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TI!  VISTELMÄ 

Tieliikenne-ennuste  1995 - 2020 on  luonteeltaan  perusennuste.  Siinä ei ole otettu huomioon 
mandollisia erityisiä liikenne-  ja  yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä, joilla saattaisi olla 
vaikutusta liikenteen määrään. Perusennusteessa liikenne kehittyy niiden yhteiskunnallisten 
olosuhteiden mukaisesti, jotka vallitsivat ennen  1990-luvun  alun talouslamaa.  Kehitykseen 
vaikuttavat ensisijaisesti tulot sekä väestön, väestön ikärakenteen  ja  kotitalouksien lukumäärän 
muutos. Todennäköistä kuitenkin  on,  että ennustejakson aikana otetaan entistä laajemmin 
käyttöön fossiilisten polttoaineiden energiaveroja,  ja  toteutetaan ehkä muitakin sellaisia lii-
kenne-  ja  yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä, joilla  on  huomattavaa vaikutusta tieliikenteen 
kehitykseen. 

Perusennusteen  mukaan tieliikenne kasvaa Suomessa  41  prosentilla vuosina  1994-2020.  Kevyt 
ajoneuvoliikenne kasvaa  40  ja raskas ajoneuvoliikenne  56  prosentilla. Henkilöautoliikenne 
yksinään kasvaa  35  prosentilla. Liikenteen kasvu  on  nopeaa  1990-luvun lopun ajan, mutta 
vähenee ensi vuosituhannelle tultaessa. 

Autokannan arvioidaan lisääntyvän ennustejaksolla  47  prosentilla  ja henkilöautokannan  42 
 prosentilla. Henkilöautotiheyden arvioidaan olevan Suomessa  510  autoa  1000  asukasta kohden 

vuonna  2020. 

Henkilöautoliikenne-ennuste perustuu kotitalouksien autotiheyden (autoa/lOO kotitaloutta) 
sekä vuotuisen ajosuoritteen kehityksen tarkasteluun. Tulojen kasvaessa kotitalouksien 
autonomistuksen  ja autonkäytön  oletetaan kehittyvän ylempiin tuloluokkiin kuuluvien kotita-
louksien autonomistuksen  ja  -käytön mukaisesti. Tarkastelu  on  tehty ikäryhinittäin. Henki-
löautoliikenne-ennuste  on  saatu kertomalla eri tyyppisten kotitalouksien ennustetuilla autoti-
heysluvuilla vastaavat ajosuoritteet  ja  kotitalouksien lukumäärät. 

Uudessa ennusteessa ennustemenetelmää  on  kehitetty aikaisemmasta siten, että kotitalouksien 
tuloryhmät  on  muodostettu kuluttajayksiköittäin, joten autonomistusta  ja autonkäyttöä  tar-
kastellaan  kuluttajayksikköä kohden. Tällä tapaa  on  voitu poistaa kotitalouksien erilaisen 
rakenteen vaikutus ennusteisiin. 

Kuluttajayksikköajattelu  tarkoittaa sitä, että perheissä, joissa  on  enemmän kuin yksi henkilö, 
voidaan käyttää hyväksi ns. skaalaetuja: huoneistoala ei kasva samassa suhteessa perheen 
jäsenten lukumäärän kanssa, kotitalous voi käyttää samaa autoa, jne. 

Kuorma-  ja pakettiautoennusteiden  perustana  on  tuotannon eri sektoreiden kasvuennusteet. 
 Sektorin  kuljetusten oletetaan kasvavan  sektorin  tuotannon kasvun mukaisesti.  Koko  tavara-

liikenne-ennuste  on  saatu summaamalla eri sektoreiden kuijetussuoritteet. 

Tavaraliikenteen kasvu  on  uudessa ennusteessa suurempaa kuin edellisessä. Tämä johtuu siitä, 
että uusien talousennusteiden mukaan teollisuustuotanto kasvaa jopa hieman nopeammin kuin 
BKT. Aikaisempien talousennusteiden mukaan palvelujen osuus BKT:sta kasvoi. 

Perusennusteen  tueksi raporttiin  on  malliksi laadittu kolme vaihtoehtoista kehityskulkuarviota, 
skenaariota, sekä kaksi ääriskenaariota. Vaihtoehtoiset ennusteet perustuvat erilaisiin liikenne - 
ja yhteiskuntapolitiikkoihin,  joiden mukaan liikenne sitten määräytyy. 

Ennusteessa  ei ole tarkasteltu erikseen kansainvälisen liikenteen kehitystä.  Se  sisältyy lähtö-
tietoina liikennemäärälukuihin  ja  siten myös ennusteisiin. Kuitenkin kansainvälinen liikenne 
määräytyy eri perustein kuin kotimaan liikenne,  ja  keskittyy  vain  muutamille tieosille. Siksi 

 sen  kehityksen arvioiminen vaatisi oman erillisen selvityksensä. 



ABSTRACT 

The road traffic forecast for 1995  -  2020 is by nature a basic forecast. It does 
not take into account possible special traffic policies or social-political measures 
which may have an influence on traffic growth. 

Since forecasting the future is a very uncertain business, three preliminary 
alternative scenarios were worked out on the basis of different traffic and social 
policies. A final scenario will be worked out separately in greater detail. 

According to the basic forecast, road traffic in Finland will increase by 41  %  in 
1994  -  2020. Light vehicle traffic will increase by 40 and heavy vehicle traffic 
by 56%. Passenger car traffic will go up by 35%. Traffic is expected to increase 
very rapidly during the end of the 1990's, but to decrease at the beginning of 
next century. 

The number of vehicles in Finland is estimated to increase by 47%, and the 
number of passenger cars by 42%. The estimated passenger car frequency in 
2020 is 510 cars! 1000 capita. 

The passenger car forecast is based on an estimated trend in the passenger car 
frequency of households and the mileage. With increasing incomes, motor-car 
frequency and mileage are expected to follow the pattern of the motor-car 
ownership frequency and mileage per household in the higher income brackets. 
The effect of the age of the head of a household on the passenger car frequency 
was also estimated. The passenger car forecast was then made by multiplying 
the predicted passenger car frequency and mileage by the number of households. 
In the new forecast the method has been changed in so far that income brackets 
have been replaced by units of  comsumption.  

Lorry and van transport forecasts are related to growth forecasts for production 
and goods transport volumes in different lines of production. According to the 
new forecast, goods transport will grow faster than expected, due to the latest 
economic forecasts, which claim that industrial production will grow faster than 
was previously forecast.  



SAMMANDRAG 

Vägtrafikprognosen  1995 - 2020 är en s.k.  grundprognos.  Den tar  inte hänsyn 
 till  eventuella särskilda trafik- och samhälispolitiska åtgärder, som kan inverka 

 på  trafikutvecklingen. Det  är dock  mycket sannolikt att energiskatter kommer 
att införas  på bred basis under prognosperioden  och att också andra trafik- och 
samhällspolitiska åtgärder med konsekvenser för trafikvolymen vidtas. 

Det  är  högst vanskligt att förutspå framtiden och därför har tre preliminära 
alternativa scenarier utöver grundprognosen sammanställts utifrån olika trafik- 
och samhälispolitiska premisser. Ett slutligt  scenario  skal utarbetas separat vid 

 en  senare tillfälle. 

Enligt prognosen växer trafiken i  Finland  med  41  procent  1994 - 2020. Den 
 lätta fordonstrafiken växer med  40  och  den  tunga  56  procent. Personbilstrafiken 

går upp  35  procent. Trafiktillväxten  är  snabb  under  slutet av 1990-talet,  men 
 avtar därefter.  

Under prognosperioden  uppskattas fordonstätheten öka med  47  och person-
bilstätheten med  42  procent. Enligt uppskattning kommer personbilstätheten 

 2020  att ligga kring  510 bilar/1000  invånare. 

Personbilsprognosen utgår från  en  uppskattning av biltätheten  per  hushåll 
(pb/lOO hushåll) och trafikarbetet. Med ökande inkomster antas bilägandet 
utvecklas i enlighet med bilägande och trafikarbete  per  hushåll inom  de  högsta 
inkomstklassema. Vidare uppskattades inverkan av hushållshuvudsmannens 
ålder  på  biltätheten. Prognosen för personbiltrafik erhölls genom att det upps-
kattade antalet personbilar  per  hushåll multiplicerades med trafikarbetet. 

Lastbils- och paketbilsprognoserna hänger samman med prognoserna för pro-
duktionstillväxten. Enligt vissa  analyser  ökar transportarbetet inom  en pro-
duktionsektor  i enlighet med tillväxtprognosen för sektorn. 



ALKUSANAT  

Liikenne-  ja  autokantaennuste  on  ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan tienpi
-don  pitkän aikavälin suunnittelua. Edellinen ennuste, 'Liikenne-  ja  autokanta

-ennuste  1989-20 10'  valmistui vuonna  1989. Ennakoidusta  oleellisesti poiken-
nut taloudellinen kehitys  ja  muiden vaikeasti ennakoitavien tekijöiden muu-
tokset ovat antaneet aiheen ennusteen laajempaan uusimiseen. 

Laadittu ennuste soveltuu parhaiten käytettäväksi tieverkkosuunnitteluun  ja 
 laajoihin alueellisiin tarkasteluihin.  Sen  sijaan hanketasolla tämä ennuste  on 

 pohja,  jota  tulee tarkentaa paikallisten olosuhteiden mukaan. Ennusteraportissa 
 on  varsin  laajasti tarkasteltu myös yleisiä kehitysnäkymiä niin Suomessa kuin 

ulkomailla. 

Liikenne-  ja  autokantaennuste  on  tehty tielaitoksen  tutkimuskeskuksessa. Työ 
kuuluu osana tienpidon strategiseen projektiin  S2  Liikenteen kysyntä, jonka 
vastuuyksikköja tilaaja  on  tienpidon  suunnittelu  tielaitoksen keskushallinnossa. 
Ennusteraportin ovat tutkimuskeskuksessa laatineet erikoistutkijat  Veijo  Kok- 
kannen (pääosa tekstistä)  ja  Nils  Halla  (taustatarkasteluja, skenaarioita, taitto). 
Laskelmien teossa  on  konsulttina ollut  Heikki Rintamäki.  

Helsingissä heinäkuussa  1995 
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Siirryttäessä yhä pitemmälle  1990-luvulle maailma  on  muuttunut  1980-luvun 
vakaisiin oloihin verrattuna. Monissa maissa  on  vallinnut taloudellinen 
taantuma.  Syvin  lama on  ollut Suomessa, jossa bruttokansantuote  ja  kulutus 
laskivat melkein  15  prosentilla vuosina  1991  -  93.  Pankkikriisin  ja  työttömyyden 
hoitamiseksi  on  jouduttu karsimaan valtion menoja  ja valtio  on  paikannut 
budjettivajeitaan lainanotolla.  Väistyvän taloudellisen  laman  lisäksi maassa  on 

 parhaillaan menossa yhteiskunnallisen elämän murros, joka ravistelee hyvin-
vointiyhteiskunnan perusteita. Aikaisempaa suuremmasta työttämyydestä  on 

 mandollisesti tulossa pysyvä olotila tulevaisuuden Suomessa. 

Muutokset taloudellisessa  ja  yhteiskunnallisessa kehityksessä ovat olleet niin 
suuria, ettei niihin ole osattu liikenne-ennusteita tehtäessä varautua. 

 1980-luvun lopulla tehdyt ennusteet ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi. Epä-
varmaan tulevaisuuteen varautumiseksi uudessa ennusteessa  on  perusen-
nusteen  lisäksi tehty vaihtoehtoisia malliskenaarioita,  ja skenaariotarkasteluja 

 on  tarkoitus jatkaa erillisenä työnä. 

Ennusteessa  ei ole tarkasteltu erikseen Suomesta lähtevän  ja  Suomeen 
tulevan kansainvälisen liikenteen kehitystä.  Se  sisältyy lähtötietoina liikenne-
määrälukuihin  ja  siten myös ennusteisiin. 

Ennusteen  tarkastelukehikko  

Liikenteen kehitys liittyy kiinteästi muuhun yhteiskunnan kehitykseen. Kuvassa  
ion  esitetty henkilöautokannan  ja  -liikenteen ennustamisen tarkastelukehikko. 
Kuvassa ovat nähtävissä olennaisimmat autokannan  ja  liikenteen kehitykseen 
vaikuttavat tekijät.  Osa  tekijöistä (kansantalous, tulokehitys, väestö, väestön 
ikärakenne, kotitalouksien lukumäärä)  on  voitu sisällyttää itse ennustemalliin. 
Muista tekijöistä  on  tehty ns. laadullinen tarkastelu niiden mandollisesta 
vaikutuksesta autokannan  ja  liikenteen kehitykseen.  Koko  tarkastelukehikkoa 

 ympäröivät ympäristön reunaehdot, jotka viime kädessä asettavat rajat niin 
liikenteen kehitykselle kuin muullekin ihmisen toiminnalle. 

Liikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Liikenne-  ja autokantaennusteiden  pohjana  on  käytetty useiden eri taustate-
kijöiden ennusteita. Niitä ovat laatineet monet virastot  ja  laitokset,  ja  useimmat 
näistä ennusteista ovat luonteeltaan 'virallisia' suunnittelutarkoituksiin käytet-
täviä ennusteita  tai  suunnitteita. Talousennusteita  ovat tehneet  mm.  VM, VATI 
ja  ETLA  ja väestöennuste  on  peräisin Tilastokeskuksesta. Tielaitoksen uusi 
liikenne-  ja autokantaennuste  perustuu seuraaviin taustatekijöiden kehity-
sarvioihin: 

-  Teollisuusmaiden bruttokansantuote (BKT) kasvaa vuoteen  2005  asti  2,7 %Iv  
-  Suomen BKT kasvaa ennustejaksolla vuosina  1995  -  1999 3,5 %/v, 2000  -  

20053%/v  ja2006 -20202%/v  
-  Kotitalouksien tulot/kotitalous kehittyvät  0,5  %  vähemmän kuin BKT 
-  Väestö kasvaa ennustejaksolla  2  %,  työikäinen väestö kasvaa vuoteen  2010 

 asti, mutta alkaa tämän jälkeen nopeasti vähetä 
-  Vanhojen ikäryhmien osuus kasvaa 
-  Kotitalouksien lukumäärä lisääntyy  14  %,  eli  0,5 %/v  
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Lisäksi ennusteessa  on  tarkasteltu liikenteen  ja  henkilöauton kustannuskehi-
tyksen (auton hankintahinta, polttoaineen hinta), ajokorttien määrän, alue-  ja 

 yhdyskuntarakenteen, työllisyyden, arvojen  ja  asenteiden sekä liikennepolitii-
kan vaikutusta liikkumisen kehitykseen. 

Liikenteen kulutusmenojen oletetaan kasvavan  5 %Iv  vuosina  1995 - 2000,  eli 
hiukan nopeammin kuin BKT. Tämä  on  seurausta siitä, että liikenteen 
kulutusmeno-osuus oli poikkeuksellisen alhainen vuonna  1994.  Vuoden  2000 

 jälkeen liikennemenot kasvanevat saman verran kuin BKT:kin. Liikenneme-
nojen nopean kasvun takia liikenne kehittyy ennustejakson alkupuolella sel-
västi nopeammin kuin jakson loppupuolella.  

Kuva  1:  Henkllöautoennusteen tarkastelukehikko 
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Ennustemenetelmät 

Henkilöautokantaennuste  perustuu kotitalouksien autotiheyden kehityksen 
tarkasteluun. Väestöennusteiden perusteella arvioitiin erilaisten kotitalouksien 
lukumäärän kehitys  ja  taloudellisen kehityksen perusteella kotitalouksien 
tulokehitys. Koska kotitalouksien määrä kasvaa noin  0,5 prosentha  nopeammin 
kuin väestö, kotitalouksien tulot kotitaloutta kohden kasvavat vastaavasti puoli 
prosenttia vähemmän kuin tulot kokonaisuudessaan. 

Kaikilla kotitalousryhmillä  on  käytetty samansuuruista tulojenkasvuprosenttia, 
mikä ei ehkä pitäne paikkaansa, mutta eri tuloryhmien suhteellisesta tuloke-
hityksestä ei ole olemassa arviota. Mikäli tuloerot kasvavat suuresti, hidastaa 

 se autoistumisen  kehitystä, koska pienituloisissa kotitalouksissa  on  eniten 
autoistumispotentiaalia jäljellä. 

Tulotason kasvaessa kotitalouksien autonomistuksen  ja  käytön oletetaan 
lisääntyvän ylempiin tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien aikaisempien  auto-
nomistustiheyksien  ja autonkäytön  mukaisesti. Menetelmää nimitetään  tulo

-luokka-analogiaksi. Henkilöautoliikenne-ennuste saadaan kertomalla koti-
talouksien ikä-  ja tuloryhmittäiset autotiheys- ja ajosuoriteluvut  vastaavilla 
kotitalouksien lukumäärillä. 

Uusissa ennusteissa ennustemenetelmää  on  kehitetty siten, että tulokvintiilit 
 on  muodostettu  kuluttajayksiköittäin.  Tällöin myös autonomistusta  ja 

autonkäyttöä  tarkastellaan kuluttajayksikköä kohden. Tällä tapaa  on  voitu 
eliminoida kotitalouksien erilaisen rakenteen vaikutus ennusteisiin. Nyt koti-
taloudet eroavat toisistaan lähinnä tulojen suhteen. Kaikissa kotitalousryh-
missä  on  suunnilleen yhtä monta aikuista  ja kuluttajayksiköiden  määrä  on 

 suunnilleen yhtä suuri. 

Kuluttajayksikköajattelu  tarkoittaa sitä, että perheissä, joissa  on  enemmän kuin 
yksi henkilö, voidaan käyttää hyödyksi ns. skaalaetuja. Huoneistoala ei kasva 
samassa suhteesssa kun perheenjäsenten lukumäärä, samoin suuremmalle 
joukolle tulee henkilöä kohden ruuan laittaminen halvemmaksi kuin yhdelle 
henkilölle, kotitalous voi käyttää samaa henkilöautoa, jne. 

Tavaraliikenne-ennusteiden perustana ovat tuotannon eri sektoreiden kasvu- 
ennusteet.  Sektorin kuijetusten  oletetaan kasvavan tuotannon kasvun 
mukaisesti.  Koko tavaralilkenne-ennuste  on  saatu summaamalla eri sektorei

-den tavaraliikenne-ennusteet. Tavaraliikenteen kasvu  on  uudessa ennus-
teessa suurempaa kuin edellisessä ennusteessa. Tämä johtuu siitä, että uusien 
talousennusteiden mukaan teollisuustuotanto kasvaa jopa hiukan nopeammin 
kuin BKT. Aikaisempien talousennusteiden mukaan palvelujen osuus BKT:sta 
kasvoi. 

Perusennusteen  mukaan  1995  -  2020  

Perusennusteen  mukaan autokanta kasvaa  47  ja henkilöautokanta  42  pro-
sentilla vuosina  1995-2020.  Kasvu  on  nopeaa kuluvan vuosikymmenen lopun 
ajan, koska liikennemenojen oletetaan lisääntyvän tuolloin muuta kulutusta 
nopeammin. Henkilöautojen lukumääräksi arvioidaan  2,65  miljoonaa  ja koko 

 autokannan suuruudeksi  3,16  miljoonaa ajoneuvoa vuonna  2020. Koko 
 autokannan  ja henkilöautokannan  kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennuste 

vuosille  1995 - 2020 on  esitetty kuvassa  2.  
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Kuva  2:  Henkilöautokannan  ja koko  autokannan kehitys vuosina  1975  -  1994  ja 
 ennuste vuosille  1995  -  2020  

Henkilöautotiheyden  arvioidaan olevan  510  autoall  000  asukasta vuonna  2020  
(kuva  3).  Tiheys kehittyy nopeasti ennustejakson alussa, mikäli taloudellinen 
kehitys  on  ennustetun  mukaista. Autotiheyden kasvua nopeuttaa  mm.  laman 

 aikana ajetut uudet ajokortit, jotka mandollisesti otetaan käyttöön olojen 
parannuttua. Henkilöautotiheyden kasvua hidastaa ennustejakson loppupuo-
lella kyllästymistason saavuttaminen joissakin kotitalousryhmissä. 
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Kuva  3:  Henkilöautotiheyden  kehitys vuosina  1960  -  1994  ja  ennuste vuosille 
 1995  -  2020  
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Liikenne perusennusteen mukaan  1995  -  2020  

Liikenteen perusennusteessa  on  oletettu eri liikennemuotojen henkilö-  ja 
tavaraliikenneosuuksien  pysyvän ennallaan. Henkilöautoliikenteen  on  oletettu 
kasvavan saman verran yleisillä teillä sekä kaduilla  ja yksityisteillä. Sen  sijaan 
kuorma-autoliikenteen kasvu sijoittuu pelkästään yleisille teille. Kuitenkin 
yleisten teiden osuus pysyy ennallaan vuoteen  2020  asti. Yleisten teiden osuus 
henkilöautoliikenteestä  on 63  prosenttia  ja koko  liikenteestä  65  prosenttia. 

