, joka 
kuvaa "muuta maailmaa".  Pääkaupunkiseutu  on  jaettu  19  alueeseen  YT\J:n 
suuraluejaon  mukaan. Uusimaa  on  jaettu viiteen alueeseen pääkaupunkiseu-
dun  ulosmenoväylien  mukaan.  
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Kuva  4.  Koemallin aluejako 

Maankäytön  lähtötietoja  ja  niiden  mallintamista  ajatellen  aluejako  toimii melko 
hyvin lukuunottamatta muun Uudenmaan liian harvaa jakoa.  Aluejako  on  tilas-
tollisen tarkkuuden kannalta osittain jopa liian tiheä, koska joillekin  lähtötie-
doille  saadaan alueittain liian pieniä otoksia, kuten Pohjois-Espoon  suuralu-
eelle. 

Liikenteellisesti  pääkaupunkiseudun  aluejako  on  karkea.  MEPLAN  saatiin kui-
tenkin toimimaan tyydyttävästi myös  karkeata aluejakoa  käyttäen. 

Liikenteen kuvaus  

MEPLAN  ei ote sidottu mihinkään erityiseen  kulkumuotojakoon  tai matkaryh-
mäjakoon. Liikennemallin  rakennetta  on  hahmoteltu kuvassa  5. Maankäyttö

-mausta saatavat  matkaryhmittäiset matriisit  jaetaan  kulkumuodon valintamal-
leissa kulkumuotoihin. Kulkumuodot  on  jaettu  hierarkisesti  käyttäjän  kulkuta-
poihin  ja  verkon  kulkumuotoihin.  Käyttäjän  kulkutavat  vastaavat suomalaisten 

 liikennetutkimusten kulkumuotoja.  Verkon  kulkumuotojen  määrittäminen mah-
dollistaa samanaikaisten  ja  toisiinsa vaikuttavien  kulkumuotojen  kuvaamisen.  

Lilkennemallin  toteutus pohjautuu lähes yksinomaan Pääkaupunkiseudun  iii-
kennetutkimus 1988:n  tietoihin. Tarkoituksena oli tutkia  maankäyttömallin  tar-
joamia  tisämandollisuuksia vaikutusanalyyseissä.  Alkuperäinen ajatus 

 LITU88:n liikennemallien  käytöstä  MEPLAN -toteutuksessa ei onnistunut.  Lii-
kennemallit  jouduttiin  kalibroimaan  uudestaan. Työssä pyrittiin käyttämään 
mandollisimman pitkälle  LITU88:n  tuloksia  ja  tutkimuksia. Koska menetelmien 
lähtökohdat eroavat, ilmeni joidenkin lähtökohtien  ja  tulosten käytössä ongel-
mia. Ongelmat pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan, vaikka tulosten tarkkuudesta 
jouduttiin joiltakin osin tinkimään.  
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Matkaryhmät  (flows)  

Työmatka 	Asiointimatka 	Tyyppi  N 

IN 
I2\  

kayttajan kulkutavat  (user modes) 	'Nf 	 _________________ 
Automatka 	Joukkoliikennematka 	• 	Tyyppi  N 	1 

k  
Verkon  kulkumuodot  (modes)  

KäveI 	Auto 	1ussi. 	Juna 	I 	J  TyyppiN] 

Linkkityypit  (link 	
pes) Linkkitypi  I 	nppi2 yyppi  N 	I  

Verkon  f'ysinen  

Kuva  5.  MEPLAN1n Iiikennejärf este/man  komponentit 

Pääkaupunkiseudun  koemallissa matkaryhmät  on  ryhmitelty seuraavasti: 
 - autollisten  työntekijöiden  työmatkoihin 

- autottomien  työntekijöiden  työmatkoihin 
- koulumatkoihin 
-  muihin  kotiperäisiin  matkoihin  
-  ei-kotiperäisiin  matkoihin  
- tavaramatkoihin.  

Käyttäjän  kulkutapoja  on  kolme: 
 -  auto 

- joukkoliikenne 
- kevytliikenne.  

Verkon  kulkumuodoiksi  on  määritelty: 
 -  auton ajo  

-  automatkan liityntäkävely 
-  auton  pysäköinti 
- joukkoliikenteen liityntämatka 
- joukkoliikennevälineessä  ajo 

 -  raskaan liikenteen ajo.  
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Linkkityyppejä  ovat: 
-  auton liityntäkävely 

-  auton liityntä tieverkkoon 

-  auton liityntä pois tieverkosta 

-  auton pysäköinti 

- tutUt  

-  alueiden sisäinen ajoneuvoliikennne 

-  autolla ajo  (10 linkkityyppiä  nopeuden mukaan) 

- ulkoisten alueiden liityntä 
- joukkoliikenteen liityntäkävely pysäkiltä 
- joukkollikenteen liityntäkävely pysäkille 

- joukkoliikennevälineen  odotus 

- raideliikenteen liityntäliikenne 

-  alueen sisäinen joukkoliikenne 

-  ajo bussissa 

-  ajo metrossa 

-  ajo junassa 

-  kevyen liikenteen väylät.  

Mallin  tekijät  (engl.  factor)  

Kaikista mallissa olevista taloudellisista yksiköistä  tai  toiminnoista käytetään 
termiä tekijä. Taulukossa  3 on  lueteltu  mallin  tekijät  ja  niiden ominaisuudet. 
Koska malliin  on  lisätty tekijöitä sitä mukaa kun niitä  on  tarvittu, eivät tekijät ole 
loogisessa järjestyksessä. 

Liikenteellisellä  tekijällä tarkoitetaan sellaista tekijää, jonka tuote voidaan 
tehdä eri alueella kuin  se  kulutetaan. Samalla aikaansaadaan liikennettä. Te-
kijän sijoittumisessa otetaan tällöin huomioon myös liikenteen vastus. 

Pääkaupunkiseudun koemalli poikkeaa muista tehdyistä MEPLAN-malleista 
siten, että ruOkakuntien ohella myös työntekijät ovat erillisenä tekijänä. Tämä 

 sen  takia, että lähtötiedot olivat joiltakin osin ruokakuntakohtaisia (esim. kes-
kikoot, kulutus)  ja  toisaalta joiltakin osin työntekijäkohtaisia (esim. työntekijä- 
määrät sektoreittain  ja  alueittain). Muissa malleissa ruokakunnat ovat suoraan 
olleet "kulutuksen" kohteena elinkeinoille. Havaittu ruokakuntakoko ei ole Hel-
singin seudulla vakio, vaan muuttuu  osa-alueilla liikuttaessa keskustasta ulos-
päin. Tämä voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi vyöhykkeisillä ruokakunta-
koon vaihteluilla, mutta  se  aiheuttaisi kokonaisasukasmäärien muutoksia  jos 

 ruokakuntien alueellinen jakautuminen muuttuisi. Siksi koemallin tulosten suo-
raviivainen tarkastelu tulisi hankalammaksi, joten keskimääräinen työntekijä! 
ruokakuntasuhde päätettiin pitää vakiona. Malliin tulee ristiriitatilanne kalib-
roinnin kannalta. Sekä ruokakuntien että työntekijöiden määrää ei saa näinol-
len kiinnitettyä tarkasti havaintoihin residuaatien avulla. 
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Nro  Tekijä Ryhmä Yksikkö  LST 1 ) TUT2) 

autollinen ruokakunta  asukas ruokakunta  0 
2  autoton ruokakunta  asukas ruokakunta  0 
3  teollisuus  ja tukkukauppa  elinkeino työpaikka  

4  vähittäiskauppa elinkeino työpaikka  

5  yksityiset palvelut elinkeino työpaikka  

6  julkiset palvelut elinkeino työpaikka  3 

7  peruskoulutus elinkeino työpaikka  

8  asunnot tila työpaikka  

9  teollisuustilatja  varastot tila kerros -m2  

10  liiketilat tila kerros-m2  

Il  toimistot tila kerros-m2  

12  julkiset rakennukset tila kerros -m2  

13  koulut tila kerros-m2  

14  ei-kotiperäiset matkat liikenne ajon. matka •  
15  muu kulutus  asukas mklkk  

16  työntekijä autollisesta ruokak.  asukas  työntekijä  

17  työntekijä autottomasta ruokak.  asukas  työntekijä  

18  tavaramatkat  liikenne ajon. matka •  
19  asuntorakentamispotentiaali  tila  ha 

20  liikerakentamispotentiaali  tila  ha  

LST=Iiikuteltava  tekijä  (transportable factor)  
2 TUT=perustekijä  eli  tasapainotilan  ulkoinen tekijä  (external factor),  kts  .2.6 

 •tekijä  on  kokonaan  tasapainotilan  ulkoinen tekijä  
0=tekijä  on  osittain  tasapainotilan  ulkoinen tekijä 
•=tekijä  on  liikuteltava tekijä 

Taulukko  1:  Pääkaupunkiseudun  koemallin  tekijät  
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2.3  Maankäyttömallin  toiminta 

Panos—tuotos-suhteet 

Koemallin  eri tekijöiden väliset suhteet  on  lueteltu seuraavassa taulukossa. 

"Kuluttava" 
 tekija 

,,  Tuottava  tekija Jousto  Liikenne  

ruokakunnat  (1,2)  asunnot  (8) asumiskust. - 

ruokakunnat  (1,2) elinkeinot  (4-7)  hinnat koulu/muut kotip.  matkat 
(paitsi työmatkat) 

ruokakunnat  (1,2)  muu kulutus hinnat - 

ruokakunnat, teolli- 
 suus, kauppa  (1-4) 

teollisuus, peruskou- 
lutus  (3,7)  

etäisyys ei-kotiperäiset matkat 

teollisuus  (3) ruokakunnat, teolli- 
 suus  (1-3) 

etäisyys tavaramatkat 

elinkeinot  (3-7)  työntekijä  (16,17)  palkat kotiperäiset työmatkat 

elinkeinot  (3-7)  toimitilat  (9-13)  vuokrat -  

työntekijät  (16,17) ruokakunnat(l,2) - -  

Taulukko  2:  Tekijöiden väliset yhteydet 

Algoritmi 

Kuvassa  3  esitetään  sijoittumisalgoritmi kaaviona.  Seuraavissa kappaleissa 
selostetaan  algoritmin  osia.  (MEPLAN  1989) 

PERUSKULUTUS 

Peruskulutus  

RAJOITUKSET 

Kustannukset 

LIIKENNE  

Keskim. matkanpit.  I  Kustannukset Aluekoht. siJ.tekiiätj, 	
Keskim. 

SIJOITTUMINEN  
Tuotanto 

eikuIutus 

jen  vaihtelu  - 

lUOTOT 

Lisäkysyntä 

JOUSTOT  

otokset Kysyntä 

Keskim.  hinna/ 	Pano 
	 KULUTUS  

Kuva  6.  Maankäytön sijoittumisalgoritmi (MEPLAN  1989) 
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Taloudellisten virtojen  ja  sijoittumisen funktio 

Tietyt tekijät voidaan tuottaa eri alueella kuin ne kulutetaan (liikuteltavat teki-
jät). Tekijän sijoittuminen määritetään  osa-alueiden ominaisuuksien  ja  niiden 
välisten tavoitettavuuksien mukaan.  Osa-alueiden tekijöiden  välisen  kaupan 
(engl.  trade) määräytyminen  perustuu samoihin stokastisten  mallien  periaat-
teisiin kuin liikenteen valintamalleissa. Toisin kuin liikenteen mallinnuksessa, 
vaihtoehtojen valinnassa ei käytetä hyötyfunktiota (kuvaa vaihtoehtojen muut-
tujien yleistettyä hyötyä  tai  vastusta), vaan kustannusfunktiota. Alueella kulu-
tettavan tekijän kaupan määrä  ja  samalla sitä tuottavien tekijöiden sijoittumi-
nen määräytyy seuraavan kaavan mukaan: 

—XA lIc  

	

Trad.  = 	
N 

 e  
—A.AIlc  

k= 1  
missä  
Trad  =  Alueen  i  synnyttämä tuotanto alueella 
Cons 1  =  Alueen  i  kysyntä 
Allc =  Alueelle  x  muodostuva sijoittumispaino  
X = hajontatekijä 
N =  alueiden määrä 

Sijoittumispaino  sisältää tuotannon tekemiseen tarvittavien panosten kustan-
nukset, liikenteen kaupalle synnyttämät kustannukset  ja  aluekohtaiset sijoittu-
mistekijät. Lambdan  kasvaessa sijoittuminen  on epäoptimaalisempaa  (jolloin 
keskenään vuorovaikutuksessa olevat tekijät voivat sijaita kauempana toisis-
taan). 

Aluekohtaiset sijoittumistekijät 

Aluekohtaisia sijoittumistekijöitä  tarvitaan, koska 
-  osa-alueet ovat erikokoisia 
-  alueilla  on  sellaisia mallintamattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat si-

joittumiseen.  

Mallin  kalibrointivaiheessa  osa-alueiden tekijät pakotetaan havaittuihin arvoi-
hin, jolloin malli laskee jokaisen  osa-alueen tekijän havaitun arvon  ja  (hintoihin 
perustuvan) mallitetun arvon eron (residuaalin) sjoittumiseen. Tästä erosta 
johdetaan aluekohtaiset sijoittumistekijät. Aluekohtaisia sijoittumistekijöitä voi-
daan pitää sellaisina tekijöinä, jotka vaikuttavat sijoittumiseen, mutta joista ei 
tarvitse suoraan maksaa. Sijoittumistekijän yksikkö  on  markkaa kuukaudessa. 
Tyypillinen esimerkki tästä  on  alueen ympänstöllinen viihtyvyys, jonka arvoa 
ei voi helposti mitata rahassa. Ennustevaiheessa kalibroinnin aikaiset rajoituk-
set (eli havaitut määrät) poistetaan  ja  sijoittumistekijät  pidetään ennallaan, el-
lei alueiden houkuttelevuudessa oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. 

Malliin otettiin yhdeksi tekijäksi rakentamismandollisuuden määrä Helsingin 
seutukaavaliiton  (1992) mitoitustiedoston  mukaan. Näin uusi rakennuskanta 
sijoittuu todennäköisemmin niille alueille, jonne sitä  on kaavoitettu  enemmän. 
Silloin aluekohtaisista sijoittumistekijöistä poistuu tämän kokotekijän vaikutus. 
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Rajoitukset  

Osa-alueilla sijaitsevien muuttujien suurimmille arvoille voidaan asettaa ylä-
raja,  jota  malli ei saa ylittää, vaikka  mallin  mukaan  osa-alueen jonkin tekijän 
tuotannolle olisikin enemmän kysyntää. Näin saadaan kuvattua kaavoituksen 
vaikutukset  ja  tukandutetut kysynnät. Malli siirtää silloin ylimääräisen kysyn-
nän muualle. 

Toimitilojen  vuokramallit  

Vuokrat reagoivat mallissa työpaikkojen kysynnän  ja  tarjonnan välisiin työ-
paikkaväljyyksien muutoksiin. Alueen tietyn toimialan työpaikkaväljyys  mallin-
netaan  seuraavan kaavan mukaisesti: 

kysyntä  = minimitarve + Ae_B  x  hinta 

jossa 
kysyntä= kerrosalan käyttö työntekijää kohti (m 2/työntekijä) 
minimitarve kerrosalan minimitarve työntekijää kohti (m 2/työntekijä) 
A,B 	= malliparametreja  
hinta = alueelle muodostuva vuokrataso (mk/m2 ) 

Vuokramallit sovitettiin  niin, että havaituilla alueiden väljyyksillä selitettiin  ha-
vaittuja  alueiden vuokria  regression  avulla. Näin saatiin kalibroiduksi paramet-
nt  A  ja  B. Maankäyttömallin  vuoden  1990 tasapainosijoittelussa väljyydet pa-
kotettlin  vastaamaan havaittuja arvoja, joten mallitetut vuokrat toteutuivat. 

Havaitut työpaikkaväljyydet  ja  vuokrat olivat eri lähteistä. Vuokratasot saatiin 
Kiinteistötalouden instituutin (Olkkonen & Miettilä  1993) ylläpitämästä  vuokra-
tietokannasta  ja työpaikkaväljyydet tilastokeskuksesta.  Lisäksi työpaikkaväl-
jyyksissä oli suuria, epätodennäköisiltä vaikuttavia vaihteluja. Myöhemmin 
voitiin käyttää hyväksi YTV:n tarkempia tietoja, jolla vuokramallit paranivat 
huomattavasti. Koska julkisen  sektorin  tiloja ei voi mallintaa vuokrien avulla, 
näiden sijoittuminen  on  herkempää, koska  se  perustuu yksinomaa liikenteen 
kustannuksiin. 

Ruokakuntien  kulutusmalli 
(MEPLAN  1989)  

Ruokakuntien kysyntäfunktiot perustuvat kulutuksen  tai  hyödyn  ja  palkkojen 
keskinäisiin suhteisiin. MEPLANissa  on  kaksi toisistaan eroavaa mallia ruoka-
kuntien kulutuksen joustojen määrittämiseen: 

Perinteinen tapa  on  pitää tuloja (palkkoja) työpaikasta riippuvina 
vakioina, joiden puitteissa ruokakunnat pyrkivät maksimoimaan 
elintasonsa. 

Vaihtoehtoinen tapa  on  pitää elintasoa vakiona ruokakunnille 
eräänlaisena "hyötybudjettina", jonka kustannukset ruokakunnat 
pyrkivät minimoimaan. Palkat määrytyvät ruokakunnille kohdistu-
vien menojen mukaan. 
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Molemmilla  lähestymistavoilla  on  huonot puolensa. Ensimmäinen malli ei 
pysty tehokkaasti selittämään palkkojen nousua, joka perustellaan elinkustan-
nusten nousulla. Samaten hintojen alueellisia vaihteluita  on  vaikea  mallintaa. 

 Toinen lähestymistapa selittää paremmin hintojen vaihtelua, mutta saattaa lii-
oitella kustannusten nousun aiheuttamia vaihteluita, koska  se  aliarvioi ruoka-
kuntien kykyä sopeutua muutoksiin. Samaten lyhyellä tähtäimellä ei ole realis-
tista olettaa, että työnantajat suostuvat kustannusten nopeisiin muutoksiin esi-
merkiksi  liikennekustannusten  nousun takia  tai  että palkansaajat laskisivat 

 palkkojaan  esimerkiksi  Ilikennekustannusten  laskiessa. 

Kokemukset muiden  mallisovellusten  aikana ovat osoittaneet, että jälkim-
mäistä,  hyötybudjettiin  perustuvaa mallia kannattaa käyttää pitkän aikavälin 
ennusteissa  ja  ensimmäistä mallia lyhyen aikavälin, pääasiassa  liikenteellis

-ten  vaikutusten arvioinnissa.  MEPLANissa  funktioita voidaan helposti vaihtaa, 
joten ratkaisu ei ole lopullinen  mallin  toiminnan kannalta.  Koemalli kalibroitiin 
hyötybudjettia  käyttäen.  Mallin  funktio  on  seuraavaa muotoa:  

= IJ( amn_ bmn)amn  

m  
missä  

= hyötybudjetti  (elintaso) eri  ruokakuntaryhmille  (ei vaihtele alueittain) 

 atm ' 1 	= kulutettavan  tekijän  m  määrä  ruokakuntatyypissä  n 

= ennaltamäärätty  tekijän  m minimikulutus ruokakuntatyypissä n 

= kulutettavan  tekijän  m  määrä  ruokakuntatyypissä  n mielivaltaisesti 
 käytettävissä olevasta tulosta 

Malli toimii siten, että  koko  tutkittavan alueen keskimääräinen hyöty (elintaso) 
säilyy samalla, kun  ruokakunnat minimoivat kustannuksensa.  Mallin  toimin-
nasta seuraa, että  

-  ruokakuntien kustannukset siirtyvät palkkoihin  
- kulutettavan  tekijän  hinnan  nousu vaikuttaa myös muiden tekijöi-

den kulutukseen  (ristijoustot).  

Tuottavuuden nousu  mallitetaan  bruttokansantuotteen kehityksen avulla. In-
flaatiota ei oteta tutkimuksessa huomioon, koska hinnat ovat  kalibrointivuo

-den  tasolla.  

2.4  Liikenteen  mallintaminen 

MEPLANin sijoittelumalli  toimii periaatteessa samoin kuin mikä tahansa  lilken-
nesijoitteluohjelmisto. Pääerot  esimerkiksi  EMME/2  tai SATURN -menetelmiin 
ovat:  

-  Kaikki  kulkumuodot sijoitellaan  samanaikaisesti.  
-  Eri  kulkumuodot  voivat käyttää  ja  ruuhkauttaa samoja  linkkejä. 
- Kulkumuodon  valinta tapahtuu samanaikaisesti  sijoittelun  kanssa. 

 - Sijoittelu  ja  reitinvalinta  sovitetaan  kulkumuodoittain  ja  matkaryh- 
mittäin. 

- Reitinvalinnan algoritmi  perustuu  stokastiseen  malliin eikä tasa - 
painomalliin  kuten  EMME/2:ssa  tai SATURNissa on  tavallista.  
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Liikennekustannukset  ovat  mallin  kuvaustavan  vuoksi helposti  arvoitavissa.  
Kustannukset voidaan kiinnittää  väyläkohtaisina kustannuksina  tai  alueparien 
välisinä matriiseina  mihin tahansa  liikennemallin  kuvassa  5  näkyvään  määrit-
telytasoon.  

Ajoneuvoliikenteen verkko  

YTV  ylläpitää  11 7-alueisia  ja  282-alueisia liikenneverkkoja EMME/2-ohjelmis-
toVe. LITU88:n tielinkit  siirrettiin  muunnosohjelman  avulla  MEPLANiIn.  Koska  
MEPLANin  osa-alueilta lähtevät  linkit  ovat erilaisia  ja  harvemmalle aluejaolle 

 tehtyjä, jouduttiin alueiden  syöttölinkit  kuvaamaan uudestaan.  MEPLANin  ajo-
neuvoliikenteen verkko  on  kuvan  3  kaltainen.  Koko  tieverkon rakenne näkyy 
liitteessä  1.  

nkki 

sisainen linKi 
ielinkit 

syöttölinkki 	f  / 

	

iiiWiink[j 	pysäköintilinkit 

entroid

idi\ käinkit  

Kuva  7.  Pääkaupunkiseudun ajoneuvoillkenteen linkkijärjestelmä 

Alueelta lähtee  ensin  kävelylinkki. Pysäköintilinkeille  on  määritetty  keskimää-
räinen  pysäköinnin  aiheuttama kustannus  (3,70  mk).  Pysäköintilinkki  on mää

-ritetty  sekä ulospäin että sisäänpäin alueen  sentroidista,  jotta  vain  aamuruuh
-kan  toispuolisesti  suuntautuva liikenne ei vaikuttaisi maankäytön sijoittumista  

vääristävästi.  Harvasta  aluejaosta  johtuvaa  sijoitteluongelmaa helpotettiin 
määrittelemällä  useampia  aluesyöttöjä. Kapasiteettirajoitukset  ja  MEPLANin 
yksilömalliin  perustuva  logit-todennäkäisyysfunktiot  jakavat liikennettä  syöttä-
jen kapasiteettien  suhteessa.  

Osa-alueiden sisäinen liikenne muodostuu ongelmaksi  aluejaon  ollessa 
 harva.  Perinteiset  liikennesijoittelusovellukset  eivät  sijoittele  sisäistä liiken- 

nettä ollenkaan, jolloin  tieverkolle  ei muodostu  havaittuja liikennemääriä. 
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MEPLAN sijoittelee  haluttaessa myös sisäisen liikenteen. Alueelle tehdään si-
säisen liikenteen linkki, joka kuvaa sellaista  liikenneverkkoa,  jota mallin  verkko 
ei kuvaa.  Algoritmi sijoittelee  osan sisäisestä liikenteestä  kuvattuun  liikenne- 
verkkoon  ja  osan sisäisen liikenteen  linkille.  

Ajoneuvoliikenteen  sijoittelujen kalibrointi  onnistui melko hyvin. Verrattaessa 
 linkkikohtaisiin  havaittuihin  virtoihin  päästiin  likimäärin  tehtyjä EMME-sijoitte

-luja vastaaviin tuloksiin.  

Joukkoliikenteen  verkko 

Pääkaupunkiseudun  joukkoliikennejärjestelmää  on  vaikeata kuvata  19  alueen 
avulla, koska  joukkoliikenteen  palvelutaso voi  vaihdeUa  merkittävästi alueen 
sisällä.  Koemallissa joukkoliikenteen  verkot erotettiin autoliikenteen verkosta. 

 Joukkoliikenne  käsiteltiin yhtenä  kulkumuotona,  koska  haastattelututkimuksiin 
 perustuvat havaitut  matrilsit  eivät  erotelleet  bussi-  ja raideliikennettä.  

Verkot tehtiin siten, että eri  joukkoliikennelinjoista  valittiin verkon  linkeiksi  sel-
laiset linjat, jotka kuvasivat  joukkoliikenteen  nopeutta  koko  järjestelmässä.  Ka-
pasiteettirajoituksia  ei määritelty  linkeille.  Verkko  on  siten melko abstrakti ku-
vaus todellisuudesta. Verkon  kalibroinnissa  käytettiin hyväksi  YT\J:n EMME/2-
joukkoliikenneverkkoa  ja sijoitteluja.  Matka-ajat  sovitettiln  vastaamaan mah-
dollisimman hyvin  EMME/2-sijoitteluja.  Varsinaisia  alueparien  välisiä  havait

-tuja  matka-aikoja ei ollut saatavilla.  

MEPLANissa  on  mandollisuus kuvata erilaisia matkaan  ja  kustannuksiin liitty -
viä muuttujia myös  alueparien välisinä matriiseina.  Tätä  hyödynnettiinkin  mää-
rittelemällä  kaupunkien sisäiset  ja seutuliikenteen  tariffit, vaihtojen määrä 
sekä  vaihtoihin  kuluva aika  matriiseina. 

Joukkoliikenneverkko  on  kuvattu siten, että alueelta lähtee  ensin kävelylinkki, 
 joka kuvaa alueen keskimääräistä  pysäkin  etäisyyttä  kotiovelta. Odotuslinkkiin 

 on  sijoitettu keskimääräinen odotusaika.  Syöttöliikenteen linkeillä  kuvataan  lii-
tyntäliikenteen  osuutta matkasta.  Osa-alueen sisäinen matka kuvataan yh-
dellä  linkillä  ennen  liityntäliikenteen linkkiä. Joukkoliikenneverkko  näkyy  hit-
teessä  2. 

Joukkoliikenteen  verkon  määrityksessä  ja sijoittelussa  ei käytetty täysin hy-
väksi  MEPLANin  mandollisuutta eri  kulkumuotojen  samanaikaiseen sijoitte-
luun. Bussit olisi voinut  sijoitella  muun  ajoneuvohiikenteen  mukana, jolloin lii-
kenteen ruuhkautuminen olisi automaattisesti muuttanut myös  joukkoliiken

-teen  matka-aikoja. Samaten jätettiin hyödyntämättä  MEPLANin  mandollisuus 
 joukkohiikenteen linjastojen  ja vuorovälien  todenmukaiseen kuvaamiseen. 

Matkustajat kulkivat ikäänkuin jatkuvana virtana  joukkolilkenteen  verkossa. 

Kevyen liikenteen verkko  

Osa-alueiden suuren  koon  vuoksi lähes kaikki kevyen liikenteen matkat jäävät 
 sisäisiksi matkoiksi.  Kevyen liikenteen verkko toteutettiin  sen  vuoksi yhdistä-

mällä alueet toisiinsa yhdellä  linkillä  sisäisen  linkin  lisäksi.  Verkkokuva  on  hit-
teessä  3. 
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Kapasiteettifu nktiot  

Verkon  linkkeihin  voidaan määritellä  kapasiteettifunktioita,  joilla kuvataan 
ruuhkan vaikutusta liikenteen sujuvuuteen.  MEPLANissa  ajoneuvoliikenteen 

 kapasiteettifunktiot  ovat seuraavan kaavan mukaisia.  

T=Tx(1+ax(&,kunL<K  0 

T  = T0 x(cx_d),kunL>K  

T  = linkillä  kuluva aika  
T0  =  vapaan nopeuden aika  
L  = liikennemäärä  
K  =  kapasiteetti  
a, b, c, d  = parametreja  

Pääkaupunkiseudun malliin  kapasiteettifunktiot sovitettiin YT'J:n EMME/2-
verkkokuvauksen funktioihin.  Funktiot kuitenkin eroavat toisistaan jonkin ver -
ran.  Kuva  3  esittää  MEPLANin  ja  EMME/2-funktioiden  eroja.  