Vuosina  1994 - 2000 tieliikenne  kasvaa ennusteen mukaan noin  2,5  prosenttia 
vuodessa. Henkilöautoliikenne kasvaa saman verran. Autokannan lailla myös 
liikenteen kasvu kokonaisuudessaan hidastuu ensi vuosituhannelle siirryttä-
essä. EU:n mittojen  ja  painojen käyttöönotto (painoihin siirtyminen ei näytä nyt 
todennäköiseltä, yhdistelmät ehkä pidentyvät) voi vaikuttaa raskaan autolii-
kenteen kasvuun. Tieliikenteen kasvu vuosina  1975 - 1994  ja  ennuste vuosille 

 1995 - 2020 on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1: 	Tieliikenteen kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennuste vuosille  1995 - 
2020  (yleiset tiet sekä kadut  ja  yksityistiet) 

Henkllöautoliikenne  Koko  liikenne 

Vuosi  Milj.  autokm  Kas  vu,  %  Milj.  autokm  Kas  vu,  %  

1975 19880 24370 
1980 22750 2,7 27370 2,3 
1985 28190 4,4 33510 4,1 
1990 36570 5,3 43000 5,1 
1994 35 400 -  0,6 41 730 -  0,6 

1995 36000 1,7 42470 1,8 
2000 40 900 2,6 48 300 2,6 
2005 43500 1,2 51 900 1,4 
2010 45400 0,9 54700 1,1 
2015 46 600 0,5 56 700 0,7 
2020 47 700 0,5 58 700 0,7 

Koko ennustejaksolla henkilöautoliikenne  kasvaa  35  prosentilla  ja koko  liikenne 
 41  prosentilla. Tavaraliikenne kasvaa selvästi enemmän kuin henkilöliikenne, 

eli noin  80  prosenttia. Tavaraliikenteestä kuorma-autoliikenne kasvaa  70  ja 
pakettiautoliikenne  90  prosenttia.  Koko  liikenteen  ja henkilöautoliikenteen 

 kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennuste vuosille  1995 - 2020 on  esitetty myös 
kuvassa  4.  
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Liikennesuonte,  milj.  autokm 
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Kuva  4:  Henkilöautoliikenteen  ja koko  liikenteen kehitys vuosina  1975  -  1994  ja 
 ennuste vuosile  1995  -  2020  (yleiset tiet, kadut  ja  yks ityistiet)  

Kevyt  ja raskas  autoliikenne  1995  —  2020  

Kevyt autoliikenne (henkilö-  ja  pakettiautot) kasvaa perusennusteen mukaan 
 40  prosentilla  ja raskas  autoliikenne (kuorma-  ja  linja-autot)  56  prosentilla. 

Ennustejakson alussa kevyt liikenne kasvaa raskasta nopeammin, mutta 
ennustejakson loppupuolella  raskas  autoliikenne kasvaa selvästi kevyttä 
autoliikennettä nopeammin, koska henkilöautoliikenne alkaa osoittaa tuolloin 

 jo kyllästymistason  saavuttamisen merkkejä. Raskaan  ja  kevyen autoliikenteen 
ennuste  on  esitetty kuvassa  5.  
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Kuva  5:  Kevyiden  ja  raskaiden autojen lIIkenne-ennuste vuosille  1995  —  2020  (in -
deksi:  1994  =  100)  
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Liikenne  tiepiireittäin  

Tasapainoisen alueellisen kehityksen  on  oletettu jatkuvan. Siten liikenne 
kehittyy samoin melko tasaisesti  koko  maassa. Ainoastaan Uudenmaan  tie- 
piirissä (läänissä) liikenne kasvaa selvästi muita alueita nopeammin, samoin 
Etelä-Suomessa hiukan nopeammin kuin muualla maassa. Liikenteen alu-
eelliseen jakautumiseen vaikuttaa myös  se,  miten alueen tiet jakaantuvat eri 
tieluokkien kesken.  J05  alueella  on  paljon pääteitä, myös liikenne kasvaa tällöin 
enemmän kuin alueella, missä pääteiden osuus  on  pieni. Tiepiireittäin liikenne 
kehittyy ennusteen mukaan seuraavasti: 

- - 	Tiepiiri 	 LIIkenteen  kasvu  1994 - 2020, %  

Uusimaa  53 
Turku 36  
Kaakkois -Suomi 38  
Häme  43 
Savo-Karjala  35  
Keski -Suomi 40 
Vaasa 34 
Oulu 38  
Lappi  38 

Koko  maa  41  

Liikenne  tieluokittain 

Pääteiden  liikenteen kehitykseen vaikuttavat kaupunkiseutujen kasvu  ja taa-
jamistuminen.  Seurauksena liikennettä keskittyy asutuskeskuksia yhdistävälle 
päätieverkolle. Nopeinta liikenteen kehitys  on kasvukeskusten  ympäristössä 

 ja  niitä yhdistävillä kehityskäytävillä. 

Vapaa-ajan  ja  tulojen lisääntyminen parantavat mandollisuuksia liikkumiseen. 
Työaikojen joustavoituminen, pitkät omat  ja  viikonloput sekä joustava eläk-
keelle siirtyminen antavat aikaisempaa enemmän mandollisuuksia pitkien 

 matkojen  suorittamiseen. Nämä matkat tapahtuvat enimmäkseen pääteitä 
myöten. Jatkossa matkat jakaantuvat kuitenkin nykyistä tasaisemmin ympäri 
vuoden. 

Seututeiden  liikenteen kehitykseen vaikuttavat osin samat tekijät kuin  pää- 
teiden  tai yhdysteiden,  koska seututiet ovat usein pääteiden  ja yhdysteiden 

 välissä. Tästä syystä seututeiden liikenteen arvioidaan kehittyvän ennuste- 
jaksolla saman verran kuin liikenne keskimäärin. 

Yhdysteiden  liikenteen kasvua hidastaa  haja-asutusalueiden pienenevä 
väestöpohja ja  vanheneva väestö. Toisaalta henkilöautotiheys kasvaa maa-
seutukunnissa kaupunkikuntia nopeammin.  Loma-asutuksen laajeneminen 
Itä-  ja  Pohjois-Suomeen lisää yhdysteiden liikennettä etenkin lähellä kunta- 
keskuksia, joihin palvelut ovat keskittyneet.  

Loma-asuntojen  ja  matkailun lisääntyminen lisäävät liikennettä  koko tiever-
kolla,  koska etenkin  loma-asuntomatkoilla  käytetään ensiksi pääteitä, sitten 
seututeitä  ja  lopuksi yhdysteitä  tai  päinvastoin. Näiden perusteiden mukaan 
liikenne kasvaa eri tieluokilla seuraavasti: 
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Tieluokka 	 Liikenteen kasvu  1995- 2020,  % 

Valtatiet  50  
Kantatiet  50  
Seututiet  40  
Yhdystiet  15  
Yleiset tiet  41  

Liikenne tieluokittain  ja  tiepiireittäin  

Kuvassa  6 on  esitetty liikenne-ennuste  tiepiireittäin  ja  tieluokittain.  Selvästi 
muita piirejä enemmän autoliikenne kasvaa Uudenmaan  tiepiirissä.  Myös 
Hämeen piirissä kasvu  on  hiukan nopeampaa kuin muissa piireissä. Turun 
piirissä alemman luokan teiden suuri osuus pienentää keskimääräistä kasvua. 
Erot eri piirien välillä ovat kuitenkin pieniä. Piirin sisällä liikenne kasvaa eri 

 tieluokilla  suhteessa piirin keskimääräiseen kasvuun.  

Kasvu-%, kaikki autot 	 Tieluokka 
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Kuva  6: 	LIIkenteen  (kaikki autot) kehitysennuste vuosille  1995  -  2020  tiepiireittäin  
ja  tieluokittain  

Kevyen  ja  raskaan autoliikenteen  on  oletettu kehittyvän eri alueilla  ja  eri  tie - 
luokilla vastaavalla tavalla kuin  koko  liikenteenkin.  
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Ennusteen tärkeimmät tulokset tiivistettynä ovat: 

-  Liikenne kasvaa ennustejaksolla  41  % 
- Henkilöautoliikenne  kasvaa  35  % 
-  Kuorma-autoliikenne kasvaa  70  % 
-  Kevyt autolIIkenne  (ha, pa)  kasvaa  40  % 
-  Raskas autolIIkenne (ka,  la)  kasvaa  56  % 
- Autokanta  kasvaa  47  % 
- Henkilöautokanta  kasvaa  42  % 
-  Koko  autokanta  on  vuonna  20203,16  milj,  autoa 
- Henkllöautokanta  on  vuonna  2020 2,65  milj,  autoa 
- Henkiöautotiheys  vuonna  2020 on 510/a  utoa/1000  as.  

Vuosien  1989  ja  1995  ennusteiden vertailu 

Vuoden  1989  ennuste perustui käsitykseen, että  koko  1980 -luvun vallinnut 
talouskasvu jatkuisi. Talouslaman takia liikenne ei kehittynyt kuitenkaan 
ennustetulla tavalla. Vuoden  1994  tilanteessa toteutunut autokanta  ja  liikenne 
olivat  15  prosenttia ennustetusta kehityksestä jäljessä. 

Vuoden  1989  ennusteen seurannan perusteella  on  voitu havaita, että  se 
 talouskasvu, mikä oli vuoden  1989  ennusteen pohjana vuodelle  2010, 
 saavutetaankin  uusien talousennusteiden mukaan vasta vuonna  2020.  Voi-

daan olettaa, että myös liikenteen kehitys viivästyy vastaavasti. 

Vaihtoehtoisia kehityskulkuja 

Koska asiantuntijoiden käsitykset tulevaisuuden taloudellisesta  ja  yhteiskun-
nallisesta kehityksestä poikkeavat suuresti,  on  uudessa ennusteessa tarkas-
teltu kolmea eri malliskenaariota:  'peruslinja', 'kestävä kasvu'  ja  'markkinat 
ohjaavat'.  Ennusteraportissa  vain  peruslinja -skenaario  on  työstetty yksityls-
kohtaiseksi ennusteeksi. Muut skenaariot ovat alustavia. Skenaarioiden laa-
dinnassa  on  hyödynnetty SITRAn toimeksiannosta tehtyjä ns.  Suomi-ske

-naarioita. Skenaarioita  luonnehditaan seuraavasti: 

Peruslinja -skenaariossa  nyt nähtävissä olevien  (tai  pikemminkin ennen lamaa 
vallinrieiden) kehitystreridien ajatellaan jatkuvan. Pohjoismaistyyppisen hyvin-
vointiyhteiskunrian rakenteet säilyvät pääosin lamakausienkin yli. Valtiovallan  ja 

 etujärjestöjen rinnalla suuryritykset ovat keskeisiä vaikuttajia. Korporatismi eli 
hallituksen  ja  työmarkkinoiden yhteistyö  on  leimallista  ja  tulopoliittiset ratkaisut 
johtavat tulonjako-konsensukseen, jossa verovaroja jaetaan myös melko löysin 
perustein. Julkinen sektori säilyy vahvana  ja  tuki maataloudelle  ja yritystoiminnalle 

 pysyy edelleen  varsin  korkeana. Tuloerot eivät juuri kasva  ja  pyrkimys tasa-arvoon 
eri yhteyksissä säilyy. Arvoissa perhekeskeisyys säilyy, kuten myös yhteiskunnan 
sisäinen solidaarisuus. Talouskasvu  on  suhteellisen tasaista pitemmällä aikavälillä 

 ja  suhdannepolitiikka onnistuu jonkin verran tasaamaan kehitystä. Tieliikenteessä 
verotus lisääntyy edelleen. Joukkoliikenteen osuus säilyy subventioiden avulla. 
Ympäristötietoisuus lisääntyy, päästöongelmat ovat kohtuullisesti hallinnassa, 
mutta konflikteja esiintyy miljöökysymyksistä. 
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Kestävä kasvu  -skenaariossa  valtiovallan asema yhteiskunnan toimintojen hal-
linnassa säilyy  ja vahvistuukin. Hintaohjauksella  koetetaan pitää ns. markkinavoi-
mien (pankit, vakuutuslaitokset, suuryritykset, etujärjestöt, ulkomaiset sijoittajat 
jne.) paineita kurissa. YK:n  ja  muiden kansainvälisten instituutioiden asema vah-
vistuu,  ja  ne laativat kansakunnille taloudellisen toiminnan pelisääntöjä  mm. 

 valuuttakeinottelun estämiseksi. Nopea taloudellinen kasvu ei ole ensisijainen 
tavoite. Hyvinvointiyhteiskunnan perusturvajärjestelmät säilyvät. Ympäristöverotus 

 on  yhtenä keinona ohjaamassa tuotantorakenteita kestävän kehityksen tielle. 
Muutenkin ekologinen näkökulma  on  voimakkaasti mukana yhteiskunnan toimintoja 
kehitettäessä. Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen hajoaminen pysähtyy  ja  vanhojen 
taajamien kehittäminen alkaa tiivistää maankäyttöä. Yhteiskunnallinen solidaari-
suus  ja  yhteistoiminta sävyttää arvomaailmaa. Tuloeroja vähennetään tavoitteelli-
sesti. Tukemalla  ja  kehittämällä joukkoliikennettä vähennetään painetta henki-
löautoliikenteen kasvamiseen. Kansalliset ympäristöongelmat ovat  varsin  hyvin 
hallinnassa  ja  myös kansainväliset sitoumukset täyttyvät. 

Markkinat ohjaavat  -skenaariossa  markkinavoimat vaikuttavat erityisen keskei-
sesti kansantalouden  ja  yhteiskunnan kehittymiseen. Valtiovallan osuus  ja  kyky 
talousvaikuttajana pienenee vastaavasti. Maailmantalouden moottoreina ovat 
monikansallisten yritysten maailmanlaajuiset verkostot. Pienemmät valtiot elävät 
monikansallisten yritysten puristuksessa. Raha-  ja finanssipolititiikka  toimivat 
suuryritysten ehdoilla,  ja  tämä johtaa useissa maissa luopumiseen perinteisestä 
sosiaalipolitiikasta. Palveluja yksityistetään  ja  saatetaan maksullisiksi, mikä lisää 
eriarvoisuutta. YK:n  ja  muiden kansainvälisten instituutioiden asema heikkenee. 
Talouskehitykselle  on  luonteenomaista epätasaisuus  ja  voimakkaat suhdanne-
vaihtelut. Yhteiskunnan tukijärjestelmien kattavuus vähenee  ja subventiojärjestel-
miä  karsitaan. Tuloerot kasvavat  ja  hyvin pienituloisten määrä lisääntyy, joskin 
samalla työttömyys vähenee. Matalapalkka-aloilla tulot ovat usein lähellä köy-
hyysrajaa  ja allekin.  Yhteiskunnallista polarisoitumista  on  selvästi havaittavissa. 
Yhdyskuntien rakenteessa näkyy hajaantumiskehitystä. Joukkoliikenteen asema 
huononee  ja sen  tukia vähennetään. Aivoissa yhteiskunnallinen solidaarisuus 
heikkenee  ja  leimaa antavana  on  voiton tavoittelu  ja  oma menestyminen, yksilölli-
syys, vahvemman oikeus. Liikenteessä auton käyttö  ja  tieliikenteen suoriteosuus 
kasvavat. Autokanta  sen  sijaan ei kasva kovinkaan paljon,  sillä tuloerojen  kasvun 
myötä eriarvoisuus lisääntyy myös liikenteessä, kun suureneva pienipalkkaisten 
joukko ei voi hankkia autoa  ja joukkoliikenne  on  kallista.  Rion ympäristösopimusta 

 ei noudateta, päästörajojaylitetään  ja  monia paikallisiaympäristökonflikteja esiintyy. 

Eri skenaariot vaikuttavat varsinkin henkilöautoliikenteen kehitykseen, joka 
vaihteleekin huomattavasti eri skenaarioissa: 

Skenaario 	 Henki/öautoliikenteen  kasvu  1995 - 2020  

Peruslinja 	 35 %  
Kestävä kasvu 	 10%  
Markkinat ohjaavat 	 50-70 %  

Peruslinja  -skenaariossa henkilöautolii kenteen kehitykseen vaikuttavat 
tulojen kehitys sekä väestön  ja sen  ikärakenteen muutokset. Tässä  ske-
naariossa  ei oleteta tehtävän mitään olennaisia liikenteen kehitykseen vai-
kuttavia liikenne-  tai  yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä. Laadittu perusennuste 

 on  sama kuin tämä skenaario. 
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Kestävä kasvu  -skenaariossa  sitä vastoin oletetaan huomattavia liikenteen 
kasvua hidastavia toimenpiteitä. Polttoaineen hintaa nostetaan olennaisesti, 
mikä sinänsä vähentää autonkäyttöä. Liikenteen tarvetta vähennetään myös 
tiivistämällä yhdyskuntarakennetta täydennysrakentamisella, joutoalueiden 
käyttöönotolla, kaavoituslainsäädäntöä kehittämällä sekä parantamalla 
palvelujen saatavuutta lähiöissä. Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta 
parannetaan ottamalla käyttöön liikenne-  ja maankäytönsuunriittelussa 
yhdyskuntakustannukset.  Samalla kun henkilöautoliikenteen kasvua rajoite-
taan, kehitetään joukkoliikennettä, mihin tiivistynyt yhdyskuntarakenne antaa 
parempia mandollisuuksia. Lisäksi aikaisempaa enemmän  matkoja  voidaan 
suorittaa polkupyörällä  ja  jalan. 

Markkinat ohjaavat  -skenaariossa yhdyskuntarakenne hajaantuu edelleen. 
Siten joukkoliikenteen edellytykset heikkenevät. Lisäksi karsitaan joukkolii-
kenteen tukia. Henkilöauton tarve korostuu liikkumisvälineenä. Liikenteen 
kehitykselle markkinat ohjaavat -skenaario  on  kuitenkin ongelmallinen. 
Kuvassa  7 on  esitetty tämän skenaarion amerikkalaisen yhteiskunta-  ja 
autoistumiskehityksen  mukainen liikenteen kasvu. Näin ei välttämättä kuiten-
kaan tapandu Suomessa, jossa auton pitäminen  on  huomattavasti kalliimpaa 
kuin USA:ssa. Viimeisen  25  vuoden aikana amerikkalaisen keskiluokan 
reaalitulot ovat pysyneet ennallaan  tai  jopa vähentyneet varsinkin matala-
palkka-aloilla (pääosa nopeastikin kasvaneesta kansantuotteesta  on 
kasaantunut  ajanjaksolla yhdelle prosentille väestöstä). Mikäli Suomessa 
seurattaisiin tätä amerikkalaista kaavaa, eli vuonna  2020  keskivertosuoma-
laisen tulot ovat korkeintaan nykytasolla  ja  toisaalta  on  otettu käyttöön ener-
giaveroja, henkilöauton hankkiminen  ja  varsinkin pitäminen  on  mandollista 
nykyistä pienemmälle osalle väestöä. Toisaalta yhdyskuntarakenteen edelleen 
hajoaminen  ja joukkoliikenteen  aseman heikkeneminen aiheuttavat lisäon-
gelmia liikenteeseen. 

Henkilöautosuorite,  milj.  autokm  
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Kuva  7:  Henkllöautoliikenteen  kehitys vuosina  1975  -  1994  ja  eri skenaarloiden 
mukaiset ennusteet vuosille  1995  -  2020  
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Liikenne vuoden  2020  jälkeen 

Väestöennusteiden mukaan Suomen väkiluku alkaa nopeasti pienentyä vuo-
den  2020  jälkeen, mikäli maahanmuuttoa ei ole selvästi nykyistä enemmän. 
Vähenevä väestö vaikuttaa luonnollisesti liikenteen kehitykseen. Mikäli olete-
taan henkilöautotiheyden ylärajaksi  550 autoall 000  asukasta, henkilöautolii-
kenne alkaa pienentyä vuoden  2025  jälkeen. 

Tavaraliikenteen oletetaan kasvavan suhteessa asukasta kohden laskettuun 
BKT:n  (2%/v).  Koska väestön määrä pienenee, myös tavaraliikenteen kasvu 
hidastuu väestön vähenemistä vastaten. Ennusteen mukaan tavaraliikenteen 
kasvu  on  vuoden  2020  jälkeen saman suuruinen kuin henkilöautoliikenteen 
väheneminen, joten tieliikenne voi pysyä väestön vähenemisestä huolimatta 
ennallaan vuoteen  2050  asti. 

Väestötieteilijöiden  mukaan  on  todennäköistä, että Suomen väkiluku vakiintuu 
jatkossa noin viiteen miljoonaan ihmiseen. Tämä merkitsisi sitä, että liikenteen 
kasvu jatkuisi myös vuoden  2020  jälkeen.  Koko  tieliikenteen  ja  henkilöautolii-
kenteen  kehitys vuosina  1960 - 1994  ja  ennuste vuosille  1995- 2050 on  esitetty 
kuvassa  8.  
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Kuva  8: Koko  liikenteen  ja  henkllöautoliikenteen  kehitys  yleisilä  teillä vuosina 
 1960 - 1994  ja  arvio kehityksestä vuosille  1995 - 2050 

Perusennusteen  arviointia 

Perusennuste  olettaa sellaisia yhteiskunnallisia olosuhteita  ja  yhteiskunnan 
kehityksen näkymiä, joita kohti ei ainakaan juuri nyt olla menossa.  Perus - 
ennusteen taustalla ovat pitkälti lamaa edeltäneet yhteiskunnalliset olot: 
kehittynyt pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta  ja  suhteellisen tasainen 
tulonjako sekä kotitalouksien jatkuva toimeentulon paraneminen. 
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Nyt nämä olosuhteet ovat selvästi muuttuneet  ja  muuttumassa. Tuloerot  (ja 
 etenkin omaisuuserot) ovat alkaneet jälleen kasvaa.  Ns.  markkinavoimien  ja 

 suuryritysten paino politiikan teossa  ja  yhteiskunnan ohjaamisessa  ja  pää-
töksenteossa  on  voimistunut. Työllisyyden parantamiseksi vaaditaan palk-
kaerojen kasvattamista. Palkkajoustot voivat johtaa amerikkalaiseen malliin 
matalapalkka-aloihin,joissa ansiot tuskin riittävät niukkaankaan toimeentuloon, 
saati auton ylläpitoon. 

Muutaman viime vuoden murroksen aikana  on  siirrytty  ja  ollaan edelleen 
siirtymässä peruslinja  -skenaariosta  markkinat ohjaavat  -skenaarioon. Lii-
kenteen kehitysarvioille tämä skenaario  on  ongelmallinen. Yhdyskuntaraken-
teen edelleen hajoaminen  ja tukien  karsiminen heikentävät joukkoliikenteen 
asemaa, mutta toisaalta tuloerojen kasvu  ja  pienipalkkaisten suuri osuus vai-
keuttavat auton hankintaa  ja  käyttöä, etenkin kun ympäristöverot kasvanevat 
myös tässä skenaariossa. 

Perusennuste  pohjautuu suhteellisen pysyvään aluerakenteeseen. Näin ei 
välttämättä ole jatkossa, vaikka nykyisessä hallitusohjelmassa niin luvataan  ja 

 väestöennusteiden mukaan niin edetään. Kehitys EU:ssa  ja maataloustukien 
 karsiminen vähentää maatilojen määrän ehkä puoleen nykyisestä. Julkisen 
 sektorin  supistuminen vähentää työpaikkoja erityisesti pienissä Pohjois-  ja 
 Itä-Suomen kunnissa, joissa valtion  ja  kuntien osuus työpaikoista  on  suuri. 

Työpaikkojen vähentyminen Etelä-Suomen ulkopuolella, samalla kun työttö-
myystukea lasketaan, voi aiheuttaa muuttoliikkeitä pohjoisesta etelään. Ilmiö 

 on  ongelmallinen  mm.  sen  takia, että  se  vaatisi uusia investointeja infrastruk-
tuuriin etelässä, kun taas pohjoisessa tehdyt investoinnit jäisivät osin hyö-
dyntämättä. Luonnollisesti muuttoliike aiheuttaisi muuttovoittoalueille lisää lii-
kennettä. 

Perusennusteessa  on  oletettu autonkäytön noudattavan tiettyä ikäryhmittäistä 
jakautumaa. Autonkäyttö vähenee iän karttumisen myötä. Viime vuosina 

 nuorten autonkäyttö  on  ollut selvästi suurempaa kuin vanhempien ikäryhmien. 
Ei tietenkään ole varmaa, että autonkäyttö noudattaisi myös tulevaisuudessa 
samaa ikäriippuvuutta kuin tähän asti, vaan nuorena omaksutut ajotottumukset 
voivat säilyä myös vanhemmalla iällä. Tällöin käytetty ennustemenetelmä ali-
arvioi liikenteen kehitystä. 
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JOHDANTO 

Tieliikenteen nopea kasvu  1980-luvulla pysähtyi  1990-luvun taloudelliseen 
 lamaan.  Erityisesti ostovoiman heikkeneminen  on  vaikuttanut uusien autojen 

hankintaan. Niitä  on  ostettu kuluvalla vuosikymmenellä niin vähän, että  auto- 
kanta  on  pienentynyt  3 - 4  prosenttia vuosina  1990 - 1994.  Vastaavasti myös 
tieliikenne  on  pienentynyt saman verran. Talouslaman vaikutukset tieliikenteen 
kehitykseen ovat olleet niin huomattavia, että  1980-luvun lopussa tehdyt lii-
kenne-ennusteet ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi.  
1990-luvulle siirryttäessä maailma  on  muuttunut  1980-luvun vakaaseen kehi-
tykseen verrattuna muutenkin kuin talouskasvun osalta. Elämme parhaillaan 
yhteiskunnallisen murroksen aikaa. Tulevaisuus ei ole enää vanhojen kehitys-
kulkujen jatkumista. Niin Suomessa kuin muissakin maissa valtiovallan  ja 

 puolueiden asema yhteiskunnan kehityksen ohjaamisessa  ja  kansantuotteen 
jaossa ovat selvästi pienentyneet. Vallankäyttöön ovat mukaan tulleet näkyvästi 
ns. markkinavoimat eli suuryritykset, pankit, kansainväliset sijoittajat, etujär-
jestöt jne. Epävarmuutta lisäävät reaalitaloudesta irrallaan olevat valuuttaope-
raatiotja keinottelu, joilla voi olla äkillisiä vaikutuksia kokonaisten kansanta-
louksien toimintaan. 

Uusi tieliikenteen perusennuste  on  tehty samalla menetelmällä kuin edelli-
nenkin tielaitoksen vuonna  1989  valmistunut ennuste. Ennustemenettelyä  on 

 kehitetty siten, että nyt kotitalouksien autonomistustaja -käyttöä tarkastellaan 
kuluttajayksiköittäin, eikä kotitaloutta kohden kuten edellisessä ennusteessa. 
Kuluttajyksikkökohtainen tarkastelu poistaa kotitalouksien erilaisen rakenteen 
vaikutuksen ennustenumeroihin. 

Ennusteen laatimisen yhteydessä  on  selvitetty laajasti liikenteen kehitykseen 
vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. 

Epävarmaan  tulevaisuuteen varautumiseksi ei yksi ennustevaihtoehto ole tässä 
yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa riittävä. Siksi perusennusteen tueksi  on 

 laadittu malliksi vaihtoehtoisia kehityskulkuarvioita, skenaarioita. Perusen-
nusteessa  on  oletettu, että autoistuminen jatkuu  ja autonomistus ja  -käyttö 
kehittyvät tietyssä suhteessa hyvinvoinnin kasvuun.  On  hyvin mandollista, että 
näin ei enää ole jatkossa. Kestävän kehityksen turvaamiseksi  ja energian 

 kulutuksen vähentämiseksi fossiilisten polttoaineiden hintoja korotettaneen 
jatkossa tuntuvasti, mikä hillitsee autoliikenteen kasvua. 

Tässä raportissa selostettu perusennuste  on  'peruslinja' -nimisen yhteiskun-
nallisen kehityksen vaihtoehdon mukainen liikenteen kehitysarvio. Peruslin

-jassa  oletetaan yhteiskunta-  ja  liikennepolitiikan olevan jatkoa ennen 
 1990-luvun  alun  lamaa vallinneelle tilanteelle. Peruslinjan ohella  on  esitetty 

kaksi muuta skenaariota:  'kestävä kehitys'  ja  'markkinat ohjaavat', jotka 
perustuvat erilaisten yhteiskunta-  ja liikennepolitiikkojen  mukaisiin yhteis-
kuntiin. Pääskenaarioiden lisäksi esitetään kaksi äriskenaariota. 
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1  LIIKENTEEN KEHITYS  1960  -  1994 

1.1  Liikennemuotojen kehitys 
Kotimaan henkilöliikenne  on  kasvanut  4,6-kertaiseksi  vuosina  1960 - 1994. 
Henkilöliikenteen  kasvu  on  valtaosaltaan seurausta henkilöautoliikenteen 
kasvusta.  Se on  lisääntynyt ajanjaksolla  8-kertaiseksi.  Linja-autoliikenne  on 

 kasvanut vuodesta  1960  lähtien  60 prosentillaja rautatieliikenne 30  prosentilla. 
Lentoliikenne  on  kasvanut myös  8-kertaiseksi,  mutta  sen  osuus  koko  henkilö- 
liikenteestä  on  edelleen vajaa prosentti, eli saman suuruinen kuin moottori- 
pyörä-  ja mopoliikenne. 

Henkilöautoliikenne  on  kasvanut hiukan nopeammin kuin bmttokansantuote 
(BKT). Vuosina  1970- 1994 henkilöautoliikenne  kasvoi vuosittain keskimaan n 
3,1  prosenttia  ja BKT  2,4  prosenttia. Henkilöliikenteen kehitys eri liikenne-
muotojen mukaan  on  esitetty kuvassa  1.  

Mrd.  henkilö-km 

1960 	65 	1970 	75 	1980 	85 	1990 

U  Rautatiellikennefi Henkilöautoliikenne 	U  Linja-autoliikenne  
fl  Lentoliikenne 	U  Moottoripyörät  ja  mopot  

Lähteet: TIELITk  Irk 	 hEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  1:  Kotimaan henkilökuljetussuoritteen kehitys  en  liikennemuodoissa  vuosina 
 1960- 1994  

Tavaraliikennejakaantuu  hieman tasaisemmin eri liikennemuodoille. Vuodesta 
 1960  lähtien tavarankuljetukset tieverkolla ovat kasvaneet lähes kolminker-

taisiksi  ja rautatiekuljetukset  lähes kaksinkertaisiksi. Uitto  sen  sijaan  on 
 supistunut ajanjaksolla viidennekseen. Alusliikenne kasvoi nopeasti  1960-  ja 

 1970-luvuilla, mutta  on  sen  jälkeen pysynyt ennallaan. 

Tavarankuijetussuorite  on  lisääntynyt hieman hitaammin kuin bruttokansan-
tuote. Vuosina  1970 - 1994  bruttokansantuote kasvoi  75  prosenttia, eli  2,4 

 prosenttia vuodessa  ja tavarankuljetukset  65  prosenttia, eli  2,1  prosenttia vuo-
dessa. Tavarankuijetussuoritteen kehitys eri kuljetusmuotojen mukaan  on  esi-
tetty kuvassa  2.  
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Kuva  2:  Kotimaanliikenteen  ta va rankuijetussuoritteen  kehitys eri liikennemuodois
-sa  vuosina  1960  -  1994  

Eri liikennemuotojen osuudet  

Tieliikenne  saavutti nykyisen asemansa henkilöliikenteessä vuonna  1970,  jol- 
loin tieliikenteen osuus kotimaan henkilökuljetussuoritteesta ylitti  90  prosentin 
rajan. Tieliikenteen osuus  on  kasvanut hiljalleen vuoteen  1994  mennessä  94  
prosenttiin  koko henkilöliikenteestä.  Rautateiden osuus  on  pienentynyt hieman 

 ja  oli  5  prosenttia vuonna  1994. Lento-  ja laivaliikenteen  osuudet kotimaan 
henkilöliikenteestä ovat yhteensä  vain  runsaan prosentin. Eri liikennemuotojen 
henkilöliikenneosuuksien kehitys vuosina  1970 - 1994 on  esitetty taulukossa 

 1.  
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Taulukko  1: Henkiökuljetussuoritteen  jakaantuminen eri  liikennemuodoille  vuosina 
 1970 - 1994 

Tie- 
 liikenne 

Rautatie-  
liikenne  

Lento-  
lIIkenne  

Laiva- 
liikenne  

Yhteensä 

1970 92,0 6,7 1,3 0,0 100,0 
1980 92,0 6,7 1,1 0,2 100,0 
1985 93,0 5,6 1,2 0,2 100,0 
1990 93,2 5,1 1,5 0,2 100,0 
1991 93,3 5,1 1,4 0,2 100,0 
1992 93,6 4,8 1,4 0,2 100,0 
1993 93,7 4,8 1,3 0,2 100,0 
1994 93,6 4,9 1,3 0,2 100,0  

Tieliikenteen osuus kotimaan tavaraliikenteestä oli  56  prosenttia vuonna  1970. 
 Osuus oli suurimmillaan vuonna  1991 - 92,  jolloin  69  prosenttia tavaran-

kuijetussuoritteesta tapahtui tieverkolla. Vuoteen  1994  mennessä tieliikenteen 
osuus  on  pienentynyt  65  prosenttiin, kun rautatiekuljetukset kasvoivat nopeasti 

 1990-luvun  alun vientikuijetusten  nopean lisääntymisen takia. 

Rautateiden osuus tavarankuljetuksista pieneni vuosina  1970 - 1991,  mutta  on 
 sen  jälkeen kasvanut  ja  noussut lähelle vuoden  1970  tasoa, eli  25  prosenttiin. 

Laivakuljetusten  osuus oli  10  prosenttia vuonna  1970,  laski  alle  8  prosentin 
vuoteen  1990  mennessä, mutta  on  jälleen elpynyt  1990-luvulla. Uitto oli vielä 
vuonna  1980  melko merkittävä kuljetusmuoto, mutta vuoteen  1994  mennessä 

 se on  loppunut  jo  lähes kokonaan. Eri liikennemuotojen tavarankuljetussuori-
teosuuksien kehitys  on  esitetty taulukossa  2.  

Taulukko  2: Tavarankuljetussuoritteen  jakaantuminen eri  lllkennemuodoille  vuosi-
na  1970 - 1994 

Tie- 
 liikenne  

Rautatie- 
lIIkenne  

Laiva- 
liikenne  

Uitto Yhteensä 

1970 55,5 26,5 10,1 8,4 100,0 
1980 57,6 26,1 10,6 5,6 100,0 
1985 62,9 24,4 8,1 4,5 100,0 
1990 68,0 21,6 7,7 2,7 100,0 
1991 69,0 21,2 7,5 2,3 100,0 
1992 69,0 21,8 7,8 1,4 100,0 
1993 66,4 24,6 8,0 1,1 100,0 
1994 65,5 25,3 8,4 0,8 100,0 

Joukkoffikenteen  kehitys 

Kuvassa  3 on  esitetty joukkoliikenteen kehitys vuodesta  1960  lähtien. Jouk-
koliikenteeseen luetaan rautatie-, linja -auto-,  raitiotie-ja metroliikenne. Metron 
ja raitiotieliikenteen  osuus joukkoliikenteestä  on  yhteensä noin  3  prosenttia. 
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Joukkoliikenteen  kehitys oli nopeaa  1960-  ja  1970-luvuilla. Vuodesta  1980 
 lähtien joukkoliikenne ei ole enää kasvanut.  Sen  väheneminen vuonna  1986 

 johtui virkamieslakosta.  1 990-luvun  laman  myötä myösjoukkoliikenteen määrä 
 on  pienentynyt. Välillä  1960 - 1994 se on  kasvanut yhteensä  64  prosenttia. 

Linja-autoliikenteen osuus joukkoliikenteestä  on  noin kaksi prosenttia. 

Mrd.  henkilö-km 

1960 	65 	1970 	75 	1980 	85 	1990  

Lähde:  TKITIEL 	 hEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  3:  Joukkollikenteen  kehitys  (mrd. henkilökm)  vuosina  1960 - 1994 

1.2  Tieliikenteen kehitys 
Suomessa autoistuminen alkoi varsinaisesti vasta  1960-luvulla, eli myöhään 
muihin autoistuneisiin maihin verrattuna. Autoistuminen  on  kuitenkin ollut 
nopeaa. Vuosina  1960- 1994  yleisten teiden henkilö-  ja pakettiautoliikenne  on 

 kasvanut  1 0-kertaiseksi  ja koko  autoliikenne yleisillä teillä  6,5-kertaiseksi.  

Vielä  1980-luvulla henkilöautoliikenne kasvoi  61  prosentilla eli lähes  5  pro-
senttia vuodessa (yleiset tiet  ja  kadut, yleisillä teillä  56  %).  1990-luvulla 
henkilöautoliikenne  on  pienentynyt  3  prosentilla. 

Kuorma-autoliikenne  on  kasvanut  68  prosentilla vuosina  1960 - 1994,  eli  1,5  
prosenttia vuodessa yleisillä teillä. Pitkällä aikavälillä kuorma-autoliikenteen 
kasvu  on  ollut selvästi BKT:n kasvua hitaampaa. Tämä johtuu osaltaan siitä, 
että kuorma-autoliikenteessä  on  siirrytty suurempiin, täysperävaunullisiin 
ajoneuvoyhdistelmiin. Akseli-  ja telipainojakin  on  korotettu useaan otteeseen. 

 Sen  sijaan kuorma-autojen kuljetussuorite (tkm)  on  kasvanut hiukan BKT:n 
kasvua nopeammin (ks. luku  7.1).  Tieliikenteen kehitys vuosina  1960 - 1994 
autolajeittain on  esitetty kuvassa  4. 
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Milj.  autokm  
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Lähde:  TK/TIEL 	 TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  4:  AutolIIkenteen  kehitys yleisillä teillä autolajin mukaan vuosina  1960  -  1994  
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2  PITKÄN AIKAVÄLIN LIIKENNE-ENNUSTEET ERI MAISSA  

2.1  Henkilöautoennusteet  
Kansainvälinen autoteollisuusorganisaatio OICA  (Organisation internationale 
des constructeurs d'automobiles) on  tehnyt vuonna  1994 ECMT:n (European 
Conference of Ministers of Transport)  toimeksiannosta Länsi-Euroopan maille 
henkilöautoliikenne-ennusteet. Ennusteet käsittävät autotiheysennusteet, vuo-
tuiset autonkäyttöennusteet sekä kokonaisliikennesuorite-ennusteet. 

Ennusteen mukaan henkilöautotiheyden kehitys hidastuu jatkossa verrattuna 
edellisten vuosikymmenten nopeaan kasvuun. Länsi-Euroopan henkilöautoti-
heys kasvaa ennusteen mukaan  1,7  prosenttia vuodessa kuluvan vuosi-
kymmenen lopussa  ja  0,9  prosenttia ensi vuosituhannen ensimmäisellä 
vuosikymmenellä. Eri  maiden autotiheyslukuja on  esitetty taulukossa  3.  

Taulukko  3: 	Henkiöautotiheys (autoall 000 as.)  vuosina  1980  ja  1990  Länsi-Eu- 
roopan maissa sekä ennusteet vuosille  2000  ja  2010 

Henkilöautoa/1  000  asukasta 

Maa 	 1980 	1990 	2000 	2010  

Belgia  300 376 43 468  
Tanska  278 311 339 365  
Länsi-Saksa  363 473 534 566  
Iso-Britannia  265 382 437 488  
Ranska  344 406 442 460  
Kreikka  87 158 218 257  
Irlanti  206 220 266 302 
Italia 289 415 490 537  
Hollanti  312 366 391 403  
Portugali  94 143 203 256  
Espanja  189 295 381 435  
Itävalta  285 378 435 467  
Norja  292 381 433 465  
Sveitsi  342 437 486 514  
Ruotsi  400 501 546 575 
Suomi 245 385 430 465 

Suomi (TIEL enn. -95) 	245 	385 	430 	482  

Kuten luvuista näkee, tielaitoksen autotiheysennuste vuodelle  2010 on  hieman 
suurempi kuin autoteollisuuden laatima ennuste. 

Henkilöautojen vuotuinen autokohtainen ajosuorite kasvoi Länsi-Euroopan 
maissa  1980-luvulla keskimäärin  0,7  prosenttia vuodessa. OICA katsoo, että 
autotiheyden kasvaessa ajosuorite ei enää kasva vaan pienenee  0,5  prosentilla 
vuodessa vuoteen  2010  asti. 
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Saksan tavaraliikenne-ennusteen mukaan kuljetukset lisääntyvät noin  30  pro-
sentilla ajanjaksolla  1992-2010. Pitkämatkainen tavaraliikenne  teillä lisääntyy 
vähän keskimääräistä enemmän, mutta lyhytmatkainen selvästi keskimääräistä 
vähemmän. Rautateiden  ja aluskuljetusten  osuudet kasvavat. 