-  EMME- 

	

90 
	

funktio  32  

	

80 	
EMME- 
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funktio  42 
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ME P LAN - 

	

. 50 	 funktio  10 
.40 

ME P L AN- 

	

30 	 funktio  18 
20 

10 

0 

Q C C o  
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C C C 
(0 C  ¶- 	c.'J 	c 

Vol 

C C C C 
C 

c 	c  

Kuva  8. MEPLAN1n kapasiteettifunktio  verrattuna PKS:n liikennejärjestel-
mäsuunnitelman EMME/2:een.  

Dialin  algoritmi.  

Koska liikenteen käyttäjät harvoin osaavat laskea matkaan eri reiteillä  kuluvia 
 aikoja,  R.B.  Dial on  ehdottanut, että  rettien  laskeminen noudattaisi samoja  sto-

kastisia  periaatteita kun  logit-mallissa käytetään. Silloin  liikkujat  valitsevat rei-
tin kaikkien mandollisten  (järkevien)  reittien ominaisuuksien perusteella  loga- 
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ritmisen valintafunktion  mukaan. Silloin  logit-funktion  lambda  ilmoittaa reitin 
valitsijan kykyä valita optimaalinen reitti.  Dialin algoritmin hankaluuksina  ovat 

 sen  laskennallinen raskaus  ja sijoittelun epästabiilisuus. (Flonan  1984) 

Kulkumuodon valintamallit 

Kulkumuodon  valintakriteerit voidaan erottaa reitinvalintakriteereistä. Kriteerit 
määritetään tavallisesti aika-  ja matkakustannuksina.  Eri kuluttajaryhmien eri-
laisia kriteereitä mallinnetaan jakamalla käyttäjät mandollisimman yhtenäisesti 
käyttäytyviin kulkumuoto-  ja matkaryhmiin.  

Aika-  ja ajoneuvokustannukset  otettiin Tielaitoksen vuoden  1990  Tieliiken-
teen ajokustannukset -ohjeesta. Ajoneuvokustannuksina käytettiin henkilöau-
tojen osalta  61,9 p/km  ja raskaille  ajoneuvoille  327,6 p/km. Aikakustannuksina 

 käytettiin seuraavan taulukon arvoja. 

Matkaryhmä mk!h 

Työmatkat  17,10  

Muut kotiperäisetja koulumatkat  17,10  

Ei-kotiperthset matkat  99,80  

Tavaraliikenteen matkat  96,70  

Taulukko  3: Aikakustannukset 

Valintamallista  tehtiin hierarkkinen siten, että joukkoliikenteen  ja  kevyiden  kul-
kumuotojen  matkat sijaitsivat alatasolla autonomistajien työmatkoilla, muilla 
kotiperäisillä  ja koulumatkoilla.  Valinta tehdään mallissa siis  ensin  auton  ja 

 muiden kulkumuotojen välillä,  ja  sitten kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen 
 välillä. Ei-autonomistajilla valinta tehdään  vain joukkoliikenteen  ja  kevyiden 

kulkumuotojen välillä. Ei-kotiperäisillä matkoilla ei ollut mandollista käyttää ke-
vyitä kulkumuotoja.  Logit-mallin hyötyfunktio  laskettiin yllä mainituilla  matkan 
ja  ajan arvoilla. Kulkumuotokohtaisina vakioina  ja lambdoina  käytettiin taulu-
kon  4  arvoja.  21  tarkoittaa hierarkian ylätason  lambda-kerrointaja X2 alatason. 
Jos alatasolla  ei ole  ?2:a,  malli  on yksitasoinen  ilman auton  valinnan  mandol-
lisuutta. Kolme viimeistä saraketta ovat  mallien kulkumuotokohtaisia vakioita.. 

Matkaryhmä Xl  X2 auto jkl  kevyt 

Autonomistajien  työmatka  0,055 0,400 0 3,0 0  

Ei-autonomistajien työmatka  0,550  - -  0 2,0  

Muut kotiperthset matkat  0,100 0,400 8,5 0 1,0 

Koulumatkat  0,200 0,350 18,5 5,5 0  

Ei-kotiperäiset matkat  0.020 -  0 17.0  

Taulukko  4: Kulkumuodon valintamallien parametrit 
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2.5  Liikenteen  ja  maankäytön kytkennät 

 Matkamatrilsien  johtaminen talouden  virroista 

MEPLAN1n perusperiaatteiden  mukaan liikenne  on  johdettavissa taloudelli-
sista vuorovaikutuksista. Kappaleessa  2.3  kuvattu alueellinen panos—tuotos-
malli laskee missä kunkin alueen kulutus tuotetaan. Syntyvästä kaupasta las-
ketaan tuotoskertoimien avulla liikenteen lähtöpaikka—määräpaikka-matriisit. 
Matriisit ryhmitellään  matkan  tarkoituksen mukaan. Pääkaupunkiseudun mal-
lissa käytettiin hyväksi LITU -88  tutkimuksen tuloksia. 

Maankäyttömallin aluejako  on  yleensä harvempi kuin liikennemallin aluejaon 
haluttaisiin olevan. Liikenne-  ja maankayttömallissa  on  mandollisuus käyttää 
erilaista aluejakoa. Siirryttäessä maankäyttömallista liikennemalliin tehdään 
aluejaon vaihdos jakolukujen mukaan. Jakolukujen määritys ennustetilan-
teessa  on  ongelmallista. Koemallissa aluejact pidettiin samoina. 

Liikenteen  tuotosten mallintaminen maankäyttömallissa 

MEPLANin maankäyttömallilla  voidaan simuloida liikenneteknisiä tuotos-  ja 
suuntautumismalleja,  vaikkei MEPLANin perusfilosofian mukaisia todellisia lii-
kennettä aiheuttavia taloudellisia virtoja pystyttäisi mallintamaan. Koemallissa 
keskityttiin asukkaiden  ja  työpaikkojen välisiin taloudellisiin suhteisiin. Matka- 
ryhmistä mallitettiin kotiperaiset matkat perustuen tekijöiden välisiin taloudelli-
siin vuorovaikutussuhteisiin,  ja  muut, eli ei-kotiperäiset matkat  ja  tavaraliiken-
teen matkat, regressiomallityyppisellä tuotosmallilla. 

Yksinkertaisissa liikenne-ennustemalleissa  matkojen generointi ja  suuntautu-
minen perustuu alueiden välisiin etäisyyksiin ns. painovoimamallin mukaisesti. 
Alueiden kokonaistuotokset  ja  niiden attrahoimien  matkojen  määrä johdetaan 
maankäyttötiedoista. Alueiden välisten liikennevirtojen suuruus määräytyy 
etäisyysfunktioiden mukaan. Liikennevirtamatriisien reunasummat "tasoite-
taan" iteratiivisilla menetelmillä alueiden  matkojen generointia ja attraktiota 

 vastaamaan. 

MEPLAN  tekee maankäyttömallin laskennan yhteydessä jatkuvasti saman-
tyyppistä iterointia yhdistettynä taloudellisiin joustomalleihin. Samaten  matko-
jen generointi ja attrahointi maankäyttötietojen  suhteessa voidaan kuvata pa-
nos—tuotos-mallitekniikalla. MEPLANin alueellinen sijoittumisfunktio perustuu 
stokastiseen malliin, kuten myös liikenteen mallintamisessa käytettävät  logit- 
mallit. Kappaleessa  2.3  selostettu MEPLANin "etäisyysfunktio"  on logaritmi-
nen. 

Koemallissa  havaittujen tavara-matkojen ja  el-kotiperäisten  matkojen matrii-
sien reunasummat sovitettiin  havaittuihin  asukas-ja työpaikkaryhmiin  askelta- 
valla regressiomallilla. Matkojen  määrä lasketaan panos—tuotos -mallin  "kulu-
tuksen" perusteella. 

Saadut lineaariset kertoimet yhdistettiin panos—tuotos-malleilla vastaaviin 
matkaryhmätekijöihin. Keskimääräiset matkapituudet sovitettiln havaittuja vir-
toja vastaaviksi käyttäen maankäyttömallin  lambda-kertoimia. 
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Tavaramatkojen  malli 

Tavaramatkojen  havaitut matkamatn isit saatiin LITU88-tutki muksesta. Asu-
kas- ja työpaikkatiedot  ovat maankäyttömallin lähtötietoina olevista  asukas-
työpaikkamatriiseista.  

Parhaan selittävyysasteen antava aamuruuhkan tavaraliikenteen malli  on en-
lainen  kuin tavallisesti  koko  päivän aamuruuhkalle saadaan. Yleensä asuk-
kaita ei oteta malleihin mukaan. Aamuruuhkan tavaraliikenne näyttää olevan 
ennemminkin työmatkaliikennettä kuin varsinaista tavaraliikennettä.  

Mallin  rakenteesta seuraa myös matkamääriin vaikuttava ongelma ennusteti-
lanteessa. Koska  matkojen  määrä riippuu  mallin  mukaan teollisuuden työpai-
koista  ja  koska teollisuuden työpaikkojen osuuden ennustetaan pienenevän, 
pienenee myös tavaraliikenteen määrä  mallin  ennusteissa. Malli ei muuten-
kaan kuvaa todellista tavaraliikennettä joka tapahtuu muulloin kuin aamuruuh

-kassa,  joten mallia ei yritetty muuttaa. 

Ei-kotiperäisten  matkojen  malli 

Ei-kotiperäisiä  matkoja  (kuten myös muita kotiperäisiä  matkoja)  on  hankala 
mallintaa aamuruuhkassa, koska työmatkaliikenne  on dominoivaa,  eikä todel-
lista matkatarvetta kannata tyydyttää aamuruuhkassa. Malli ei todennäköisesti 
kuvaa  mallin  perusteiden mukaista taloudellisista tekijöistä johtuvaa liiken-
nettä, vaan  vain  osaa siitä. Tällaisesta suuntautumisesta jouhtuvia kustannuk-
sia ei olisi myöskään perusteltua johtaa takaisin maankäytön sijoittumisen pe-
rusteeksi. Lilkennemallin tulisi käsittää siksi myös muita aikaryhmiä. 

Liikenteen kustannusten siirto maankäyttömalliin 

Liikenteen sijoittelumatriiseista lasketaan liikenteen kustannukset kaupan vir-
toihin samoilla kertoimilla kuin liikenteen kysyntämatriiseja tehtäessä. 

Koemallissa liikennekustannuksista  maankäytön sijoittumisessa käytetään 
 vain  todellisia  (out of pocket) matkakustannuksia. Aikasäästöjä  ei huomioida. 

MEPLANissa olisi mandollista käyttää myös yleistettyä matkakustannusta 
(logsum-tekijä). 

MEPLAN -ajot 

MEPLAN-ohjelmisto muodostuu useista erillisistä ohjelmista, joita ohjataan 
lähtötiedostoilla. Ohjelmat toimivat  DOS-komentorivien  avulla. Ajot kootaan si-
ten  DOS-käyttöjärjestelmän batch-ajotiedostoiksi. Lähtötiedostoja korjaillaan 

 tavallisilla tekstinkäsittelyohjelmilla. Tämä lähestymistapa mandollistaa usei-
den erilaisten mallitoteutusten teon. Haittana  on  suurten lähtötiedostojen yllä-
pidon hankaluus  ja  jotkut puutteet käyttäjäystävällisyydessä. 

MEPLAN-malliajot  etenevät kuvan  3  esittämällä tavalla. Muutosmalli LUSB 
määrittää tasapainotilanteen perustekijät. Maankäyttömalli  LUSA  laskee  osa- 
alueiden väliset tasapainotilanteet  ja  taloudelliset virrat. Ne muutetaan 
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FREDA-ohjelmalla liikenteen  kysynnäksi. Liikennemalli TASA:n  tuloksena 
saatavat kustannukset käännetään jälleen  FREDA-ohjelmalla  maankäyttö

-mallin  sijoittumiseen vaikuttaviksi  muuttujiksi  seuraavalle  aikajaksolle. 

Muutosmal 
LUSB LUSB LUSB ___________ 

Maankäyttömalli  MakäyttömalIi Maankäyttön 
LUSA  Ejsmallit  smalIit 

LUSA LUSA __________  

FR 	A  FE A  FREDA  

Liikennemalli  Liikennemalli Liikennema 
TASA  TASA TASA _________  

Kuva  9.  MEPLAN-mallin  dynamiikka  

Mallin  rakenne aiheuttaa ongelman  kalibrointiprosessin alkuvaiheeseen. 
 Koska  poikkileikkausvuosien mallinnus  ei ole  portaittainen  vaan muodostaa 

 syklin,  mallin  rakentaminen muodostuu hankalaksi. Ennenkuin mallia kokonai-
suudessaan voidaan  kalibroida,  täytyisi  sykli  olla  jo  valmis.  Syklin  edellytyk-
senä puolestaan  on  sovitettu malli.  Koko  prosessin  sykli  täytyy 'pystyttää tyh-
jästä" ennen kuin mafia päästään varsinaisesti sovittamaan. 

Pääkaupunkiseudun  mallin  eteneminen 

Pääkaupunkiseudun malli noudattaa yllä kuvattua prosessia.  Ensin määrite-
tään  vuoden  1990  tasapainotilanteen mallituksen perustilanne  (jota  kutsutaan 
vuodeksi  1989),  johon kerätään  muutosmallin  vaatimat  lähtötiedot.  Vuosi 

 1990 on  mallin poikkileikkausvuosien sijoittumistekijölden kalibrointivuosi. 
 Malli  rajataan  niin, että havaitut tiedot toteutuvat.  Osa-alueiden  houkuttelevuu

-det,  joita  jousto-  ja  muut mallit eivät selitä, muunnetaan  aluekohtaisiksi sijoit-
tumistekijöiksi.  Ennen vuoden  2000  ajoa poistetaan nykytilanteen rajoitukset 

 ja lasketut sijoittumistekijät  otetaan mukaan vaikuttamaan sijoittumiseen.  

Ennustevuosien  2000  ja  2010  maankäyttö—liikenne  -sykilä  toistetaan kunnes 
tulokset tasaantuvat. Ensimmäisellä kierroksella  joustomalleissa  käytetään 
edellisen  aikajakson  hintoja. Seuraavilla kierroksilla käytetään uuden sijoittu-
misen takia muuttuneita hintoja. Näin  tasataan  edellisen  aikajakson  hintojen 
vaikutusta  sijoittumiseeen  ja  uuden rakennuskannan muodostumiseen.  

2.6  Muutosmallit  

Tasa  painotila  ja sen  ulkoiset tekijät 

Liikenne  ja maankäyttö  muodostavat suljetun systeemin.  Se  hakeutuu tasa
-painotilaan,  jossa  kysynnät  ja tarjonnat  ovat tasapainossa  (Blunden &  Black 

1984, s. 2). Economic-base  -teorian  mukaan kaikki tekijät eivät ole riippuvaisia 
 tasapainotilan vuorovaikutuksista,  vaan riippuvat joko alueellisesti  tai  taloudel-

lisesti malliin  sisältymättömistä  ilmiöistä.  Osa  näistä ulkoisista tekijöistä  on  
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luonnollisia, kuten esimerkiksi perusteollisuus, jonka tuotteita ei kuluteta  mal
-linnettavalla  alueella.  Osa  tekijöistä määrätään ulkoisiksi lähtötietojen takia  tai 

 mallin  rajauksen  vuoksi.  

Mallin  algoritmin tasapainotilanteen  haku tehdään siten, että uuden mallivuo
-den maankäyttö sijoitellaan  "kokonaan uudestaan". Malli ei ole siis "muutto- 

malli", jolloin  vain  tietyt kriteerit täyttävät tekijät siirtyisivät uuteen paikkaan. 
Osamallit vaikuttavat  mallin  lopputulokseen rinnakkain  ja  samanaikaisesti. 
Siksi  mallin  tuloksia selitettäessä ilmiöitä saattaa olla vaikeaa kuvata syy—seu-
raus-järjestyksessä. 

Toinen menetelmän ominaisuus  on,  että muutokset ovat "välittämiä". Kun uusi 
mallinnusajanjakso tasapainotetaan muuttuneiden lähtökohtien  ja  testattavien 

 toimenpiteiden vaikutuksen  alla,  malli hakee "lopullisen" tasapainon alueelle. 
Tästä seuraa  se,  että  jos mallin  nettavien ajanjaksojen  väli  on  pitkä  ja  muutok-
set ovat suuria, järjestelmän eri  osat  reagoivat liian herkästi muutoksiin. Tästä 
syystä aikajaksojen tulisi olla tarpeeksi lyhyitä, jolloin muutoksia voitaisiin  ta-
soittaa  (smoothing).  Silloin tasapainotilan lähtökohdat voidaan määrittää siten, 
että edellisen ajanjakson tilanne (esim. vuokratasot  ja  sijoittuminen) otetaan 
huomioon.  Jos  ajanjakso kalibrointivuosien välillä  on  liian pitkä (mikä oli koe- 
mallin  tilanne) ei tilanteiden välille saada mallitettua merkitseviä riippuvuuksia. 

Tasapainotilan  ulkoinen tekijä  on  panos—tuotos-mallin  ulkopuolelta säädeltävä 
tekijä. Koemallissa tällaisia tekijöitä ovat teollisuus, pääkaupungin muuta Suo-
mea palvelevat viranomaiset, eläkeläiset, työttömät  ja  kaikki tilaluokat sekä 
"rakentamispotentiaali", kuten kappaleen  2.2  taulukosta  1  voidaan todeta. 

Työpaikoista  osa  voi liittyä tavaroiden  tai  palvelujen vientiin alueen ulkopuo-
lelle  tai  tuloihin  mallin  ulkopuolisista lähteistä. Tyypillisiä esimerkkejä perus-
sektorin  muutoksista ovat teollisuuden viennin, julkishallinnon työntekijöiden 

 tai  yliopisto-opetuksen kasvu. Perussektorin muutokset ilmaistaan työntekijöi-
den määrien muutoksina. 

Koemallin perussektona yksinkertaistettiin  niin, että teollisuuden oletettiin kuu-
luvan kokonaan perussektoriin. Muiden kaupallisisten työpaikkojen ei oletettu 
osallistuvan vientiin. Julkisten palveluiden muuta Suomea palvelevat työpaikat 
määritettiin seuraavasti.  Osa-alueiden hallintotyöpaikkojen suhde  asukas - 
määriin mallitettiin  regression  avulla. Alueilla  1-3,  joissa havaittiin selvä ero, 
otettiin perussektorin työpaikoiksi havaittu ero. Tätä havainnollistaa  kuva  3. 

Muutosmallin  toiminta  

Tasapainotilan  pohjana olevia tekijöitä muutetaan siirryttäessä ajanjaksosta 
seuraavaan esimerkiksi vuodesta  1990  vuoteen  2000.  Tätä osamallia kutsu-
taan muutosmalliksi.  Se  lisää  tai  vähentää keskeisiä tekijöitä skenaarioiden  tai 

 toimenpide-ehdotusten mukaan. Tasapainotilan funktioita ei yleensä muuteta. 

Muutosmallit  voivat tarvittaessa käsittää paitsi kaavoina kuvattujen, LUSB-oh-
jelman laskemien muutosten lisäksi useita mallintamattomia muutoksia. Täl-
laiset muutostekijät ottavat huomioon yksittäiset tapahtumat, joita ei voi  tai  ei 
kannata mallintaa. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi suurten tie-
dossa olevien rakennushankkeiden sijoittaminen tietyille  osa -alueelle. 
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julkiset palvelut 

asukkaat  

Kuva  10.  Muuta Suomea palvelevien julkisten työpaikkojen määrä ytyminen 

Muutosmalleilla  säädellään seuraavia tasapainotilan reunaehtoja: 
- perustekijöiden sijoittumista 
-  rajoitusten muuttumista 
-  suuria  tai  yksittäisiä mallintamattomia muutoksia 
- tasapainotilan sijoittumistekijöiden  pitkän aikavälin muutoksia 
- mallistossa tapahtuvia/tehtäviä muutoksia. 

Perustekijöiden muutokset voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla: 

-  Halutut yksittäismuutokset  ja  reunaehdot kirjataan alueittain  ja te-
kijöittäin. Tasapainotilan mallinnus  ei muuta arvoja. 

Halutut kokonaismuutokset  ja  reunaehdot kirjataan tekijöittäin. 
LUSB-mallille kuvataan, miten tekijät sijoittuvat  osa-alueille. Tasa-
painotilan mallinnus ei muuta tämän jälkeen arvoja. Sijoittumi-
sessa voidaan ottaa huomioon edellisen aikajakson tekijöiden ti-
lanne. 

-  Tekijöiden sijoittumisen annetaan määräytyä tasapainomallissa, 
mutta alueiden houkuttelevuuksia muutetaan edellisen aikajakson 
mukaan. 

-  Tekijöiden sijoittuminen määräytyy tasapainomallissa kuten yllä, 
mutta joustomallien edellisestä aikajaksosta riippuvia heilahteluja 
tasoitetaan ottamalla huomioon myös tasapainotilanteeseen muo-
dostuvat tulokset.  

2.7  Vaikutusarvion  tuottaminen  mallin  tuloksista 

Edellä kuvatuista menetelmistä kootut ennusteet  ja  vaihtoehtoiset suunnitel-
mat voidaan ryhmitellä toimenpiteisiin, strategioihin  ja skenaarioihiri. 

MEPLAN  muodostaa perusennusteille  ja  eri vaihtoehdoille tiedostot, joissa  on 
tietokannanomaisesti  lueteltu kaikki  mallin simuloinnin  aikana syntyneiden te-
kijöiden arvot. Näiden tietojen ryhmittelyyn  ja vertailuuri  on  tehty oma tauluk-
komaiseen käsittelyyn perustuva ohjelma EVAL. EVAL-ohjelman avulla voi- 
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daan  kaikkea malliin liittyvaä tietoa ryhmitellä  ja  laskea yhteen erilaisiksi  tau - 
lukoiksi.  Tämä toim intatapa  on  joustava  ja  monipuolinen, mutta  se  asettaa sa- 
malla vaatimuksia  mallin  käytön opettelulleja arviointikehikon määrittämiselle. 

Arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi kaikkia niitä tietoja, joita  on  käytetty  mal
-linnuksessa.  Jos  jokin ilmiö kuvataan jonkin tekijän avulla niin arvioinnissa vai-

kutukset  on  johdettava  samoista tiedoista. Koemallin tapauksessa esimerkiksi 
maan arvon muutoksia arvioitiin vuoknen pohjalta. 

Toimenpiteet  (engl.  policy),  strategiat  ja  skenaariot  

Seuraavassa  on  pyritty jäsentämään käsitteitä malleja hyödyntävän arviointi- 
prosessin kannalta.  Mallien  avulla kuvattavia ilmiöitä ovat mandolliset tulevai-
suudenkuvat, joita pyritään ohjaamaan  ja  parantamaan erilaisten ohjelmien 
avulla. Tulevaisuudenkuvat muodostuvat erilaisista tapahtumista  ja  tren-
deistä, joihin  (ko.  suunnittelusektorin)  keinoilla ei voi vaikuttaa. Ohjelmat koos-
tuvat suunnittelussa  ja  päätöksenteossa syntyvista hankkeista, politiikoista  ja 

 kaavoituksesta.  Suunnittelua  ja  päätöksiä simuloidaan tietokoneessa erilaisia 
toimenpiteitä sisältävien strategoiden avulla. Niiden vaikutuksia arvioidaan  to

-dennäköisten skenaarioiden  pohjalta. 

Toimenpiteellä tarkoitetaan malliin tehtävää yksilöityä, paikallista muutosta, 
joka perustuu suunnitteluun  tai  päätöksentekoon. Toimenpiteillä kuvataan to-
dellisten hankkeiden, suunnitelmien  ja  kaavojen vaikutukset  mallin  järjes-
telmiin  ja  niiden lähtökohtiin. Strategialla tarkoitetaan yksittäisten toimenpitei-
den yhdistelemistä. Samalla voidaan ennusteen peruslähtökohtien antaa 
muuttua. Skenaarioiden avulla vaihdetaan perusennusteen pohjana olevia 
trendejä  tai  muutetaan tutkittavan järjestelmän käyttäytymistä (esimerkiksi 
joustoja). Strategia eroaa skenaariosta siinä, että strategiassa järjestelmään 
voidaan vaikuttaa jollakin toimenpiteellä. Skenaarion tapahtumien oletetaan 
vaikuttavan tutkittavaan systeemiin riippumatta tehtävistä toimenpiteistä. 

Kuvattava prosessi Mallikuvaus  

Suunnittelu Hankkeet, politiikat, kaavat => Toimenpiteet => Strategia 
Ohjelma 

Ulkoiset teki- Tapahtumat, trendit => Tulevai- Muutokset  => Skenaario 
jät suudenkuva  

Taulukko  5:  Tarkasfeluissa  käytetty  terminologia  

On  tärkeää, että  mallin  toiminnan  ja  perusennusteiden  pohjana olevien tekijöi-
den herkkyyttä tutkitaan. Näin voidaan löytää sellainen strategia, joka 

-  ajoittaa toimenpiteet järkevästi 
-  on  mandollisimman 'stabiili" muutoksille 
- mandollistaa parhaan rahoitusstrategian 
- toimii halutun politiikan mukaan 
-  jättää eniten toimintavaihtoehtoja tulevaisuudessa 
-  tyydyttää mandollisimman monia kohde-  tai  sidosryhmiä. 
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Vaihtoehtoisten strategioiden  tai  skenaarioiden  vertailu voi oVa hankalaa, 
koska tekijöiden kokonaismäärät vaihtelevat  ja  yksittäiset toimenpiteet vaikut-
tavat ristiin. Yksittäisiä toimenpiteitä verrataan toisiinsa niin, että muut muuttu-
jat säilyvät vertailuvaihtoehdoissa samoina. Yksittäisten toimenpiteiden vaiku-
tukset saadaan silloin selkeästi näkyviin. 

Toimenpiteiden  ja  muutosten ryhmittely 

Toimenpiteet  ja  muutokset vaikuttavat  mallin  toimintaan  ja  tuloksiin. Toimen-
piteet voidaan jakaa ohjaukseen, hinnoitteluun  ja  investointeihin. Investoin-
neilla rakennetaan uutta kapasiteettia. Ohjaus perustuu liikenteen  ja  maan-
käytön lähtökohtien  ja  ominaisuuksien muuttamiseen. Ohjauksena voidaan pi-
tää myös investointihanketta,  jos  se  perustuu toimintojen uudelleensijoittami

-seen.  Hinnoittelu liittyy puhtaasti rahassa mitattavien suureiden muuttamiseen 
esimerkiksi verotuksen  tai  hinnoittelun avulla. 

Toimenpide (tehdään) Muutos (tapahtuu) 

Investointi  -  paikallinen  rakennushanke -  yleinen rakennuskannan lisäys  
-  uudet väylät  - liikenneverkkojen  kunnossapito  
-  uudet  joukkoliikennelinjat ______________________________  

Ohjaus  -  liikenteen nopeuttaminen  - asukasmäärien  lisääntyminen  
-  maankäytön rajoitukset  - ruokakuntakoon pienentyminen 
-  toimintojen siirrot (satamat)  - autonomistuksen  kasvu  

-  työttömyyden kasvu  
- sosioekonomiset  muutokset  
- työpaikkarakenteen  muutokset 

Hinnoittelu  / - käyttömaksut  (tullit, liput)  -  bruttokansantuotteen kasvu 
talouden  kehit- - aluetuet,  liikenteen  tuet -  polttoaineen  hinnan  nousu  
tyminen -  verotus  (esim.  polttoaineet) 

Taulukko  6:  Esimerkkejä toimenpiteiden  ja  muutosten ryhmittelystä 

Perusennuste  ja  nollavaihtoehto 

Ennuste kuvaa muuttujien määrällistä kehitystä haluttuina poikkileikkausvuo
-sina,  joiden välillä tapahtunut kehitys tavallisesti interpoloidaan. Todennäköi-

simmistä muutoksista  ja  trendeistä kootaan perusennuste. Perusennusteet 
kuvaavat tutkimusalueen oletettuja taloudellisia  ja  sosioekonomisia  trendejä 
sekä kehitystä tilanteessa, jossa ei ryhdytä mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. 
Nykytilanteen ennusteella tarkoitetaan sovitusvuoden  mallin  kuvaamaa  tilan-
netta. Perusennusteen poikkileikkaustilanteet ovat vertailussa ns. nollavaihto-
ehtoja. Nollavaihtoehdossa ei vaikuta yksikään toimenpide, joten sitä voidaan 
käyttää toimenpiteiden suhteellisten muutosten vertailutasona. Joskus järjes-
telmästä tulee tällöin epärealistinen, jolloin perusennusteeseen tehdään  "nolla 

 plus"-vaihtoehto, jossa  on  otettu huomioon minimaaliset järjestelmään tehtä-
vät parannukset, jotta  se  toimisi. Nollavaihtoehto voidaan sisällyttää silloin ns. 
"nollaskenaarioon",  jota  voidaan myös tutkia yhtenä mandollisena tulevaisuu-
denkuvana. Järjestelmän herkkyyttä perusennusteen muutoksille voidaan tut-
kia myös muiden vaihtoehtoisten ennusteiden eli skenaarioiden avulla. 
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nykytilan 
 ennuste  Toimenpide  a 

 Toimenpide  b  

Strategia  2  
Toimenpide  c 

 Toimenpide  d 

 

skenaario, 	jskenaario  J,7  

_____ Trendikehityksen  vaikutusten  tarka ste/u 
 Yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten tarkastelu  

*-* Skenaarioiden yhdistettyjen  vaikutusten  tarka ste/u 

 Kuva  11.  Arviointi-ja vertailuasete/ma 

Arviointikehikko 

Arviointijärjestelmän  tavoitteena  on  selvittää  kattavasti  kaikki olennaiset vaiku-
tukset, joihin tutkittava toimenpide vaikuttaa. Vaikutusten rahallisia  ja  muihin 

 kriteereihin  perustuvia arvioita käytetään toimenpiteiden  ja  strategioiden  hy-
vyyden  ja  paremmuusjärjestyksen  perusteluina.  Arviointikehikko  määrittelee 
ne  arviointitekijät,  joita käytetään perustelujen pohjana.  