USA:n tavaraliikenne-ennusteen mukaan tavaraliikenne maanteillä kasvaa  40 
 prosentilla vuosina  1993 - 2010.  Rautatieliikenteen arvioidaan kasvavan  25  ja 

alusliikenteen  18  prosenttia. 

Hollannissa tavaraliikenteen (kuorma-  ja  pakettiautot) arvioidaan noin kak-
sinkertaistuvan maanteillä vuosina  1990 - 2015.  Kasvu  on  suurempaa kuin 
BKT:n kasvu. Tämä johtuu pääasiallisesti kandesta syystä. Ensiksi, ne tuo-
tantosektorit, joiden kuljetusintensiteetti  on  suuri, kasvavat keskimääräistä 
nopeammin. Toiseksi, kansainvälinen kauppa kasvaa selvästi nopeammin kuin 
BKT  ja  tästä syystä kansainvälisen tavaraliikenteen kasvu  on  nopeaa. 

Tässä ennusteessa kuorma-autojen liikennesuoritteen (autokm) arvioidaan 
Suomessa kasvavan vuosina  1994 - 2010  noin  40  prosentilla  ja kuijetussuorit

-teen (tkm)  noin  60  prosentilla. 

Kirjallisuutta:  

Longterm forecasts of traffic demand.  OICAn  ja  ECMT:n  järjestämän Workshopin 
aineistoa Berliinissä  16.-17.5.1995  pidetystä tilaisuudesta. (aineisto julkaistaan myöhem-
min).  

2.3  Tielaitoksen  ennusteet  1963  -  1994  
Tielaitoksessa  on  tehty liikenne-ja autokantaennusteita  1960-luvulta lähtien. 
Niitä  on  tehty eri menetelmillä, mutta kaikkien ennusteiden perustana ovat olleet 
arviot taloudellisesta kehityksestä  ja  väestön kasvusta. Liikennettä ei kaikissa 
vanhenimissa ennusteissa ole ennustettu erikseen, vaan  sen  on  oletettu kasvavan 
autokannan kasvun suhteessa. Koska kaikissa ennusteissa  on  ennustettu  auto-
kannan  kehitys,  on  tässä vertailtu tielaitoksen eri aikoina tekemiä autokanta-
ennusteita keskenään  (kuva  5).  Autokanta  sisältää kaikki autot. 
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1970 	1980 	1990 	2000 	2010 	2020  
TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  5:  Autokannan kehitys vuosina  1960  -  1994  ja autokanta tielaitoksen  eri 
aikoina  tekemien  ennusteiden mukaan 

Verrattaessa toteutunutta liikenteen kehitystä aikaisemmin tehtyihin ennustei
-sun,  näyttää liikenteen kehitys sijoittuvan ennusteiden keskivälille vuoden  1994 

 tilanteessa. Tehdyt ennusteet ovat osuneet melko hyvin kohdalleen, erityisesti 
vuonna  1963  valmistunut ennuste.  

2.4  Vuoden  1989  ennusteen toteutuma 
Kuten kuvasta  5  voidaan havaita, poikkeaa toteutunut autokannan kehitys  se!-
västi tielaitoksen  vuonna  1989  valmistuneessa ennusteessa arvioidusta kehi-
tyksestä. Myös liikenteen kehitys  on  arvioitu selvästi liian suureksi. Autokannan 

 ja  liikenteen kehitys  on  jäänyt noin  15  prosenttia ennustetusta kehityksestä 
jälkeen vuoden  1994  tilanteessa. Samoin henkilöautotiheys ei ole kehittynyt 
ennustetulla tavalla. Kun vuodelle  1994  oli ennustettu  440  autoa!  1000  asukasta 
kohden vuonna  1994,  toteutunut henkilöautotiheys oli  367 autoa!1000 as.  

Syynä siihen, että liikenne ei ole viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt 
ennustetulla tavalla,  on  vallinnut talouslama, joka  on  Suomessa ollut selvästi 
pahempi kuin muissa maissa. Vuoden  1989  ennusteen seurannnan perusteella 

 on  voitu havaita, että  se  talouskasvu, mikä oli ennusteen pohjana vuodelle  2010, 
saavutetaankin  uusien talousennusteiden mukaan vasta vuonna  2020.  Myös 
liikenteen kehitys viivästyy vastaavasti. 

Kuvassa  6 on  esitetty tieliikenteen kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  vuoden  1989 
 ennusteen mukainen kehitys vuosille  1989 - 2010.  Kuten kuvasta nähdään, 

poikkeama  on  huomattava. Kuitenkaan liikenne ei ole pienentynyt  laman  aikana 
BKT:n kehitystä vastaavasti. Liikenne oli vuonna  1994  noin  3  prosenttia pie-
nempi kuin vuonna  1990,  mutta BKT oli alimmillaan vuonna  1993  noin  13 

 prosenttia pienempi kuin vuonna  1990. 
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3  SUOMEN MUUTTUVA  TO1MINTAYMPÄRISTÖ 

 3.1  Globaalit  trendit 
Maailmanlaajuisia kehityskulkuja tiivistettynä 
* Globaalien  ympäristöongelmien kärjistyminen 

-  Ns.  kasvihuoneilmiön  on  arveltu aiheuttavan  400  miljoonan ihmisen 
asuinpaikan muuttumisen elinkelvottomaksi, toisaalta joidenkin alueiden 
(esim. Suomen) olosuhteet saattavat parantua. Muutosten seurauksena  on 

 odotettavissa kansainvaelluksia. Kasvihuoneilmiön laajamittaiset vaiku-
tukset alkanevat kuitenkin näkyä vasta vuoden  2050  jälkeen. Itse 
ilmiömekanismistakin  on ristiriitaisiakäsityksiä,joskin  sen  voimistuminen 
näyttää väistämättömältä. 

- Nykyvauhdilla ns. kasvihuonekaasujen  (hiilidioksidi, metaani jne.) määrän 
 on  arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen  2025 - 2050  mennessä. 

-  On  laskettu, että hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää nykyisestä  60  pro-
senttia vuoteen  2025  mennessä kasvihuoneilmiön pysäyttämiseksi. 
Lähellekään näin suurta vähenemistä ei ole realistisesti arvioiden mah-
dollista päästä. 

-  Pohjavettä  on  maapallolla runsaasti, mutta paikallisesti siitä tulee olemaan 
pulaa. Kehitysmaissa  1,8  miljardia ihmistä  on  nykyään jokapäivä vaarassa 
sairastua likaisesta vedestä. 

*  Väestön kasvu  ja muuttoliikkeet 

-  Maailman väestönkasvu  on  nykyisin  n. 1,5%/v  ja  maapallon tämänhetki-
nen  n. 5,7  miljardin  väestömäärä kasvaa noin kandeksaan miljardiin 
vuoteen  2025 mennessäjavakiintunee 11-14  miljardiin noin vuonna2l50. 

-  Teollisuusmaissa väestö vanhenee,  ja  on  arvioitu, että vuoden  2025  tie-
noilla keskimääräinen ikä olisi niissä  41  vuotta. Kehitysmaissa keski-ikä 

 on  tuolloin edelleen selvästi alhaisempi. 
*  Riittääkö ravinnontuotanto 

-  Maailman väestö uhkaa kasvaa ravinnontuotantoa nopeanmiln, etenkin 
köyhimmissä maissa, joskin lienee mandollista, että  11  miljardin  väestö- 
määrälle periaatteessa riittää ravintoa. Nälänhädät kuitenkin yleistyvät 

 mm.  koska epäedulliset luonnonolosuhteet rasittavat erityisesti kansoi-
tettuja köyhiä maita. 

-  Maapallon metsäpinta-ala  ja peltopinta-ala pienenevät. Arvioidaan kui-
tenkin, että ruuan tuotantoa voidaan lisätä  100  prosentilla vuoteen  2015 

 mennessä. Toisaalta esimerkiksi  1990-luvulla  on  viljaa kulutettu enemmän 
kuin vuotuiset satomäärät eli varastoja  on  purettu. 
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* Maaihnantalouden kehitysnäkymät  

Raaka-aineiden  ja  luonnonvarojen arvioidaan riittävän maapallolla vielä 
vuoden  2015  jälkeenkin. Perusmetallienjamineraalien (öljy  ml.) varannot 

 ovat edelleen suuret. 

-  Usko talouskasvuun maailmassa pitkällä aikavälillä  on  edelleen vahva. 
 OECD on  laatinut neljä talouskasvuskenaariota, joiden mukaan teolli-

suusmaiden talouskasvu  on 2 - 4  prosenttia vuodessa. Samoin Maail-
manpankki (WB) odottaa talouskasvun jatkuvan. Katsotaan myös, että 
talouskasvu  on  yksi edellytys ympäristöongelmien hoitamiseksi. 

Talouskasvun nopeus riippuu myös siitä, päastäänkö protektionismistaja 
blokkiuturnisesta eroon. Taloudellisen etupiiriaj attelun voimistumisesta 
näkyy merkkejä, vaikka maailmankaupan yleissopimus GAlT saatiinkin 
uudistettua. Erityisesti kehitysmaat ovat kärsineet teollistuneiden  maiden 

 harjoittamasta kaupanrajoittamisesta. Maailmanpankin arvioiden mukaan 
nopeasti lisääntyvä maailmankauppa voi kuitenkin auttaa monien kehi-
tysmaiden taloudet hyvään kasvuun vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin. 

*  Uusi maailmanjärjestys 

Ensi vuosituhannen alkua sävyttävät monet paikalliset konfliktit, suurso-
tien uhka  on  kuitenkin vähäinen. Kansainvalistä politiikkaa leimaavat 
taloudellisten ryhmittymien ristiriidat. Myös kulttuurivastakohtaisuudet 
saattavat kärjistyä. Maapallon 'kokonaishallittavuus'  on  kuitenkin 
lisääntynyt. Kansainväliselle kanssakäymiselle (talous, ympäristö jne.)  on 

 entistä toimivampia säätelymekanismej  a.  Perinteisten kansallisvaltioiden 
merkitys toimij  ana  on  vähenemässä, tilalle ovat tulossa taloudelliset  ja 

 kaupalliset liittoutumat  ja  maailmanlaajuisesti toimivat yritykset. 

Todennäköinen  maailmankehitys  kohti vuotta  2020  
Teknologisen  kehityksen vaikutukset näkyvät voimakkaasti. Sähköinen tie-
donvälitys  ja tietoverkot  yhdistävät maailmaa niin, että käsite 'maailmankylä' 
alkaa tuntua oikeutetulta. Edelleen  on  kuitenkin suuria ihmismaari., jotka ovat 
syrjäytyneet kehityksestä, joskin väestön keskiluokkaistuminen  on  käynnissä 
monissa väkirikkaissa kehitysmaissa, esimerkiksi Kiinassa, Intiassaja monissa 
Kaakkois-Aasian maissa. Tämä takaa osaltaan jonkinlaista poliittista vakautta 
kehitykseen. 

Urbaani asuminen lisääntyy  ja  vaatii uusia ratkaisuja: kehittyy jättimäisiä 
metropoleja satelliittikaupunkeineen. Elinkeinoelämässä verkostomaisuus 
lisääntyy  ja  organisaatiot muodostuvat usein pienistä itsenäisistä yksiköistä. 
Työelämä kokee suuria muutoksia: perinteinen tehdastyö vähenee oleellisesti, 
symboli-  ja palvelutyö  lisääntyy. Sopeutumiskausi  on  pitkä  ja  vaikea suuren 
työttömyyden sävyttämää aikaa. Maailmanlaajuinen liikkuvuus lisääntyy  ja 
tunsmista  tulee tärkein elinkeinotoiminta moniin maihin. 
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Vaikka maailmansotien uhka ei näytä suurelta, tuo globaali tulevaisuus  tu!-
lessaan koko  ihmiskunnalle ennennäkemättömiä perusolemassaoloon liittyviä 
haasteita.  Jos  halutaan toimia  varman  päälle, globaalien ongelmien välttäminen 
vaatisi nopeita  ja radikaalej  a  toimenpiteitä aineellisen kasvun hillitsemiseksi  ja 

 toisaalta  teknologian  kehittämiseksi tukemaan ekologisesti kestävää kehitystä. 
Keskeinen olemassaoloasia  on  kuitenkin maapallon väestönkasvun rajoit-
taminen.  

3.2  Maailmantalouden näkymät 
Maailmanpankki  ja  OECD  ovat tehneet syksyllä  1994  ja  vuoden  1995  alussa 
uusia  koko  maailman käsittäviä talouskehitysennusteita. Ne arvioivat 
talouskehityksen olevan nopeaa niin rikkaissa teollistuneissa maissa kuin 
köyhissä kehitysmaissakin. Viime vuosikymmeninä talouskasvu  on  ollut 
teollisuus-  ja  kehitysmaissa keskimäärin yhtä nopeaa, mutta jatkossa 
talouskehityksen arvioidaan olevan kehitysmaissa selvästi nopeampaa kuin 
pitkälle teollistuneissa maissa. 

Taloudellisen kasvun painopiste pysyy edelleen Itä-  ja  Kaakkois-Aasiassa.  Sen 
 sijaan  Saharan eteläpuoleisessa  Afrikassa  ja  entisen Neuvostoliiton alueilla 

taloudellinen  ja  poliittinen kehitys nähdään hyvin epävarmana. 

Ennusteiden mukaan kehitysmaiden yhteisen kokonaistuotannon tason arvioi-
daan ylittävän teollisuusmaiden tason ennen vuosituhannen vaihdetta. Kiinasta 

 on  tulossa maailman johtava talousmaa ennen vuotta  2020.  Myös  Intia ja 
 Indonesia  sijoittuvat tuolloin viiden suurimman kansantalouden joukkoon 

maailmassa. Asukasta kohden laskettuna nykyisten Aasian nopean kasvun 
kehitysmaiden kansantuote  on  vuonna  2020  suunnilleen tämän päivän Espanjan 
tasolla. 

Talouskasvu nopeutunut viime vuosikymmeninä 

Maailman talouskasvu  on historian  kuluessa nopeutunut selvästi. Teollinen 
vallankumous  1700-  ja  1800-luvuilla merkitsi huomattavaa talouskasvun 
kiihtymistä. Nopeinta talouskasvu  on  ollut kuitenkin aivan viime vuosi-
kymmeninä. Kasvun nopeutumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti parantuneet 
(tieto)liikenneyhteydet. Uusi tekniikka voidaan ottaa nyt nopeasti käyttöön eri 
puolilla maailmaa. 

Teollisen vallankumouksen alkamisen jälkeen Isolla-Britannialla meni  1700- 
ja  1800  -lukujen vaihteessa aikaa  58  vuotta kansantuotteen kaksinkertaistami

-seen,  ja  USA:lla  1800-luvun loppupuolella  47  vuotta. Japani kaksinkertaisti 
 1900-luvun vaihteessa kansantuotteensa  34  vuodessa. Etelä-Korea teki saman 

vuodesta  1966  lähtien  11  vuodessa. Sittemmin Kiina  on kaksinkertaistanut 
kansantuotteensa  alle  10  vuodessa. 
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Talouskehitysennusteet  maailman eri alueilla 

Maailmanpankki näkee maailman talouskasvun jatkuvan nopeana. Pankki 
ennustaa  1990-luvun jälkipuoliskolle  koko  maapallon keskimääräiseksi kas-
vuksi  4  prosenttia vuodessa. Seuraavien  10  vuoden talouskehityksen näkymät 
ovat hyvin erilaisia eri puolilla maapalloa. Kehitysmaissa (sisältää entisen 
Neuvostoliiton alueet) kasvuksi  on  arvioitu noin  5  prosenttia vuodessa  ja 

 teollistuneissa maissa vajaa  3  prosenttia. Nopeinta talouskasvu  on  Kiinassa  ja 
 muualla Itä-  ja  Kaakkois-Aasiassa (APEC-alue)'.  Saharan etelänpuoleisessa 
 Afrikassa taloudellinen kasvu yltää tuskin väestön kasvun tasolle. Maapallon 

eri alueiden talouskasvu vuosina  1974 - 1993  ja  ennusteet vuosille  1994 - 2003 
on  esitetty taulukossa  4.  

Taulukko  4:  Maailman talouskasvu vuosina  1974  -  1993  ja  kasvuennuste  vuosille 
 1994  -  2003  maapallon eri alueilla 

BKT:n reaa/inen  kasvu,  %/v  

Alue 	 1974-1993 	1994-2003  

Teollisuusmaat 	 2,9 	2,7  

Kehitysmaat 	 3,0 	4,8  

Itä-Aasia  7,5 7,6  
Etelä-Aasia  4,8 5,3  
Latinalainen Amerikka  2,6 3,4  
Itä-Eurooppa  ja ent.  NL  1,0 2,7  
Afrikka (ei  Pohj. Afr.)  2,0 3,9  
Lähi-Itä  ja Pohj.  Afrikka  1,2 3,8  

Teollisuus-  ja  kehitysmaiden kasvuvauhti  erkanee  

Viimeisen viidentoista vuoden ajan teollisuusmaiden  ja  kehitysmaiden  kan-
santaloudet  ovat kasvaneet samaa vauhtia  ja  seuranneet myös samalla tapaa 
taloudellisia suhdannevaihteluita. Kuluvalla vuosikymmenellä tiet ovat 
erkaantumassa. Teollisuusmaiden talouslama ei ole ulottunut kaikkiin kehi-
tysmaihin. Päinvastoin, kokonaisuutena kehitysmaat ovat toimineet  laman 

 aikana talouskasvun vetureina  ja  auttaneet teollisuusmaita siirtymään jälleen 
kasvu-uralle. 

Kehitysmaissa talouskasvua  on ylläpitänyt  kotimaisen kysynnän nopea kasvu 
sekä suuresti lisääntynyt kauppa niin kehitysmaiden sisällä kuin kehitysmaiden 

 ja  rikkaiden  maiden  välilläkin. Teollisuusmaiden  lama  ei ole purrut kehitys-
maihin, koska ne ovat pystyneet korvaamaan teollisuusmaiden heikentyneen 
kysynnän lisäämällä kaupankäyntiä keskenäân. 

» APEC =  Asian-Pacific Economic Co-operation  
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Maailmanpankki  on  arvioinut, että yhden prosentin talouskasvu teollisuus-
maissa saa aikaan  0,7  prosentin kasvusysäyksen kehitysmaissa, koska taloudet 
ovat pääoma-  ja tavaravirtojen  kautta kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Prosentin 
lisäys kehitysmaiden kansantuotteessa taas saa aikaan  0,2  prosentin kasvuim-
puissin teollisuusmaiden talouksiin. Kasvuimpulssien ero johtuu siitä, että 
viennin BKT-osuus  on  kehitysmaista teollisuusmaihin selvästi suurempi kuin 
teollisuusmaista kehitysmaihin. 

Mikäli teollisuusmaiden talouskasvu toteutuu Maailmanpankin ennusteiden 
mukaan,  on  siitä vuorostaan vetoapua kehitysmaiden talouksien kasvuun. 
Kehitysmailla  on  myös  se  etu, että ne voivat kopioida suhteellisen halvalla 
kehittyneiden  maiden  tuotantomenetelmiä  ja  teknologiaa  ja  soveltaa niitä tuo-
tantoonsa. Teollisuusmaiden  ja  kehitysmaiden keskimääräiset BKT-kasvup-
rosentit vuosilta  1975 - 1993  ja  ennuste vuoteen  2000 on  esitetty kuvassa  7.  

Kehityserot tasoittuvat  

Maailmanpankin ennusteen mukaan taloudelliset erot kehittyneiden  ja  kehi-
tysmaiden välillä siis pienenevät. Itse asiassaerot ovatjo nykyäänkin pienemmät 
kuin mitä  on  yleisesti otaksuttu. Kun kansantuotteita verrataan ostovoima-
pariteettien (vertailussa otetaan eri  maiden hintatasoerot  huomioon) mukaisina, 
kehitysmaiden osuus  on 44  prosenttia maailman  koko  tuotannosta. Valuutta-
kurssien mukaan laskettuna kehitysmaat tuottaisivat  vain 27  prosenttia maail-
man  koko  tuotannosta. Asukkaita kehitysmaissa  on  yli  80  prosenttia maailman 
väestöstä. 

BKT:n  muutos,  %/'  

2" 
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Lähde:  The Economist October 1994 	 TIEL -  Tutkimuskeskus  1994  

Kuva  7:  Bruttokansantuotteen reaalinen muutos vuosina  1975  -  1993  sekä Maail-
manpankin ennuste vuosille  1994  -  2000  teollisuus-ja  kehitysmaissa  
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Mutta kehitysmaiden sisällä taloudellinen kehitys  on  hyvin epätasaista. Airi-
kassa,jossa väestö kasvaa edelleen nopeasti, tuotannon kasvu ei kaikissa maissa 
yllä edes väestön kasvun tasolle. Tänä päivänä mustan  Afrikan  maissa  (ja 

 Lähi-Idässä) henkeä kohden laskettu kansantuote  on  alemmalla tasolla kuin 
vuonna  1970.  Sen  sijaan  Hong  Kongissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa  ja 

 Taiwanissa taloudellinen kasvu  on  ollut nopeaajo kolmen vuosikymmenen ajan, 
jajatkuu edelleen. Uusia nopean kasvun maita ovat Kiina, Intiaja  Indonesia  ja 

 jotkut Latinalaisen  Amerikan  maat kuten  Brasilia  ja  Argentiina. 

Mikäli eri alueiden taloudet kasvavat ennusteiden mukaan, kehitysmaiden 
yhteinen kansantuote ylittää teollisuusmaiden tuotannon ennen vuosituhannen 
vaihdetta. Vuonna  2020  kehitysmaat tuottaisivat  jo  yli  60  prosenttia maapallon 

 koko  tuotannosta. 

Kiinasta johtava talousmahti 

Maailmanpankki  ja  OECD  ennustavat, että Kiinan,  Intian ja  Indonesian 
 talouskasvu jatkuu  6 - 7  prosentin vuosivauhdilla. Suuren asukasmääränsä 

ansiosta Kiinasta tulisi kuitenkin maailman suurin kansantalous. Kiinan  kan-
santuote  ylittäisi tuolloin  40  prosentilla USA:n kansantuotteen tason. Nykyään 
Kiinan tuotanto  on 40  prosenttia USA:n tuotannosta. Myös  Intia ja  Indonesia 

 olisivat vuonna  2020  maailman viiden suurimman kansantalouden joukossa. 
Maailman  15  suurinta kansantaloutta vuonna  1992 on  esitetty kuvassa  8  ja  15 

 suurinta vuonna  2020  kuvassa  9.  Muiden  maiden talouksia on  verrattu USA:n 
talouteen molempina ajankohtina.  (Suomi on  lisätty kuvaan, vaikka ei kuulu-
kaan kansantalouden suuruuden perusteella joukkoon). 
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Kuva  8:  Maailman  15  suurinta kansantaloutta vuonna  1992  (BKT:et  laskettu osto
-voimapariteettien mukaisina,  Suomi  lisätty kuvaan)  
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Kuva  9:  Maailman  15  suurinta kansantaloutta vuonna  2020  (BKT:et  laskettu osto
-voimapariteettien mukaisina,  Suomi  lisätty kuvaan) 

Vuoden  2020  tilanteessa uusia maita  15  suurimman kansantalouden joukossa 
ovat Thaimaa  ja  Taiwan.  Sen  sijaan nykyisistä  15  joukkoon kuuluvista maista 
Espanja  ja Kanada  eivät enää ole mukana. 

Maailmanpankki  on  laskenut talouskehitysluvut siten, että kasvuprosentit 
pysyvät  koko ennustejakson  samoina.  On  kuitenkin odotettavissa, että myös 
kehitysmaiden talouskasvu hidastuu jossakin vaiheessa, kun ne alkavat saa-
vuttaa kehittyneiden  maiden  taloudellista tasoa. Kuitenkin  20 - 30  vuoden 
kuluttua jotkut näistä kehitysmaista ovat saavuttaneet huomattavan korkean 
taloudellisen kehittyneisyyden tason. 

Nopean taloudeffisen kasvun seurauksia 

Sekä teollisuus- että kehitysmaat hyötyvät toistensa talouskasvusta. Erityisesti 
teollisuusmaille kehitysmaiden taloudellinen nousu tulee sopivaan aikaan, 
koska näissä maissa kasvun  on  ajateltu hidastuvan  mm. demografisista  syistä, 
kun vanhojen ikäryhmien osuus väestöstä kasvaa. Mandollinen taloudellinen 
kasvu ei tapandu kuitenkaan ilman ongelmia. 

Kaupan esteiden poistaminen, yritysten kansainvälistyminen  ja  kehitysmaiden 
nopea kasvu tuovat mukanaan sopeutumisvaikeuksia. Teollisuuden työpaik-
kojen pelätään vähenevän  ja paikkatason,  erityisesti matalapalkka-aloilla, 
laskevan kehitysmaista tulevan halpatuonnin takia. Investointien suuri kysyntä 
kehitysmaissa voi nostaa korkotasoa. Maailmanlaajuinen nousukausi lisää 
inflaatiopaineita,  ja  erityisesti öljyn  hinnan  arvellaan nousevan,  ja sen  mukana 
myös muiden hintojen. Nopea talouskasvu koettelee myös ympäristön  sie-
tokykyä. 
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Maailmantalouden uhkatekijöitä 

Maailman taloudellisen kehityksen futurologiset kokonaisarviot vaihtelevat 
kuitenkin suuresti. Hyvinkin nopean talouskasvun ennusteiden lisäksi  on  esi-
tetty hidastuvan  tai  jopa negatiivisen kasvun visioita  mm.  seuraavista syistä: 
maapallon väestön liikakasvu, ravinto-ongelmat, useiden valtioiden suuret 
velkataakat, 'kannattamattomien' ympäristöinvestointien lisääntyvä tarve sekä 
kasinotalouksien romandukset  ja tuotantotalouden kyllästyminen ylitehokkaan 
teknosysteemin, robottikulttuurin ja energiankäytön  takia. 

Negatiiviselle talouskehitykselle  on  esitetty seuraavia perusteluja: huolestut-
tavan nopea luonnonresurssien väheneminen, teollisten työpaikkojen nopea 
väheneminen automaation seurauksena  ja  siitä aiheutuva suurtyöttömyys, 
suurkaupunkien slummiutumiskehitys  ja  yhteiskuntaluokkien välisten erojen 
kasvaminen, aineellisen elintason lasku sekä väkivallan  ja  rikollisuuden 
lisääntyminen. 

Arviointia talouden kasvumandollisuuksista  

OECD  ja  Maailmanpankki ovat siis suhtautuneet toiveikkaasti maailman 
talouskasvumandollisuuksiin, eivätkä näe luonnonvarojen  tai  ympäristöon-
gelmien asettavan esteitä globaalille talouskasvulle. 

Toisenlaista näkemystä edustaa Rooman klubi. MIT:n  (Massachusetts Institute 
of Technology)  tutkijaryhmä  on päivittänyt 20  vuotta sitten ilmestyneen 
'Kasvun rajat' -tutkimuksen vuonna  1992 (suom. 'Ylittyvät  kasvun rajat', 

 1993).  Sen  mukaan väestön-  ja talouskasvua  on  rajoitettava välittömästi, jotta 
elämä maapallolla voisi jatkua ilman huomattavia kriisejäja ympäristöongelmia 
vielä ensi vuosituhannen alussa. 

OECD:n/WB:n  ja  Rooman klubin näkemykset maapallon tulevaisuudesta 
eroavat selvästi. Molemmat ovat mandollisia skenaarioita,  ja  perustuvat tiet-
tyihin oletuksiin. Koska viime aikoina luottamus numeerisiin ennusteisiin  on 

 vähentynyt,  on  näitä kahta näkemystä maapallon tulevasta tilasta tulkittava 
suuntaa antavina. Joka tapauksessa ne yhdessä muodostavat käyttökelpoisen 
pohjan myös Suomen tulevaisuudesta tehtäville skenaarioille  ja visioille. 
Pienenäj  a  suhteellisen avoimena taloutena  Suomi  reagoi helposti ulkoa tuleviin 
ärsykkeisiin  ja  kansainvälisiin taloudellisiin  ja  poliittisiin muutoksiin. 

Suomelle voitaisiin laatia kaksi perusskenaariota: Teknologiaoptimismiin 
perustuva  kasvuskenaario,  jossa uskotaan tekniikan tulevalla kehityksellä 
pystyttävän ratkaisemaan ongelmat  energian ja  luonnonvarojen riittävyydessä 
sekä ympäristöongelmat. Toinen skenaario  on  'kestävän kehityksen'  -ske-
naario,  jossa maailmanyhteisössä saavutetaan riittävä yksimielisyys politii-
kasta, jolla elämä  ja  hyvinvointi maapallolla turvataan samoin ilman globaaleja 
kriisejä  tai katastrofeja.  

Mallit ovat parhaimmillaankin puutteellisia  ja  suurpiirteisiä yleistyksiä 
todellisuudesta. Erityisesti tämä  on  totta maailman  mallien  kohdalla. Niin 
OECD:nIWB:n näkemyksiä kuin Rooman klubinkin malleja  on  siksi tulkittava 
varovaisesti,  ja  niitä voidaan pitää  vain  suuntaa antavina. OECD:nJWB:n 
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näkemys tulevaisuudesta perustuu käsitykseen, että kaikki globaalit ongelmat 
pystytään ratkaisemaan tarvitsematta puuttua taloudellisen kehityksen nopeu

-teen.  Tässä kohtaa Rooman klubin tulevaisuuden  kuva  eroaa OECD:n/WB:n 
näkemyksistä. Rooman klubin arvioita voidaan nimittää  varman  päälle  
-näkemyksiksi. 

Kirjallisuutta: 

Kivistö, Torsti: Yhteenveto kehityksen megatrendeistä. Tulevaisuuden näkymiä  4/1994, 
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Ylittyvät  kasvun rajat. Maailmanyhteisön romandus vai kestävä tulevaisuus? (Rooman 
klubi). Tulevaisuuden tutkimuksen seura.  Acta  futura fennica  no 4. 
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3.3  Euroopan unioni  
EU:n  tulevaisuus 

Euroopan unionin tulevaisuus ei enää näytä niin selkeältä  ja  positiivisia odo-
tuksia luovalta kuin vielä vuosi  pari  sitten. Valuuttajäijestelmän ongelmat  ja 

 epävakaa talouskehitys ennätysmäi seksi kasvaneine työttömyyksineen kaikissa 
 EU-maissa  on  saanut aikaan epävarmuutta. EU:n taloudellinen ydin, Saksa,  on 

 sekin  saanut osansa talousvaikeuksista. 

Euroopan yhdentymiskehitys saattaa viivästyä  ja  tavoitteet voivat muuttua 
alkuperäisistä. Erityisesti Englanti  on  vierastanut pitkällemenevää integraatiota 
eikä Saksan-Ranskan akselin toimivuudestakaan ole varmoja takeita. Euroopan 
Liiton yhden perustan, rahaliiton syntyminen siirtynee vuosituhannen vaih-
teeseen. 

Euroopassa  on  nyt itse asiassa meneillään siirtyminen jälkiteolliseen yhteis-
kuntaan.  Eli on  tapahtumassa laaja rakenteellinen murros, johon liittyy  mm. 

 tuotannollisen työvoiman pysyvä väheneminen tuotannon tason kuitenkin 
pysyessä ennallaan. Yleinen uskomus  on  ollut, että nykyinen suurtyöttömyys 

 on talouslaman  seuraus, joka korjautuu nousukauden taas alkaessa. Nyt  on 
 kuitenkin alettu oivaltaa, että tulevaisuudessa teollisuus ei enää tarvitse niin 

paljon työvoimaa kuin tähän asti. Automatisoitu tuotanto  on  halvempaa  ja 
 tehokkaampaa kuin työvoimavaltainen teollisuus. Kehitys  on  ollut pitkä  ja 
 ennakoitavissa, mutta nyt  se  alkaa todella näkyä. Talouselämän vaikuttajat eivät 

ole ollenkaan ihmetelleet kehitystä. Vapautuvan työvoiman laajamittainen 
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työllistäminen yksityisellä palvelusektorilla  on  ongelmallista. Toisaalta  on 
 sanottu, että teollisuus toimii  varsin  lyhytnäköisesti: kannattavuus ehkä paranee 

lyhyellä aikavälillä automatisoinnin seurauksena mutta pitemmällä ajalla seu-
rauksena  on  ostovoiman lasku  ja  markkinoiden supistuminen  ja  sitä kautta 
vähenevät tuotot yrityksille. 

EU:n  perusajatus  on  ollut talousliitto, joka oli pitkälti tähdätty Japaniaja USA:ta 
vastaan (jatkossa mukaan voidaan lukea  koko  Aasian-Tyynenmeren alue)  ja 

 tarkoituksena  on  ollut taata vahvaja tasainen taloudellinen kehitys jäsenmaissa 
luomalla yhteinen suojamuuri ulospäin  ja  olemalla  jo  itsessään riittävän suuri 
yhtenäinen talousalue. 

EU:n  piirissä saatetaan joutua miettimään Liiton tarkoitus  ja  tavoitteet uudel-
leen. Lisäksi  on  selvää, että ainakaan lähimmän kymmenen vuoden aikana eivät 
entiset Itä-Euroopan sosialistiset maat saa talouttaan  ja  muita olojaan siihen 
kuntoon, että ne voisivat hakea nykymuotoisen EU:n jäsenyyttä.  En asteisia 

 yhteistyösopimuksia niiden kanssa  on  jo olemassaja  tullaan varmasti tekemään. 
Venäjän liittyminen suoraan jäsenenä Unioniin ei tule kysymykseen maan koon 
takia, vaan yhteistyölle  on  etsittävä muut muodot. 

Jäsenyyden  on  toivottu Suomessa ennenkaikkea takaavanja luovan edellytyksiä 
talouden suotuisalle kehitykselle. Odotukset, että  Suomi  olisi nettohyötyjä 
(ainakaan suuremmassa maan n) EU:n  sisäisissä avustusohjelmissa tuskin 
toteutuvat. Hyöty  on välillisempää.  Toisaalta pelätään kiristyvää kilpailua, 
johon Suomen talouden  kovin  suureksi kasvaneen ns. suljetun  sektorin  voi olla 

 kovin  vaikea sopeutua. Maatalouden harjoittaminen erityisesti Etelä-Suomessa 
voi joutua kilpailutilanteeseen, jossa kannattamaton tuotanto tulee häviämään. 
Pohjois-Suomessa  se  taas voi säilyäkin EU:n erityistukien varassa. 

Enemmän uskon asioita ovat pelot kansallisen identiteetin  ja  kulttuurin puolesta. 
 On  paljon mandollista, että identiteetti  'Suomi' kansallisvaltiona  menettää 

merkitystään,  sen  sijaan Suomen  osa-alueet voivat aikaa myöten olla Euroo-
passa selvästi nykyistä näkyvämpiä  ja  solmia suoraan yhteyksiä ohi keskus-
hallinnon. Kansallisvaltiokokonaisuuksien merkitys saattaa muutenkin vähetä 
tulevaisuudessa. 

Talous  

On  tehty erilaisia tarkasteluja EU:n jäsenyyden taloudellisesta merkityksestä 
kansantaloudellemme. Analyyseihin  on  suhtauduttava suurin varauksin,  sillä 

 vaikuttavia muuttujia  on  niin paljonj  a  osa  niin vaikeasti arvioitavissa, ettäkaikki 
mallitarkasteluihin perustuvat laskelmat ovat korkeintaan suuntaa antavia. 
Tunnetuin laskelma  on 'Suomi  Euroopan yhteisön jäseneksi? Taloudelliset 
vaikutukset' (VATT  1992).  Siinä jäsenyyden suotuisat vaikutukset taloudelli-
seen kehitykseen  ja  työllisyyteen saatiin suurehkoiksi. Laskelmiin kuitenkin 
kohdistettiin ankaraakin kritiikkiä. 
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Todennäköistä  on,  että jäsenyydellä  on  pikemminkin myönteinen kuin  haj-
tallinen  vaikutus Suomen taloudelliseen kehitykseen  ml.  työllisyys. Vaiku-
tuksen suuruudesta  on  nyt jokseenkin mandotonta tehdä mitään tarkempaa 
määrällistä arviota. Tosiasia kuitenkin  on,  että Suomen kaupasta lähes  80% 

 suuntautuu EU/ETA-maihin, joten etujen turvaaminen Euroopan suuntaan  on 
 Suomen kannalta elintärkeää.  

3.4  Venäjä,  Baltia,  Gateway-asema 
Venäjä,  Baltia  

Venäjän kehitysnäkymät eivät näytä lähivuosina hyviltä,  Baltian  maista ainakin 
Viron  ja  ehkä  Latvian  tilanne voi olla hieman parempi. Venäjän taloudellinen 

 ja  poliittinen järjestelmä  on epämääräisessä  tilassa.  1990-luvun lopulla saattaa 
Venäjän talouskehitys osoittaa kiistattomia nousemisen merkkejä, mutta mer-
kittävämpi nousu,  jos  on  tullakseen, ajoittuu vuosituhannen vaihteen  tuolle 

 puolen.  

Suomi on  kuitenkin niin pieni talous, että esimerkiksi Pietarin alueelta tuleva 
sinänsä marginaalinen kysyntä voi olla Suomen kannalta merkittävää. 

Tehtyjen arvioiden mukaan tieliikenne Suomen  ja  Venäjän välillä ei  v. 2005 
 mennessä hitaamman vaihtoehdon mukaan kasvaisi kovinkaan paljon  ja 

 nopeassa vaihtoehdossa noin kaksikymmenkertaiseksi nykyisestä. Tämä 
edellyttäisi yhtä moottoritietasoista rajanylitystä (Vaalimaa)  ja  toista valtatie- 
tasoista (Nuijamaa). Suomen sisäiseen liikenteeseen ei nopeakaan vaihtoehto 
merkittävästi vaikuttaisi. 

Suomen  Gateway-asema 

Siirtymävaiheen aikana (molenmiin puolin vuosituhannen vaihdeua) Suomella 
 on  hyvät mandollisuudet osallistua Venäjän todennäköisesti joskin hitaasti 

nousevan talouden rakentamiseen. Liikenteellisesti tämä merkitsee suurehkoa 
transitoliikennettä, johon kuuluu venäläisen massatavaran vientivälitystä sekä 
ulkomaisen jalostetun kauppatavaraa tuontivälitystä. Myös Suomen oma 
kauppa Venäjän suuntaan  on  kasvussa. Suomen liikennejärjestelmän kapasi

-teeth  riittää nykyiselläänkin  varsin  pitkälle, hoidettiinhan  sillä  aikoinaan suurta 
idän kauppaa. 

Mikäli kehitys avoimeen markkinatalouteen Venäjällä toteutuisi, tuntuisi  kyllä 
 todennäköiseltä, että Venäjä pystyisi itse hoitamaan  (ja  haluaisi hoitaa) tarvit-

tavat kuljetustehtävät. Kauttakulkuliikenne Suomen läpi saattaa olla vielä 
vuoden  2005  tienoilla vilkasta, mutta jatkossa määrä alkaa laskea. Läntiset  ja 

 länteen menevät tavaravirrat kulkevat pitkin Suomenlahteaja Itämerta Venäjän 
omiin suursatamiin (mandollisesti myös  Baltian  kautta) sekä suoraan rauta-  tai 
maanteitse  Keski-Euroopasta. 

Keski-  ja  Pohjois-Suomessa saattaa olla pysyvää tarvetta läpikulkuliikenteelle 
Skandinaviasta  ja  Skandinaviaan. Kuolan-Arkangelin suunnan yhteyssuunni-
telmat voivat hyvin toteutua vuoteen  2020  mennessä. Liikennesuoritteet 
jäänevät kuitenkin kohtuullisiksi. 
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3.5  Euroopan  liikenneverkot  ja  -virrat  
Tieliikenne  

Yhteyksiä (manner)Eurooppaan Suomella  on 1)  Skandinavian,  2)  Baltian ja  3) 
 Itämeren kautta. Tulevaisuudessa  Baltian ja  Itämeren-reittien merkitys koros-

tuu. Ne edellyttävät nopeaa  ja  hyvin toimivaa lauttaliikennekapasiteettia  ja 
 riittäviä satamapalveluja. Jatkossa myös kuljetusreitistä Pietarin alueen  ja 
 Vaiko-Venäjän kautta voi  tulla  merkittävä maaliikenneyhteys.  Sen  etuna  on, 

 että  se  mandollistaa keskisen Euroopan ruuhka-alueiden kiertämisen. Erityisesti 
Saksan liikennejärjesteimä  on tukkeutumassaja  eteläiseen Eurooppaan (Ranska 

 ml.)  kannattaa kuljetukset ohjata Saksa kiertäen. 