Se,  minkälaisia toimenpiteitä voidaan tutkia sekä mitä vaikutuksia  arviointike-
hikkoon  voidaan sisällyttää, riippuu  arviointijärjestelmän  eli  malliston  kyvystä 
kuvata tutkittavaa järjestelmää  ja  ennustaa muutosten suuruutta.  Osa  halu

-tuista  kriteereistä voidaan johtaa myös  malliston  antamien  pohjatietojen  pe-
rusteella.  (Bates et al. 1992) 

Arviointikehikon  sisältö, muoto  ja  arvottamistavat  ovat perinteisesti  vaihdelleet 
asiayhteydestä  riippuen. Jopa käytettävät käsitteet  ja  määritelmät ovat  vakiin-
tumattomia. (Lahelma  1992)  

Vaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Rahassa suoraan  tai 
 välillisesti  mitattavat  lukeutuvat taloudellisiin vaikutuksiin. Näistä kootaan kus-

tannus–hyöty-analyysi.  TIA  määrittelee analyysin  yhteiskuntataloudelliseksi 
 tulokseksi  ja  jakaa  sen  eri komponentit  

-  rahassa mitattaviin vaikutuksiin  
-  rahaksi  muunnettaviin  vaikutuksiin  
-  arvostukseen  perustuviin  vaikutuksiin.  
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Osassa talodelliseen tulokseen sisältyvistä vaikutuksista  on  lopullisessa kus-
tannus—hyöty-analyysissä otettava huomioon nettovaikutusperiaate. Tämä 
tarkoittaa sitä, ettei sellaista hyötyä  tai  kustannusta,  joka sisältyy johonkin toi-
seen komponenttiin saa laskea toista kertaa kokonaishyötyyn. (TTA  1993, 
s.36)  

Fyysiset vaikutukset  ja  järjestelmässä tapahtuvat muutokset kuvaavat tutkitta-
van systeemin muiden kuin hyöty—kustannus-analyysiin sisällytettävien  tun

-nuslukujen  muutoksia. Tällaisia ovat liikennetutkimuksen kannalta esimerkiksi 
matkasuoritteet  tai  kul  kumuoto-osuudet. Myös rahassa mitattavia vaikutuksia 
voidaan sisällyttää fyysisiin vaikutuksiin,  jos  niitä ei käsitellä taloudellisten vai-
kutusten yhteydessä  ja jos  niillä  on  merkittävää informaatioarvoa  mallin  toi-
minnan  tai  arvioitavan  prosessin kannalta. 

Ulkoisiksi vaikutuksiksi  määritellään yleensä taloustieteessä sellaiset vaiku-
tukset, jotka kohdistuvat muihin yksiköihin. Liikenteen piirissä rajaus liittyy kul-
loinkin toteutuvaan tehtävään. Ulkoisina vaikutuksina pidetään kaikkea mikä 
ei kohdistu välittömästi liikenteen toimintaan  tai  liikenteen välittömiin kustan-
nuksiin. (TTA  1993)  

Mallistojen  tapauksessa ulkoiset vaikutukset määritellään sellaisiksi vaikutuk-
siksi, jotka eivät muuta  mallin  tekijöiden käyttäytymistä  tai  eivät ole mitatta-
vissa  mallien  avulla (MEPLAN  1989).  Malliston  tiedoista  ja  tuloksista johdetut 
kriteerit sisällytetään tavallisesti osaksi taloudellisia  tai  fyysisiä vaikutuksia. 
Teknillisten Tieteiden Akatemiat (ITA  1993)  käyttää fyysisistä  ja  ulkoisista vai-
kutuksista yhteistä määritelmää arvostukset, jotka eivät sisälly yh-
teiskuntataloudelliseen tulokseen. Mallityöskentelyn yhteydessä arvostukset 
kannattanee erotella fyysisiin  ja  ulkoisiin vaikutuksiin, jolloin tiedon lähde käy 
selvästi esille. Tietyt vaikutukset voidaan määritelmän mukaan laskea ulkoisiin 
vaikutuksiin  mallin  toteutuksen takia. Esimerkiksi työttömien  ja  eläkeläisten 
määrä, autonomistus  tai  bruttokansantuote voivat olla mallinnuksen skenaari-
oihin liittyviä lähtökohtia.  Mallin  vuorovaikutukset  eivät siten muuta niiden ar -
voja, vaan ne vaikuttavat pelkästään  mallin  muihin tuloksiin, vaikka ne todelli-
suudessa olisivat riippuvaisia toisistaan. Siksi ne olisi syytä luetella erikseen, 
jotta "suunnitteet" erottuisivat selvästi ennusteista. 

Liikennettä  ja  maankäyttöä  kokonaisvaltaisesti mallintava järjestelmä eroaa 
yksinkertaisemmista mallistoista siten, että numeraalista tietoa syntyy enem-
män  ja  laajemmalta  alueelta kuin mihin perinteisissä selvityksissä  on  totuttu. 
Näin  ollen  useita vaikutuksia, joita  on  pidetty perinteisesti ulkoisina vaikutuk

-sina ja  kuvattu sanallisesti, saadaankin nyt lukuina. Tällaisia ovat esimerkiksi 
maan arvon, työpaikkojen määrän  tai  elinkeinojen tuotantokustannusten muu-
tokset. 

Vaikutusten  jako  eri ryhmiin voi siis olla häilyvä  ja  riippua mallisovelluksesta  ja 
 vaikutusarvion  lähtökohdista. Seuraavassa esitettävä arviointikehikon kuvaus 

 ja  arviointimetodi  perustuu englantilaisiin periaatteisiin, joihin tutkittavana 
oleva MEPLAN-ohjelmisto tukeutuu. 
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Kehikon rakenne 

Yleisesti hyväksytyn periaatteen mukaan  liikennehankkeen  yhteiskuntatalou-
delliseen tulokseen  sisällytetään  kaikki  yhteenlasketut  tuotot  vaikutusryhmit-
täin erittelemättöminä,  vaikka hyödyn saaja  ja  maksaja eivät ole samoja  (ITA 

 1993, s. 12). Bates et al. (1992)  ja EVA-manual (1991)  kuitenkin korostavat 
kustannusten  ja  hyötyjen kohdentumisen  merkitystä, koska silloin  tasapuoli-
suusindikaattorien  lisäksi nähdään missä  ja  milloin eri kustannus-  tai  hyötyte-
kijät  liittyvät  systeemlin.  Liikenteen harjoittajien  ja  liikenneverkkojen ylläpitä-
jien (operaattoreiden) hyötyjen  ja  kustannusten erottaminen käyttäjien  ja  mui-
den ei-käyttäjien (lähinnä julkisen  vallan)  hyödyistä antaa mandollisuuden 
myös  liiketaloudelliseen rahoitusanalyysiin,  joka toimii mandollisuuksia  rajoit-
tavana  tekijänä hankkeiden toteuttamista arvioitaessa. Myös  verotuksellisten 

 näkökohtien arvioiminen  on  näin mandollista. 

Vaikutusten  kohdentaminen  ei ole ristiriidassa yksinkertaisen  kokonaistulok
-sen  esittämisen kanssa, vaan tarjoaa mandollisuuden tarkentaa vaikutuksia 

haluttaessa. Vaikutuksia  kattavasti  arvioivan  mallin  avulla vaikutusten  koh-
dentaminen  on  myös hyvin suoraviivaista  mallin  kuvauksen rajoissa. 

Kehikon ensimmäinen  osa  kattaa hyöty-kustannusanalyysiin  tarvittavat kom-
ponentit, toinen järjestelmissä esiintyvät fyysiset muutokset. Visuaalisia  tai 

 muita ulkoisia vaikutuksia, joita  maltisysteemistä  ei suoraan  tai  välillisesti 
saada, ei eritellä tässä yhteydessä. Järjestelmissä tapahtuvat muutokset si-
sältävät myös ei-fyysisiä muutoksia kuten  palkkatasojen  vaihtelut. Sellaiset ta-
vallisesti  ulkoisiksi  luettavat vaikutukset, joita mallista saadaan,  sisällytetään 

 nyt järjestelmissä  tapahtuviin  muutoksiin. Näin  ollen  esitetty rakenne keskittyy 
taloudelliseen  ja  fyysiseen osaan ilman tavallisesti mukana olevia ulkoisia vai-
kutuksia, koska ne perustuvat pääosin muuhun arviointiin. Sellaiset ulkoiset 
vaikutukset, jotka määräytyvät  mallitoteutuksen  perusteella,  on  tässä lueteltu 
fyysisten  ja  taloudellisten joukkoon, josta ne tulee erottaa  asiayhteyden  mu-
kaan.  

Arviointimetodilla  voidaan tarkastella vaikutusten  kohdentumista 
- käyttäjiin,  liikenteen  tarjoajiin  ja  ei-käyttäjiin 
- sosioekonomisiin  ryhmiin  
-  elinkeinoelämän  ja  julkisen  sektorin  toimialoihin 
- matkaryhmin 
- kulkutapoihin 
-  osa-alueille  
- hyötykomponentteihin  (suora raha, muunnettu raha  ja  arvostus) 

riippuen  tarkastel ukohteesta. Tarkastelukehikko  tihentyy siten, että käyttäjät 
 (ruokakunnat,  jotka voivat  jakaantua  edelleen  matkaryhmiin  ja  toimialat,  jotka 

muodostavat tavaraliikenteen), liikenteen tarjoajat  ja  muut  leventävät kehik-
koa vaakasuunnassa. Hyötykomponenteittain  ja  kulkumuodoittain ryhmitellyt 

 vaikutukset  tihentyvät  alueittain alaspäin. Osaan ryhmistä ei kohdistu kaikkia 
vaikutuksia, mikä voidaan ilmaista näiden kohtien  "pimentämisellä". 
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Kotitaloudet 	Toimialat 	Operaattori Viti  Summa 

V  aikutusry hmät 	Tulotaso/auto/. .. Teoll/palv/... 

Matkary hmät 	Työ/as iointi/.. 	Tavaraliikenne 

Hyodyt ______ _______ _____ ______ _________ 	______  

1. Matkakust..  
2. Maksut 

 2.1  Liput 

 2.2  pysäköinti  
2.3  tullit 	 ______  
3. Aikasäästöt  
3.1 Auto  
-  alue  1  
-  alue  2  
-  alue  3 

3.2  Joukkoliikenn  
3.3  Kevytliikenne  

3.4  

Inves  in n it  
Tuottoaste  

Kuva  12.  Esimerkki tarkentuvasta aiviointikehikosta 

Taloudelliset vaikutukset 

Suoraan järjestelmästä saatavia kustannuksia ovat:  
1. Ajoneuvokustannukset 

-  polttoaine 
- muut  

2. Maksut 
- joukkoliikenneliput 
- pysäköinti 
-  tullit  

3. .Aikakustannukset  
4. Turvallisuus/onnettomuuskustannukset 

- henkilövahingot 
-  aineelliset vahingot  

5. Ympäristö 
- päästöt 
-  energia  

6. Maankäyttö 
-  maan arvo  

7. Kansantalous 
-  kotitalouksien elintaso 
-  elinkeinojen tuotantokustannukset (liikenne, palkat, vuokrat, muut 

panokset) 
-  julkisen  sektorin  tulot  ja  kustannukset  (verot,  työttömyys) 
- vientisektorin  kustannukset (liikenne, palkat, muut panokset) 

Tieverkon ylläpitokustannusten pohjana voivat toimia tieluokittaiset pituus-  ja 
 suoritetiedot. Joukkoliikenteen  kiinteistä  ja  käyttökustannuksista  järjestelmä ei 

sinänsä ylläpidä lukuja, mutta riippuen kuvauksesta fyysiset ominaisuudet voi-
vat toimia laskelmien pohjana. 
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Järjestelmissä tapahtuvat muutokset  ja  fyysiset vaikutukset 
Liikenteen  käyttäjäkohtaiset  tunnusluvut  

- kokonaismatkasuoritteet 
- kokonaisaikasuoritteet 
-  keskimääräiset  matkanpituudet 
-  keskimääräiset matka-ajat  
-  keskimääräiset  matkanopeudet 
-  keskimääräiset  matkakustannukset 
- matkamäärät 
- kulkumuoto -osuudet  

2. Verkolliset  tunnusluvut  
- linkkien  määrä 

 - linkkien  pituus 
 -  keskimääräinen nopeus  

-  keskimääräiset  liikennemäärät 
-  energiankulutus 

 -  päästöt  
3. Muut  liikenteelliset  vaikutukset  

-  liikenteen suuntautuminen  (matriisit) 
- linkkien liikennemäärät 
-  väylien  käyttöasteet  ja  nopeudet  
- melun vaikutusalueet 
- tavoitettavuudet  

4. Asukkaat  
- ruokakuntia 
-  asukkaita  
-  eläkeläisiä  
-  työttömiä  
-  lapsia  
- asumisväljyys 
-  tulot  
-  kulutus (liikenne, asuminen, muut)  
- ruokakuntakoko  

5. Toimialat 
- työpaikkamäärät 
- paikkakustannukset 
-  vuokrat  

6. Rakennuskanta 
 -  massa  

- väljyydet 
- vuokrataso/m2  

Ulkoiset vaikutukset  
1. Mallitoteutuksesta  johtuvat ulkoiset vaikutukset  
2. Muut ulkoiset vaikutukset  

2.8 Hyötyjen  ja  haittojen arvottaminen  

Yhteiskuntataloudelliseen tulokseen lasketaan suoraan  mitattavien hyötyjen 
 lisäksi myös  maksuhalukkuuteen  perustuvia  rahaeriä.  Näiden mittaaminen ra-

hassa  on  myös melko helppoa,  jos  kysyntään liittyy  joustoja,  ja  systeemiä ku-
vaava malli osaa selittää sitä. Seuraavassa kuvataan  maksuhalukkuuteen pe-
rustuvien hyötyjen  laskeminen  kysyntäkäyristä  kuluttajan ylijäämän  periaat- 
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tefla,  kun kysyntään liittyy lisäksi  valinnan  mandollisuus. Samalla selvitetään 
 malliston  toiminnan pääperiaatteet, jotka vaikuttavat  hyötyjen  muodostumi-

seen. 

Kysynnän  ja  tarjonnan laki -joustomallit  
(Goodall 1978, s.6-9,  Dupuit  1844)  

Yleensä kaikkien  talousteorioiden  pohjalta löytyvät  hintamekanismin  periaat-
teet. Mekanismia voidaan kuvata yksinkertaisen kuvaajan avulla.  Jos  tuotteen 
hinta  (tai  liikenteen ruuhkautuminen) laskee  P1:stä P2:een,  tuotetta kulutetaan 
enemmän  (tai  liikutaan enemmän)  Q1:stä Q2:een (jousto).  Tätä  maksuhaluk

-kuutta kuvaa  kysyntäkäyrä  D.  Osa  käyttäjistä olisi siis halukkaita maksamaan 
enemmän kuin mikä  on  tuotteen hinta. Siten  käyrän  D  ja  suoran  Q  erottama 

 alue kuvaa  koko  hyötyä, jonka käyttäjät kokevat.  Käyrän  D  ja  suoran  P2  erot
-tamaa luetta  kutsutaan kuluttajan  ylijäämäksi,  joka kuvaa sitä hyötyä josta 

käyttäjien ei tarvitse maksaa.  Hinnan  muutoksen aiheuttamaa hyödyn lisäystä 
kuvaa alue  P1-a-b-P2.  Hyötyyn tulee suorien  hintamuutosten  lisäksi kolmion 

 abc  (käyrän  D  väliä  ab  voidaan  approksimoida  suoran avulla) osoittaman alu-
een verran lisää  maksuhalukkuudesta  johtuen.  

Tarjoajien  kannalta tilanne  on  päinvastainen;  jos  tuotteen hinta laskee, ei sitä 
haluta tuottaa yhtä paljon. Kysymyksessä  on  tällöin  tarjontakäyrä  S.  Käyrä  on 

 yleensä maankäytön investointien hitauden takia lyhyellä aikavälillä lähellä 
nollaa. Kysyntä  ja  tarjonta ovat yleensä tasapainossa, jolloin hinta  P  määräy-
tyy siten, että tuotetta ollaan valmiita kuluttamaan sama määrä kuin sitä halu-
taan tuottaa.  

Kuvattavassa  prosessissa  on  mekanismeja, jotka muuttavat  käyrien  muotoa 
 ja  sijaintia Kun esimerkiksi asuntojen  kysynta lisaantyy asukasmaaran lisaan- 

tymisen  takia, nousee  kysyntakayra  tasolle Ui.  ksuntojen nintataso  nousee 

hinta  
D 

PI 	 a 
1 

QI 	Q2 	 määrä  

Kuva  13.  Kysyntäkä  yra ja  kuluttajan  ylUäämä 
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hinta 	
S 	Si 

	

Q  Qi 	määrä  

Kuva  14.  Hintamekanismi 

P1:een.  Asuntojen rakentaminen kannattaa silloin paremmin  ja  houkuttelee  Ii-
säinvestointeihin,  jolloin tarjontakäyrä siirtyy kohtaan  Q1.  Tästä taas seuraa, 
että hinnat laskevat. 

Liikenteen  ja  maankäytön sekä siinä vaikuttavien taloudellisten vuorovaikutus- 
ten  yhteydessä vaikuttaa useita joustomekanismejä, kuten 

-  ruokakuntien kuluttamisessa  ja  sijoittumisessa 
- toimialojen  panos—tuotos-suhteissa  ja  sijoittumisessa 
-  toimitilojen  ja  asuntojen kysyn nässä 
-  liikenteen kysynnän määrässä  ja  suuntautumisessa 
- liikenteen käyttämien reittien valinnassa. 

Liikenteen tarjonnan suhteen prosessi  on  yksinkertaista käyrää monimutkai-
sempi. Tieverkon nopeuteen  ja  siten  sen  "hintaan" eli kustannuksista, ajasta 

 ja mukavuustekijöistä muodostettuun  yleiseen vastukseen vaikuttaa liikenteen 
määrä. Liikennejärjestelmän tarjontakapasiteetin  ja  liikenteen kysynnän ai-
heuttamat kustannukset selvitetään käytännössä tietokonesijoittelujen avulla. 
Lisäksi liikenteen kysyntään esimerkiksi teiden osalta vaikuttaa myös joukko- 
liikenteen  valinnan  mandollisuus, jolloin kysyntäkäyrä voi siirtyä. Liikenteen  si-
joittelumenetelmää ja valintamallien  rakennetta  on  kuvattu luvussa  3.  

Koska liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusprosessi  on  kokonaisuus, johon 
vaikuttavat useat erilaiset joustot  ja valintamekanismit,  voivat toimenpiteiden 
vaikutukset mennä ristiin niin, että hyödyt eivät keräännykään ennalta odote-
tulla tavalla. Vaikutusten analysointi vaatii silloin jonkin verran mallissa  (ja  to-
dellisuudessa) vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä. 

Hintamekanismi  on  merkittävä teoria maarikäytön sijoittumisen  ja  käytön  mää -
räytymisessä.  Alue-  ja kaupunkirakenteessa  on  kuitenkin useita seikkoja, 
jotka häiritsevat hintamekanismin tehokasta toimintaa: 
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-  Kaikkia "hintoja" ei voi määritellä suoraan rahan avulla. 

-  Markkinoilla toimivat  ja  sitä analysoivat tahot eivät arvosta hyötyjä 
 ja  kustannuksia samalla tavalla. 

-  Kaikille tekijöille ei ole toimivaa hintamekanismiä (julkinen sektori). 

-  Mekanismit ovat hitaita. Esim. asuntojen tarjonta voi reagoida hin-
tojen nousuun vasta kuukausien päästä. Investoinnit ovat myös 
hyvin pysyviä. 

-  Maankäyttöön liittyville markkinoille tehdään usein rajoituksia jol-
loin muodostuu helposti monopoleja. 

-  Markkinoilla saatava tieto  on  usein vajavaista.  

Williams  ja  Moore (1990)  osoittavat kuitenkin, että hyötylaskelmat vääristyvät 
merkittävästi,  jos  kysynnän joustot jätetään ottamatta huomioon. 

Tuottoasteiden  laskeminen 

Hankkeen kannattavuutta mitataan vertaamalla hyötyjen määrää investointi-
kustannukseen. Koska tulevaisuus  on  epävarma, pyritään riskit ottamaan 
huomioon arvostamalla enemmän nopeammin saatavia hyötyjä. Tulevai-
suudessa tapahtuvat hyödyt  ja  kustannukset diskontataan laskentakorkokan-
nan avulla. Tavallisesti käytetyt taloudelliset tunnusluvut ovat pääoma-arvo, 
hyötykustannussuhdeja sisäinen  korko. (Lahelma  1992)  

Edellämainitut tunnusluvut lasketaan malliston poikkileikkausvuosien lasken-
takehikon taloudellisten vaikutusten avulla. Koska mallitulosten analysoinnin 
aikana  on  hyvä saada käsitys poikkileikkaustilanteen hyötyjen  ja  kustannusten 
suhteesta, lasketaan mallinnusvuosille tuottoaste, joka osoittaa kuinka  osa 

 "eteenpäin" diskontatuista investoinneista saadaan sinä vuonna takaisin hyö-
tyinä. Luku ilmoitetaan prosenttilukuna. Tuottoaste  on  yleistys Suomessa  ta-
vallisemmasta  ensimmäisen vuoden tuottoasteesta. 
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3  PERUSENNUSTE  

3.1  Aikajaksot  

Tutkimuksessa käytetään neljää aikajaksoa, jotka  on  esitetty kuvassa  15. 

Kalibrointijakso Muutosjakso Muutosjakso  

o  o o fl 	Testil  
.2 / 	>  

I 	Q)  

0  
-  I 	-  

/  
c 
C  

I 	C 
/ 	C fl  Testi2 W(W_  

c..J 

[]-ø 20101  Perusennusteet  

fl 	Testi  3 

fl  Testi  4  

Kuva  15. MaIlin aikajänneja tarkasteltavat  toimenpiteet 

Kunakin aikajaksona malli hakee jaksoa kuvaavan kuukauden sisäisen tasa-
painon niin, että liikenne  ja  maankäyttö  eivät enää muutu toistensa vaikutuk-
sesta.  Mallin  kalibrointi  perustuu vuoden  1990  tietoihin pääkaupunkiseudusta. 
Muutosmallit muuttavat kymmenen vuoden jaksoissa tasapainotilanteen poh-
jana olevia tekijöitä, kuten perustyöpaikkoja  ja  kerrosalojen  sijoittumista. Muu-
tosmallien kalibrointi perustuu vuosien  1980  ja  1990  väliseen havaittuun kehi-
tykseen.  

3.2  Ennusteiden  perusoletukset  
(Ympäristöministeriö  1993)  

Koemallin  periaate ennusteen rakentamisessa  

Perusennusteiden  pohjana  on  talouden, sosioekonomisten tekijöiden  ja  liiken-
nejärjestelmien  oletettu kehitys. Perusennuste vaikuttaa merkittävästi myös 
toimenpiteiden aiheuttamiin muutoksiin järjestelmässä, koska tutkittavat muu-
tokset vaikuttavat  jo  muuttuneessa järjestelmässä. Koemallitestien perusen-
nusteiden ensisijaisena tavoitteena ei ole kuvata kehitystä mandollisimman 
tarkasti, vaan luoda pohja tutkittavien toimenpiteiden vaikutusten selvittämi-
selle. Varsinaisissa tutkimuksissa perusennusteiden tekemiseen  on  kiinnitet-
tävä erityistä huomiota  ja  myös  mallin  herkkyttä perusennusteen  muutoksille 

 on  tutkittava. 
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Maankäytön tekijöiden määrät mallitetaan panos—tuotos -mallien  avulla. Las-
kenta aloitetaan silloin perustekijöistä, jotka ovat silloin "siemenenä'  koko  ky-
synnän ketjureaktiolle. Koemallin perustekijät, eli 

-  ei-työlliset (työttömät/eläkeläiset/opiskelijat) 
-  perusteollisuus 
-  muuta Suomea palvelevat julkisen  sektorin  työpaikat 

vaikuttavat ratkaisevasti kaikkien  mallin  tekijöiden kokonaismääriin. Kokonais-
määrät riippuvat myös tekijöistä, jotka vaikuttavat panos—tuotosmalliin: 

- ruokakuntakoon pienentymisestä,  jolloin asukasmäärä pienenee 
- autonomistuksesta,  koska ruokakunnat ovat erikokoisia  ja  kuulu- 

vat  en  tuloluokkiin 
- BKT:n  kehittymisestä, joka lisää ruokakuntien kulutusbudjettia. 

Siksi perusennusteiden  ja  testien tekeminen näitä tekijöitä muuttamalla ei ole 
helppoa.  Jos  jokin tekijä muuttuu, muuttuvat yleenä muutkin tekijät. Tämä 
vaatii perusennusteelta yhtenäisiä trendejä, joita panos—tuotos-malli ei itse 
laske, vaan  on  tehtävä "käsityönä". Seuraavissa kuvissa  on  esitetty koeprojek

-tin  perusennusteiden  taloudelliset  ja sosioekonomiset  lähtökohdat. 

Koemallitestin perusennusteessa  on  eri lähteistä kerättyjä tietoja, jotka eivät 
välttämättä ole  mallin  toiminnan kannalta keskenään tasapainossa. Tälläi-
sissä tapauksissa kuviin  on  merkitty sekä alkuperäisen ennusteen lähtötiedon 
kehitys että  mallin  pohjaksi otettu (muutettu) kehitys.  

Asukas- ja  ruokakuntamäärien  kehittyminen  

1500000 	 ______- 

1300000  ___ 	 _____  

1100000  ____ __________ 

- - - kaIurmil  
900000  ____ _______  

700 000  ________ 	 - 	- 

500000  - 
 - - - - - 

1990 	 2000 	 2010 	 2020  

Kuva  16.  Asukas- ja ruokakuntamäärien  kehittyminen 

Malliin  on  yhdistetty  koko  Uudenmaan kaupunkien  ja seutukaavaliittojen  suun- 
nitteet.  Työttömät  ja  eläkeläiset määritettiin tasapainotilan ulkopuolisina teki-
jöinä.  Mallin käytettävyyden  kannalta olisi ollut parempi,  jos  työttömien  ja  elä-
keläisten määrä olisi laskettu mallissa tasapainotilanteen mukana, jolloin 
määrä olisi ollut  tulos  eikä lähtötieto. Vastaavaan lähtötietotarpeeseen ei kui-
tenkaan osattu varautua. 

Ruokakuntien asukasmäärää voimakkaampi kasvu johtuu ruokakuntien keski-
koon pienentymisestä,  jota  on  kuvattu seuraavassa: 
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Kuva  17.  Ruokakunnan keskikoon  kehittyminen 

Ruokakuntien  keskikoon  oletetaan muuttuvan niin, että  mallin  ruokakuntaryh
-mistä  vain autolliset ruokakunnat  pienenevät.  Kokonaismuutos  on 2,27:stä 

1 ,82:een  vuoteen  2020  mennessä. Samalla  on  huomattava, että  perusennus-
teeseen  lisättävä  kokonaiskerrosala  on  laskettu siten, että  ruokakunnan  asu

-misväljyys  ei muutu. Asukkaiden  asumisväljyys  vastaavasti kasvaa. Uudella
-maIla  lisääntyvä kerrosala  on  kuusi miljoonaa kerrosneliömetriä vuoteen  2000 

 mennessä  ja  seitsemän miljoonaa kerrosneliömetriä jakson  2000-2010  ai-
kana.  

Työpaikkamäärien  kehittyminen  

Kuva  18.  Työpaikkamäärien  kehittyminen 

Työpaikkamäärät  ovat samoista lähteistä kuin  asukasmäärätkin.  Ennustettu 
 kokonaistyöpaikkamäärän  kasvu  on  kuitenkin suhteellisesti huomattavasti 

pienempi kuin lisääntyvä  kokonaisasukasmäärä.  Vuoteen  1990 sovitetun  pa-
nos-tuotos  -mallin  mukaan tämä suhteellinen muutos ei ole mandollinen, joten 

 perusennuste  eroaa  suunnitteista.  Teollisuuden työpaikkojen määrän olete-
taan  laskevari  voimakkaasti  työpaikkarakenteen  muutoksen  ja  suuren työttö-
myyden vuoksi.  
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Rakennuskannan kehittyminen 

Rakennuskantaa lisättiin koeprojektissa siten, että havaitut keskimääräiset 
tyäpaikkaväljyydet pysyivät ennallaan  koko  seudulla. Kerrosaloja  on  lisätty 
työpaikkojen lisääntymisen verran  (2,4  miljoonaa kerrosneliömetriä vuoteen 

 2010  mennessä). Tämä ei sisällä julkisia tiloja, joiden malli ennustaa kasvavan 
asukasmäärien suhteessa  (1,8  miljoonaa kerrosneliömetriä vuoteen  2010 

 mennessä). Kuntien arviot rakennuskannan kehittymisestä vaikuttivat yliopti-
mistisilta verrattuna työllisyyden  ja  talouden kehittymiseen. Koska monet  ar

-viotja suunnitteet  eivät ota huomioon alueen muita suunnitteita, tulivat yhteen-
lasketut rakennuskannan lisaykset  mallin  kannalta liian suuriksi. Kysynnän 
puutteen vuoksi tilojen vuokrataso olisi laskenut joustomallien mukaan huo-
mattavasti. 

Talouden kehittyminen  
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o 
00 

- 

I 	 I 
0 

00 

- 	 - -  

I 
0 
0 
0 
c.. 

0 
0 

0 

0  
c-I  

Kuva  19. BKT:n  kehittyminen indeksinä  (1990= 100)  

Mallin  perusennusteeseessa  on  otettu huomioon bruttokansantuotteen ha-
vaittu lasku  laman  vaikutuksesta. Bruttokansantuoteen oletetaan kuitenkin 
kasvavan kaksi prosenttia vuodessa vuoden  1993  jälkeen. 

Bruttokansantuotteen kehityksen määrittäminen muodostui ongelmaksi. Suo-
men taloudellinen kehitys  on  ollut huonompi kuin mitä osattiin arvioida tutki-
muksessa käytettyjä ennusteita tehtäessä. Koemallin perusvuosi oli  1990,  jol-
loin talous oli huipussaan. Malli olettaa, että talous  on  tasapainossa niin, että 
alue ei elä  ja  kehity vieraan pääoman avulla, kuten Suomessa väitetään ta-
pahtuneen. Ruokakuntien kulutustaso ei perustunut pelkästään palkkoihin, 
vaan myös lainanottoon. Asialla  on  voinut olla merkitystä  mallin  kalibroimisen 

 kannalta. 
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Kuva  20.  Autonomistuksen  kehittyminen  (1990= 100)  

Autonomistusennuste  perustuu tielaitoksen  koko  maan autokantaennustee
-seen.  Mallissa ruokakunnat  on  jaettu autonomistuksen mukaan. Autonomistus 

kuvaa siten paitsi kulkumuodon valinnanmandollisuutta myös tulotasoja. 
Tämä aiheuttaa ongelmia muutosmallien sovittamisessa.  Jos tielaitoksen  en-
nuste siirretään sellaisenaan malliin, nousevat asukkaiden kokonaistulot liikaa 
eli enemmän kuin BKT-indeksin mukaan. Oletettua BKT:n kehitystä ei siten 
olisi saavutettu, ellei tielaitoksen ennustetta olisi jossain määrin korjattu alas-
päin. 

Työttömyysaste  
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1 	_ 	 ___  
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Kuva  21.  Tutkimusalueen työttömyysasteen kehittyminen 

Työttömyysasteen  ennuste  on  tehty niin aikaisin, että todellinen kehitys  on  ol-
lut arvioitua voimakkaampaa. Pääkaupunkiseudulla työttömyys oletetaan 
kaksi prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin muualla Suomessa keskimäärin. 
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3.3  Perusennusteen  vaikutukset 

Perusennusteen  erot  aikaisemplin perusennusteisiin 

Ympäristöministenön  raportissa  (1993) on  selostettu  mallin  alkuperäinen  pe-
rusennuste.  Mallia  on  kalibroitu  uudelleen  joukkoliikenteen  ja  toimitilojen  vuok-
ramallien  osalta, joten  perusennuste  muodostuu  erilaiseksi.  Seuraavassa  on 

 analysoitu uusi  perusennuste. Perusennusteen  vaikutukset  on  yleensä syytä 
pitää mielessä, kun erillisten toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan, koska  pe-
rusennuste  on  jo  osaltaan vaikuttanut alueen kehittymiseen. 

Maan käytön käyttäytyminen  perusennusteessa 

Koemallityön perusennusteessa  kaupunkirakenteen hajoaminen jatkuu. Tämä 
koskee sekä  asukas-  että  tyäpaikkarakennetta. 

Perusvuosi  1990 	 Ennustevuosi  2010 
400000 

350000 ---- 

300000 ---- 

250000 --- -- _/ 
/ 	- 	•A.fottomat  

200000 	 - 	. 	 - 
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- • AtlolIiset 

100000 	 -- 

50000 	 - 

0 	 I 	I 	I 
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Kuva  22. Ruokakuntamäärien  kehittyminen  perusennusteen  mukaan  kanta-
kaupun gissa  (1-3),  esikaupungeissa  (4-12)  ja  lähiöissä  (13-24) 
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Ennustevuosi  2010 

L1  
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Kuva  23. Työpaikkamäärien  kehittyminen  perusennusteen  mukaan  kanta-
kaupungissa  (1-3),  esikaupungeissa  (4-12)  ja  lähiöissä  (13-24) 
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Liikenne ruuhkautuu kantakaupungin ympäristössä, koska asukkaita  ja  työ-
paikkoja tulee perusennusteen mukaan alueelle lisää, mutta kantakaupungin 
katuverkon kapasiteetti ei kasva vastaavasti. Lisäksi autonomistuksen lisään-
tyminen muuttaa autottomia ruokakuntia autollisiin ruokakuntiin, jotka ovat  kul

-kumuodon  valinnan  suhteen eri asemassa. Maankäyttömallin eri tekijät käyt-
täytyvät  mallin  mukaan seuraavalla tavalla: 

Vähittäiskauppa  ja  yksityiset palvelut reagoivat herkästi tavoitetta-
vuuden sekä asukasmäärien muutoksiin, joten kasvu keskittyy 
alueen laidoille. 

Autolliset (rikkaammat) ruokakunnat  pystyvät paremmin kilpaile-
maan asunnoista, jolloin autottomat ruokakunnat väistyvät. 

Asukkaat pyrkivät säilyttämään liikenteeseen keskimäärin käyte- 
tyn ajan. Siksi matkat suuntatuvat yhä lähemmäksi lähtäpaikkaa. 
Työ-  ja  asiointipaikat  sekä asukkaat siirtyvät lähemmäksi toisiaan. 

Liikenteen käyttäytyminen  

Koemallitestin perusennusteen oletusten  mukaan seudun liikenneverkkoihin 
tehdään tasaisesti erikseen nimeämättömiä pieniä liikenneinvestointeja siten, 
että verkon teiden  ja  katujen kapasiteetti nousee kolme prosenttia kymmenen 
vuoden aikana. Ennusteessa  automatkojen  määrä lisääntyy  33  prosenttia 
vuoteen  2010  mennessä. Tieverkon keskimääräinen nopeustaso kuitenkin 
säilyy ennallan  tai  laskee vähän maankäytön muuttumisesta  ja matkojen 

 suuntautumisen takia. Keskimääräinen  matkan  pituus lyhenee  6,73  km:stä 
 5,91  km:iin  (12  prosenttia).  Matkan  keskimääräinen pituus laskee enemmän 

kuin kulkumuotokohtaiset pituudet, koska pidempiä joukkoliikennematkoja 
tehdään suhteessa vähemmän kuin ennen. Maankäyttö pyrkii tasoittamaan 
ruuhkautumisesta johtuvaa kustannusten nousua. Ajoneuvosuoritteet eivät  Ii

-säänny  yhtä paljon kuin  matkojen  määrä. Suoritteet autoilla lisääntyvät  22  pro-
senttia. 

Maankäyttömuutoksien  takia  automatkojen  keskipituus  lyhenee yhdeksän 
prosenttia  ja  keskimatka-aika kandeksan prosenttia. Autoliikenteen osuus 
kasvaa yli kaksi  ja  kevyiden kulkumuotojen lähes viisi prosenttiyksikköä. 

Joukkoliikenteen  keskimääräinen matkanpituus pysyy suunnilleen ennallaan. 
Autottomilla ruokakunnilla työmatkat joukkoliikenteellä kuitenkin pitenevät kol-
mella prosentilla. Joukkoliikennematkaan kuluva aika lisääntyy keskimäärin 
viidellä prosentilla. Joukkoliikenteen osuus pienenee noin seitsemän prosent-
tiyksikköä  ja  matkamäärät  vähenevät noin kandeksan prosenttia. Yhteisvaiku-
tuksena laskevat  matkan  keskimääräiset kustannukset noin  12  prosenttia.  

Mallin  perusennusteen  mukaan joukkoliikenteen asema heikentyy. Tämä joh-
tunee paljolti siitä, että sitä ei ole perusennusteessa nopeutettu, vaikka kau-
punkirakenteen hajautumisen takia yhä useampi  asukas  siirtyy huonomman 
palvelutason alueelle. Vertailun vuoksi mainittakoon, että YT\J:n perusennus-
teessa polttoaineen hintaa oli nostettu  50  prosenttia  ja  kantakaupungin pysä-
köintimaksuja  30  prosenttia, jolloin joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista 

 on  suurempi. Tämän  testin  skenaario  noudattelee kuitenkin ISGLUTI -mallien  
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periaatetta, jossa mitään erityisiä toimenpiteitä ei ole tehty. Siten  mallin perus-
ennuste ei luultavasti ole realistinen verrattuna alueen todennäköiseen kehit-
tymiseen. 

Vertailu  ISGLUTI-perusennusteisiin 

Perusennusteen skenaario  on  samansuuntainen kuin muissa ISGLUTI-malli-
testeissä.  Asukas- ja työpaikkarakenteet hajautuvat  kaikissa malleissa. Kui-
tenkin  osa-alueiden houkuttelevuus  ja  erilaisten ruokakuntien käyttäytyminen 
poikkeaa mallikohtaisesti toisistaan, mikä  on  ymmärrettävää kaupunkien eri-
laisuuden takia. (ISGLUTI  1988)  

Myös liikenteen kannalta skenaarioissa  on  yhteisiä piirteitä. Joukkoliikenteen 
osuus yleensä laskee ISGLUTI-ennusteissa. Keskustan asema heikkenee 
maankäytän hajaantuessa. Sitävastoin keskimääräisten matka-aikojen, kus-
tannusten  ja matkan  pituuksien osalta pääkaupunkiseudun malli käyttäytyy eri 
tavalla. ISGLUTI-ennusteissa matkat yleensä pitenivät maankäyttömuutok

-sista ja kulkumuodon  muutoksista johtuen, joskin yhdessä mallissa  (Leeds) 
 suuntaus oli sama kuin pääkaupunkiseudun mallissa, jossa matkat lyhenivät, 

nopeutuivatja halpenivat keskimäärin. Tämä saattaa olla pääkaupunkiseudun 
mallissa virheellistä, koska matkat ovat aikaisemmin pidentyneet seudulla. 
Ongelmaa  on  käsitelty luvussa  5. (ISGLUTI 1988) 
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4  TESTIT  

4.1  Yleistä 

Testien valinta 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin vertailemaan koemallista saatuja kokemuksia  IS
-GLUTI-tutkimuksen kokemuksiin. Koska ISGLUTI-teoksessa ei testien tulok-

sia oltu paljonkaan esitetty numeerisesti, vaan tekstissä sanallisina arvioina  ja 
graafeina,  jouduttiin myös vertailu tekemään melko karkealla tasolla.  Kuvat  py-
rittiin muokkaamaan ISGLUTI-raporttia vastaaviksi. 

Koemallitestit  on  kopioitu suuresta ISGLUTI-tutkimuksesta  (1988),  jotta  mallin 
 toiminnasta saadaan vertailukelpoista tietoa. ISGLUTI-tutkimuksessa määri-

tellyt testit ovat lisäksi yleisesti mielenkiintoisia herättäviä  ja  muodostavat har-
kitun kokonaisuuden  mallin analysoinnin  avuksi. Tämän työn testit  on flume

-roitu ISGLUTI-testejä vastaavasti. 

ISGLUTI-testeistä  tehtiin kasvuskenaariotestit  12.1-12.4,  työpaikkojen maan-
käyttömuutoksia tutkivat testit  13.1-13.3  ja  14.1-14.2  sekä liikenteen hinnoitte-
lua käsittelevät testit  15.1-1 5.8.  Kaikkia testejä ei tehty testien suuren määrän 
vuoksi. ISGLUTI-testit  14.3  ja  14.4  vaatisivat muitakin aikaryhmiä kuin aamu- 
ruuhkan, joka  on  ainoa koemallissa toteutettu. Lisäksi  vain  yksi ISGLUTI-malli 

 on  testannut  ne. Verkollisten investointien vaikutuksia yleisesti (testit  16.1-
16.8) on  jo  tutkittu aikaisempien MEPLAN-projektien yhteydessä. Joukkolii-
kenteen tukien vaikutuksia tutkivat testit  (17.4, 17.5, 17.6  ja  17.7)  yksinkerta

-istuvat pääkaupunkiseudulla aiemmin tehtyjen testien kaltaisiksi. Taloudellis-
ten olojen muutosten tutkiminen  (18.1  ja  18.2)  ja autonomistuksen  muutosten 

 (16.9-16.11)  vaikutukset sekä toimenpiteiden vaiheistamiseen liittyvät testit 
 (17.1-1 7.3) on  koemallin yksinkertaisuudenja  rakenteen takia jätetty pois. 

Vertailu kansainvälisiin  ISGLUTI-malleihjn  

Tehdyistä testeistä  on  tulostettu järjestelmissä tapahtuvat muutokset erillisiin 
raportteihin. 

Kunkin  testin  täydellisestä raportista nähtävät päävaikutukset  on  kuvattu tau-
lukossa,  jota  seuraa  testin  arvio  ja  vertailu ISGLUTI -mallien  tuloksiin. Taulu-
kossa  osa-alueista muodostuvia suurempia yhtenäisiä vaikutusalueita merki-
tään hakasuluilla, esimerkiksi  [1 -3]  tarkoittaa kantakaupungin  osa-alueita. Rin-
nakkaisten testien taulukot  ja graafit  sekä vastaavat ISGLUTI-tulokset ovat  au

-keamittain  tekstin välissä. Koemallin testien päävaikutustaulukot  on  koottu nii-
den keskinäisen vertailun avuksi liitteeseen  4.  

ISGLUTI -tutkimuksessa tutkimusalue  on  jaettu keskustan ympärillä kolmeen 
vyöhykkeeseen, joiden avulla kuvataan kaupunkirakenteen kehitystä. Samoin 

 on  menetelty tässä työssä. Sisin alue käsittää Helsingin kantakaupungin  (osa- 
alueet  1-3),  eli ns.  Central  Busines Districtin (CBD)  tai Central  Arean  (CA).  Esi

-kaupungit-termi vastaa tässä englantilaista termiä  Inner Suburbs (IS,  osa-alu-
eet  4-12)  ja lähiöt  termiä  Outer Suburbs (OS,  osa-alueet  13-24).  Esikaupun- 
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Vyöhyke asukkaat osuus työpaikat osuus 

Kantakaupunki  [1-3] 156093 13 %  244366 35 % 

Esikaupungit[4-121 486314 39% 198332 29%  

Lähiöt[13 -24] 605633 49% 253187 36%  

Taulukko  7:  PKS:n  jako vyöhykkeisiin  v. 1990  perusteella  

keihin  on  sisällytetty Helsingin lisäksi kolme Espoon suuraluetta, jotta vyöhyke 
olisi suunnilleen tasapainossa keskustan suhteen. Asukkaat sekä työpaikat 
olisivat suunnilleen vyöhykkeillä samassa suheessa kuin ISGLUTI-malleissa. 

ISGLUTI -tutkimuksessa yksi keskeinen käsite  on  alueen keskittymisindeksi 
 (tai hajautumisindeksi),  joka tarkoittaa keskeisten alueiden  (Inner Areas) (tai 
 lähiöiden) asukkaiden  tai  työpaikkojen määrän suhdetta  koko  tutkimusalueen 

määrään. Keskeinen alue tarkoittaa pelkkää kantakaupunkia,  jos sen  tekijän 
kokonaismäärä  on  suurempi kuin lähiöiden vastaava,  ja  muuten käsittää sekä 
kantakaupungin että esikaupungit. Tässä työssä määritettiin keskeisiksi alu-
eiksi kantakaupunki  ja  esikaupunkialueet.  Osassa esitetyistä graafeista käy-
tettiin keskeisten alueiden suhdetta  ja  osassa lähiöiden suhdetta kokonais-
määnin riippuen toimenpiteen painotuksesta. 

Vaikutusanalyysin  tarkkuudesta  ja  verrattavuudesta  

Vertailussa  on  otettava huomioon, että tutkimusalueet olivat eri kokoisia  ja  eri-
luonteisia. Samaten perusennusteet, joihin testejä verrattiin, ovat erilaisia. 
Koemallin alkuperäisten tavoitteiden mukaan malli  on  suunniteltu  ja  kalibroitu 

 suuntaa-antavasti  ja  yksinkertaistettuja lähtötietoja  käyttäen. Myös testit ovat 
hypoteettisia  ja  karkeita.  Tulosten keskinäiset suhteet voivat siksi vaihdella, 
eikä niiden vertailtavuus ei ole hyvä.  Testin  tuloksia ei voi myöskään käyttää 
todelliseen vaikutusarviointiin. (Ympäristöministeriö  1993)  

Toimenpiteiden määritelmissä ei otettu huomioon kaavoitusta  tai  muita teki-
jöitä, jotka estäisivättoimenpiteen käytännössä. Siksi toimenpiteet olivat kuvit-
teellisia  ja  karkeita.  Toimenpiteiden tarkoituksena oli tutkia tehdyn  mallin  toi-
mintaa  ja  muutosten suuntia.  Osa-alueittaisen  luvun ei voida olettaa olevan 
realistinen  tai  tarkka. Todelliset toimenpide-ohjelmat sisältäisivät merkittävästi 
pienempiä muutoksia  ja  järkeviä toimenpiteiden yhdistelmiä, jolloin muutokset 
olisivat erilaisia. Karkea aluejako ei osoita paikallisia vaikutuksia, kuten esi-
merkiksi paikalliskeskusten aseman muuttumista lähiympäristönsä suhteen. 

Koska analyysi tehtiin tässä työssä pääasiassa alueen yhteisvaikutusten pe-
rusteella, olivat muutokset usein melko pieniä. Pienikin muutos voi merkitä kui-
tenkin paikallisesti suuria vaikutuksia. (Ympäristöministeriö  1993)  

Toimenpiteiden taloudellista kannattavuutta ei tekstissä erityisesti arvioida, 
vaikka ne ovatkin raporteissa. Testit ovat liian yleisluontoisia  ja  erilaisia vertai-
lujen tekemiseen. Vertailtavien mallitestien taloudellisia vaikutuksia ei ole  kat

-tavasti  arvioitu myöskään ISGLUTI-raportissa. 
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4.2  Kasvuskenaariot 

Kasvuskenaarioiden  määritelmät 

Testeissä  12.1-1 2.4  yhdistettiin kahta vastakkaista skenaariota  ja  strategiaa. 
Skenaariot käsittivät alueen voimakkaan kasvun  tai nollakasvun,  strategiat  hit-
tyivät  maankäytön rajoittamiseen  tai  rajoitusten poistamiseen. Verrattaessa 
testejä vastaaviin ISGLUTI-.testeihin,  on  otettava huomioon  mallien  erilaiset 
perusennusteet. (ISGLUTI  1988, s. 202)  

Kaupungistuminen  on  yleinen ilmiö, etenkin kehitysmaissa. Kehittyneissä län-
simaissa kaupungistuminen  on  suurelta osin tapahtunut. Joissakin suurissa 
kaupungeissa kehitys  on  jo  kääntynyt toiseen suuntaan. Asukasmäärien  ja 

 asumisväljyyden  kasvu aiheuttaa laajenemispaineita kaupunkirakenteelle. 
Tätä yritetään usein hillitä maankäytön rajoitusten avulla (ISGLUTI  1988, s. 
201).  Testissä  12.1  ja  12.2  tutkittiin  mallien  käyttäytymistä voimakkaan kasvun 
aikana. Asukasmäärää kasvatethin kasvuskenaariossa kaksi prosenttia vuo-
dessa.  20  vuodessa lisäys oli siten noin  50  prosenttia (taulukko  8).  

Vuosi Tavoite Toteutus Perusenn. 

Perusvuosi  (1990) 1,25  milj. 

lOvuotta  (2000)  1,52milj. 1,56milj 1,29milj.  

20  vuotta  (2010) 1,85  milj.  1,88  milj.  1,35  milj.  

Taulukko  8:  Asukasmäärät kasvuskenaariossa  

Kasvu saatiin syntymään mallissa pen.issektorin työpaikkoja lisäämällä niin, 
että haluttu asukasmäärä generoitui panos—tuotos -mallin  kautta alueelle. 
Myös muut työpaikat alueella lisääntyivät. Koska alueen työpaikkamäärä li-
sääntyi, kasvoi myös kerrosalojen tarve. Tilojen kokonaismassaa lisättiin siten, 
että väljyydet eivät keskimäärin muuttuneet. Tieverkon kapasiteettia kasvatet

-tim  vastaavasti niin, että keskinopeudet kaduilla eivät laskeneet. Eri tekijöiden 
muutokset näkyvät seuraavassa taulukossa.  Testin  määritelmän mukaan alu-
een demografiset ominaisuudet olisi  tullut  pitää mandollisimman tarkasti en-
nallaan.  Testin  toteutus pääkaupunkiseudun mallissa kuitenkin muutti ruoka-
kuntasuhteita, koska perusteollisuus  (ja  muutkin toimialat) kysyvät ruokakuntia 
eri suhteissa. Vaihtoehtona olisi ollut lisätä  mallin  ulkoisten ruokakuntien mää-
rää (työttömiä  ja  eläkeläisiä).  Tie-  ja  katuverkon  kapasiteettia lisättiin perusen-
nusteeseen verrattuna kymmenen prosenttiyksikköä. Siten vuoden  2010  ver-
kossa  on 16  prosenttia enemmän kapasiteettia kuin vuonna  1990. 

Kasvuskenaarion  vastakohtana oli kaupungin taantuminen  ja  köyhtyminen. 
Useissa kapean vientisektorin varassa olevissa kaupungeissa asukasluvut 
ovat kääntyneet laskuun  ja  kaupunki  on  alkanut rappeutua keskeltä. Testeissä 

 12.3  ja  12.4  oli tarkoitus säilyttää nollakasvu samalla kun ruokakunnat köyhtyi
-vät  siten, että rikkaammista ruokakunnista  10  prosenttia siirtyi köyhempiin luo-

kakuntiin. Tämä edellytti pääkaupunkiseudun mallissa muutoksia perusennus
-teen  lähtökohtiin. (ISGLUTI  1988, s. 214) 



62 
	

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus 

TESTIT 

Tekijä Perusenn.  Uusi arvo Muutos  %  

teollisuus  ja  tukkukauppa  266 000 509 000 +92  %  

vähittäiskauppa  95 000 133 000 +40  %  

yksityiset palvelut  188 000 263 000 +40  %  

julkiset palvelut  188 000 234 000  +  24  %  

peruskoulutus  (tyÖpaikkaa)  38 000 54 000 +42  %  

asunnot  53,2  milj.  k-rn2  74,0  milj.  k-rn2  +39  % 

teollisuustilatja  varastot  10,6  milj.  k-rn2  20,5  milj.  k-m2  +93  %  

liiketilat  4,1  milj.  k-rn2  5,7  milj,  k-rn2  +39  %  

toimistot  7,4  milj.  k-rn2  10,0  milj.  k-rn2  +36  %  

julkiset rakennukset  6,6  milj.  k-rn2  8, 2  milj.  k-rn2  +  24  %  

koulut  2,6  milj.  k-rn2  3,7  milj.  k-rn2  +  42  %  

Taulukko  9: Kasvuskenaariossa  muutettavat tekijät  2010 

Koemallin maankäyttöä  ei rajoitettu perusennusteessa. Nyt rajoituksia lisättiin 
siten, että kerrosalat eivät lisääntyneet alueilla  13-24  vuoden  1990  määristä. 
Maankäytön hajautumista estettiin siis kaavoituksen keinoin testeissä  12.2  ja 

 12.4.  Testissä  12.2  oli samat maankäyttömuutokset, eli voimakas kasvu kuten 
oli testissä  12.1. Liikenneverkon  kapasiteetin lisäys tehtiin nyt alemplin linkki- 
luokkiin, joita oli enemmän keskustassa. Testissä  12.4  oli vastaavasti sama 
nollakasvu kuin testissä  12.3. 

Asukasmäärien  kasvu vapaassa maan käytössä 

Testi vastaa ISGLUTI-testiä  12.1. ISGLUTI -mallit hajauttivat kaupunkiraken-
netta selvästi sekä asukkaiden että työpaikkojen osalta kun asukasmäärää li-
sättiin näin voimakkaasti. Kaupunkien luonnollinen kasvu kohdistuu alueen lai-
tamille, jossa kasvulle  on  eniten tilaa  ja  mandollisuuksia. Kasvu ei kuitenkaan 
ollut malleissa monotonista, vaan vaihteli riippuen kaupunkien  ja osa-alueiden 
ominaisuuksista. 

Myös pääkaupunkiseudun mallissa  asukas- ja työpaikkarakenteet hajautuivat, 
 kuten graafeista  27  ja  29  voidaan nähdä. 

Autolliset ruokakunnat  lisääntyivät erityisesti Kehä  111:n  ympäristössä lännessä 
 ja  pohjoisessa. Autottomat ruokakunnat suuntautuivat ulospäin hajanaisem

-min,  mikä ei näy hajautumisindksissä kuvassa  25. Asukasrakenne  kokonai-
suudessaan hajautuu indeksin mukaan suunnilleen saman verran kuin ISG-
LUTI-malleissa. 

Ei-palvelutyöpaikat lisääntyivät Kehä  1:n  takana. Hajautumisindeksi oli suu-
rempi kuin ISGLUTI-malleissa keskimäärin. Kaupallisia palvelutyöpaikkoja 
(vähittäiskauppaja yksityiset palvelut) siirtyi Kehä  1:n  ja  111:n  väliin. Työpaikka- 
rakenne kokonaisuudessaan hajautui. 
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Vaikutus  12.1:  Kasvu vapaassa maankäytössä 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Asukkaita lisää  50% perustyöpaikkoja  lisäämällä, 
muut työpaikat  ja  kerrosalat  lisääntyvät vastaa-
vasti. Liikenteen kapasiteettia lisätty vastaamaan 
kysyntää 

Autolliset ruokakunnat Hajautuu,  erityinen kasvu  13-16,  keskusta  (1-2) 
vain  vähän 

Autottomat ruokakunnat Hajutuu  kuten autolliset mutta epätasaisemmin 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Hajautuu  erityisesti Kehä lll:lle, keskusta  vain 
 vähän 

Ei-palvelutyöpaikat Hajutuu  erityisesti Kehä  1:n  taakse 

Kaupalliset työpaikat Hajutuu  erityisesti kehä  1:n  ja  111:n  väliin 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Vyöhykkeet  [1-10]: 6%-62%, [11-18] 91%-447%, 
[19-24] 73%-204% 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara 

Kulkumuoto-osuudet (%-yks.)  +1,1 -1,6 +0,5  

Liikenteen käyttäjämäärät  +52% +36  %  +51% +92%  

Vuotuiset matkasuoritteet  +36  %  +38  %  +50  %  +102%  

Keskimääräiset etäisyydet  -11% +1% +0% +5%  

Keskimääräiset matka-ajat  -11% +1% +0% +5%  

Keskimääräiset matkakustannukset  -11% -1% +5%  

Tieverkon nopeus  +0% 

Liikennetaloudellinen  tulos  (JkI tulotl 
 PysäköintimaksutlKäyttäjät)  

+446  Milj.  mk  (775/641-409)  

Muita huomloita Lilkennetaloudellinen  tulos  perustuu kasvuun. 
Joukkoliikennettä ei pystyttäisi tarjoamaan 
samalla kalustolla. Tieinvestointeja ei laskettu. 