Suomen tieliikennejärjestelmälle ei integraatiokehitys moneen vuoteen aseta 
suuriakaan lisävaatimuksia, kaikki riippuu kehityksestä Venäjällä. Toisaalta 
nykyisellä rahoitusjärjestelmällä  on  tieverkon kehittämishankkeisiin saatavissa 
varoja erittäin niukasti. EU:n rahastoista  on  mandollista saada rahoitusta 
infrastruktuurihankkeisiin, mutta pääosa  on  rahoitettava itse. Tiehankkeista 
tällöin voisi tulee kyseeseen lähinnä  El 8  (Suomessa  Turku-Helsinki-Vaalimaa) 

 sekä ratayhteys  Helsinki-Pietari. EU:n puitteissa  on  kiinnostusta kehittää idän 
suunnan yhteyksiä, mutta Suomea suunnitelmat eivät juuri hyödytä,  sillä  tie-ja 
ratalinj aukset  suuntautuvat keskisestä Euroopasta Puolan  (B altian/Vaiko-Ve-
näjän) kautta Moskovan suuntaan. 
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4  ENERGIA, TEKNOLOGIA, YMPÄRISTÖ 

 4.1  Energian  saatavuus  ja  hinta 
Vuonna  1973  ja  1980-luvun alussa energiakriisit koettelivat maailmaa. 

 Energian  hinta nousi nopeasti  ja sen  saatavuus oli epävarmaa. Energiaa alettiin 
säästää.  1990-luvulla  on  meneillään toinen suuri muutos.  Energian  kulutuksen 
painopiste  ja  kysynnän kasvu ovat siirtymässä kehittyneistä maista Aasian  ja 

 Latinalaisen  Amerikan  nopeasti kehittyviin kehitysmaihin. 

Uusia öljylähteitä  on  löydetty enemmän kuin öljyä  on  kulutettu. Fossiiliset 
polttoaineet säilyttävät asemansa seuraavan parinkymmenen vuoden ajan. Öljyn 
kulutuksen arvioidaan kokonaisuudessaan kaksinkertaistuvan  ja  kehitysmaissa 
kolminkertaistuvan vuoteen  2020  mennessä. Öljyn hintakehityksestä asian-
tuntijat ovat erimielisiä.  

Energian kulutusennusteita  ovat hiljakkoin laatineet  mm.  Maailman energia- 
komissio  (World Energy Council, WEC)  ja  Kansainvälinen energiavirasto 

 (International Energy Agency, IEA)1 . 

Raakaöljyvarannot  

Viime vuosina  on  löydetty ransaasti uusia raakaöljyvarantoja. WEC arvioi 
niiden riittävän ainakin  40  vuodeksi eteenpäin nykyisen suuruisella kulutuk-
sella. Tämän lisäksi  on  olemassa  170  vuodeksi varantoja, joiden hyödyntäminen 

 on  öljyn nykyhintatasolla kannattamatonta. Kalliimmalla hinnalla öljyä voi-
daan valmistaa myös ns. raskaasta öljystä, öljyhiekasta  ja öljyliuskeesta. 

Öljyreserveistä  70  prosenttia sijaitsee  OPEC-maissa (Lähi-Itä  ja  Venezuela). 
Saudi-Arabiassa yksistään  on  noin neljäsosa todetuista öljyvaroista. Eräissä 
muissa Lähi-Idän maissa  (Kuwait, Iran,  Irak,  Abu Dabi)  sijaitsee kussakin  9 - 
10  prosenttia öljyvaroista. Todettujen raakaöljyreservien jakautuminen eri 

 maiden  kesken  on  esitetty kuvassa  10.  

Tässä  on  käytetty lähteenä  The Economist  -lehden numeroa  June 18th  -  24th 1994.  
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Saudi-Arabia  25,5%  

t 

Irak  
Venezuela 6,2%  

Muu Lähi-Itä  2,4%  

Iran 	9,2% Aasia  4,5% 

Afrikka 	6,2%  

Abu Dabi  
Muu Latinal.  Amer. 	6,1 /o  

Eurooppa  7,5%  Pohjois-Amerikka 	4,0%  

Lähde: lEA TIEL -  Tutkimuskeskus  1994 

Kuva  10:  Raakaöljyvarantojen  jakautuminen tuottajamaiden kesken vuoden  1992  
lopussa 

Huolimatta suurista varannoistaan  OPEC-maissa tuotetaan  vain  noin  30  pro-
senttia  koko öljytuotannosta.  Nykyinen halpa raakaöljyn hinta kuitenkin kas-
vattaa  OPEC-maiden  tuotanto-osuutta, koska näissä maissa öljyä voidaan 
pumpata pienemmin kustannuksin kuin OPECin ulkopuolisissa maissa. lEA 
arvioi  OPEC-maiden  tuotanto-osuuden nousevan  50  prosenttiin vuonna  2010.  

Energian  kulutus teollisuus-  ja  kehitysmaissa  

Energian  kulutuksessa  on  huomattavia eroja eri  maiden  välillä, kun kulutus 
lasketaan asukasta kohden. Etenkin teollisuusmaiden  ja  kehitysmaiden välillä 
erot saattavat olla monikymmenkertaisia.  Kuvassa  11 on  esitetty eräiden 
teollisuus-  ja  kehitysmaiden  energian  kulutus asukasta kohden vuonna  1991. 

WEC:n  nopean kasvun vaihtoehdon mukaan kiinalainen kuluttaa  85  prosenttia 
 ja  intialainen  145  prosenttia enemmän energiaa  25  vuoden kuluttua kuin tänä 

päivänä. Tuolloinkin näiden  maiden  kansalaiset kuluttavat vajaan viidenneksen 
energiaa verrattuna tämän päivän amerikkalaisen kuluttamaan mä.rään. 
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Lähde: YK,  Suomi  lisätty kuvaan 	 Tiel -  Tutkimuskeskus  1994  

Kuva  11:  Energian  kulutus henkilöä kohden eräissä teollisuus-  ja  kehitysmaissa 
vuonna  1991  

Energian  kysyntäennusteet  

Maailman energiakomissio ennustaa nopean kasvun skenaariossaan  energian 
 kulutuksen kaksinkertaistuvan vuoteen  2020  mennessä. Kehitysmaissa  se 

 kolminkertaistuu, kun Pohjois-Amerikassa kulutus kasvaa  vain 13  prosentilla. 
Vuonna  2020  komissio arvioi kehitysmaiden osuuden olevan  jo  60  prosenttia 

 energian  kulutuksesta.  OECD-maiden  osuus pienenee nykyisestä lähes  50  
prosentista noin 30:en. 

lEA:n energiaennuste  on  samansuuntainen. lEA arvioi  energian  käytön 
lisääntyvän  OECD-maissa  1,3  prosenttia vuodessa, entisen Neuvostoliiton 
maissa  0,3  ja  kehitysmaissa  4,2  prosenttia vuodessa vuoteen  2010  asti. 

Kehitysmaiden  energian  kulutuksen lisääntymiseen vaikuttaa etenkin Aasiassa 
jajoissakin Latinalaisen  Amerikan  maissa nopea talouskasvu,  5  - 10  prosenttia 
vuodessa. Lisäksi kyseisissä maissa väestön arvioidaan kasvavan  60  prosentilla 
vuoteen  2020  mennessä. Myös lisääntyvä kaupunkiasuminen kasvattaa 

 energian  kulutusta. lEA  on  arvioinut, että kaupunkiasumisen kaksinkertaistu-
minen Kiinassa saa aikaan  45  prosentin  energian  kulutuksen lisäyksen, vaikka 
väkiluku  ja  tulotaso säilyisivät ennallaan.  

Energian  kulutuksen kasvua hillitsee energiaintensiteetin  (energian  kulutus 
tietyllä tulotasolla) pieneneminen. Ennen energiakriisejä yhden prosentin 
BKT-kasvu sai aikaan yhden prosentin lisäyksen  energian  kulutuksessa. WEC 
katsoo, että  jo  kehitysmaiden nykyisen energiateknologian vallitessa  energi-
aintensiteettiä  voidaan pienentää  20 - 30  prosenttia. Parhaan nykytekniikan 
ansiosta luvut voidaan puolittaa sekä kehitys- että kehittyneissä maissa.  

Etela 

nd  
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Maailman  energian  kulutus vuosina  1900 - 1 990j a  Maailman  energi akomission 
 laatima ennuste vuodelle  2020 kehittyneissäja  kehitysmaissa  on  esitetty kuvassa 

 12.  
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Lähde: Wortd  Energy Council  

Kuva  12:  Maailman  energian  kysyntä vuosina  1900  -  2020  OECD:ssa,  Itä -Euroo-
passa  ja  entisen NL:n alueilla sekä kehitysmaissa (mrd. öljyekviva!entti-
barrelia) 

Energiamuotojen kehitysnäkymät 

Eri energiamuotojen kulutuksessa  on  tapahtunut vuodesta  1960  lähtien  vain 
 vähäisiä muutoksia,  ja  muutosten arvioidaan (WEC, lEA) olevan vielä pie-

nempiä seuraavina parina kolmena vuosikymmenenä. Öljyn osuus pienenee 
hiukan, hiilen, maakaasun  ja  ydinvoiman osuudet taas kasvavat vähän vuoteen 

 2020  mennessä. Eri energiatyyppien kulutusosuudet vuosina  1960,  ja  1990  ja 
 2020 on  esitetty taulukossa  5.  

Taulukko  5:  Eri energiamuotojen osuudet maailman kulutuksesta vuosina  1960, 
1990  ja  2020 

1960 	1990 	2020  

Öljy  29,0 31,8 26,7 
Huh 40,6 26,1 28,5  
Maakaasu  11,6 19,3 20,9  
Ydinvoima -  4,5 5,8  
Vesivoima  4,3 5,7 5,8  
Uusiutuvat  14,5 12,5 12,2  

Yhteensä  100,0 100,0 100,0  
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Vaikka uusiutuvat energiamuodot syrjäyttävät jonain päiväna fossiiliset polt-
toaineet, näin ei käy vielä seuraavien  20 - 30  vuoden kuluessa. Fossiilisten 
polttoaineiden osuus  energian  tuotannossa säilyy lEA:n mukaan ennallaan. 
Kysymys  on  pitkälti taloudellinen. Niin kauan kuin fossiiliset polttoaineet ovat 
uusiutuvia halvempia, niitä tuotetaan  ja  käytetään. Uusiutuvat energiamuodot 
otetaan käyttöön sitten, kun ne ovat taloudellisesti edullisia. Tämä voi tapahtua 
joko fossiilisten polttoaineiden tuntuvan  hinnan  nousun kautta  tai  sitten 
pystytään kehittämään teknologiaa siten, että uusiutuvat energiamuodot ovat 
kilpailukykyisiä. 

Toistaiseksi siis kysyntä  ja  öljy-yhtiöiden  ja  öljyä tuottavien  maiden  intressit 
ovat  sy äyttäneet  fossiilisten polttoaineiden aiheuttaman ympäristöuhkan  ja 

 kasvihuoneilmiön etenemisen. 

Raakaöljyn hinta 

Asiantuntijat ovat hyvin erimielisiä raakaöljyn  hinnan  kehityksestä.  Osa  katsoo, 
ettei  hinnan  noususta tarvitse olla huolissaan. Öljyä  on  löydetty jatkuvasti lisää 
nopeammin kuin varantoja  on  kulutettu. OPECin intresseissä  on  ollut pitää 
raakaöljyn hinta kohtuullisena.  OPEC-maat huomasivat öljykriisien aikana, että 

 kallis  öljyn hinta edisti  energian  säästämistä  ja  sijoittamista vaihtoehtoisten 
energiamuotojen kehittämiseen.  Kallis öljynhinta  mandollistaa myös laajem-
man öljytuotannon OPECin ulkopuolisissa maissa. Lisäksi entisen Neuvosto-
liiton alueen laajojen öljyvarojen arvioidaan nykyisin olevan helpommin hyö-
dynnettävissä. Arvellaan myös, että Lähi-Idässä olisi saavutettu pysyvä rauhan 
tila. 

Toiset katsovat taas, että öljyn hinta saattaa nousta äkillisesti  ja  jyrkästi. 
Pysyvästä rauhasta Lähi-Idässä ei olla niinkäan varmoja, samoin öljyn saatavuus 
entisen Neuvostoliiton alueilta ei ole itsestään selvää. Lisäksi öljyn tuotanto ei 
ole riippuvainen  vain varannoista,  vaan myös öljyn kysynnästä  ja öljyntuo-
tantokapasiteetista  sekä pääomista riittävien investointien tekemiseen. 

Öljyn hintaan vaikuttavat kysynnän muutokset. Kysynnän kasvun ennustami-
nen  on  hyvin epävarmaa. Yleensä ihmisillä  on liikkumistarpeita,  ja  he  hankkivat 
ajoneuvoja sitä mukaa kuin resurssit sallivat.  Royal DutchlShell  uskoo, että 
maailman autokanta nousee vuoteen  2020  mennessä  1  miljardiin eli kaksin-
kertaistuu nykyiseen verrattuna. Kiinassa arvioidaan olevan  70  miljoonaa 
moottoripyörää,  30  miljoonaa kuorma-autoa  ja  100  miljoonaa henkilöautoa 
vuonna  2015.  Amerikan  markkinat ovat edelleen kasvussa, vaikka autonkäyt-
täjiä  on lukumäaräisesti  vähemmän kuin autoja. Valtaosa kysynnän kasvusta 
tulee kuitenkin kehitysmaista. 

Kasvavan kysynnän lisäksi investointien puute saattaa nostaa raakaöljyn hintaa. 
Ennen toista öljykriisiä öljyntuottajamailla oli niin runsaasti petrodollareita, 
etteivät ne tienneet mitä niillä tehdä. Tänä päivänä tilanne  on  aivan toinen, rahaa 
ei tando riittää edes nykyisen kapasiteetin ylläpitämiseen. 
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Maailman öljykongressi arvioi vuonna  1991,  että  1990-luvulla tarvitaan 
reaalisesti  50  prosenttia suuremmat investoinnit öljytuotantoon kuin  1980-lu-
vulla. Tällä hetkellä tilanne  on  kuitenkin sellainen, että tarvittaisiin  10  prosentin 
lisäinvestoinnit pelkästään nykyisen suuruisen tuotannon ylläpitämiseen. 
Raakaöljyn  hinnan  alenemisen myötä öljy-yhtiöiden investoinnit ovat pie-
nentyneet selvästi sitten  1980-luvun puolenvälin  (kuva  13).  

Kuva  13:  Raakaöljyn  hinnan  (oikean puoleinen asteikko)  ja  kansainvälisten 
öljy-yhtiöiden investointien (vasemman puoleinen asteikko) kehitys 
vuosina  1970  -  1994  

Vuonna  1980 OPEC-maiden  vaihtotase oli yhteensä  100  miljardia dollaria 
ylijäämäinen. Tämän jälkeen  OPEC-maiden  vaihtotase kokonaisuutena  on  ollut 

 vain  kolme kertaa plussan puolella. Öljyinvestointeja  on  pitänyt suorittaa lai-
narahalla. Elintason lasku  on  saanut aikaan epäluottamusta hallitusten toimintaa 
kohtaan. Niukkenevia investontivaroja  on  suunnattava öljytuotannon lisäksi 
kansalaisten elinolojen parantamiseen.  

Monet  maat ovatkin joutuneet lykkäämään öljyinvestointeja  ja  uusien kenttien 
käyttöönottoa. Jotkut  OPEC-maat eivät pysty tuottamaan edes maille asetettuja 
kiintiöitä, saati sitten laajentamaan tuotantoaan. 

Niukkojen investointien vallitessa öljymarkkinat kiristyvät. Tällöin ne ovat 
herkkiä myös pienenimille poliittisille häiriöille  ja yllättäville käänteille. 
Öljymarkkinat kiristyvät  edelleen, mikäli ennustettu talouskasvu tietyissä 
kehitysmaissa toteutuu. 

lEA:n skenaario  ennustaa öljybarrelin hinnaksi  28  dollaria vuonna  2005.  Hinnan 
 katsotaan nousevan joka tapauksessa. Kyse  on vain  siitä, onko nousu lievä vai 

jyrkkä. Varoituksia  on  jo  annettu.  Paul Tempest,  Maailman öljykongressin 
johtaja kirjoittaa, että ennemmin  tai  myöhemmin maailmalla  on  edessään öljyn 
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hinnan  nousu, mikä saattaa olla sekä äkillinen että jyrkkä. Carterin hallituksen 
energiaministerinä toiminut  James Schlesinger  arvioi taas, että kuluvan 
vuosisadan lopussa nähdään  energian hinnan  huomattava nousu, mihin kulut-
tajamaat, etenkään Amerikka, eivät ole valmistautuneet. 

Vaihtoehtoiset poittoalneet tieliikenteessä 

Seuraavan parinkymmenen vuoden ajan maaöljyperustaiset polttoaineet säi-
lyttävät jokseenkin asemansa autojen käyttövoimana. Vaihtoehtoisista käyt-
töenergiamuodoista jonkinlaista merkitystä  on  sähköllä, maa-  ja nestekaasulla 

 sekä etanolilla  ja metanolilla.  Esimerkiksi meillä Suomessa voi  tulla  kyseeseen 
jonkin biopolttoaineen (lähinnä rypsi/rapsiöljyn) käyttö ympäristösyistä maa- 
ja  metsätaloudessa. Liikenteen käyttämä sähkökin tuotetaan kuitenkin usein 
edelleen fossiilisilla polttoaineilla, joskin ehkä pienemmin päästöin kuin 
autokohtaisesti käytettynä. Vaihtoehtoisten biopolttoaineiden käyttöä estää 
rajoitettu saatavuus, kalleus sekä tekniset ongelmat. Kaasukäyttö  on  tulossa 
kaupunkibusseihin. 

Hiilidioksidiongelmaan  eivät nämä polttoainevaihtoehdot tuo helpotusta 
ydinvoimalla tuotettua sähköä lukuunottamatta (johon taas liittyy muita 
ongelmia).  Vedyn  käyttö polttoaineena toisi oleellisen muutoksen, mutta ehkä 
vasta vuoden  2010  jälkeen alkavat  vedyn  käytön tekniset ongelmat olla siinä 
määrin hallinnassa, että  sen  hyödyntäminen voisi yleistyä. Tuotanto-  ja jake-
luinfrastruktuurin  rakentaminen  vie  kuitenkin pitkän ajan. 

Kirjallisuutta:  

The Economist, June 18th  -  24  th  1994. 
Transportation in the  lEA Woird  Energy Model: Assumptions and Implications,  lEA 

 (1995), World Energy Outlook, Paris. 

4.2  Liikenteen teknologia 

Miltä tieliikenne näyttää 

Vuonna  2020  bensiini  ja dieselöljy  ovat siis edelleen tieliikenteen ajoneuvojen 
ylivoimaisesti tärkeimmät energianlähteet  ja mäntämoottorin  asema voima-
laitteena  on  jokseenkin ennallaan. Öljyn saatavuus ei ole ongelma  ja (tuotta-
ja)hintatasokin  on  pysynyt melko vakaana. Liikennepolttonesteiden verotusta 

 on  kuitenkin kiristetty (ensisijainen peruste  CO2-ongelma)  ja  hinta  on  Euroo-
passa noin kaksinkertaistunut. Korvaavilla polttoaineilla (maakaasu, etanoli, 
metanoli)  on  lievempi verotuskohtelu, niiden käyttö ei ole kuitenkaan  kovin 

 yleistä. Bioperäisillä polttoaineilla  on  jonkin verran paikallista merkitystä esi-
merkiksi maataloudessaja metsätuotannossa, mutta kokonaiskulutuksessa niillä 

 on marginaalinen  osuus. 
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Ajoneuvot 

Ympäristösyistä  kiristynyt verotus ei ole kuitenkaan vastaavasti nostanut 
autojen käyttökustannuksia,  sillä  autoteollisuus  on tuotekehittelyllään  pystynyt 
vähentämään autojen käytön kuluja. Autokannan uudistuminen  on  hidasta  ja 

 välillä heikko talouskehitys  on pidentänyt  autojen keskimääräistä käyttöaikaa. 
 1990-luvun lopussa hankituista autoista suuri  osa  on  vielä käytössä vuoden  2010 

 jälkeen. Autokannan yleiskuva alkaa pitemmällä ensi vuosituhannen puolella 
poiketa nykyisestä: liikkeellä  on  paljon pieniä  ja  kevyitä ajoneuvoja. 

Joitakin kehityspiirteitä  n.  vuoden  2010 henkilöautosta tiivistettynä: 
- Autokanta  on  'puhdasta' eli varustettu  puhdistuslaittein  (myös  dieselmoottorit). 
- Polttoainetehokkuus  on  olennaisesti parantunut, henkilöauton keskimääräinen 

kulutus  on n.  4,51/100km,  joka  on  uusille  henkiläautoille  Euroopassa asetettu normi.  
-  Autoissa  on  monipuolista elektroniikkaa toimintojen  säädössä. 
- Öljyperustaisia  polttoaineita  on  kehitetty ympäristön kannalta parempaan suuntaan 

 (vrt,  nykyiset  reformoidut bensiinit). 

-  Auton  käyttöesineluonne korostumassa,  seurauksena  mm.  pienehköjen ns. 
 tila-autojen yleistyminen.  

- Automaathvaihteet  yleisiä, samoin  ABS-jarrut.  
- Ilmatyynyt  pakollisia, autojen rakenteiden täytettävä tietyt  törmäyksenkestovaati- 

mukset, nopeusrajoittimet  käytössä, tiukat  kattonopeusrajoitukset  voimassa.  
-  Uudet  voimalaitteet  sähkö  ml.  ovat yleistyneet, mutta uudet  energialähteet  vaativat 

niin suuret  logistiikkainvestoinnit,  että yleistyminen  on  hidasta.  
-  Autot suunnitellaan nykyistä  pidempää käyttöikää  silmälläpitäen, kaikki materiaalit 

ovat  kierrätettäviä  ja  autoteollisuus vastaa  kierrätyksestä. 

-  Autoissa vakiovarusteena  lilkennetietojärjestelmän vastaanottolaitteet. RTI-järjes-
telmillä  pystytty parantamaan liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta, autoissa  pak-
kotoimisia  järjestelmiä  esim. tärmäyksenestoon. IHS" -tiet eivät ole kuitenkaan 
yleistyneet  toivotusti. 

-  Kuorma-autojen  keskipaino  on  nykyistä alhaisempi, linja-autojen keskikoko  on 
 nykyistä pienempi, paljon  midi-  ja  minibusseja. 

Tiellikenteen informaatiotekniikasta  v. 2000  jälkeen 

Uusissa autoissa  on  tietokonejärjestelmä, joka ottaa vastaan  ja  lähettää dataa. 
Kuljettaja voi saada vastaanotetun  datan  myös synteettisen äänen muodossa 
yksinkertaisen näytön lisäksi. Ajoneuvoon  ja sen  tietokoneeseen välitetään 
jatkuvasti reaaliaikaista tietoa tieverkolla olevista ruuhkista, liikenteestä, säästä, 
kelistä, tietöistä, onnettomuuksista jne. Tekniikan yleistyminen autokannassa 

 on  aika hidasta, koska tänä päivänä ostetuista autoista  on  vielä paljon liiken-
teessä  10 - 15  vuoden päästä.  Jo  ennen työ-  tai lomamatkalle  lähtöä voidaan 
kotona  tai  työpaikalla tietokoneen  ja tietoverkkoyhteyksien  avulla saadaan 
reittiehdotuksia,  sää-,  keli-  ja liikennetietoja  valtakunnallisista  ja  paikallisista 
liikenteen palvelukeskuksista näiden tuottamien palvelujen kautta. 

» IHS=Intelligent  Highway System,  järjestelmä, jossa teihin sijoitettu elektroniikka kommunikoi ajo-
neuvoissa olevan järjestelmän kanssa  ja  ohjaa ajoneuvoa. 
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Maksujärjestelmät  
Tietullit  ovat käytössä erityyppisten tekniikoiden avulla. Käytössä  on  erilaisten 
älykorttien lisäksi autoissa kiinteästi olevat tunnistimet,  'tagit',  elektroniset 
maksulaitteet  ja  vielä käteinen rahakin. Maksamatta tulliaseman ohittavat 
ajoneuvot kuvataan automaattisesti  ja  automaattisen rekisterikilven tunnis-
tamisen jälkeen auton omistajalle lähetetäan korotettu tietullilasku. 

Matka-  ja lilkenneinformaatio 

Tiekartat  ovat  jo  siirtyneet digitaaliseen muotoon  CD-levyille  ja  sitä kautta ne 
ovat käytettävissä erilaisiin reitinopastus  ja suunnistussovelluksiin. Navigoin-
nm  tarkoituksena  on  kertoa autoilijalle, missä ollaan  ja  miten päästään haluttuun 
kohteeseen. Käytössä  on satelliittipaikannusta tai tienvarsimajakoihin,  mer-
kintälaskuun ja kartanvertaukseen  perustuvia tekniikoita. Suurimmissa asu-
tuskeskuksissa  on  käytössä tekoälyyn perustuvia liikenteenohjausjärjestelmiä. 
Ne saavat liikennevirtatietonsa  tie-  ja katuverkolta induktiivisten ilmaisimien, 
radiomajakoiden ja liikenteenohjauslaitteiden  välityksellä. Liikenteenohjaus-
keskukset ohjaavat liikennettä muuttuvien opasteiden avulla  ja tienkäyttäjälle 

 viestit saadaan perille liikennesanomakanavalla (RDS-TMC), solukkopuheli
-mien (GSM)  välityksellä  ja majakoihin  perustuvalla dynaamisella reitinoh-

jauksella. 

Useissa ajoneuvoissa  on  lähetin - puhelimen yhteydessä - joka lähettää infor-
maatiota ajoneuvon liikkumisesta liikenteenohjausj ärjestelmille  maj akoiden 
välityksillä.  Autoon voidaan välittää myös tietoa  mm.  muiden liikennemuotojen 
tarjoamista palveluista (aikataulut yms.), pysäköintimandollisuuksista  tai 

 muista reitin varrella olevista palveluista. Toisaalla autoilija voi ajoneuvostaan 
tehdä varauksen pysäköintipaikasta,  maj oituspaikasta yms.  palvelusta. 

Julkinen liikenne 
Julkisen liikenteen etuisuudet tulevat esille esimerkiksi lisääntyvinä bussi-
kaistoina, joita saavat myös käyttää henkilöautot, joissa  on  matkustajia. Lii-
kenteenohj ausjärjestelmät saavat myös tiedon bussienja raitiovaunujen kulusta 

 ja  automaattisesti mandollisuuksien mukaan antavat niille edun esim. lii-
kennevaloissa. Matkustajat saavat näyttötauluista pysäkeillä tietoja seuraavan 

 bussin tuloajasta,  reitistä, määränpäästä yms. Liityntäpysäköinti yleistyy 
käsittämään meillä pääkaupunkiseudun sisääntuloväylät eli ohjataan autoilijat 

 juniin ruuhkautuneen  alueen ulkopuolella  ja  loppumatka taittuu raiteilla poissa 
ruuhkista. 

Kuljetukset  ja kuijetuskalusto  

Koko kuljetusketjua  ja  -kalustoa alusta loppuun hallitaan edistyneillä infor-
maatio-ja telekommunikaatiotekniikoilla  eli  radion,  satelliittien, solukkoradion 
yms. avulla. 
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Muuta tekniikkaa 

Automaattisen nopeudensäätimen lisäksi/tilalle tulee kehittyneempi versio, 
joka pitää riittävän etäisyyden edellä ajavaan. Erilaisia törrnäyksenestojärjes-
telmiä kokeillaan. Niissä automatiikka joko varoittaa  tai  puuttuu jarruttamalla 
tilanteeseen,jos autot alkavat  tulla  liian lähelle toisiaan. Tienvarret alkavat olla 
täynnä erilaista tekniikkaa, sensoreita, antureita, lähettimiä, joista valitetaan 
dataa autoon  ja  autosta järjestelmiin. 

Tiet  

Tietekniikka  ei vuoteen  2020  mennessä olennaisesti muutu. Rakennusmene-
telmien taloudellisuutta parannetaan  ja  erityisesti tienpäällysteet kehittyvät. 
Nastarenkaiden käytöstä  on  sään lämmetessä alettu luopua. Tämä  on  vaatinut 
erityistä panostusta kunnossapitotekniikoiden  ja  -järjestelmien kehittämiseen. 
Teiden viitoitusjäijestelmä  on  osittain sähköinen  ja  käyttää hyväkseen lii-
kennetietojärjestelmiä. 
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Lund, Peter:  Uusiutuvien energialåhteiden  saatavuus  ja  hintanäkymät.  Alustus 'Energia 
yhteiskunnan palvelijana' -konferenssissa  9.  -  12-1993, Helsinki.  
Nylund, Nils-Olof:  Uudet liikennepolttoaineet. Alustus 'Energia yhteiskunnan palvelijana' 
-konferenssissa  9.  -  12.1993, Helsinki. 

4.3  Liikenteen päästöt  ja  ympäristö 
Ensi vuosituhannella tieliikenteelle asetetaan yhä tiukempia teknisiä normeja 
haitallisille päästöille. Eurooppalaiset päästörajat seurailevat viipeellä ame-
rikkalaisia (kalifornialaisia) rajoituksia. Fossiilisten polttoaineitten käytöstä 
vapautuva hiilidioksidi  on  jatkuvasti ongelma  ja sen  päästöjä rajoitetaan hait-
taverolla. Verotuksella ohjataan kysyntää yhteisliikennevälineisiin. Vähä-
päästöistä joukkoliikennettä sekä kevyttä liikennettä tuetaan henkilöautolii-
kenteeltä kerättävillä veroilla. 

Tavoitteena  on  saada ajoneuvokanta uusiutumaan vähäpäästöiseksi.  Kanta 
 vaihtuu hitaasti, mutta vuoden  2010  jälkeen aktiivinen autokanta  on  Suomessa 

kokonaisuudessaan 'puhdasta'. Pakokaasumääräyksien seurauksena henkilö -ja 
pakettiautojen  päästöt ovat  50%  pienemmät kuin nykyisten autojen päästöt  ja 

 enemmänkin,  jos  oletettu ominaispolttoaineenkulutuksen aleneminen  on 
 toteutunut. Raskaiden autojen päästöt ovat vastaavasti  70-80%  pienemmät. 

Myös  CO2-emission  asetettu  raja  (vuoden  1990  taso) alitettaneen. Tieliikenteen 
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päästöt alittavat Suomessa nyt ennakoitavat kansainväliset maakohtaiset 
enimmäismäärät muissa paitsi nopeimman liikenteen kasvun malliskenariossa 
(ks. luku  11). 

EU:ssa  tulee olemaan ristiriitoja asetettavista rajoista  ja  noudatettavasta aika-
taulusta. Varsinainen ongelma globaalissa päästötaseessa ovat autoistuvat 
kehitysmaat  (ja  Euroopan itäosat), jotka ylittävät tavoiterajat selvästi. Kes-
kustelua  on  käyty siitä, pitäisikö teollisuusmaiden alittaa päästörajat niin, että 
globaali kokonaispäästötavoite saavutetaisiin. Liikenne  on  useimmissa maissa 

 se,  johon ensinnä kohdistetaan ankarimmat alenemavaatimukset. 

Liikennepoliittisena  periaatteena  on  meillä kysynnän sopeuttaminen tar-
jontaan eli väylien kapasiteetin lisäystä tarkastellaan aina kriittisesti. Liiken-
teen sujuvuudesta kuitenkin huolehditaan. Ympäristötekijöiden painotuksen 
takia autojen kokonaisajosuorite ei enää nouse suoraan suhteessa autokannan 
lisäykseen, eli autokohtainen ajosuorite pienenee edelleen. 

Kirjallisuutta: 

Suomen liikenne kestävän kehityksen tielle. Teknillistieteelliset akatemiat  1993:1. 

Energy and global climate change. Transportation Research, Vol. 27A, No. 4, May 1993. 

 Maailman tila  1993.  Worldwatch-instituutin  State of World.  Gaudeamus  1993.  

Lampinen, Reino: Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Esitys ympäristäpoliitti- 
sessa  iltapäivässä  19.1.1993.  

Liikenne, ympäristö  ja  yhdyskuntarakenne  11.1 0.1993.  Liikennepäivät  1993  -aineistoa. 
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5  SUOMEN TALOUDELLINEN  JA  YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS 

 5.1  Väestön  ja  kotitalouksien määrän kehitys 
Tilastokeskuksessa  on  valmistunut uusi väestöennuste huhtikuussa  1995. 

 Edellinen ennuste oli kesäkuulta  1993.  Uuden väestöennusteen mukaan väestö 
kasvaa Suomessa hieman hitaammin kuin edellisessä ennusteessa. Ero johtuu 
pienemmästä nettomaahanmuutosta. Vuoden  1993 ennusteessa nettomaahan

-muuton oletettiin olevan  5000  henkilöä, uudessa ennusteessa maahanmuutto  on 
 pienentynyt  2000  henkilöön. Syntyneiden määrä  on  taas vähän korkeampi  ja 

 kuolleiden määrä hieman pienempi kuin edellisessä ennusteessa. 

Erot vuosien  1993  ja  1995  väestöennusteiden välillä ovat kuitenkin pienet. 
Uuden ennusteen mukaan väestö kasvaa nopeanmñn ennustejakson alkuaikoina 
verrattuna vuoden  1993 ennusteeseen,  ja  hitaammin jakson loppupuolella, 
vuoden  2010  jälkeen. Ennusteen mukaan väkiluku alkaa vähetä Suomessa 
vuoden  2015  jälkeen. 

Tielaitoksen  vuoden  1989  liikenne-ennusteessa käytettiin Tilastokeskuksen 
vuoden  1988 väestöennustetta.  Tähän verrattuna uuden ennusteen väkilukuar-
vio vuodelle  2020 on  noin  7  prosenttia suurempi kuin vuonna  1989  käytetty 
väkilukuennuste. Väkiluvun kehitys Suomessa vuosina  1950 - 1994  ja  Tilas-
tokeskuksen ennusteet vuosilta  1988, 1993  ja  1995 on  esitetty kuvassa  14.  

Väestö,  1000 
5,400 

Ennuste  1993 

5,200 

5,000 
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5094  
4,200  -- -- 

4,000 
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Låhde:  TK 
	

TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  14:  Väestön kehitys  1950 - 1994  ja  Tilastokeskuksen väestöennusteet vuo-
silta  1988, 1993  ja  1995  

Liikenteen määrään väestöennusteiden vuoden  1995  tarkistuksella ei ole 
merkitystä verrattuna vuoden  1993 ennusteeseen. Väestöennusteissa  suoma-
laisen väestön määrä pystytään ennustamaan jokseenkin luotettavasti.  Sen 

 sijaan maahanmuuttajien määrä  on  vaikeasti ennakoitavissa etenkin pitkällä 
aikavälillä. 
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Väestön kehitys alueittain  

Kokonaisväkiluku  on  vuonna  2020 vain  runsas  2  prosenttia suurempi kuin 
vuonna  1994.  Väkiluku kehittyy myös alueellisesti melko tasaisesti. Ainoastaan 
Uudenmaan läänissä väkiluku kasvaa ennusteen mukaan selvästi muita läänejä 
nopeammin,  11  prosentilla vuoteen  2020  mennessä. Väestökatoläänejä ovat 
Kymi, Pohjois-Karjala, Mikkeli  ja  Vaasa.  Muissa lääneissä väkiluku pysyy 
suunnilleen ennallaan. Alueittainen väestökehitys  on  esitetty kuvassa  15.  
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Häme  - 	 _______  

	

Kymi  » 	___________ 
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Lappi  - 	 U 

Koko  maa»  

-5 	 0 	 5 	 10  
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Lähde: TK 	 TIEL .  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  15:  Väestön muutos  lääneittäin  vuosina  1994  -  2020  Tilastokeskuksen  väes-
töennusteen  mukaan 

Väestön ikärakenteen muutos 

Väestön ikärakenteessa tapahtuu ennustejaksolla suuria muutoksia.  Alle 
 15-vuotiaiden  osuus pienenee nykyisestä  19,1  prosentista  16,2  prosenttiin 

vuonna  2030.  Sen  sijaan yli  64-vuotiaiden  osuus kasvaa nykyisestä  14,1  pro-
sentista  24,1  prosenttiin. Työikäisen väestön  (15  - 64-vuotiaat) suhteellinen 
osuus pysyy ennallaan vuoteen  2010  asti, jonka jälkeen vanhojen ikäryhmien 
osuus lisääntyy nopeasti, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Määrällisesti 
työikäinen väestö kasvaa noin  60000  henkilöllä vuoteen  2010 menessä.  Väestön 
kehitys ikäryhmittäin vuosina  1960 - 2030 on  esitetty kuvassa  16  ja  lute- 

taulukossa  1.  
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Kuva  16:  Suomen väkiluvun kehitys ikätyhmittäin vuosina  1960  -  2030  

Syntyvyyden  on  oletettu väestäennusteissa pysyvän  1980-luvun tasolla. Kui-
tenkin syntyvien määrä pienenee, koska synnyttävät ikäluokat ovat jatkossa 
pienempiä. Kun nykyisin syntyy vuosittain noin  65 000  lasta,  vuonna  2020 
syntyvien  määrä  on vain 52 000  lasta.  

Väestön ikärakenteen muutoksella  on  vaikutusta liikenteen kehitykseen. Lii-
kenteen nopeaa kasvua  1980-luvulla selittää osaltaan  se,  että tuolloin aktiivi- 
väestön määrä kasvoi vuosittain noin  1 prosentilla,ja se  merkitsi myös prosentin 
suuruista lisäystä liikenteeseen. Suomen väestörakenne  on  edelleen Euroopan 
mittapuun mukaan suhteellisen hyvä, mutta vuonna  2030 aktiiviväestön  osuus 

 on  Suomessa  jo  Ranskan  ja  Italian  jälkeen pienin. 

Väestön vanheneminen ennustejaksolla hidastaa jonkin verran liikenteen kas-
vua. Tosin väestövaikutukset alkavat voimistua vasta vuoden  2010  jälkeen. 
Vuonna  2020 autokohtaisen ajosuoritteen  arvioidaan olevan noin  5  prosenttia 
nykyistä pienempi ikärakenteen muutoksen johdosta. 

Tällä hetkellä huoltosuhde (vanhusten  ja lasten  määrän suhde työikäiseen 
väestöön)  on Italian  ja  Saksan ohella maassamme parhaita Euroopassa. Väestön 
vanhenemisesta huolimatta huoltosuhde pysyy lähes ennallaan vuoteen  2010 

 asti. Vaikka vanhusten osuus kasvaakin, vastaavasti  lasten  osuus pienenee. 
Vuoteen  2010  asti huoltosuhde  on  noin  50 huollettavaa 100  työikäistä kohden. 
Huoltosuhde kohoaa vasta vuoteen  2020  mennessä  1960-luvun  alun  tasolle  (60 
huollettavaa 100  työikäistä kohden). 

Kun huoltosuhde lasketaan työssäkäyvää kohden, tilanne  on  jo  nyt  ja  jatkossa 
selvästi huonompi, mikäli työttömyys säilyy nykyisellä korkealla tasolla myös 
tulevaisuudessa. Nykyisin  koko  väestöstä  on  noin  40  prosenttia työssä eli  100 

 työssä käyvää kohden  on keskimaann 250  ei-työllistä. 
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Ulkomaalaisten määrä  

Suomi on  ollut perinteisesti siirtolaisia luovuttava maa: viimeisen  110  vuoden 
aikana meiltä  on  lähtenyt ulkomaille yli miljoona ihmistä, näistä noin  2/3 

 pysyvästi. Siirtolaisuuden problematiikkaan kuuluu, että lähtijät vievät muka-
naan myös syntymättömät sukupolvet. Ilman viimeisen  100  vuoden maasta-
muuttoa väkilukumme olisi  6 -7  miljoonaa. 

Suomen väkiluku kasvaa vielä parinkymmenen vuoden ajan, mutta alkaa sitten 
pienetä, ellei maahanmuutto ole jatkuvasti maastamuuttoa yleisempää.  On 

 arvioitu, että vuoden  201 Ojälkeen nettomuutto  Suomeen pitäisi olla noin  15 000 
 ihmistä vuodessa, jotta väkiluku pysyisi ennallaan. 

Suomalaisen väestön määrän kehitys voidaan ennustaa melko luotettavasti.  Sen 
 sijaan maahanmuuttajien, pakolaisten  ja  siirtolaisten määrää onjo vaikeampaa 

arvioida. Maailmalla pakolaisongelma  on kärjistymässä mm.  sotien  ja  ravinnon 
puutteen takia. Ilmastonmuutokset (kasvihuoneilmiö) voi tehdä joitakin osia 
maapallosta elinkelvottomiksi, mikä voi saada aikaan muuttoliikkeitä Suo-
meenkin, koska Suomen ilmaston  on  arvioitu jopa paranevan ilmaston 
lämmetessä. 