Keskustaan  suuntautuvien  matkojen  osuus matkoista pieneni pääkaupunki-
seudun mallissa samalla tavalla kuin  ISGLUTI -malleissa.  Matkojen  lukumäärä 
ei laskenut, koska  kokonaismatkamäärät  lisääntyivät huomattavasti. Joukko- 
liikenteen osuus  koko aluella  laski hieman kuten  vertailtavissa  malleissa, 
mutta keskustaan  suuntautuvilla  matkoilla  ISGLUTI -mallien joukkoliikenteen 

 osuudet hiukan nousivat toisin kuin pääkaupunkiseudun mallissa. Pääkaupun-
kiseudun mallissa syynä lienee tieverkon kapasiteetin nosto niin, ettei verkon 
keskimääräinen nopeus laskenut. Siksi autoliikenteen sujuvuus säilyi, vaikka 

 automatkojen  kokonaismäärä lisääntyi.  Ajoneuvolilkenteen  vuotuiset  suorit
-teet  eivät nousseet yhtä paljon  (38  prosenttia),  sillä matkojen keskipituus  ly-

heni  11  prosenttia.  Matkojen  keskimääräiset ajat lyhenivät saman verran toi-
sin kuin  ISGLUTI-malleissa, joissa ne yleensä nousivat.  

ISGLUTI -malleissa keskustaan suuntautuvat matkat vähenivät  5-15  prosent-
tia.  Joukkoliikenteen  osuus kasvoi näillä matkoilla hiukan.  Koko  alueen  matko-
jen joukkoliikenteen  osuus pieneni hiukan.  Matkojen keskipituudet  lyhenivät 
hiukan. Matkoihin keskimäärin käytetty aika lyheni noin  10  prosenttia.  
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Effect (base forecast 2010 in brackets) 12.1 12.2 

Change in average trip length (5,9 km) -7  %  -lo  %  
Change in average trip cost (3,63  mk)  -10  %  -13  %  
Change in average trip time (20,9 min) -5  %  -2  %  
Change in public transport share (27,2  %) -  1,6 +0,6 

Trips to centre (100000 trips in morning peak) +10%  +  29  %  

Taulukko  10:  Testien  12.1  ja  12.2 liikenteelliset  vaikutukset koemallissa  
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Kuva  27. Skenaariotestien 12.1  ja  12.2  vaikutukset asukasrakenteen hajau-
tumiseen pääkaupunkiseudun koemallissa 
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Asukasmäärien  kasvu  rajoitetussa  maankäytössä 

Vaikutus  12.2:  Kasvu  rajoitetussa  maankäytössä 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Kuten  testl2.1 maankäyttö  (rakentaminen) 
rajattu vuoden  1990  tilanteeseen alueilla  [13-24]. 

 Liikenteen kapasiteettia muutettu vastaavasti  

Autolliset ruokakunnat  Vähentää  rajoitetuilla  alueilla  [13-24] 	30  %.  Lisää  
[3-12] 71 %-237  %.  Keskusta  [1-2] 48  % 

Autottomat ruokakunnat  Kasvu keskittyy  [3,4,7-9,11].  Keskusta  [1-2] 1  %. 
 Raj.  alueilla  [13-19] -27 %-47  %,  [20-24] 	-15  % 

Asukasrakenrie  kokonaisuudessaan Edellisten yhteisvaikutus 

Ei-palvelutyöpaikat  Kasvu keskittyy  [5,7,9,11,12]  

Kaupalliset työpaikat Kasvu kantakaupungin ulkopuolelle,  ent,  länteen 
 [11-12]  

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan  Painopisteet  kasvulle kuten ei -palvelussa 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  -0,8 +0,6 +0,2  

Liikenteen  käyttäjämäärät  +46  %  +53  %  +49  %  +92  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  +27  %  +36  %  +50  %  +93  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -13  %  -11  %  +1  %  +0  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -3  %  -8  %  +1  %  +26  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  -13  %  -16  %  +0  %  

Tieverkon nopeus  -9  % 

Liikennetaloudellinen  tulos  (Jkl tulotJ  
PysäköintimaksutJKäyttäjät) 

+80  Mmk.  
____________________________________________  

Muita huomioita Kuten testi  12.1  

Maankäytön tiukka rajoittaminen lähiöissä muutti  testin  12.1 hajautumisen 
 kaupunkirakenteen keskittymiseksi. Samalla liikenteen ruuhkautuminen kan-

takaupungissa lisääntyi, joten maankäyttö pyrki välttämään sijoittumista  sinne. 
 Myös joukkoliikenteen osuus nousi perusennusteeseen verrattuna. Työpaik-

karakenteen muutokset olivat samanlaisia kuin asukasrakenteen. Autoliiken-
teen matka-ajat lyhenivät vähemmän kuin testissä  12.1,  vaikka  matkan  keski-
määräinen pituus lyheni enemmän  (13  prosenttia). Tämä johtuu ruuhkautumi-
sesta  ja  joukkoliikenteen  osuuden suurenemista,  sillä  joukkolilkennematkaan 

 kului enemmän aikaa. ISGLUTI-malleissa, joissa kasvu oli voimakasta, vaiku-
tukset olivat samanlaisia. 

Testi vastaa ISGLUTI-testiä  12.2. ISGLUTI -mallien  mukaan hajautuminen voi-
tiin estää, jopa kääntää keskittymiseksi. Liikenteellisten tunnuslukujen muu-
toksia testi vaimensi testiin  12.1  verrattuna. 



Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus 
TESTIT  

Nollakasvu  vapaassa maankäytössä 

Vaikutus  12.3:  Noflakasvu  vapaassa maankäytössä 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Asukkaiden kasvu pysäytetty ulkoisten (työttömät, 
eläkeläiset, muut) ruokakuntien avulla. Samalla 
muutettu  sosioekonomista  rakennetta niin, että 

 autollisia ruokakuntia  -lo  %  v. 1990  verrattuna.  

Autolliset ruokakunnat  v. 2010 per.enn -22  %.  Lähempänä keskustaa 
 (-35 %)  suhteellisesti enemmän (laidoilla  -17 %) 

Autottomat ruokakunnat  Aivan tasaisesti  koko  alueella  —+32  %  
paitsi  [3] +19  % 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Keskittyy koska keskusta-alueilla  --6  %,  laidoilla 
 --10  %.  Suhteessa  2010 per.enn.  kaikkiaan  -8  %  

Ei-palvelutyöpaikat  Ei vaikutusta.  (tasapainotilan  ulkoisia työpaikkoja) 

Kaupalliset työpaikat Työpaikkojen vähennys tasaisesti  --11  %,  mutta 
keskustan asema  [1]  vahvistuu, vähennys  --4  % 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Tasainen vaikutus  ,  paitsi keskustassa pienempi 
vähennys. Työpaikat vähenevät kaikkiaan  -6  % 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  +1,0 +0,6 -1,6  

Liikenteen  käyttäjämäärät  -7  %  -6  %  -13  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -3  %  -3  %  -13  %  0  %  

Keskimääräiset etäisyydet  +5  %  +3  %  -0  %  +0  %  

Keskimääräiset matka-ajat  +6  %  +2  %  -0  %  -0  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  +5  %  +3  %  +0  %  

Tieverkon nopeus  -2  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl tulotl 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

-120  Mmk  (-741-311-16)  

Kaupunkirakenne  käyttäytyi nollakasvun aikana pääkaupunkiseudun mallissa 
samalla tavalla kuin ISGLUTI-malleissakin.  liman  maankäytön rajoituksiakin 
maankäyttö keskittyi jonkin verran. Kantakaupungin asema  matkojen  suuntau-
tumisessa lähiöistä parani, koska ruuhkautuminen väheni, koska liikenteen 
käyttäjämäärät  ja suoritteet  vähenevät.  Osa  liikenteen sujuvuuden paranemi-
sesta lisäsi kuitenkin matkustamista. Matkat pitenivät  ja  matka-ajat kasvoivat. 

Sellaisissa ISGLUTI-malleissa, jossa kasvu  on  jo perusennusteessa  pientä, 
näkyi myös vähän vaikutuksia. Malleissa, joissa alue kasvoi perusennus-
teessa, kasvun poistuminen näkyi asukkaiden  ja  työpaikkojen lievänä keskitty-
misenä. Liikenteellisesti ruokakuntien köyhtyminen näkyi joukkoliikenteen 
osuuden kasvuna. Kokonaismatkamäärät luonnollisesti laskivat verrattuna 
kasvuskenaarioihin.  Jos  pysäköinti  oli ollut rajoittavana tekijänä keskustassa, 
nollakasvu paransi keskustan houkuttelevuutta  automatkojen  suuntautumi-
sessa.  Matkojen pituudet,  keskimääräiset ajat  ja  kustannukset eivät juurikaan 
muuttuneet. 
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Nollakasvu  ja  rajoitettu maankäyttä 

Vaikutus  124:  Nollakasvu rajoitetussa  maankäytössä 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Kuten  12.3,  mutta  maankäyttö  rajattu kuten  12.2. 
 kasvu rajoitettu  [13-24]  

Autolliset ruokakunnat  Vaihtelee huomattavasti alueilla  [1-12].  Kasvua> 
 15%  [4,7,9,11,12]Väh.  >15% [1,2]  

Autottomat ruokakunnat  Kasvu  [3-12] -40%, [12] 30%.  Vaimeaa vähene-
mistä  (<-20  %)  [1 3-191  Kasvu  -+20  %  [20-24]  

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Keskusta  [1,2]  ennallaan. Kasvu alueilla  [3-12]. 
 Muualla vähenee  -20-50  %  

Ei-palvelutyöpaikat  Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat Muutokset erilaisia  (-14 %<->+56  %)  vapaan kas-
vun alueella  [1-12]  

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Alueilla  [1-12]  kasvu  [0 %-+33  %],  lisääntyy kohti 
reunaa. Vähentyminen muilta alueilta tasaista  

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet(% -yks.)  +0,5 +1,7 -2,1  

Liikenteen  käyttäjämäärät  -8  %  -1  %  -14  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -8  %  -9  %  -13  %  +2  %  

Keskimääräiset etäisyydet  +0  %  -7  %  +1  %  +2  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -1  %  -5  %  +1  %  -1  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  -0  %  -8  %  +2  %  

Tieverkon nopeus  +2  % 

Liikennetaloudellinen  tulos  (Jkl tulotl  
Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

-55  Mmk  (-215,/+15/+145)  
____________________________________________  

Muita huomioita  Liikennetaloudellisen  tulos  muuttuu verrattuna  
12.3:een  

Maankäytön rajoittamisen aiheuttama tiivistyminen  ja  kantakaupungin ruuh-
kautuminen esti matkamäärien vähenemisen purkautumisen lisäkysyntänä. 
Suoritteet vähenivät yhtä paljon kuin matkamäärät, eivätkä matkat pidenty-
neet. Keskustan asema vahvistui, koska maankäyttöä oli nyt enemmän  sen 

 vaikutuspiirissä. Samalla joukkoliikenteen asema kulkumuodon valinnassa 
vahvistui perusennusteeseen verrattuna, koska autottomia ruokakuntia oli 
enemmän  testin  määrittelyn mukaan. 

Vertailumalleissa  rajoitukset vaikuttivat merkittävästi samaan suuntaan kuin 
kasvuskenaariossa, vaikka voisi olettaa, että nollakasvuskenaariossa maan-
käytön ohjauksella ei ole suurta merkitystä. Tähän lienee syynä perusennus

-teen  hajutumiskehityksen estyminen  testissä kuten pääkaupunkiseudun mal-
lissa. Liikenteeseen keskittyminen vaikutti kuitenkin vähemmän kuin pääkau-
punkiseudun mallissa. 
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Effect (base forecast 2010 in brackets) 12.3 12.4 

Change in average trip length (5,9 km) +6  %  +1  %  

Change in average trip cost (3,63  mk)  +6  %  +1  %  

Change in average trip time (20,9 min) +3  %  +1  %  

Change in public transport share (27,2  %)  +0,6  +  1,7 

Trips to centre (100 000 trips in morning peak) -3  %  +3  %  

Taulukko  11: Testien 12.3  ja  12.4 liikenteelliset  vaikutukset koemallissa  
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Kuva  31.  Testien  12.3  ja  12.4 liikenteelliset  vaikutukset ISGLUTI-malleissa 
(ISGLUTI  1988, s. 219) 
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Kuva  32. Koemallin  vyöhykkeiden asukasmäärien  ja  osuuksien muutokset 
vuonna  2010 skenaariotesteissä 12.3  ja  12.4 
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Kuva  33.  Koemallin  vyöhykkeiden  työpaikkamäärien  ja  osuuksien muutok-
set vuonna  2010  skenaariotesteissä  12.3  ja  12.4 
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Kuva  34.  Skenaariotestien  12.3  ja  12.4  vaikutukset  työpaikkarakenteen  ha-
jautumiseen 
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Kuva  35.  Skenaariotestien  12.3  ja  12.4  vaikutukset  työpaikkarakenteen  ha -
jautumiseen ISGLUTI-vertallumalleissa (!SGLUTI  1988, s. 216)  
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Kuva  36. Skenaariotestien 12.3  ja  12.4  vaikutukset asukasrakenteen hajau-
tumiseen pääkaupunkiseudun koemallissa 
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Kuva  37. Skenaariotestien 12.3  ja  12.4  vaikutukset asukasrakenteen hajau- 
tumiseen ISGLUTI-vertalluma/Iejssa (ISGLUTI  1988, s. 216) 
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Kuva  38.  Prosenttiosuuksien palautuminen  20  vuodessa  perustyöpaikkojen 
siirtotestissä  13.1  

Vaikutus  13.1:  Ei-palvelutyopaikkoja reuna-alueille 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Puolet  v. 1990  alueiden  [1-12] perussektorin  työ-
paikoista  (86 000)  siirretään entisten työpaikkojen 
suhteessa alueille  [13-24] 

Autolliset ruokakunnat Autonomistajat  siirtyvät poispäin keskustasta  
(max. -7  %  [3]).  Kasvu suurin  [20-23] 3 %. 

Autottomat ruokakunnat Autottomat  siirtyvät keskustaan päin  —2 %. 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan  Hajautuu  hiukan 

Ei-palvelutyöpaikat  10  %-yksikköä siirtynyt takaisin  [1-12]  

Kaupalliset työpaikat Keskittyy hiukan  (1 %-3  % siirtymiä) 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan  Alueittaiset  muutokset  n. 10  % -  20  % 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto -osuudet  (%-yks.)  +07 -1,1 +0,4  

Liikenteen  käyttäjämäärät  +2  %  -5  %  +1  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -3  %  -7  %  +1  %  +10  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -4  %  -2  %  -0  %  +10  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -15  %  -1  %  -o  %  -8  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  -5  %  -1  %  +10  %  

Tieverkon nopeus  +13  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (JkI  tulot/ 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

112  Mmk  (-138/-36/+285) 

Keskimääräisiin matkanpituuksiin,  -aikoihin  ja  kustannuksiin vaikutukset olivat 
vähäisiä  (alle  1  prosentti). Keskustaan suuntautuneet matkat vähenivät  ja 

 joukkoliikenteen  osuus niissä laski. Tässä  on  kuitenkin huomattava pääkau-
punkiseudun  mallin  tulosten perustuminen pelkkään aamuruuhkaan, jolloin 
suuri  osa  liikenteestä  on  työmatkaliikennettä. JSGLUTI-malleissakin  keskus-
taan suuntautuvat matkat yleensä vähenivät työpaikkojen suhteessa. Joukko- 
liikenteen osuudet pienenivät. 
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Suurten teollisuuskeskittymien perustaminen 

Vaikutus  
13.2:  Ei-palvelutyöpaikkoja  keskitetysti 

 teollisuusalueelle  

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Sama määrä kuin testissä  13.1 sirretään  yhdelle 
alueelle seudun laitamille  [16].  Rakennuskantaa 
lisätty alueella vastaavasti  

Autolliset ruokakunnat  [16] +26%.  Alueilla  [17,18]  lisääntyy  +8  %ja  +5 
%.  Alueilla  [1-4] -3  %—  -6  % 

Autottomat ruokakunnat  [16] -26%. [17] -11  %.  [18] -18%.  Keskustassa 
 [1-4] +2 %—+3  % 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Alue  [16] +23  %.  [17] +4  %.  [18] +3  %.  Muualla 
tasaista  -1 %—+1  %  

El-palvelutyöpaikat [16] +600  %  

Kaupalliset työpaikat  [16]  kauppa  -11  %. Yks. palv. -20  %.  Keskusta  [1-
5] +1 %—+2  % 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan  Hajautuu  hiukan  

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  +01 +0,3 -0,4  

Liikenteen  käyttäjämäärät  +0  %  +2  %  -1  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  +1  %  +4  %  -1  %  +4  %  

Keskimääräiset etäisyydet  +0  %  +2  %  -0  %  +4  %  

Keskimääräiset matka-ajat  +4  %  +3  %  -0  %  +25  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  +0  %  -0  %  +4  %  

Tieverkon nopeus  -5  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl  tulot! 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

-278  Mmk  (291-371-270)  
____________________________________________  

Muita huomioita  

Perustyöpaikkojen  keskittäminen yhdelle alueelle poisti käyttäjien liikenteelli
-set  edut, koska rakenne ei hajautunut tasaisesti. Siksi  matkojen  keskimääräi-

nen pituus  ja  niihin käytetty aika eivät lyhentyneet. Autoliikenne ruuhkautui 
huomattavasti, koska testissä ei kiinnitetty huomiota paikalliseen liikenteen ky-
synnän kasvuun. Joukkoliikenteen osuudet paranivat. Kaupunkirakenteelli-
sesti alue käyttäytyy samalla tavalla kuin edellisessä kokeessa, mutta vaime-
ammin. 

Vertailumalleissa  vaikutukset keskittyivät toimenpiteen kohteena olevaan  osa- 
alueeseen  ja sen  välittömään läheisyyteen. Vaikutusten suuruus riippui paljolti 
teollisuuden  ja  muiden toimialojen vuorovaikutuksista. Joissakin malleissa  ha

-jautumisvaikutus  oli jopa suurempi kuin perusteollisuuden hajoittaminen 
useille alueille. Liikenteelliset vaikutukset olivat samanlaisia kuin testissä  13.1, 

 mutta riippuivat enemmän  osa-alueen paikaflisesta liikenteen tarjonnasta. 
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Työmatkojen  lyhentäminen maankäytön keinoin  

Vaikutus  13.3:  Ei-palvelutyöpaikat  asukkaiden 
mukaan 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset  Testin  13.1  määrä ei-palvelutyöpaikkoja  siirretään 
alueille  [13-241 asukasmäärien  suhteessa  

Autolliset ruokakunnat  [1-4] -3  %—  -5  %  [18] +4  %,  [22] +2  %.  Muut 
tasaisesti  -1 %f 1  % 

Autottomat ruokakunnat  [1-4] +2 %—+3  %  [18] -6  %,  [22] +2  %.  Muut 
tasaisesti  -2  %. 	% 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Ei vaikutusta 

Ei-palvelutyöpaikat  Suuria heilahteluja:  [18] +223  %,  [9] +117  %,  
[11] +107%, [7] +62%, [1-2] -55%  

Kaupalliset työpaikat Ei suuria muutoksia. Lievää keskittymistä  

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Muutoksia johtuen ei-palveluista  

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  +0,5 -0,9 +0,4  

Liikenteen  käyttäjämäärät  +1  %  -4  %  +1  %  +0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -0  %  -5  %  +1  %  +8  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -1  %  -1  %  -0  %  +7  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -9  %  -0  %  -0  %  -2  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  -2  %  +0  %  +8  %  

Tieverkon nopeus  +8  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl  tulot/ 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät)  

+26  Mmk  (-96/ -36/1 57) 

Muita huomioita 

Pääkaupunkiseudun  mallI  käyttäytyi samansuuntaisesti kuin  vertailumallit.  
Asukkaiden liikkeet olivat vähäisiä, koska asukkaiden  ja  työpaikkojen väliset  
tavoitettavuudet  olivat  jo  parantuneet. Erityinen mielenkiinto kohdistuu  liiken-
teellisiin  vaikutuksiin koska voisi olettaa, että toimenpide  lyhentäisi  työmatka- 
liikennettä. Näin tapahtuikin, mutta ei kovinkaan paljon. Liikenteen palveluta-
son paraneminen aiheutti kysynnän lisääntymistä. Syntyneet  aikasäästöt  oli-
vat  marginaalisia.  Johtopäätöksenä  ISGLUTI-tutkimuksessa nähtiin, että työ- 
matkan  merkitys ei ole  kovin  suuri työ-  ja  asuinpaikan valinnassa.  
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Test 13.1 

Percentage change relative to 
base forecast at year 20 

Model 	A 	C 	D 	L 	H T 

Car ownership -0.4 -1.3 

Average journey characteristics: 
Average time per trip 1.1 -1.5 -1.0 	0.0 0.0 
Average distance per trip -0.7 	0.7 -0.4 -0.8 
Average money coat per trip -0.3 -0.9 	1.1 -1.4 
Total travel time per head 1.2 -2.0 -1.0 -0.9 0.0 

Test 13.2 

Percentage change  relativa  to 
base forecast at year 20 

Model 	A 	C 	D 	L 	H T 

Car ownership -1.8 	-0.0 

Average journey characteristics 
Average time per trip 1.4 	0.0 	-0.5 	-1.5 5.1 
Average distance per trip -4.9 	1.7 	-0.1 4.7 
Average money cost per trip 0.8 	-0.6 	-1.1 3.4 

Total travel time per head 1.5 	-0.3 	-0.5 	-2.2 5.1 

Test 13.3 

Percentage change relative to 
base forecast at year 20 

Model 	C 	D 	L 	H 

Car ownership -0.8 	-0.3 

Average journey  oharacteristica  
Average time per trip 0.6 	-2.0 	1.3 	-1.5 
Average distance per trip -0.9 	-0.1 
Average money coat per trip -1.5 	-0.8 	-0.8 
Total travel time per head 0.7 	-2.3 	1.4 	-0.8 
Average energy use per head -0.6 	-0.7  

Kuva  39.  Testien  13.1 - 13.3 liikenteelliset  vaikutukset  ISGLUTI-malleissa  
(ISGLUTI  1988) 

Effect (base forecast 2010 in brackets) 13.1 13.2 13.3 

Change in average trip length (5,9 km) -4  %  +2  %  -2  %  

Change in average trip cost (3,63  mk)  -5 %  0  %  -3  %  

Change in average trip time (20,9 min) -6  %  2  %  -4  %  

Change in public transport share (27,2%) -1,1 +0,3 -0,9 

Trips to centre (100 000 trips in morning peak) -10  %  -4  %  -3  %  

Taulukko  12: Testlen  13.1, 13.2  ja  13.3 liikenteelliset  vaikutukset  koemallissa 
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Kuva  40.  Vyöhykkeiden asukasmäänen  ja  osuuksien muutokset vuonna 
 2010  perustyöpaikkojen siirtotesteissä  13.1  -  13.3 
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Kuva  41.  Vyöhykkeiden työpaikkamäärienja osuuksien muutokset vuonna 
 2010  perustyöpaikkojen siirtotesteissä  13.1  -  13.3  
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Kaupan  pinta-alan hajauttaminen 

Vaikutus  14.1:  Keskustan kaupan hajauttaminen 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Kantakaupungin  [1-3]  kaupan alat puolitetaan  v. 
1990  tasosta  ja  kielletään uuden rakentaminen. 
Lisätään muualle rakennettavaa vastaavasti  (n. 
500 000 k-rn 2) 

Autolliset ruokakunnat  [1-10] -0 %-2 %.  Muut  +0 %–+1  % 

Autottomat ruokakunnat  Ei vaikutusta 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Hyvin pientä hajautumista 

Ei-palvelutyöpaikat Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat Kauppa  [1-3] -50 %.  Lisäys muualle melko tasai-
sesti. Yks. palv hiukan keskustaan 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Pieniä muutoksia suhteessa toimenpiteeseen 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara 

Kulkumuoto-osuudet (%-yks.)  +0,3 -0,5 +0,2  

Liikenteen käyttäjämäärät  +1  %  -3  %  +1  %  0  %  

Vuotuiset matkasuoritteet  +0  %  -3  %  +0  %  +1  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -0  %  +0  %  -0  %  +1  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -5  %  +0  %  -0  %  -0  %  

Keskimääräiset matkakustannukset  -1  %  +0  %  +1  %  

Tieverkon nopeus  +5  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl  tulot/ 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

3  Mmk (Jkl-tuotot  -54,  Pys.  -28,  Käyttäjien hyödyt 
84)  

Muita huomioita 

Pääkaupunkiseudun mallissa näkyi kaupan sijoittumisen heikko merkitys mui-
den työpaikkakategorioiden sijoittumiseen. Asukkaidenkaan liikkeet eivät ol-
leet merkittäviä, koska kauppa siirtyi ennemminkin asukkaiden mukaan kuin 
päinvastoin. Liikenteellisesti vaikutukset olivat hyvin pieniä muuten kuin 
asiointi-  ja  työmatkoihin  käytettyjen aikojen lyhentymisen osalta, koska  matko-
jen  suuntautuminen "rationalisoitui" työpaikkojen painopisteen siirtyessä lä-
hemmäksi asukkaita. Verrattaessa ei-palvelusektorin  ja  kaupan siirron vaiku-
tusten eroja  (kuva  44),  huomattiin, että ei-palvelutyöpaikkojen sijoittuminen 
vaikutti enemmän. Tämä johtuu  mallin  rakenteesta, jossa ei-palvelutyöpaikat 
muodostavat kaupungin rakenteelle pohjan, jolloin niiden liikuttaminen näkyy 
myös muiden työpaikkatyyppien liikkeissä herkemmin. 
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Change from 
base year Total Total  
(%  of city total) Employment Retail Non-retail service Non-service 	Population 
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Kuva  42.  Kaupan hajauttamisen (testi  14.1)  vaikutukset kaupunkirakentee-
seen koemallissa 
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Kuva  43.  Kaupan hajauttamisen (testi  14.1)  vaikutukset kaupunkirakentee- 
seen !SGL  UTI-vertailumalleissa (!SGL  UT! 1988, s. 246) 
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Change from 	 POPULATION 
base year  

	

(%  of city total) 	Total 	 Social Group 1 	Social Group 2 
Population 
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Kuva  44.  Kaupan hajauttamisen  (testi  14.1)  vaikutukset asukasrakentee
-seen  verrattuna perustyöpaikkojen hajauttamiseen (testi  13.1) 

 pääkaupunkiseudun koemallissa 
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Kuva  45.  Kaupan hajauttamisen (testi  14.1)  vaikutukset asukasrakentee
-seen  verrattuna perustyöpaikkojen hajauttamiseen (testi  13.1) IS-

GLUTI-vertailumalleissa (1SGLUTI 1988, s. 250) 
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I  EMPLOYME 
Change from 
base year 
(%  of city total) 	Total 	Retail 	Non-retail service Non-service 

z 	Employment 

IIII 

- 	i;l  
Kuva  46.  Kaupan hajauttamisen (testi  14.1)  vaikutukset työpaikkarakentee

-seen  verrattuna perustyöpaikkojen hajauttamiseen  (testI 13.1) 
 pääkaupunkiseudun koemallissa  

EMPLOYMENT 

Non-retaj 	 Nonsetvice C)wbye  relative Total employment 	 Relal service lo base lorecast 
(Sol city total) 
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Kuva  47.  Kaupan hajauttamisen (testi  14. 1)  vaikutukset työpaikkarakentee
-seen  verrattuna perustyöpaikkojen hajauttamiseen (testi  13.1) IS-

GLUTI-vertailumaj/ejssa (ISGLUTI 1988, s. 250) 
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Vaikutukset eri vertailumalleissa riippuivat tutkittavista kaupungeista. Lisäksi 
 mallien  en  tekijöiden väliset vuorovaikutukset olivat niin erilaisia, että mitään 

yleisiä johtopäätöksiä oli hankala tehdä. Asukkaat seurasivat jonkin verran työ-
paikkojen liikkeitä. Muihin toimialoihin vaikutukset olivat yleensä vähäisiä. Kes-
kustaan suuntautuneet matkat vähenivät, mutta joissakin malleissa vähem-
män kuin työpaikkoja poistui. Vaikutukset  matkojen  ominaisuuksiin olivat vä-
häisiä, joukkoliikenteen osuus pieneni hiukan. Yhdessä mallissa taloudellinen 
vaikutusarvio osoitti, että vaikka vaikutukset liikenteen käyttäjiin olivat pienet, 
joukkoliikenteen tarjoajille toimenpide kävi kalliiksi, koska ostosmatkojen teke-
miseen tarvittiin kallista lisätarjontaa. Lisäksi keskustan maan arvon lasku ai-
heutti taloudellisia haittoja. 

Markettien  rakentaminen 

Vaikutus  14.2:  Kauppakeskus  

Määritelmä  ja sen  vaikutukset  Tavoitettavaan  paikkaan alueen laitamille  [15] 
 sijoitetaan kaupan ala, joka vastaa neljäsosaa 

kantakaupungin kaupan alasta  (n. 250 000 k -rn2) 

Autolliset ruokakunnat  Ei vaikutusta  

Autottornat ruokakunnat  Ei vaikutusta  

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Ei vaikutusta 

Ei-palvelutyäpaikat  Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat Kauppa  [15] +86  %.  Muualta tasaisesti  -4  %—  -8 
 %,  paitsi  [1] -2  %. Yks. palv.  ei vaikutusta  

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Ei muita kuin kaupasta johtuvia  

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkurnuoto-osuudet  (%-yks.)  +0 +0 -0  

Liikenteen  käyttäjärnäärät  0  %  0  %  0  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  U  %  0  %  0  %  

Keskimääräiset etäisyydet  Q 0/c, 0  %  0  %  0  %  

Keskimääräiset matka-ajat  0  %  0  %  0  %  0  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  0  %  0  %  0  %  0  %  

Tieverkon nopeus  0  % 

Liikennetaloudellinen  tulos  (Jkl  tulot/  
PysäköintimaksutiKäyttäjät) 

1  Mmk  
____________________________________________  

Muita huomioita Kaupan yleinen  vuokrataso  laskee  -10  %,  koska 
väljyys lisääntyy  +6  %  

Pääkaupunkiseudun malli osoittautui liian karkeaksi näin yksityiskohtaisen toi-
menpiteen tarkasteluun. Kokonaisuutena malli ei juuri muuttanut käyttäytymis-
tään. Mielenkiintoista oli  se,  mistä malli poisti kaupan työpaikkoja, kun kerros-
alaa lisättiin. Alueella  15,  johon kerrosala sijoitettiin, työpaikat lisääntyivät  86 

 prosenttia. Työpaikkoja poistui muualta melko tasaisesti noin  6  prosenttia 
paitsi keskustassa, jossa väheneminen oli  vain 2  prosenttia, Tutkimusalueen 
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keskimääräisen vuokratason laskiessa  10  prosenttia keskustan houkuttele-
vuus säilyi. Testi vastaa ISGLUTI-testiä  14.2.  Testi tehtiin  vain  kandella mal-
lilla. Merkittävää  testin johtopäätöksissä  oli, että vaikutukset hajautumiseen oli-
vat voimakkampia kuin testissä  14.1.  Toisaalta keskustasta poistunut kysyntä 
laski hintoja  ja  teki keskustan houkuttelevammaksi sijoittumiselle.  

Kuva  48.  Koemallin  vyöhykkeiden asukasmäärien  ja  osuuksien muutokset 
vuonna  2010  kaupan hajautumistesteissä  14.1  ja  14.2 
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Kuva  49.  Koemallin  vyöhykkeiden työ paikkamäärien  ja  osuuksien muutok-
set vuonna  2010  kaupan hajautumistesteissä  14. 1  ja  14.2 

Effect (base forecast 2010 in brackets) 14.1 14.2 

Change in average trip length (5,9 km) -1  %  0  %  
Change in average trip cost (363  mk)  -2  %  0  %  
Change in average trip time (20,9 min) -2  %  0  %  
Change in public transport share (27,2  %)  -0,5 0 

Trips to centre (100000 trips in morning peak) -9  %  -1  %  

Taulukko  13:  Testien  14.1  ja  14.2  liikenteelliset  vaikutukset koemallissa 
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4.4  Liikenteen hinnoittelu 

Liikenteen hinnoittelutestien määritelmät 

Testeissä  15.1  ja  15.2  nostettiin kaikkia liikenteen kustannuksia  50 prosentha 
 ja  100 prosentha.  Testit  15.3-1 5.5  vaikuttivat  vain autoliikenteeseen.  Testissä 
 15.3  nostettiin autoliikenteen  ajoneuvokustannukset nelinkertaiseksi  (60  pen-

nistä  2,4 markkaan/km).  Testissä  15.4 kantakaupunkiin suuntautuvien  matko-
jen  pysäköintimaksut  korotettiin samalle tasolle kuin  sinne  suuntautuvien  mat-
kojen  ajokustannukset  keskimäärin olivat (nosto kolmesta markasta viiteen 
markkaan). Testissä  15.5  maksut  kolminkertaistettiin  (12  mk), jolloin  pysäköin-
timaksujen  korottamisesta saatiin selviä vaikutuksia.  Joukkoliikenteen hinnoit-
telua  tutkittiin testeissä  15.6-1 5.8.  Maksut joko poistettiin  (15.6), tai  niitä koro-
tettiin  50  prosenttia  (1 5.7)  ja  100  prosenttia  (15.8). 

Matkakustannusten  nousu  50  %ja  100%  

Vaikutus  15.1:  Kaikki  liikennekustannukset  +50  %  

Määritelmä  ja sen  vaikutukset Autoliikenteen  km-kohtaisia matkakustannuksia 
 nostetaan  50  %, Joukkoliikenteen  lipun hintoja 

 50%  

Autolliset ruokakunriat Autolliset  keskittyvät voimakkaasti  [1-21 +4  %,  [3] 
+16%,[4]+6%,[16]+4%,[13,18-24]-1%--4%  

Autottomat ruokakunnat Hajautuvat  [20-24] +8 %—+16  %.  [1-9] -0  %-
-4%.  

Asukasrakenrie  kokonaisuudessaan Keskittyvät hiukan  (n. I  % reunoilta keskellepäin)  

Ei-palvelutyöpaikat  Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat  Hajautuu  [1-9] -1  %  --10  % 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan  Hajautuu 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  -0,2 -4,2 +4,4  

Liikenteen  käyttäjämäärät  -0% -21  %  +11  %  0%  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -10  %  -22  %  +12  %  -17  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -10  %  -1  %  +1  %  -17  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -13  %  -1  %  +1  %  -15  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  +35  %  +43  %  +24  %  

Tieverkon nopeus  +4  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl  tulot]  
Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

-1734  Mmk  (291/8/-2043)  
____________________________________________  

Muita huomioita 

Edeltäkäsin oletettiin, että kustannusten nostaminen vähentäisi asukkaiden  
hajautumista,  mutta saattaisi hajauttaa  työpaikkarakennetta,  koska matkat  ly-
henisivät (ISGLUTI  1988, s. 261).  Pääkaupunkiseudun malli tekikin näin.  
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Maankäyttö vaimensi  liikenteen kustannusten nousua sijoittumalla siten,  etta 
 asukkatja  työpaikat sijaitsivat lähempänä toisiaan. Samalla alueen painopiste 

siirtyi ulospäin keskustasta.  Autolliset  asukkaat keskittyivät huomattavasti, 
koska ne  vähensivät  siten  ajoneuvokustannuksia.  Ne pystyivät myös kilpaile-
maan paremmin asuntomarkkinoilla kuin  autottomat  asukkaat.  Autottomilla 
ruokakunnilla  asuinpaikan muutos ei muuttanut  matkan  kustannuksia, ellei 
kaupungin rajan ylitystä tehty. Kevyiden  kulkumuotojen  osuudet lisääntyivät. 

 Matkojen  keskimääräinen pituus  ja  aika lyhenivät siten, että  keskimäärisen 
matkakustannuksen  kohoaminen jäi  20  prosenttiin kun ajoneuvoliikenteen 
kustannusten nosto oli  50  prosenttia. Kaupalliset työpaikat, jotka palvelivat 
asukkaiden  kuluttamista  hakeutuivat myös lähemmäksi asukkaita.  ISGLUTI

-mallit käyttäytyivät osin eri tavalla riippuen eri  matkaryhmien kytkennöistä  ja  eri 
sosiaaliryhmien keskinäisestä käyttäytymisestä. Yleisesti ottaen mallit  hajaut-
tivat  hiukan sekä  asukas-  että  työpaikkarakennetta.  

Pääkaupunkiseudun  mallissajoukkoliikenteen  asema  heikentyi  suhteessa  au-
toliikenteeseen,  koska  matkojen  lyhentyminen  vähensi  suoritteita  ja  tieverkon 
ruuhkautumista. Siksi autoliikenne oli  houkuttelevampaa,  eivätkä  sen  käyttäjä- 
määrät laskeneet. Myös näissä testeissä keskusta säilytti  koemallissa  suhteel-
lisen hyvin asemansa, vaikka muualla  kanta-ja  esikaupunkialueilla hajautumi

-sen  vaikutukset näkyivät selvästi.  Vertailumalleissa  matkaan keskimäärin käy-
tetty aika ei juurikaan muuttunut. Tämä johtui osittain  kulkumuodon  muutok-
sista hitaamman  joukkoliikenteen  suuntaan.  Joukkoliikenteen  osuuden suure

-nemiseen  vaikutti  autonomistuksen  väheneminen.  Koemallin  heikkoutena voi-
daan pitää sitä, että  se  ei muuta  oletusarvoisesti  matkojen  kokonaismäärää  tai 
autonomistusta,  vaikka kustannukset nousisivat.  Kustannuspaineet  saattavat 
purkautua väärällä tavalla  kaupunkirakenteeseen.  

Effect (base forecast 2010 in brackets) 15.1 15.2 

Change in average trip length (5,9 km) -13  %  -22  %  

Change in average trip cost (3,63  mk)  +21  %  +36  %  

Change in average trip time (20,9 min) -8  %  -14  %  

Change in public transport share (27,2  %)  -4,2 -7,1 

Trips to centre (100000 trips in morning peak) -6% -11  %  

Taulukko  14:  Testien  15.1  ja  15.2  liikenteelliset  vaikutukset  koemallissa 
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Kuva  51.  Vyöhykkeiden asukasmäärienja osuuksien muutokset vuonna 
 2010  liikenteen hinnoittelutestejssä  15.1  ja  15.2 
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Kuva  52.  Vyöhykkeiden työpaikkamäärien  ja  osuuksien muutokset vuonna 
 2010  liikenteen hinnoittelutesteissä  15. 1  ja  15.2  
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Kuva  53.  Liikenteen  hinnoittelutestien  15. ija 15.2  vaikutukset  asukasraken
-teen hajautumiseen koemallissa  
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Kuva  54.  Liikenteen  hinnoittelutestien  15. Ija 15.2  vaikutukset  asukasraken
-teen hajautumiseen ISGLUTI-vertallumalleissa (ISGLUTI 1988, 

s. 265) 
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Change from 	
EMPLOYMENT base year 

(%  of city total) Total 	Retail 	Non-retail service Non-service Employment 
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Kuva  55. LIIkenteen hinnoittelutestien 15.1  ja  15.2  vaikutukset työpaikka ra- 
kenteen  hajautumiseen  pääkaupunkiseudun  koemallissa 
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Kuva  56.  Liikenteen  hinnoittelutestien  15.1  ja  15.2  vaikutukset  työpaikkara-
kenteen hajautumiseen !SGL  UTI-vertallumalleissa (ISGL  UT! 
1988, s. 265) 
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Auton matkakustannusten nelinkertaistaminen 

Vaikutus  15.3:  Auton  matkakustannukset 
nelinkertaistetaan  

Määritelmä  ja sen  vaikutukset  

Autolliset ruokakunnat  Voimakasta keskittymistä  [1-10] +3  % -  +23 %, 
 myös  [15-17]  lisääntyy  

Autottomat ruokakunnat Hajautuu  voimakkaasti  

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Keskittyy:  [1-12] +1  % -  +5 %, [15] +2 %, 
[16] +2 %[17] +8  %  

Ei-palvelutyöpaikat  Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat Kauppa siirtyy  [1-18]->[19-24],  Yks .palv [1-10] 
 vähenee,  [19-24]  lisääntyy,  [11-18]  vaihtelee  

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Julkisen  sektorin  siirtymät sekoittavat  

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  -8,3 +2,7 +5,7  

Liikenteen  käyttäjämäärät  -20  %  +13  %  +15  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -50  %  +11  %  +15  %  -56  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -38  %  -2  %  +0  %  -56  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -51  %  -2  %  +0  %  -47  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  +148  %  -0  %  +71  %  

Tieverkon nopeus  +34  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl tulotl 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

-5282  Mmk.  (2991-961-5484) 

Vertailumalleissa  kustannusten kohoaminen  vain  autoliikenteen osalta vaikutti 
 mallien  kulkumuotojakoon  noin  3-8  prosenttiyksikköä  joukkoliikenteen  hy-

väksi. Kuten muissakin testeissä muutokset matka-ajoissa olivat huomatta-
vasti pienempiä kuin muutokset  matkan  keskimääräisissä pituuksissa.  Toi-
menpiteellä ei ollut vaikutusta asukkaiden sijoittumiseen, mutta  työpaikkara-
kenne hajautui  jonkin verran. 

Toimenpide  keskitti  pääkaupunkiseudun mallissa hieman  asukasrakennetta, 
 koska  autolliset ruokakunnat neutraloivat  hinnan  korotuksen vaikutusta siirty-

mällä lähemmäs keskustaa  ja  työpaikkoja. Kaupalliset  palvelutyöpaikat hajau-
tuivat  hiukan, koska  autolliset ruokakunnat  pyrkivät lyhentämään  asiointimat-
kojaan.  Kokonaisuutena  työpaikkarakenne  keskittyi, koska julkiset työpaikat 
seurasivat  autollisia ruokakuntia.  Merkillepantavaa oli, että keskustaan suun-
tautuvat matkat vähenivät  vain  kandella prosentilla, vaikka yleisesti ottaen ajo

-neuvomatkat  vähenivät huomattavasti enemmän, noin  10  prosenttia. 

Toimenpide vaikuttaa erityisesti  kulkumuodon  valintaan. Alueiden sisäisillä 
matkoilla siirrytään  kevyisiin kulkumuotoihin,  ja  vyöhykkeiden välillä  joukkolii-
kenteen  käyttö lisääntyy huomattavasti.  
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Keskustan pysäköintimaksujen koroftaminen 

Vaikutus  15.5: Pysäköintimaksut nelinkertaistetaan 

Maäritelmä  ja sen  vaikutukset  Pysäköintimaksuja  [1-3]  korotetaan  3mk-> 12mk 

Autolliset ruokakunnat  [1] -8 %, [2] -10 %, [3] -18  % 

Autottomat ruokakunnat  [1-3] +8  % 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan  [1-3] -1  %  

Ei-palvelutyöpaikat  Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat  [1] -1 %, [2-3] -5 %— -9  % 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan  Hajautuvat  hiukan alueilta  [1-3] 	-2  % 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara  

Kulkumuoto-osuudet  (%-yks.)  -2,6 +1,8 +0,8  

Liikenteen  käyttäjämäärät  -6  %  +9  %  +2  %  0  %  

Vuotuiset  matkasuoritteet  -6  %  +10  %  +2  %  +2  %  

Keskimääräiset etäisyydet  +0  %  +0  %  +0  %  +2  %  

Keskimääräiset matka-ajat  -11  %  -0  %  +0  %  -3  %  

Keskimääräiset  matkakustannukset  +0  %  -1  %  +2  %  

Tieverkon nopeus  +14  % 

Liikennetaloudellinen  tulos (Jkl  tulot! 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät)  

90  Mmk.  (191/1012!-1113) 

Muita huomioita  Pysäköintimaksussa  ei näy  pysäköintimaksun  vai-
kutusta keskimääräiseen  matkakohtaiseen kus-
tannukseen. 
Liikennetaloudellisessa tuloksessa  on  mielenkiin-
toista, että  jos joukkoliikenteen lipputuloja  ei otet-
taisi huomioon, olisi  tulos  negatiivinen. 

Pääkaupunkiseudun mallissa lievä  pysäköintimaksun  korottaminen ei sanotta-
vammin muuttanut  maankäyttöä  testissä  15.4,  mutta suurempi korotus sai  au-
tollisia ruokakuntia  ja  työpaikkoja muuttamaan kantakaupungista. Liikenteen  
tunnusluvuissa  maksujen nelinkertaistaminen näkyi  joukkoliikenteen  pienenä 
kasvuna (osuus kasvaa noin  2  prosenttiyksikköä).  Käyttäjämäärissä  tämä vas-
tasi  9  prosentin lisäystä. Merkillepantavaa oli tieverkon huomattava  (14  pro-
sentin)  nopeutuminen,  koska kantakaupungissa paikalliset vaikutukset olivat 
suuria. 

Testit vastaavat  ISGLUTI -testejä  15.4  ja  15.5. Vertailumalleissa  vaikutukset  
joukkoliikenteen  osuuteen olivat pienempiä kuin testissä  15.3.  Matkat keskus-
taan vähenivät keskimäärin noin  5  prosentilla. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta 
asukkaiden sijoittumiseen yleensä, mutta  rikkaammat autonomistajat  neutra - 
loivat jonkin verran kustannusten nousua sijoittumalla keskustan läheisyyteen 
välttäen kuitenkin sijoittumista kohonneiden  pysäköintimaksujen vaikutusalu-
eelle.  Työpaikat  hajautuivat  selvästi.  
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Kuva  57.  Testien  15.3, 15.4  ja  15.5  liikenteelliset  vaikutukset ISGLUTI-mal-
leissa (ISGLUTI  1988, s.268) 

Effect (base forecast 2010 in brackets) 15.3 15.4 15.5 

Change in average trip length (5,9 km) -21  %  0  %  0  %  

Change in average trip cost (3,63  mk)  +47  %  +5  %  +22  %  

Change in average trip time (20,9 min) -14% -1  %  -3  %  

Change in public transport share (27,2  %) +2,7 +0,3 +1,8 

Trips to centre (100 000 trips in morning peak) -50% -2  %  -7  %  
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Kuva  58.  Vyöhykkeiden  asukasmäärien  ja  osuuksien muutokset vuonna 
 2010  henkilöautoliikenteen hinnoittelutesteissä  15.3 -15.5 
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Kuva  59.  Vyöhykkeiden  työpaikkamäärien  ja  osuuksien muutokset vuonna 
 2010  henkilöautoliikenteen hinnoittelutesteissä  15.3 -15.5  
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asukasrakenteen hajautumiseen koemaiissa 
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Kuva  62.  Henkllöautoliikenteen hinnoittelutestien  15.3 -15.5  vaikut ukset  työ
-paikkarakenteen hajautumiseen koemallissa  
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Joukkollikenne  ilmaiseksi 

Vaikutus  15.6:  Joukkollikenne  ilmaiseksi 

Määritelmä  ja sen  vaikutukset 

Autolliset ruokakunnat  Alueilta  [1-10]  pois, alueilla  [11-17]  vaihtelee,  [19-
24]  lisää 

Autottomat ruokakunnat  Siirtyvät kehä  111:n  takaa keskustaan päin  —5 % 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Hajautuu  

Ei-palvelutyöpaikat Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat  [1-10)  lisääntyy,  [11-17]  vaihtelee,  [18-24]  vähe-
nee 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Julkiset työpaikat sekoittaa 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara 

Kulkumuoto-osuudet (%-yks.)  -4,9 +16,1 -11,2  

Liikenteen käyttäjämäärät  -12 %  +80% -29 %  0  %  

Vuotuiset matkasuoritteet  -4 %  +81 %  -29 %  +2 %  

Keskimääräiset etäisyydet  +9 %  +0  %  -1  %  +2 %  

Keskimääräiset matka-ajat  -3 %  -1 %  -1 %  -2 %  

Keskimääräiset matkakustannukset  +9 %  -100  %  +2 %  

Tieverkon nopeus  +13 % 

LiikennetaloudeHinen  tulos (Jkl  tulot/ 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät) 

674  Mmk  (-22661-681+3008)  
____________________________________________  

Muita huomioita 

Luovuttaessa maksuista kokonaan joukkoliikenteen osuus kasvoi  16  prosent-
tiyksikköa  ja käyttäjämäarä  80  prosenttia. Keskimääräinen  matkan  kustannus 
laski puoleen, kuten vertailtavilla ISGLUTI-malleilla. Suurin  osa  uusista mat-
kustajista tuli kuitenkin kevyistä kulkumuodoista, vaikka autoliikenteenkin käyt-
täjämäärä laski  12  prosenttia. Autoliikenteen suoritteet vähenivät  vain 4  pro-
senttia,  sillä  keskimääräinen  automatkojen  pituus kasvoi  9  prosentilla. Silti  tie-
verkon nopeus lisääntyi  13  prosenttia  ja  keskimääräiset matka-ajat lyhenivät  3 

 prosenttia. Matkakustannukset autolla lisääntyivät  9  prosenttia  matkan piden-
tymisen  takia. 

Koska liikenne oli sujuvampaa, ei asukkaiden  ja  työpaikkojen tarvinnut sijaita 
niin lähellä toisiaan, vaan asukasrakenne hajautui  ja työpaikkarakenne  tiivistyi. 
Kuten muissakin testeissä autottomat ruokakunnat joutuivat väistämään autol

-listen  liikkeitä.  

Testin  vaikutukset olivat samanlaisia myös ISGLUTI-malleissa. Kandessa  tut
-kitussa  mallissa toimenpide vähensi kaikkia matkakustannuksia keskimäärin 

 50  prosenttia. Vaikutusten suuruus riippui joukkoliikenteen tuen määrästä.  Jos 
 tukea ei ollut,  hinnan  alennuksen vaikutus oli suurempi. Toisessa mallissa vai-

kutus joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuteen oli (virheellisesti) negatiivinen, 
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koska kustannusten  pieneneminen  lisäsi  matkoja  yleensä, jolloin henkilöauto- 
matkat lisääntyivät vielä enemmän. Toisessa mallissa  joukkoliikenteen  osuus 
kasvoi  30  prosenthyksikköä.  Matka-ajat  ja  -pituudet  kasvoivat, koska  joukkolii-
kenne  oli hitaampaa. Toimenpide ei vaikuttanut sanottavasti asukkaiden sijoit-
tumiseen, mutta  keskitti työpaikkarakennetta. 

Joukkoliikenteen matkakustannusten  nousu  50  %ja  100  %  

Vaikutus  15.7:  Joukkolikenteen  tariffit  +50  %  

Määritelmä  ja sen  vaikutukset 

Autolliset ruokakunnat  Keskittyy alueilta  [18-24] -2  %. 

Autottomat ruokakunnat Hajautuu  alueille  [20-24]  -  +7  % -  +15  % 

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Ei vaikutusta 

Ei-palvelutyöpaikat Ei vaikutusta 

Kaupalliset työpaikat Hajautuu  alueilta  [1-9]  ulospäin  -  -3  % 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Hajautuu 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto Joukkol.  Kevyt Tavara 

Kulkumuoto-osuudet(%-yks.)  +1,4 -4,5 +3.1  

Liikenteen käyttäjämäärät  +3  %  -23  %  +8  %  +0  %  

Vuotuiset matkasuoritteet  +1  %  -23  %  +9  %  -1  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -2  %  -1  %  +1  %  -1  %  

Keskimääräiset matka-ajat  +0  %  -0  %  +1  %  -0  %  

Keskimääräiset matkakustannukset  -2  %  +43  % - %  

Tieverkon nopeus  3  % 

Liikennetaloudellinen  tulos  (Jkl  tulot] 
 Pysäköintimaksut/Käyttäjät)  

-655  Mmk  (236/251-916)  

Muita huomioita  

Testin  vaikutukset olivat päinvastaisia kuin ilmaisen  joukkoliikenteen  testissä 
 15.6  ja  samansuuntaisia kuin testeissä  15.1  ja  15.2.  Joukkoliikenteen  osuus 

laski  4,5  prosenttiyksikköä  50  prosentin korotuksella  ja  7,7  prosenttiyksikköä 
 100  prosentin korotuksella. Vastaavat  käyttäjämäärien  laskut olivat  23  ja  39 
 prosenttia.  Joukkoliikenteen  osuuden lasku lisäsi kuitenkin enemmän kevyen 

liikenteen  matkoja  kuin autolla kuljettavia  matkoja.  Tieverkko hidastui käyttäjä- 
määrien kasvun takia  ja  matka-ajat  pitenivät. Asukasrakenne  tiivistyi  ja  työ

-paikkarakenne hajautul  kuten aiemmissakin testeissä liikenteen kustannusten 
kasvaessa. 

Testit vastaavat  ISGLUTI -testejä  15.7.  ja  15.8.  Malleissa toimenpide laski 
 joukkoliikenteen  osuutta noin  8  prosenttiyksiköllä kun nousu oli  50  prosenttia, 

 ja  noin  12  prosenttiyksiköllä kun nousu oli  100  prosenttia. Lisääntyneestä  au- 
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ton  käytöstä johtuen matka-ajat  ja  pituudet  lyhenivät. Toimenpide ei vaikutta-
nut  veratilumalleissa  sanottavasti asukkaiden sijoittumiseen, mutta  hajautti  
selvästi työpaikkoja.  

Effect (base forecast 2010 in brackets) 15.6 15.7 15.8 

Change in average trip length (5,9 km) +26  %  -7  %  -13  %  
Change in average trip cost (3,63  mk)  -50  %  +6  %  +7  %  
Change in average trip time (20,9 min) +13  %  -4  %  -6  %  
Change in public transport share (27,2 %) +16,1 -4,5 -7,7 

Trips to centre (100 000 trips in morning peak) +  13,3  %  -5 %  -lo  %  

Taulukko  16:  Testien  15.6, 15.  7ja  15.8  liikenteelliset  vaikutukset  koemallissa  
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Kuva  66.  Vyöhykkeiden asukasmäärienja osuuksien muutokset vuonna 

 2010  joukko!iikenteen hinnoitte!utesteissä  15.6  -  15.8 
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Kuva  67.  Vyöhykkeiden työpaikkamäärien  ja  osuuksien muutokset vuonna 
 2010  joukkoliikenteen hinnoittelutesteissa  15.6  -  15.8  
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POPULATION Change from 
base year  
(%  of city total) 	Total Social Group I 	Social Group 2 
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Kuva  68.  Joukkoliikenteen hinnoittelutestien  15.6- 15.8  vaikutukset  asukas- 
rakenteen  hajautumiseen  pääkaupunkiseudun  koemallissa 
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Kuva  69.  Joukkoliikenteen hinnoittelutestien  15.6  -  15.8  vaikutukset  asukas- 
rakenteen  hajautumiseen ISGL  UTI-vertailumalleissa (ISGL  UT! 
1988, s. 275)  
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TESTIT  

Change from EMPLOYMENT base year 
(%  of city total) Total 

Employment Retail 	Non-retail service Non-service 
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Kuva  70.  Joukkoliikenteen hinnoittelutestien  15.6- 15.8  vaikutukset tyÖpaik-
karakenteen hajautumiseen koemallissa  
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Kuva  71.  Joukkollikenteen hinnoittelut  estlen  15.6- 15.8  vaikutukset työpaik-
karakenteen hajautumiseen ISGL  UTI-vertallumalleissa (ISGL  UT! 
1988, s. 275)  
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TESTIT  

4.5  Muista mallilla tehdyistä  testituloksista  

Aikaisemmin tehdyissä toimenpidetesteissä tutkittiin satamien siirtoa Helsin-
gin keskustan läheisyydestä Vuosaareen. Vaikutusten todettiin olevan positii-
visia, koska vapautuva maa aiheutti kaupunkirakenteen tiivistymistä  ja  esimer-
kiksi matka-ajat lyhenivät. Liikennejärjestelmän muutosten hyödyt antoivat  jo 

 noin neljän prosentin vuotuisen tuottoasteen  2.2  miljardin markan  investoin-
nille. (Ympänstäministenö  1993)  

Kun liikenteen tavoitettavuutta parannettiin mallissa rakentamalla Pasilan- 
väylä, niin  osa mallin  autollisista  ruokakunnista siirtyi uuden väylän vaikutus- 
alueelle. Investointi paransi liikenteen sujuvuutta, joka  mallin  mukaan etään-
nytti asukkaita  ja  työpaikkoja toisistaan. Tämä  ja matkojen  sujuvuuden aiheut-
tama liikenteen kasvu pienensi aikasäästöjä  ja  muutti kulkumuotojakaumaa, 
mutta yhteiskuntataloudelliset hyödyt olivat kuitenkin kuluttajan ylijäämään pe-
rustuvien laskelmien mukaan suuria. (Ympäristöministeriö  1993)  

Tullit vaikuttivat asukasrakennetta tiivistävästi  ja  työpaikkarakennetta hajautta-
vasti.  Ydinkeskustan asema ei mallissa sanottavasti heikentynyt. Mallilla teh-
dyt tietulliselvitykset osoittivat, että tietullien sijoittamisella  ja  muodolla  on  mer-
kittävä vaikutus muutosten suuruuteen  ja  suuntiin. (Ympäristöministeriö  1993, 
YTV 1993)  

Marja-radan  ylimitoitettu testi näytti osoittavan, että  mallin  mukaan suuren 
maankäytön lisäyksen aikaansaamaa liikenteen kysynnän lisäystä ei pysty 
tyydyttämään pelkän joukkoliikenteen avulla.  Ns. nauhakaupunkien  syntyyn 
peikkien joukkoliikenneyhteyksien varteen kannattaa  mallin  mukaan suhtau-
tua skeptisesti. Helsingin mallissa asiaa saattoi korostaa joukkoliikenteen  poi-
kittaisyhteyksien  huono taso. Vierekkäiset reuna-alueet eivät saaneet riittävää 
vuorovaikutusmandollisuutta joukkoliikenteen avulla. (Ympäristöministeriö 

 1993) 
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5  MALLIN  JA  TULOSTEN ARVIOINTIA  

Mallin  tarkkuudesta 

Yksi keskeisistä ongelmista  MEPLANin  kaltaisten laajojen  ja kattavien mallis-
tojen  käytössä  on  niiden  tarkkuustason  arvioiminen. Tutkimuksen kohteena 
oleva ilmiö  on  hyvin monimutkainen  ja  ennustamiseen sisältyy sellaisia en-
nalta-arvaamattomia tekijöitä, joita ei voi ennakoida. Ongelma  on  kokonaisuu-
tena kaksijakoinen. Useita  osamalleja sisältävissä mallistoissa  on  huomatta-
vasti enemmän laskennallisia  virhelähteitä  kuin  yksinkertaisimmissa.  Nämä 
virheet aiheuttavat  mallin sovitukseen  vääristymiä,  ja  siten epätarkkoja tulok-
sia. Toisaalta yksinkertaisempi malli ei ehkä kykenisi kuvaamaan monimut-
kaista ilmiötä olennaisilta osin. Silloin  mallin ennustavuus  kärsii, vaikka virhe- 
marginaali olisikin laskennallisesti pieni.  (Daly & Ortuzar 1990)  

Kun  mallin  pohjana olevia eri lailla  käyttäytyviä  tekijöitä ryhmitellään, tulee mal-
liin väistämättä  ns. aggregointivirheitä  (Daly & Ortuzar 1990).  Mallin monimut-
kaistaminen ja aggregoinnin  vähentäminen eivät välttämättä paranna  tark-
kuustasoa.  Mallin monimutkaistaminen  on  perusteltua,  jos  kuvattavat  meka-
nismitja  niiden välillä vaikuttavat voimat ymmärretään käytettävän  aggregoin-
nm  tasolla  (ISGLUTI  1988, s. 160).  Kokemukset  mallin kalibroinnin  aikana an-
toivat viitteitä siitä, että  aggregointivirhettä  voidaan pienentää  ryhmittelyn 

 avulla,  jos  aineisto  on  hyvä  ja  kattava.  Osamallien vuorovaikutusten  takia tämä 
vaatii kuitenkin suurta panostusta, koska  mallin  rakenne  monimutkaistuu. 

Mallistojen  luotettavuutta voidaan arvioida kandella tavalla.  Kalibroinnin  tulok-
sia voidaan verrata havaittuihin arvoihin, eli arvioida nykytilanteen ennustetta 
olemassa olevaan tilanteeseen. Suotavaa, mutta harvoin mandollista,  on  ver-
rata havaittua  ja mallinnettua  aineistoa useamman kuin yhden  poikkileikkaus

-vuoden tilanteessa. Myös  herkkyysanalyysiä  voidaan käyttää  malliston selittä-
vyyden  ja  luotettavuuden arvioinnissa. Tämä muistuttaa paljon testien teke-
mistä, mutta tavoitteet  ja  menetelmät ovat  yksilöidympiä.  Silloin tiettyjä malli

-parametreja muunnellaan  harkitusti  ja  verrataan tuloksia ennakko-odotuksiin. 
 (Putman 1983)  

Pääkaupunkiseudun  mallin  tavoite oli enemmän menetelmien  ja  ilmiöiden tut-
kiminen kuin  selittävyys  tai  tarkkuus.  Koemallin  tarkkuutta  on  pyritty selvittä-
mään  testitoimenpiteiden analysoinnista  saatujen tulosten kautta. Tulokset 
ovat johdonmukaisia, mikä tukee sitä  olettamusta,  että liikenteen  ja  maankäy-
tön  vuorovaikutukset  voitaisiin selvittää  käytettävälle tarkkuustasolle.  Seuraa-
vassa pyritään kuvaamaan  havaittuja mallinnuksen  aikana  havaittuja virheläh

-teitä. 

Ongelmat aluejaossa 

Aluejako  tässä  koeprojektissa  oli karkea, eikä sitä ole sovitettu erityisesti mi-
hinkään  testatusta  neljästä  skenaariosta.  Tulokset tulevat  tarkemmiksi  ja mie-
lenkiintoisemmiksi, jos aluejako  sovitetaan vastaamaan  testattavaa skenaa

-nota ja  muita  selvitystarpeita. 
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Edellinen huomautus pätee myös liikenneverkkoon. Alueet ovat niin suuria, 
että liikenneverkon toimivuus riippuu suuresti ns. syöttölinkkien sijainnista. 
Joukkoliikenne kuvattiin tässä tarkastelussa karkeasti. Liikenne-  tai maankäyt-
töväyläinvestointeja testattaessa  tulisi siis sekä aluejakoa että liikenneverkkoa 
tihentää "rakennettavan" väylän  tai  alueen ympäristössä. 

Autoliikenteen kannalta ongelmat korostuvat alueilla, joissa aluesyöttöjä jou-
dutaan sijoittelemaan pääväylien erottamille alueille. Tällaisia alueita ovat: 

-  Kehä  1:n jakamat  Haagan  (5)  ja  Pakilan  (6) suuralueet 
-  kehä lll:njakamat Länsi-Vantaan (15)ja lentokentän  (16) suuralu-

eet 
- länsiväylän jakamat  Tapiolan  (10)  ja Soukan  (11) suuralueet.  

Mallin  muodostamiseen  ja analysointiin  25  aluetta  on koeprojektin  kannalta so-
piva. Matriisit mahtuvat pieneen tilaan  ja  jokaista aluetta  tai alueparia  voidaan 
tutkia erikseen. Kokemukset muissa vastaavissa MEPLAN-sovelluksissa ovat 
myös osoittaneet, että  strategisen  tason sovelluksissa karkealla aluejaolla 
saadaan malliteknisesti toimivampia  ja  tarkempia malleja. Hanketason  sovel-
luksissa  voidaan aluejakoa tihentää tutkittavan suunnitelmaratkaisun läheisyy-
dessä. 

Vuokrien muutokset saattavat olla ennusteissa epätarkkoja, koska toimitilojen 
rakentaminen määräytyy pitkälle edellisen ennustevuoden mukaan. Kymme-
nen vuoden aikajako  on  liian pitkä,  ja malTi  käyttäytyy kuin "odotusmalli", eli ra-
kentajat luottavat liikaa edellisen jakson vuokrien tasoon. Toisaalta kun vuok-
rat laskevat  tai  nousevat jollakin aluella paljon, vaikuttaa  se  erityisesti kaupal-
listen sektorien sijoittumiseen, jolloin sijoittuminen  ja  vuokrat tasaantuvat. 

Ongelmat maankäytön mallintamisessa 

Lähtötiedoissa  olevat puutteet  tai epäjohdonmukaisuudet  paljastuvat  ja  näky-
vät tulosten epäloogisuutena. Tällainen puute tässä koemallissa oli ennustet-
tujen  asukas-jatyöpaikkamäärien  suhde. Kun asukasmäärä kasvoi työpaikka- 
määrää nopeammin, syntyi myös järjestelmään huomattava määrä ennusta-
mattomia työpaikkoja.  

Mallien  sovittamisen aikana ilmennyt, lopullisiin tuloksiin erityisesti vaikuttava 
vaikeus liittyi maan arvoon, joka mallissa kuvataan vuokratasojen avulla. Ha-
vaittujen aineistojen työpaikkaväljyydet vaihtelivat erittäin paljon. Syynä  on 

 joko aineistojen keruun eriaikaisuus, virheet aluejaon määrityksessä  tai  tilas-
tollisesti pienet havaintomäärät. Lisäksi työpaikka-  ja tilaryhmittelyt  eivät kai-
kilta osiltaan vastanneet toisiaan. Vuokratasojen mallintaminen tällä aineis-
toilla oli hankalaa,  ja  joitakin arvoja jouduttiin muuttamaan  mallin  raja-arvojen 
ylittyessä. 

Vertailu osoitti, että  projektin  alussa luotettiin ehkä liikaa tilastokeskuksen tie-
tojen  ja  menetelmien tarkkuuteen. Samaten  projektin  (suhteellisen) pienuuden 
takia maankäytön tutkimiseen ei käytetty riittävästi aikaa  ja  asiantuntemusta. 
Tietojen kertamainen tilaustapa, tietosuoja  ja  tietojen tarkistamisen mandotto-
muus vaikeuttivat tietojen hyödyntämistä  ja  jalostamista. Sitävastoin erillistut-
kimuksesta saadut vuokratasot osoittautuivat ennakko-odotusten vastaisesti 

 teorian  mukaisiksi  ja  hyvin toimiviksi. 
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Maankäytön panos—tuotos-mallin joustofunktiot  olivatkin aluksi sellaisia, jotka 
eivät siirtäneet vuokrakustannuksia sijoittumisfunktioihin. Kun paremmat mallit 
saatiin aikaan, otettiin nämäkin tekijät mukaan  mallin.  Julkisten palvelujen  ja 

 koulutuksen osalta näin ei voitu kuitenkaan menetellä, koska vuokna ei ollut. 
Näin nämä työpaikat eivät ota huomioon sijoittumisessaan alueen kustannus-
tasoa. Silloin  vain liikennekustannukset  ja aluekohtaiset sijoittumistekijät  vai-
kuttavat sijoittumiseen. Tämä näkyy työpaikkojen liian suurina liikkeinä  jos 

 alueiden liikenteen kustannuksia vaihdellaan paljon. 

Tietulliprojektin  yhteydessä maankäytön tietoja oli mandollista verrata YTV:n 
tietoihin. Erot olivat merkittäviä  jo  työpaikkojen  ja  asukkaiden määrissä. YTV:n 
työpaikkaväljyysluvut osoittautuivat sopivan huomattavasti paremmin vuokra- 
mallien  pohjana olevaan teoriaan  ja vuokratasoihin.  Tietoa käytettiinkin vuok-
ramallien parantamiseen. YTV:n toimialaryhmittely  on  kuitenkin niin erilainen 
kuin koemallitutkimuksen ryhmittely, ettei niitä voinut hyödyntää laajemmin il-
man huomattavaa työpanosta. 

Ongelmat liikenteen  mallintamisessa  

Alkuperäisen tarkoituksen mukaan liikennemallit oli tarkoitus kopioida mandol-
lisimman pitkälle YTV:n suuresta liikennemallijärjestelmästä. Tämä ei onnistu-
nut, koska  mallien  rakenne erosi liikaa toisistaan. 

Muun Uudenmaan alueiden liikenneverkkoja ei toteutettu. Alueet kiinnitettiin 
 vain  pääkaupunkiseudun reuna-alueisiin syöttölinkeillä. Näin alueiden sisäiset 
 ja  väliset matkat  on  kuvattu puutteellisesti.  Projektin koon ja  päämäärien takia 

alueet oli tarkoitus määritellä malliteknisesti ulkoisiksi alueiksi, mutta näin niitä 
oli helpompi hallita. Tämä täytyy kuitenkin muistaa tulosten tarkastelussa. 

Liikenne  on mallitettu aamuruuhkassa,  ja  kaikki tulokset peustuvat aamuruuh
-kan  tilanteeseen. Muiden kuin työ -ja koulumatkojen matkamäärätja  suuntau-

tuminen ei kuvaa  koko  päivän aikana tapahtuvien  matkojen  todellista tarkoi-
tusta  ja määränpäätä.  Mallit ovat siten vääristyneitä. Siksi myös liikenteellisten 
vaikutusten kohdistuminen maankäytön sijoittumiseen perustuu paljolti työ- 
matkojen  muutoksiin. Tämä näkyy testien  14.1  ja  14.2 vaimeista  vaikutuksista. 
Liikenteen kustannukset eivät tule realistisesti mukaan sijoittumistekijöihin. 
Tavaraliikenteen tuotosmalleihin tuli maankäytön perusennusteen takia  en-
nustetilanteeseen tasovirhe.  Tätä  on  selostettu kappaleessa  3.7.  

Liikenteen kaikkia joustoja ei kuvattu malliin. Malli ei muuta liikenteen  koko-
naiskäyttäjämäärää,  vaikka liikenteen hinta  tai  sujuvuus muuttuisikin. Tämä ei 
ote realistista, mutta lähtö-  ja  tutkimustiedon puuttuessa malli tehtiin kiinteitä 
kokonaistuotoksia käyttäen. Malli kuitenkin muuttaa suuntautumista  ja  maan-
käytön sijoittumista, kun liikenteen vastus kasvaa  (ja  saattaa myös kiinteiden 
tuotoskertoimien takia liioitella niitä). Myös kevyen liikenteen matkat toimivat 
"varaventtiilinä" muutoksille. Maankäyttömallin kulutusfunktioissa tämä jousto 
olisi ollut helppo toteuttaa, mutta lähtötiedot  ja vertailumallina  käytetty LITU

-88:n  mallisto ei antanut tähän mandollisuuksia. Myös aikajakauman  ja  ruuhkan 
pituuden tulisi muuttua. Tämän mallintamista ei voitu tehdä, koska malli perus-
tuu  vain aamuruuhkaan. 
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Muita puutteita  ja  yksinkertaistuksia  

Mallin  tekijöiden  jako  on  todellisuuteen verrattuna karkea. Esimerkiksi suuret 
ostoskeskuksetja pienet kivijalkakaupat kuuluvat samaan ryhmään. Mandolli-
simman yhtenäisten ryhmien löytäminen tarkentaisi maankäyttömallien toimin-
taa. Mallinnuksen aikana huomattiin, että  paras tekijäjako  tulisi selvittää tark-
kaan ennen  mallin  rakenteen päättämistä. Mallia  on  vaikea enää parantaa läh-
tötietojan hankinnan jälkeen. 

Tässä mallissa kerrosalojen määrän  ja  sijoittumisen oletetaan riippuvan paljolti 
suunnittelusta  ja  rajoituksista. Markkinat, eli hinnat  ja  sijoittuminen, reagoivat 
sitten kysynnän  ja  tarjonnan vaihteluihin. Koemallityössä mallille annettiin ker-
rosalojen  koko  tutkimusalueen kokonaismäärät kategonoittain, jotka malli si-
joitti  osa-alueille yksinkertaisten vuosien  1980  ja  1990  välillä havaittujen line-
aaristen riippuvuuksien suhteessa. Rajoituksia ei määritetty. Kerrosalojen si-
joittuminen oli siten vapaata verrattuna todelliseen tilanteeseen.  

En  testeissä osoittautui, että  matkojen  keskimääräiset pituudet lyhenivät her-
kästi esimerkiksi perusennusteessa. Osittain tämä johtuu siitä, että pääkau-
punkiseudun mallissa joukkoliikennematkat ovat kalliimpia  ja  pitempiä kuin  au-
tomatkat.  Kun maankäyttö muuttuu lähinnä kasvun  ja autonomistuksen  takia, 
joukkoliikenteen osuus myös laskee, jolloin keskimääräiset tunnusluvut piene-
nevät. Toisaalta maankäyttö pyrki sijoittumaan mallissa liikennekustannuksia 
vähentävästi. Näin ei kuitenkaan ole taphtunut seudulla, vaan matkat ovat  pi-
dentyneet  maankäytön hajaantumisen takia. Todellisuudessa muuttamisen 
kustannukset ovat korkeampia kuin  matkojen uudelleensuuntautumisen  kus-
tannukset. Siksi matkoilla  on  taipumus pidentyä ennemmin kuin asuinpaikkaa 
vaihdetaan. Tätä malli ei kuitenkaan kuvaa, koska mallinnuksen aikajaksot 
ovat liian harvassa. Näinollen enaikaisia muutosprosesseja  on muutosmal-
leissa  hankala kuvata. Poikkileikkausvuosien tilanne muodostuu liikaa tasa-
painotilanteeksi, jossa  en muutosprosessit  ovat vaikuttaneet loppuun saakka, 
vaikka muutosprosessien erilaiset pituudet saisivat todellisuudessa aikaan eri-
laisia tuloksia. 

Malli, perusennuste  ja  testit ovat kuitenkin koeprojektin lähtökohtien mukai-
sesti  vain  hypoteettisia  ja  suuntaa-antavia.  Mallin  karkean aluejaon takia mal-
lilla voidaan tutkia  vain  hyvin suuria toimenpiteitä, jotka vaikuttavat  koko  tutki-
musalueeseen. Mallia tulisi edelleen tarkentaa, jotta sitä voisi käyttää yksittäi-
sen hankkeen tarkasteluun. 

Pääkaupunkiseudun malli ei vielä laske kaikkia todellisia hyötyjä  tai  kustan-
nuksia, jotka olisi syytä ottaa huomioon taloudellisessa analyysissä. Tarkaste-
lun ulkopuolelle  on  jätetty  mm.  liikenteen onnettomuus-  ja ympäristäkustan-
nukset,  joita esimerkiksi tielaitos käyttää tiehankkeiden kannattavuuslaskel

-missa.  Nämäkin kustannuskomponentit  on  kuitenkin teknisesti mandollista si-
sällyttää MEPLANin arviointikehikkoon. 
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6  PÄÄTELMÄT 

Liikenteen  ja  maankäytön  vuorovaikutusmallit  ovat kehittyneet  konkreettisiksi 
 suunnittelun  ja  arvioinnin välineiksi. Liikenteen  mallintaminen neliporrasmallin 
 avulla oli vakiintunut  1960-luvulle tultaessa. Seuraavaksi  neliporrasmallia  yri-

tettiin yhdistää  kaupunkirakennemalleihin  ja  pyrittiin ottamaan huomioon alue- 
rakenteen kehittyminen. Suurisuuntaiset  kehityshankkeet  kaatuivat liian suu-
riin odotuksiin, teorioiden  kypsymättömyyteen  ja laskentatekniikan rajallisiin 

 mandollisuuksiin toteuttaa mallit käytännössä. 

Julkisuudessa  hylätyn  menetelmän kehittämistä jatkettiin  tutkijapiireissä  1970- 
ja  1980-luvuilla. Tietotekniikan räjähdysmäisen kehityksen myötä asia nousi 
uudelleen kiinnostuksen kohteeksi. Nyt näiden  mallistojen  voidaan hyvällä 
syyllä ennustaa olevan seuraavan  suunnittelusukupolven vakiotyökaluja,  sillä 

 menetelmän  perusajatuksesta,  liikenteen  ja  maankäytön yhdistämisen 
eduista,  on  oltu tietoisia  jo  pitkään. Jatkossa näitä uusia ohjelmistoja  on  mah-
dollista käyttää henkilökohtaisissa tietokoneissa.  Tietoliikennetekniikan  no-
peutuessa  ja tietoverkkojen  yleistyessä  lähtötiedon  puute muuttuu pikemmin-
kin  runsaudenpulaksi.  

Näin monimutkaisten ilmiöiden tutkimuksessa  on  ongelmana, että tuloksia  on 
 vaikea pelkistää  ja  lähtökohtien tiivistäminen  on  hankalaa. Silloin tuloksia voi 

olla vaikea tulkita  ja  mallista muodostuu  musta  laatikko, joka herättää epäilyk-
siä.  Mallistojen kehittäjien  tehtävä  on  vielä esittää malleista saatava informaa-
tio niin, että myös menetelmiin  tottumattomat  voivat hyödyntää sitä tehok-
kaasti päätöksenteon tukena.  

MEPLAN-koemalli  saatiin toteutetuksi pääkaupunkiseudun olosuhteissa teh-
tävälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  Koemallin  todettiin toimivan  Toogi-
sesti,  vaikka  sen  luonne oli kokeileva  ja yleispiirteinen.  Tarvittava määrä lähtö- 
tietoja oli saatavissa. Niitä  tarkentamalla  mallia  on  mandollista parantaa.  

Koemallilla  tehdyt testit tukivat kansainvälisen liikenne —maankäyttö -malleja 
tutkineen tutkimuksen tuloksia  (ISGLUTI  1988).  Maankäytön muutokset vai-
kuttivat  koemallin  testeissä liikenteen  tunnuslukuihin  ja  liikenteen muutokset 
vaikuttivat maankäytön sijoittumiseen kuten  vertailututkimuksessakin.  Asuk-
kaiden  ja  työpaikkojen välillä vallitsee mallissa suhde, joka heijastuu  koetulok

-sun.  Työpaikkojen painopiste  on  lähellä keskustaa  ja  asukkaiden kauempana 
sitä. Näiden  painopisteiden  välistä etäisyyttä säätelee  matkanteon  sujuvuus  ja 

 hinta. 

Liikenne-  ja maankäyttöjärjestelmiin  tehdyt muutokset kohdistuivat selvästi eri 
tavoin  erityyppisiin ruokakuntiinja toimialoihin.  Tämä johtui siitä, että liikenteen 
käyttäjät muodostivat  tarpeiltaan  erilaisia ryhmiä, jotka reagoivat liikenteen  ja 

 maankäytön muutoksiin eri tavoin. Vaikutukset näihin ryhmiin olivat yleensä 
merkittäviä, vaikka  yhteenlasketut  vaikutukset  kumosivatkin  usein toisensa. 
Tämän perusteella liikenteen kysynnän johtaminen liian  aggregoitujen  asukas- 
määrien perusteella voi johtaa tulosten  vääristymiseen.  Esimerkiksi kiinteiden 

 ja takaisinkytkennöistä  riippumattomien  matriisien  käyttö liikenne-ennusteissa 
 ja  -tutkimuksissa ei siis näyttäisi olevan järkevää.  
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Tehtyjen testien  ja  perusennusteen  analyysien perusteella kaupunkirakenteen 
hajaantuminen tapahtuu pääasiassa kasvun seurauksena. Uusi rakennus-
kanta  sijoittuu  sinne,  missä  on  eniten rakentamismandollisuuksia  ja  liikenne- 
järjestelmän toimivuus  on  kohtuullinen, eli yhä kauemmaksi keskustasta. Lii-
kenne kasvaa  ja  ruuhkautuu,  koska asukasmäärät lisääntyvät  ja  autonkäyttö 

 yleistyy. Asukkaat pyrkivät kuitenkin pitämään ennallaan liikenteeseen keski-
määrin käyttämänsä ajan lyhentämällä  matkojen  kestoa. Kaupallisia palveluja 
siirtyy silloin keskusta-alueilta lähemmäksi asukkaita. Matkat lyhenevät, kun 
maankäyttö hakeutuu lähemmäksi vuorovaikutuskontaktejaan. 

Mallitesteissä liikennesuoritteet  vähenivät, kun työpaikkojen  ja  asukkaiden 
painopisteet lähenivät toisiaan.  Jos se  tapahtui lähempänä keskustaa sijaitse-
van työpaikkarakenteen hajautumisen takia, suoritteet laskivat pääasiassa 
joukkoliikenteessä, koska autoja käytettiin enemmän.  J05  liikenteen kustan-
nukset nousivat, pyrkivät ruokakunnat vähentämään kustannusten nousua 
muuttamalla keskustan suuntaan. Näin ei ole Suomessa tapahtunut, vaan 
elintason kohoaminen  on  tehnyt liikenteestä halvempaa suhteessa muuhun 
kulutukseen  ja  yleiseen tulotasoon (kts.  lute 5).  Seurauksena  on  ollut kaupun-
kirakenteen hajoamistrendi. 

Kaupunkirakenteen hajautuminen  on  ongelma, johon ei  tunnu  löytyvän malli- 
testien perusteella helppoa ratkaisua.  Jos  ruuhkautumista vähennettiin, sääs-
tyvä aika käytettiin mielellään  matkan  pidentämiseen  ja  kysynnän kasvuun. 
Ruuhkautuminen asetti toisaalta paineita työpaikkarakenteen hajautumiseen, 
joka pitkällä aikavälillä aiheutti myös asukasrakenteen hajautumista. 

Ydinkeskustan asema säilyi eri mallitesteissä vakaana, vaikka kaupunkira-
kenne muuten olisi kokonaisuudessaan hajautunut. Tämä johtunee siitä, että 
ydinkeskustalla  on  suuri  "massa".  Koko  alueen rakenne  ja  liikennejärjestelmä, 

 erityisesti joukkoliikenne, tukee myös keskustan asemaa. Samansuuntaisia 
tuloksia keskustan merkityksestä löytyy muistakin tutkimuksista (Voith  1991).  

Määrätietoisella maankäytön suunnittelulla voidaan edistää liikenneolosuhtei
-den  paranemista  ja  hillitä kaupunkirakenteen hajoamista. Tämä edellyttäisi 

monipuolista suunnittelua  ja  vaikutusten yksityiskohtaista setvittämistä sekä 
niiden oikeaa kohdentumista toivottujen kehityssuuntien saavuttamiseksi. 

Maankäytön mallintaminen MEPLANin kaltaisella välineellä tuo useita etuja. 
MEPLAN pyrkii selittämään yhdyskuntarakenteen kehittymistä liikennejärjes-
telmien lisäksi myös talouden vuorovaikutusten avulla. Taloudelliset kytkennät 

 ja  niiden muutokset ovat loogisia  ja  helpottavat liikenteen  ja  maankäytön vuo-
rovaikutusten syiden selittämistä. Vaikutusten kohdustuminen eri toimialoihin 

 ja  sosioekonomisiin  ryhmiin  on  mandollista selvittää. Liikenteen vaikutukset 
maankäyttöön olisivat ilman MEPLANin kaltaista, useiden tieteenalojen teori-
oita  ja  tutkimuksia hyödyntävää työkalua vaikeasti ennustettavissa. 
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Liikenteen  ja  maankäytön suunnittelulle asetetaan yhä suurempia vaatimuk-
sia. Hyvä päätöksenteko edellyttää rationaalisia perusteluja. Perinteinen  lii-
kennesunnittelu  tyytyy tutkimaan  ja  ennustamaan liikennettä maankäytön poh-
jalta. Maankäytön kehittymisen perustetta etsitään usein  liikennejärjestelmän 
palvelutasosta.  Liikenneyhteyksien merkitystä  on  ollut kuitenkin vaikea osoit-
taa  analyyttisesti.  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksia kuvaavat  mallis

-tot  pyrkivät tarkastelemaan asiaa  laajemmalta  kannalta käyttäen hyväksi 
usean tutkimusalan saavutuksia. 

Yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset.  Yhdyskuntatekniikan  investointien te-
hokkuutta  ja  tarkoituksenmukaisuutta valvotaan  vaikutusselvityksen  avulla. 
Tavoitteita, jotka edellyttävät monimutkaisten menetelmien käyttöä ovat esi-
merkiksi  

-  päätöksenteon tehostaminen  ja rationalisoiminen 

-  vaikutusten  kohdentumisen  selvittäminen  

-  useiden liikennemuotojen  ja  hankkeiden  yhteismitallistaminen  ja 
 samanaikaisten vaikutusten arviointi  

-  liikenteen  aluerakenteellisten  vaikutusten selvittäminen  
-  talouselämän toimintaedellytysten muuttumisen selvittäminen 

 -  ruuhkautumisen  ja  kysynnän  joustojen  huomioonottaminen. 

Liikenteen  ja  maankäytön  malliston  avulla  vaikutusselvityksestä  voidaan tehdä 
 vuorovaikutteinen  prosessi, jossa teknisten suunnitelmien monimutkaisia vai-

kutuksia voidaan tarkastella  päättäjän viitekehyksestä  käsin. Toimenpiteiden 
 ja  niiden yhdistelmien,  strategioiden,  vaikutukset erilaisten  skenaarioiden  val-

litessa kootaan  vaikutusarviokehikkoon,  jonka perusteella tavoitteita  ja  suunni-
telmia voidaan edelleen tarkentaa.  

MEPLAN-mallijärjestelmä  on  englantilaisen  Marcial Echenique &  Partners 
Ltd:n  laatima liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksia  simuloiva  ohjelmisto. 
Alkujaan Cambridgen yliopiston maankäytön laboratoriossa suunniteltua  mal-
lijärjestelmää  on  kehitetty yli kymmenen vuoden ajan.  Yleiskäyttöistä mikrotie-
tokonesovellusta  on  kehitetty vuodesta  1985  asti. Mallisto perustuu pääosin 
teoriaan, jonka mukaan liikenne  on  seuraus eri toimintojen välisistä taloudelli-
sista  vuorovaikutussuhteista.  Liikenteen määrä  ja  suuntautuminen  on  johdet-
tavissa näistä markkinoilla syntyvistä tarpeista. Liikenteen palvelutaso vaikut-
taa osaltaan markkinoilla tehtäviin päätöksiin  ja  toimintojen sijoittumiseen.  

Malliston  avulla  on  tehty pääkaupunkiseudulle  koesovellus,  jonka tarkoituk-
sena  on  tutkia  mallintamiseen  liittyviä teorioita  ja  menetelmiä sekä niiden käyt-
tökelpoisuutta Suomen oloissa. Tutkimusalue käsittää Uudenmaan jaettuna 

 24  osa-alueeseen. Pääkaupunkiseudulle muodostettiin käytettävissä olleiden 
tutkimusten  ja  tilastojen pohjalta yksinkertaistettu liikenne—maankäyttö-malli, 
joka  kalibroitiin  vuoden  1990  tilanteeseen  ja  aikavälillä  1980 - 1990  tapahtu-
neeseen kehitykseen. Näin  muodostetulla  mallilla tehtiin  perusennusteet  vuo-
sille  2000  ja  2010.  Ennusteet perustuivat samalla  oletuksiin  esimerkiksi  BKT:n, 

 väkiluvun  ja kokonaistyöpaikkamäärien  muutoksista.  
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Maankäyttömallin  panos—tuotos-malleilla laskettiin ruokakuntien  (autolliset/au-
tottomat),  työpaikkojen  (teollisuus/kauppa/yksityiset palvelut/julkiset  palvelut! 
peruskoulutus)  ja  tilojen  (asunnotltehtaat/kaupat/toimistot/virastot/koulut)  si-
joittuminen  ja  niiden väliset  vuorovaikutukset.  Näistä kiinteistä  tai joustojen 

 mukaan muuttuvista  vuorovaikutuksista  johdettiin liikenteen kysyntä. 

Pääkaupunkiseudun liikenne  mallitettiin  käyttäen  aamuruuhkan  tilannetta. 
Työ-, koulu-, muut  kotiperäiset,  ei-kotiperäiset  ja tavaramatkat sijoiteltiin  ajo

-neuvollikenteen, joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen  verkkoihin.  Liikenteestä 
syntyvät kustannukset siirrettiin takaisin  maankäyttömalliin,  missä ne vaikutti-
vat toimintojen sijoittumiseen  ja  talouden  virtoihin. 

Mallistoa  verrattiin muualla tehtyihin suuriin liikenne—maankäyttö -malleihin, 
joiden käyttäytymistä  on  tutkittu kansainvälisessä  ISG LUTI -tutkimuksessa  (In-
ternational Study Group on Land-use/Transport Interaction).  Vertailu tehtiin si-
ten, että  osa  kansainvälisen selvityksen  yleispiirteisistä  toimenpiteistä  testat- 
tim  myös pääkaupunkiseudun mallilla. Vertailussa käsiteltiin seuraavia toimen-
piteitä:  

- asukasmäärien  kasvu ilman maankäytön suunnittelua  
- asukasmäärien  kasvu  ja  maankäytön suunnittelu  
- asukasmäärien nollakasvu  ilman maankäytön suunnittelua  
- asukasmäärien nollakasvu  ja  maankäytön suunnittelu 

 - perustyöpaikkojen trendinmukainen hajutuminen 
- perustyöpaikkojen hajutuminen teollisuusalueelle 
- perustyöpaikkojen hajautuminen asukasmäärien  mukaan  

-  kaupan rakennuskannan  hajautuminen 
-  suuren marketin rakentaminen  
-  liikenteen  matkakustannusten  yleinen nousu  
-  auton  matkakustannusten  nelinkertaistaminen 

 -  keskustan  pysäköintimaksujen  korottaminen  
- joukkoliikenteen  maksujen poisto  
- joukkoliikenteen  maksujen nosto 

Tehdyt testit osoittivat, että malli toimi johdonmukaisesti  ja  loogisesti. Mallissa 
 vuorovaikutukset  liikenteen  ja  asukkaiden välillä näkyivät tavallisesti siten, että  

-  Tieliikenteen sujuvuus  ja  kustannustaso muuttuivat herkemmin toi-
menpiteiden vaikutuksesta kuin  joukkoliikenteen. 

- Joukkoliikenteeseen kulkumuoto-osuutta oli vaikea lisätä. Kevyt lii- 
kenne  on  merkittävä  kulkumuodon  valinnan  vaihtoehto.  

- Lilkennekustannusten  aleneminen johti liikenteen kysynnän kas-
vuun  ja  päinvastoin.  

- Autolliset ruokakunnat  siirtyivät herkemmin asuinpaikkaansa kus-
tannusten mukaan kuin  autottomat.  Yhteensä  kokonaisvaikutukset 

 olivat pieniä.  
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Mallissa kuvatut asunto-  ja toimitilamarkkinat vaimentavat liikenteellisten  toi-
menpiteiden  ja  muutosten vaikutuksia.  Jos  jonkin paikan  houkuttelevuus  las-
kee, laskevat myös  sen vuokratasot,  mikä taas lisää  sen houkuttelevuutta. 

 Työpaikkojen sijoittumisessa  on  eroja, jotka johtuvat  mallin  rakenteesta 

Perusteollisuuden työpaikat muuttivat  sijaintiaan muutosmallien 
 mukaan vähemmän kuin muut työpaikat. 

Kaupallisten työpaikkojen sijoittumisessa otetaan huomioon liiken-
teen kustannukset  ja maankäyttömallissa  kuvattavat markkinat. 
Nämä työpaikat kuvaavat parhaiten toimenpiteiden aiheuttamien 
vaikutusten suuntia. 

Julkisen palvelun työpaikkojen sijoittumisessa ei oteta huomioon 
vuokria. Sijoittuminen  on satunnaisempaa  ja liikenteellisten  muu-
tosten vaikutukset saattavat olla jyrkkiä. 

Vertaamalla  mallin  antamia tuloksia kansainvälisten  mallien  tuloksiin  ja arialy-
soimalla  tulosten yleistä järkevyyttä voitiin arvioida  mallin ja  menetelmän käy

-tettävyyttä.  Tulokset olivat samansuuntaisia kuin vertailukohteena  olleissa 
 kansainvälisten  mallien  testeissä. Tehdyt testit osoittavat, että liikenteen  ja 
 maankäytön  vuorovaikutusten  aiheuttamat muutokset ovat merkittäviä, eikä 

niitä saisi jättää huomiotta  vaikutusarvioissa. 

MEPLAN-mallijärjestelmä  osoittautui  -  eräistä  sen  toteuttamiseen liittyvistä 
ongelmista huolimatta  -  hyödylliseksi  työkaluksi.  Pääkaupunkiseudun  mallin 

 tarkkuutta  ja  rakennetta  kehitämällä  siitä  on  mandollista saada toimiva mene-
telmä liikenne-,  maankäyttö-  tai  liikennepoliittisten hankkeiden  ja  toimien mo-
nipuoliseen arviointiin.  
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Lute 4.1: Skenaariotestien päävaikutukset  

Vaikutus  12.1:  Kasvu vapaassa maankäytössä  12.2:  Kasvu rajoitetussa maankäytössä  12.3:  Noflakasvu  vapaassa maankäytössä  12.4:  No)Iakasvu rajoitetussa  maankäytössä 

Maaritstmaja  sen  vaikutukset Asukkaita lisää  50  'Vo  perustyöpaikkoja lisäámällä,  Kuten testl2.1, maankäyttö (rakentaminen) rajattu Asukkaiden kasvu pysäytetty ulkoisten (työttömät, Kuten  12.3,  mutta maankäyttö ralattu kuten  12.2.  
muut työpaikat  (a  ken'osalat  lisääntyvät vastaavast. vuoden  1990  tilanteeseen 	ueilta  [13-24].  äkeläiset,  muut) ruokakuntien avulla. Samalla kasvu  raloitettu  [13-24]  
Liikenteen kapasiteetha lisätty vastaamaan kysyn- Liikenteen kapateetha muutettu vastaavasit. muutettu sosioekonamista rakennetta niin, että 
tään. autollisia ruokakuntia  -10% V. 1990  verrattuna. 

Autollisetruokakunnat Haiautuu,  erityinen kasvu  13-16,  keskusta  (1-2) vain  Vähentää rajoitetuilla alueilla  [13-24] -30%.  Lisää  v.2010  perenn  -22%.  Lähempänä keskustaa Vaihtee  huomattavasti alueilla  [1-12].  Kasvua>15  
vähän  [3-12] 71 %-237  %.  Keskusta  [1-2)48%. (-35%)  suhteellisesti enemmän (laidoilla  -17%)  %  [4,7,9,11,12]  Väh.>15%  (1,2)  

Autottomat ruokakunnat Hajautuu  kuten autolliset mutta epätasaisemmin Kasvu keskittyy  [3,4,7-9,11].  Keskusta  (1-2] 1  %  Aivan tasaoiess  koko  alueella  -+32%  paitsi  [3] +19  Kasvu  [3-12] -40%, 11.2)30%.  Vairneaa  vähene- 
Raj.  alueilla  [13-191-27 %_47  %,  [20-24) —15%  %  mista  (<-20%) [13-19]  Kasvu  -+20% [20-24).  

Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Hatautuu entyisesti  Kehä lll:lle. keskusta  vain  vähän Edellisten yhteisvaikutus. Keskittyy koska keskusta-alueilla  --6%,  laidoilla Keskusta  [1,2]  ennallaan. Kasvu alueilla  [3-12). 
--10%.  Suhteessa  2010  per.enn.  kaikkiaan  -8%.  Muualla vähenee  -20--SO  %.  

Ei-palvelutyopaikat Halautuu entyisesti  Kehä  1:n  taakse Kasvu keskittyy  [5,7,9,11,12]  Ei vaikutusta. (tasapainotilan ulkoa työpaikkoja) Ei vaikutusta. 

Kaupalliset työpaikat Hajautuu entyisesti  kehä  1:n  ja  lit:n  väliin Kasvu kantakaupungin ulkopuolelle, ent länteen Työpaikkojen väherinys tasaisest  --11  %,  mutta Muutokset enlaisia  )-14 %<->+56  %(vapaari  kas- 
[11-12)  keskustan asema  [1)  vahvistuu, vahennys  --4%  vun aluela  [1-12].  

Tyopaikkarakenne  kokonaisuudessaan Vyohykkeet  [1-10): 6 %-62  %,  [11-18] 91 %-447  %, Pairiopisteet  kasvulle kuten ei-palvelussa. Tasainen vaikutus , paitsi keskustassa pienempi Alueilta  11-12]  kasvu  [0 %-.-33  %[,  lisääntyy kohti  
(19-24) 73 %-204  %  vähennys. Työpaikat vähenevät kaikkiaan  -6 'Yo.  reuriaa.  Vähentyminen muilta alueilta melko tasa- ______________________________________  __________ 

ista. 

Kulkurnuodoftaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkot.  Kevyt Tavara 

Kulkumuoto-osuudet(%-yks.(  +1,1 -1,6  ^0,5  -0,8 .0,6 +0,2 +1.0 .0,6 -1,6 +0,5 *1,7 2,1  

Liikenteen käyttäjämäärät  +52% +36% .51  %  +92% .46% +53% +49% +92% -7% -6% -13% 0% -8% -1 	'V -14% 0%  

Vuotuiset matkasooritteet  +36 'Yo +38% *50% +102% *27% .36% +50% +93% -3% -3% -13% 0% -8% -9% l3% *2%  

Keskimääräiset etäisyydet  -11  %  .1  %  *0% *5% -13% -11  %  .1  %  +0  'Vo  +5 'Yo +3% -0% .0  'Vo  +0% -7% +1  %  *2 'Y  

Keskimääräiset rratia-ajat  -11  % ^ 1 % ^0%  +5% -3% -8% +1  %  +26% +6% *2% -0% -0% -1  %  -5% +1  %  -1  %  

Keskimääräiset matkakustarinukset  -11  %  -1  %  .5% -13% -16% +0% +5% +3%  ^0%  -0% -8 'Yo +2 'Y  

Tieverkon nopeus  +0% -9% -2  %  +2%  

Liikennetaloudellinen  tulos  ^446 Mflj.  mk (Jkl tulot  775,  pys maka  64,  Käyttäjät  ^80  Mmk.  -120  Mmk (joukkottikennetuotot -74,pysäknti  -31, -55  Mmk )Joukkoliikenteen tulot  -215, pysäköinti  
-409)  käyttäjien hyödyt  -16) .15,  käyttäjien hyödyt  *145)  

Muita huomioita tjikennetaloudellisen  tulos  perustuu kasvuun. Jouk- Kuten testi  12.1  Merkittävää, miten liikennetaloudellisen  tulos  muut- 
koliiknnettå 	pystyttäisi tarjoamaan samalla kalus- tuu  verrattuna 12.3:een. 
tolla. Tieinvestointeja ai  laskettu. 



Lute 4.2: Maankaytöllisten  toimenpiteiden  päävaikutukset  

Vaikutus  
13.1:  Ei-patuelutyopaikkoja reuna-  13.2: Er-palvelutyöpaikkoja  13.3: El-palvelutyöpaikat  asukkaiden  

alueille keskitetysti teollisuusalueelle mukaan 
14.1 	Keskustan kaupan hajauttaminen  142:  Kauppakeskus  

Maaritaimaja  sen  vaikutukset Puolet  v. 1990  alueiden  [1-12]  perussek-  Sama määrä kuin testissä  13.1  sirretään  Testin  13.1  määrä  et-palvelutyöparkkoja Kantakaupungiri  [1-3)  kaupan alat puolite- Tavoitettavaan  paikkaan alueen laitamille 
torin työpaikkoista  (86 000)  siirretään yhdelle alueelle seudun laitamille  (16].  Rak-  alirretään  alueille  [13-24)  asukasmaänen taan  v. 1990  tasosta  ja  kielletään uuden  [15]  soijoitetaarr  kaupan ala, joka vastaa 
entisten työpaikkojen suhteessa alueille ennuskantaa  lisätty alueella vastaavasti, suhteessa, rakentaminen. Lisätään muualle rakennet- neljäsosaa kantakaupungin  [1-3]  kaupan  
[13-24)  tavaa  vastaavasti  (n. 500 000 k -rn2 )  alasta  (n. 250 000 k -rn2 ) 

Autolliset ruokakunnat Autonornistajat siirtyvätpoispäin  keskus-  [16) +26%.  Alueilta  [17.18]  lisääntyy  +8  %  (1-4] -3%-- -5% (18] +4%, (22) *2%. (1-lo) -0 %-2  %.  Muut  +0 %-..1  %.  Ei vaikutusta 
taata  (max. -7% [3]).  Kasvu suurin  [20-23]  ja  .5%.  Alueilla  [1-4] -3 Yo- -6%.  Muut tasaisesti  -1 %-+1  %.  
3  %. 

Autottomat ruokakunnat Autottomat alirtyvät  keskustaan päin  -2%. [16) -26%. [17] -11  %.  [18) -18%.  Keskus-  (1-41 +2 9'o--+3  %  [18) -6%, (22] +2%.  Ei vaikutusta Ei valkutusta  
tassa  (1-4] *2 %-.3  %.  Muut tasaisesti  -2 %-.1  %. 

Asukaarakenne kokonaisu- halautuu  hiukan Alue  [16] +23%. (17) .4%. (18) +3%.  Ei vaikutusta.  1-tyvin  pientä hajaanturnista. Ei vaikutusta 
udessaan  Muualla tasaista. -1 %-..1  %.  

Er-palvelutyöpaikat  10 Yo-ykSikköä siirtynyttakaisin  [1-12] [16] +600 Yo  Suuria heilahtaluja:  [18] +223%, (9) .117  Ei vaikutusta Ei vaikutusta  

[11) +107%, [71.62%, [1-2) -55%.  

Kaupalliset tyoparkat Keskittyy hiukan  (1 %-3  % alirtymiä)  (16)  kauppa  -11  %. Yks.  palo.  -20%.  Kas-  Ei suuria muutoksia. Lievää keskittymistä. Kauppa  (1-3] -50%.  Usäys  muualle melko Kauppa  (15) +86%.  Muualta tasaisesti  -4  
kusta  (1-5) +1 %-+2  %.  tasaisesti. Yks. palv hiukan keskustaan.  Yo 	-8%,  paitsi  (1] -2%.  Yks,  palo. ei vaik. 

Tyopaikkarakenne kokonarsu- Alueittaiset  muutokset  n. 10  %  -20%  hajautuu  hiukan Muutoksia johtuen  er-palveluista. Pieniä muutoksia suhteessa toirnen- Ei muita kuin kaupasta johtuvia. 
udessaan piteeseen. 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Jouktcol.  Kevyt Tavara  Auto  .lookkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara 

Kulkumuoto-osuudet  )'o-yks.)  .0,7 -1,1 .0,4 +0,1 +0,3 -0,4 .0,5 -0,9 +0,4 .0,3 -0,5 *0,2 *0 +0 -0  

Liikenteen käyttäjämäärat  *2% -5% .1  %  0% *0% +2% -1  %  0% +1  %  -4% .1  %  +0% +1  %  -3% .1  %  0% 0% 0% 0% 0%  

Vuotuiset suoritteet  -3% -7 Yo .1  %  *10% .1  %  .4% -1  %  *4% -0% -5 Yo *1  %  +8% +0% -3% .0% *1  %  0% 0% 0% 0  %  

Keskimääräiset etäisyydet  -4% -2% -0% +10% +0% +2% -0% +4% -1  %  -1  %  -0% +7% -0% *0% -0% *1  %  0% 0% 0% 0  %  

Keskimääräiset rnaaa-ajat  -15% -1  %  -0% -8% .4% .3% -0% +25% -9% -0% -0% -2% -5% *0% -0% -0% 0% 0% 0% 0  %  

Keskimääräiset matkakustann.  -5% -1  %  +10% +0% -0% .4% -2% +0% +8% -1  %  +0% +1  %  0% 0% 0% 0%  

Tieverkon nopeus  +13% -5% +8% *5% 0%  

Liikennetaloudellinen  tulos  112  Mmk )Jkl-tulot  -138,  pys.  -36,  Kayttå-  -278  Mmk  (29-37-270) .26  Mmk )JkI-tuotot  -96,  Pys.  -36,  Käyttäj-  3  Mmk )Jkl-tuotot  -54,  Pya.  -28,  Käyttäjien  1  Mmk 
jien hyodyt  *285)  ian hybdyt  157)  hyödyt  84)  

Muita huomioita Kaupan yleinen vuokrataso laskee  -10%,  
koska väljyys lisääntyy  .6  %. 



Lute 4.3:  Liikenteellisten  toimenpiteiden päävaikutukset  I  

Vaikutus  15.1:  Kaikki  liikennekustannukset ̂ 50%  
....  

15.2:  Kaikki  litkennekustannukset  +100%  15.3:  Auton  matkakustannukset  
nelinkertaistetsan 

15.4:  Keskustan  pys.maksut =  
matkakustanukset  keskustaan  

Maaritoimaja  sen  vaikutukset Autoliikenteen  km-kohtaosa matkakustannuksia 
 nostetaan  50 'Yo,  Joukkoliikonteen  lipun hintoja  50 'Yo  

Autoliikenteen  km-kohtaisia matkakustannuksia 
nostetaan  100  %, Joukkoliikenteen  hintoja  100%  

Pysäkdintimaksuja  (1 -3)  korotetaan 3mk ->Smk  vas- 
taamaan keskimaaräistá matkakust.  alueille  (1 -3) 

Autolliset ruokakunriat 

___________________________________ 

Autoltiset keskitlyvatvoimakkaasti(1 -2]  ^4  'Yo. (31  
+16 'Yo, [4] +6 'Yo, [161*4%, [13,18-24) -i 'Yo- -4 'Yo 
____________________________________________  

Autolliset keskittyvat  voimakkaasti  (1-21+10%, [3]  
+30  %  [4] *12%. [16) .8%, [13,18-24) -1 'Ye- -8%  

Voimakasta  keskittymista  11-101+3  %_  +23%, 
 myös  

(15-17]  lisaäntyy 

Kantakaupungista  [1-3)  poistuu  -2 %--5 Yo 

- 

Autottomat ruokakunnat Hajautuvat  [20-24] +8  %-.  16  %.  [1-9] -0 'Yo- -4%.  Hajautuvat  120-24) +11 'Yo-o3O %.  [1 -9) -i 'Yo- -13%.  Hajautuu  voimakkaasti  Kantakaupunkiin  [1-3]  lisää  +2 'Y  
Asukasrakenne  kokonaisuudessaan Keskittyvät hiukan  (n. 1  % reunoilta keskellepäin)  Keskittyvät voimakkaasti (usean  'Yo-yks,  muutoksia)  Keskitiyy:  [1 - 12) +1 % -  +5%, (15-17]  +2+2 ^8  'Yo  Ei vaikutusta 
Ei -palvelutyopaikat  Ei vaikutusta Ei  vakutusta  Ei vaikutusta Ei vaikutusta 
Kaupalliset työpaikat  

___________________________________ 
Hajautuu  (1-9)-i % --10 'Y  Kuten  15.1,  voimakkaammin Kauppa siirtyy  )1-18)->{19.-24[,  Yks .palv  (1-10)  väh-  

enee,  [19-24]  lisääntyy,  (11-18]  vaihtelee, 
Keskusta ei muutu, muualta kantakaupungista  [2-3)  
poistuu  -  -i  % 

Tyopaikkarakenne  kokonaisuudessaan  Hatutuu  Kuten  15,1  Julkisen  sektonn  siirtymät sekoittavat Hieman  kantakaupunginsta  pois  (alle  1  %) 
Kutkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Jouskol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  
Kutkumuoto-osuudet  -0,2 -4,2 +4,4 -0,5 -7,1  ^7,6  -8,3 +2,7 +5,7 -0.5  ^0,3  .0,1  
Liikenteen  kayttäjämäärät  -0% -21 % +11 % 0%  - i  %  -36% *20 'Yo 0% -20% +13% +15 'Y 0%  - i  %  +2% +0% 0 'Y  
Vuotuiset  suoritteet  -10% -22% +12% -17% -18% -37% +22% -30% -50% *11  %  +15% -56 'Y - 1 % +2% +0% +0% 
Keskimäaraiset  etäisyydet  

Keskimääräiset matka-ajat  

-10 'Y  

-13% 

- i  %  

-1  %  

+1  % 

 +1 % 

-17% 

-15% 

-17% 

-23% 

-2% 

-1 % 

+2% 

^2 'Y 

-30% 

-25% 

-38% 

-51 % 

-2% 

-2% 

*0% 

+0% 

-56% 

.47% 

*0% 

-2% 

+0% 

+0% 

+0% 

+0% 

*0 'Yo  

- 1 %  
Keskimääräiset matkakiistannukset ^35%  +43% +24%  ^64 %  +82% +39%  ^ 148%  -0% +71 % +0% -0% .0 'Y  
Tieverkon nopeus  +4  % ^7%  +34 % +3% 
Liikennetaloudellinen  tulos  -1734  Mmk  )Jkt-tulot  291,  pys.  8) -3388  Mmk  (3841141- 3786) -5282  Mmk,  (2991-961-5484) 57  Mmk  (35/2441-223)  
Muita huomioita 

L jen  

Vaikutukset  mko lineaatisia  suhteessa  hinnan  
nousuun.  Tulliselvitysess.ä  ilmeni, että  tullien  maksu-  

noustessa  jäestolmä  oli  joustavamp. 

keskimääräissä matkakustannuksissa  ei näy 
pysäköintimaksu  maksu nostaa  57%. 



Lute 4.4:  Liikenteellisten  toimenpiteiden paavaikutukset  II  

Vaikutus  15.5:  Pysakointimaksut nelinkertaistetaan  15.6:  Joukkoliikenne  ilmaiseksi  15.7:  Joukkolikenteen tariftit  +50  %  15.8:  Jotjkkolikenteen  tariffit  +  100  % 

Määritutma  a  sen  vaikutukset PysäkäintimakSuta  [1-3)  korotetaan 3mk-> 12mk 

Autolliset ruokakunnat  [1] -8%, [2) -10  %.  [3] -18%  Alueilta  [1 - 10)  pois, alueilla  [11-171  vaihtee,  (19-24] 
 lisaa. 

Keskittyy alueilta  (18-24) -2%.  Keskittyy 

Aulottomat ruokakunnat  [1 -3] -.8%  Siirtyvät kehä  111:n  takaa keskustaan  pain -5%.  Haiautuu  alueille  [20-24)  -  .7%  -  *15%  Ha[autuu 

Asukasi-akenne  kokonaisuudessaan  (1-3)-I  %  1-lajautuu  Ei vaikutusta Keskittyy hieman alueille  [1-4)  
Ei-palvelutyöpaikat Ei vaikutusta Ei vaikutusta Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

Kaupalliset tyopaikat  [1) -1  %,  [2-3] -5%- -9% (1 - 10]  lisääntyy,  [11-171  vaihtelee,  [18-24)  vähenee Hajautuu  alueilta  (1-9)  ulospäin  --3%  Kuten  15.7  mutta voimakkaamin. 

Työpaikkarakenne  kokonaisuudessaan Hajautuvat  hiukan alueilta  (1-3) --2%  Julkiset työpaikat sekoittaa Hajautuu Ha(autuu  hieman 

Kulkumuodottaiset  muutokset  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavata  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara  Auto  Joukkol.  Kevyt Tavara 
Kulkumuoto-osuudet  -2,6 +1,8 .0,8 .4,9 +16,1 -11,2 .1,4 -4,5 +3.1 +2,4 -7,7 .5,3  
Liikenteen  käyltätämäärät  -6% .9% .2% 0% -12% +80% -29% 0% +3% -23% +8% .0% +6% -39% +13% 0%  
Vuotuiset  suoritteet  -6% +10% +2% *2% -4% +81  %  -29% +2%  ^ 1 %  -23% *9% 1  %  +2% -40% +15%  
Keskimaäraiset  etäisyydet  +0% +0% +0% *2% +9% +0% -1  %  +2% -2% -1  %  +1  %  - 1  %  -4% -2% +2% -2%  
Keskimaäraiset  matka-alat  -ii -0% *0% -3% -3% -1  %  -1  %  -2% *0% -0% .1  %  -0% *0% -1  %  +2%  -, %  
Keskimääräiset  matrakustannukset  .0% -1  %  *2% +9% -100% +2% -2% +43% -1  %  -4% +82 Yo -2%  
Tieverkonnopeus  *14% *13% -3% -4%  
Uikennetaloudellinen  tulos  90  Mmk.  (191/10121 - 1113) 674  Mmk  (-2266/-68/.3008) -655 Mink (2361251-916) -1293  Mmk  (260/46/-15981  
Muita huomioita Pysaköintimakaussa  ei näy pysäköintimaksun vaiku-

tusta keskimääräiseen matkakohtaiseen kustannuk -
seen.  
Uikennetaloudellisessa tuloksessa  on  mielenkiinto-
ista, että  jos  joukkotiikenteen lipputuloia  huomio- 
tam,  olisi  tulos  negatiivinen. 
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