Euroopan yhdentyminen  ja  viimeistään ilmastonmuutos saa aikaan uusia  kan-
sainvaelluksia. EU suunnitteleekin  unionin alueelle äkillisesti esimerkiksi 
onnettomuustapauksissa saapuvien suurten pakolaismäärien tasaamista eri 
jäsenmaiden kesken. Suunnitelman mukaan pakolaisia jyvitettäisiin eri 

 EU-maihin  mm. pinta-alan, väestömäärän  ja  ulkomaalaisten väestöosuuden 
perusteella. 

Näiden kriteerien perusteella Suomen kaltaiset harvaan asutut maat joutuisivat 
ottamaan nykyistä enemmän pakolaisia. Suomen osuus olisi sisäasiainmi-
nisteriön laskelmien mukaan noin  1,5  prosenttia pakolaisista, mikä tarkoittaisi 
EU:n nykyisillä pakolaismaanllä noin  1 500  pakolaista vuodessa. Nykyisin 
Suomen osuus  on  noin  1  prosentti. Muissa Euroopan maissa ulkomaalaisväestön 
osuus  on keskimaann 5  prosenttia. 

Muuttoliikkeitä  voivat aiheuttaa myös muut ekologiset, taloudelliset  ja  soti-
laalliset kriisit. Suurin muuttopaine Suomeen kohdistuu rajojemme takaa idästä 

 ja  etelästä. Tähän vaikuttavat alueiden läheisyys, naapurimaidemme huomat-
tavat työvoimareservit sekä  maiden  väliset elintasoerot. 

Väestöasiantuntijoiden  (mm. Söderling)  mukaan Suomessa  on  vuonna  2030 
 edelleen  5  miljoonaa asukasta. Näistä noin  200 000 - 300 000  lienee uusia 

maahanmuuttajia. 

Kotitalouksien määrän kehitys 

Kotitalouksien lukumääristä ei laadita Suomessa virallisia ennusteita. Tässä 
käytetyt kotitalouksien kokonaismääräennusteet vuosille  1995  - 2030 on  saatu 
VATT:sta. Ikäryhmittäisten väestöennusteiden perusteella  on  sitten muodos-
tettu kotitalouksien lukumääräennusteet  tulo- ja ikäryhmittäin. 
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Vaikka väestön määrä kehittyy melko hitaasti ennustejakson aikana, kotita-
louksien lukumäärä kasvaa edelleen nopeasti. Vuosina  1993 - 2020  kotita-
louksien lukumäärän arvioidaan lisääntyvän  14  prosentilla eli noin  0,5  pro-
sentilla vuodessa. 

Eri ikäryhmiin kuuluvista kotitalouksista eläkeläiskotitalouksien määrä kasvaa 
nopeimmin. Aktiivi-ikäisten kotitalouksien määrä kasvaa vuoteen  2010  asti, 
mutta alkaa tämän jälkeen nopeasti pienetä. Kotitalouksien määrän kehitys 
vuosina  1990-2020 on  esitetty taulukossa  6ja tulokvintiileittäinja ikäryhmittäin 
liitetaulukossa  2.  

Taulukko  6:  Kotitaloudet ikäryhmittäin vuosina  1990 - 2020, 1000 kpl 

 Päämiehen ikä 	 1990 1993 1995 2000 2010 2020 

-24 125 114 116 123 127 115 
25-34 415 416 407 368 330 330 
35-44 500 489 481 466 430 420 
45  -  54 345 409 445 486 450 430 
55-64 309 319 321 357 495 445 
65  -  74 276 292 306 309 362 475 
75- 185 191 194 221 281 325  

Yhteensä  2 154 2 230 2 270 2 330 2 475 2 540  

Kuvassa  17 on  esitetty kotitalouksien lukumäärä vuonna  1993  päämiehen 
ikä-  ja  tuloryhmän  mukaan. Kotitaloustyypin tulot  on  laskettu kuluttajayksik-
köä kohden, eli kotitalouden tulot  on  jaettu kotitalouden kuluttajayksiköiden 
määrällä. Koska nuorissa lapsiperheissä  on  paljon kuluttajayksiköitä, sijoittuu 
näitä perhetyyppejä runsaasti pienimpiin tuloryhmiin. Vastaavasti vanhus- 
kotitaloudet, joissa  on  vähän kuluttajayksiköitä, sijoittuvat usein myös ylim

-pun tuloryhmiin.  

Laskettaessa tulot kotitaloutta kohden, lapsiperheet sijoittuvat enimmäkseen 
ylimpiin tuloryhmiin  ja  vanhuskotitaloudet  vastaavasti alimpiin tuloryhmiin. 
Kuluttajayksiköiden käyttö muuttaa siis huomattavasti kotitalouksien toi-
meentuloasetelmia. 
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Lähde:  1K.  VATT 	 hEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  17:  Kotitalouksien lukumäärä päämiehen ikäryhmän  ja tuloryhmän/kuluttaja
-yksikkö mukaan vuonna  1993  

Kuvassa  18 on  esitetty kotitalouksien lukumäärät vuonna  2020.  Kuten kuvasta 
voidaan nähdä, vanhojen ikäryhmien osuus  on  kasvanut.  

Kuva  18:  Kotitalouksien lukumäärä päämiehen ikäryhmän  ja tuloryhmän/kuluttaja
-yksikkö mukaan vuonna  2020  

Kirjallisuutta:  

Väestöennusteet  vuosilta  1989, 1993  ja  1995.  Tilastokeskus 
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Söderling,  Ismo: Suomen väestöllinen tulevaisuus. Artikkeli Tulevaisuuden nakymissä  
5/1994.  Tielaitos  1994. 

5.2  Työllisyyden näkymät 
Työikäisten määrä pysyy suurten ikäluokkien ansiosta korkealla vielä pari-
kymmentä vuotta, mutta alkaa  sen  jälkeen laskea jyrkästi. Vuonna  2020  lähes 

 30  prosenttia suomalaisista  on  yli  60-vuotiaita. Suomesta  on  muiden Län-
si-Euroopan  maiden  kanssa tulossa vanhusyhteiskunta. 

Väestön vanhenemisella  on  tuotantotoiminnan lisäksi yhteiskunnallista 
merkitystä. Erityisesti terveys-ja  sosiaalipolitiikan alueille tulee uusia haasteita. 
Eläkeläisten määrän nopea lisääntyminen aiheuttaa ongelmia eläkkeiden 
rahastoinnissa  ja  paineita itse eläkejärjestelmiä kohtaan.  

Suomi on  muuttumassa duaaliyhteiskunnaksi. Työllisten määrä jäänee aikai-
sempaa selvästi alemmalle tasolle, samalla kun työtahti kiristyy. Toisaalta  on 

 suun joukko pelkästään yhteiskunnan tuen varassa olevia väestöryhmiä.  

On  todennäköistä, että työttömyys ei vähene nopeasti. Alkutuotanto työllistää 
jatkossa nykyistäkin vähemmän. Useimmilla teollisuuden toimialoilla työvoi-
man lisäämismandollisuudet ovat vähäiset  tai  niitä ei ole ollenkaan.  Julkista 

 sektoria supistetaan. Selkeimmät mandollisuudet työllisyyden lisäämiseen ovat 
eräillä yksityisen  sektorin  palvelualoilla. Vasta  2010-luvulla ikärakenne alkaa 
vähentää työttömyyttä merkittävästi. Pitkittyvä suurtyöttömyys horjuttaa 
palkkaperusteisten turvajärjestelmien rakenteita. 

Pitkäaikaistyöttömyydellä,  etenkin kun  se  kohdistuu nuoriin ikäryhmiin,  on 
 hyvin vahingollisia vaikutuksia  koko  yhteiskuntaan. Inhimillisten menetysten 

lisäksi massatyöttömyyden seurauksena menetetään osaamista  ja  tietotaitoa - 
osan kohdalla ilmeisesti lopullisesti. Työvoiman laatu  ja  työmotivaatio 
heikkenevät. 

Työttömyysongelman ratkaisemiseksi  on  ehdotettu työn käsitteen laajentamista 
siten, että työnä pidetään myös lastenhoitoa  ja  muuta kotona tehtävää työtä, 
itsensä jatkuvaa kehittämistä  tai vapaaehtoistyötä  toisten hyväksi. Toimeentu-
lo-ongelmien ratkaisuksi  on  ehdotettu kansalaispalkkaa, johon kuuluisi kui-
tenkin työvelvollisuus esim. parina päivänä viikossa. 

Tulevaisuuden työajat 

Viime vuosina k.iinteistä työajoista  on  monissa maissa siirrytty joustaviin 
työaikoihin. Joustoja  on  joka suuntaan. Tehdään lyhyempää  ja  pitempää 
työaikaaja työt monipuolistuvat. 

Työajan jouston muodoista  osa-aikatyö  on  yleistynyt Euroopassa eniten vii-
meisen  10  vuoden aikana. Hollannissa  60  prosenttia naisista tekee  osa-aikatyötä. 

 Myös Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa  ja  Britanniassa  osa-aikatyötä  tekevien 
naisten määrä  on  yli  40  prosenttia naistyövoimasta. Suomessa  osa-aikatyö  ei 
ole toistaiseksi saanut kannatusta.  Vain 10  prosenttia naisista  ja  5  prosenttia 
miehistä oli  osa-aikatyössä  vuonna  1992.  Euroopan maista  vain  Kreikassa 
tehdään vähemmän  osa-aikatyötä  kuin Suomessa. 
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Etätyö  ei ole lisääntynyt odotetulla tavalla. Etätyötä tehdään eniten ilmeisesti 
USA:ssa (muutama prosentti työvoimasta), Suomessa etätyötä tekeviä  on  ehkä 
muutamia kymmeniä tuhansia (tiedot  kovin  ristiriitaisia). 

Pidentämällä työaikaa kerätään  jo  monissa maissa säästöön vapaa-aikaa,  jota 
 käytetään sitten pidennettyinä  lomina, sapattivapaina  tai  jopa normaalia  var-

haisempaan  eläkkeelle lähtöön. 

Tulevaisuudessa joustot lisääntyvät edelleen. Euroopan henkilöstöjohdon 
yhdistyksen raportin mukaan tulevaisuudessa pyritään sellaisiin työpaikkoihin, 
joissa  on  pieni vakinainen, toimintaan  ja  tavoitteisiin erittäin sitoutunut  ja 

 korkeasti koulutettu perusjoukko.  Sen  lisäksi kutsutaan tarpeen mukaan töihin 
 osa-aikaisia, määräaikaisia, tukityöllistettyjä, konsultteja  ja aliurakoijia.  

Työaikojen joustavoitumisella  on  vaikutusta liikenteeseen. Koska työmatkat 
ajoittuvat aikaisempaa enemmän vuorokauden eri ajoille, työmatkaruuhkat 
vähenevät. Myös viikonloppuruuhkat vähenevät, kun viikoittainen työaika 
joustaa sekä  lomat jakaantuvat  tasaisemmin ympäri vuoden. Joustavat työajat 
vähentänevät hieman liikenneinvestointien tarvetta. 

Kirjallisuutta: 

Tilastokeskus:  EU-raportti: Suhdanteet  1995 (1 ):1.  Painatuskeskus  1995. 

 Helsingin Sanomat  3.2.1995 

5.3  Suomen talouskehityksen näkymät 
Suomen taloudellisessa  ja  yhteiskunnallisessa kehityksessä tapahtui jyrkkä 
muutos  1990-luvulle tultaessa. Suomen kansantalous toimi  laman  ollessa 
syvimmillään noin viidesosan todellisten tuotantomandollisuuksiensa alapuo-
lella. Tuotannon aleneminen  on aiempaan  historiaan  ja  muihin teollisuusmaihin 
verrattuna ollut ainutlaatuisen jyrkkä. Osaltaan taloudellisen tilan heikenty-
miseen  on  vaikuttanut samanaikaisesti maailmantaloudessa vallitseva lasku-
kausi. 

Suomen talouden pahimmat ongelmat ovat työttömyys, joka  on  noin kaksin-
kertainen muihin teollisuusmaihin verrattuna, edelleen nopeasti kasvava 
ulkomaan velka,  ja pankkikriisi.  Työttömänä oleva työvoima menettää osaa-
mista ja  ammattitaitoa. Konkurssien myötä yrityskanta pienenee. Lisäksi yri-
tysten kiinteät investoinnit ovat  mm.  teollisuudessa pudonneet selvästi pääo-
makannan poistumaa pienemmiksi. Pitempään jatkuessaan liian pienet inves-
toinnit uhkaavat rapauttaa infrastruktuuria, rakennusten lisäksi myös 
liikenneverkkoja. Niiden korjaaminen sitoo aikanaan huomattavastikin kan-
santalouden voimavaroja. 

Talousennusteet  

Viime vuosina talousennusteet ovat  kovin  usein epäonnistuneet. Syystä 
ollaankin siirtymässä määrällisistä ennustelaskelmista enemmän laadullisten 
muutosten tarkasteluun. Pitkän ajan arvioissa korostuvatkin erilaisten vaihto-
ehtojen  ja  kokonaisuuksien arviointi, keskeisten muutostekijöiden tunnis- 
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tammen  ja  uhkien  ja  mandollisuuksien kartoittaminen. Voidaankin sanoa, että 
ollaan siirtymässä kvantitatiivisista ennusteista kvalitatiivisiin  ja strategisiin 

 arvioihin. 

Suomen tuleva ulkoinen asema määräytyy Länsi-Euroopan integraatiokehi-
tyksen  ja  Venäjän kehityksen yhteisvaikutuksena. Suomelle tällainen  geoeko-
nominen  asema tarjoaa huomattavia taloudellisia mandollisuuksia. Länsi-
markkinoiden lisäksi Pietarin alueesta kehittynee aikanaan  markkina-alueena 
eurooppalainen metropoli,  ja yleisimrninkin  Venäjän markkinat ovat potenti-
aalisesti valtavat. 

Suomen tulevalle taloudelliselle menestykselle  on  strategista merkitystä  sillä, 
 miten teollisuus saadaan käyttämään  koko potentiaalinsa.  Tällöin riskejä 

sisältyy erityisesti investointien riittävyyteen nykyisissä rahoitusmarkkinao-
loissa. 

Metsä-  ja  metalliteollisuus muodostavat edelleen Suomen talouden  ja  viennin 
perustan. Tuotantorakennetta olisi kuitenkin monipuolistettava  ja  tuotanto- 
pohjaa laajennettava. 

Tuotantorakenteen uudelleen arvioinnissa  on  keskeistä siirtyminen  eksten-
siivisestä  tuotannosta intensiiviseen tuotantoon: tuotannossa käytetään enem-
män tietoa  ja  suljetun kierron teknologioita sekä vähemmän raaka-aineita. 
Intensiivisessä tuotannosa tuotannon kasvu ei perustu niinkään tuotannon laa-
jentamiseen vaan tuottavuuden nousuun. Tällöin korostuvat tiedon, tutkimuk-
sen  ja  koulutuksen merkitys tuotannontekijöinä. Tuotannon kehittyminen 
intensiiviseen suuntaan  on  myös kestävän kehityksen mukaista. 

Tuotantopohjan  laajentamisessa vahvistetaan tietovaltaisen tuotannon käyn-
nistämistä  ja  sijoittumista Suomeen. Uusista teknologioista painotetaan erityi-
sesti ympäristöteknologian alaan kuuluvaa tuotantoa  ja  tuotekehitystä. Lisäksi 
monipuolinen ilmasto  ja  toistaiseksi puhdas luonto tarjoavat hyviä edellytyksiä 
matkailuelinkeinoille. Tuotantopohjan laajentaminen  ja  tuotantorakenteen 
monipuolistaminen vähentävät Suomen talouden vaihtelualttiutta  ja suh-
danneherkkyyttä. 

Talousennusteet  vuosille  1995  -  2020  

Suomen bruttokansantuote kasvoi  5  prosenttia vuodessa vuosina  1950 - 1970 
ja3 -4  prosenttia  1970-ja  1980-luvuilla. Ennen  1990-lukua taloudellinen kasvu 
oli Suomessa nopeimpia  OECD-maidenjoukossa.  Vastaavasti  1990-luvun  lama 
on  ollut Suomessa syvempi kuin missään kehittyneessä maassa. 

Kokonaistuottavuus  on  kasvanut Suomessa nopeimmin  OECD-maiden  kes-
kuudessa,  1980-  luvulla  2,5  prosenttia vuodessa. Tämä johtuu nopeasta työn 
tuottavuuden kasvusta  (3,6 %/v).  Sen  sijaan pääoman tuottavuuskehitys  on  ollut 
heikkoa. Vaikka investointiaste  on  ollut meillä  Japanin  ohella suurempi kuin 
missään muussa maassa - runsas kolmannes bruttokansantuotteesta - pääoman 
tuottavuuden kasvu  on  jäänyt heikoksi. Investointipolitiikka ei ole ollut 
onnistunutta. 
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Valtiovarainministeriön uuden keskipitkän aikavälin talousennusteen mukaan 
Suomen bruttokansantuote kasvaa keskimäärin  3,5  prosenttia vuodessa seu-
raavan viiden vuoden ajan. Vuonna  1995  kasvua  on 5  prosenttia,  ja  kasvu 
pienenee  3  prosenttiin vuoteen  1999  mennessä. Kasvu  on  hieman nopeampaa 
kuin pitkän aikavälin trendikasvu. Nopean talouskasvun taustalla  on  oletus 
suotuisasta kansainvälisestä talouskehityksestä. OECD:n keskipitkän aikavälin 
arvion mukaan Euroopan talouskasvu  on keskimaann 3  prosenttia vuodessa 
seuraavan viiden vuoden ajan. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus  on  laatinut Suomelle pitkän aikavälin 
talousennusteet vuosille  1994 - 2005.  Ne perustuvat OECD:n laatimiin maail-
man talouskehitysennusteisiin sekä Suomen asemaan kansainvälisessä työn- 
jaossa  ja  Euroopan Unionissa. Suomen skenaarioiden taustalla ovat kansai

-välisen  talouden tasapainoisen  ja kriisiytyvän  kehityksen vaihtoehdot. Tasa-
painoisen kasvun skenaariossa bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan  3 

 prosenttia  ja kriisiytyvän  kehityksen vaihtoehdossa  1,5  prosenttia. VATT:n 
tasapainoisen kasvun skenaario vastaa edellä esiteltyä Maailmanpankin 
talousennustetta teollisuusmaiden taloudellisen kasvun osalta (luku  3.2).  

Useat muutkin talousennusteet lupaavat  2 - 3  prosentin taloudellisen kasvun 
jatkumista myös pitkällä aikavälillä. Kansantalous  2017  -julkaisussa (Vartia & 
Ylä-Anttila  1993)  pidetään todennäköisenä runsaan  2  prosentin talouskasvua 
henkeä kohden laskettuna. Tulevaisuusbarometri arvoi talouskasvuksi vuosina 

 1991 - 2004 1,7  prosenttia vuodessa  ja  vuosina  2004 - 2017 1,9  prosenttia. 

Talouskehityksen  uhkia  
Suomi on reunavaltio  suhteessa maailman taloudellisiin valtakeskuksiin,  ja sen 

 takia maan talous  on  herkkä ulkoa tuleville taloudellisille häiriöille. Myös maan 
kapea tuotantorakenne  ja  viennin keskittyminen metalli-, puu-  ja  paperiteolli-
suuden ympärille lisää herkkyyttä ulkoa tuleville kysynnän muutoksille. Viime 
vuosina  Suomi on  rahoittanut budjettivajettaan ulkomaisilla lainoilla. Mikäli 
lainan saanti tyrehtyy  tai  ulkomaiset sijoittajat vetävät rahansa pois Suomesta, 

 on Suomi kriisitilassa (katastrofiskenaario). 

EU:n  myötä Suomen kansallisen talouspolitiikan mandollisuudet kaventuvat 
tuntuvasti.  Jos Maastrichtin  sopimus toteutuu, maan raha-  ja valuuttakurssi

-politiikasta päätetään Frankfurtissa. Rahaliitossa  Suomi  ei tasaa enää suhdan-
teitaan omalla korkopolitiikalla, devalvoimalla  tai revalvoimalla  valuuttansa. 
Ongelmia syntyy varsinkin,  jos  Suomi  kulkee eri suhdanteissa kuin muu 
Eurooppa. 

Myös finanssipolitiikan keinot ovat vähäisiä suhdanteiden tasaamisessa. 
Etenkin suuren julkisen velan oloissa julkisten menojen lisääminen suhdan-
teiden tasoittamiseksi  on  vaikeaa.  Jos  jatkossa  on  tarve parantaa kilpailukykyä, 
jäljelle  jää  joko tuotannon tehostaminen  tai  palkkojen alentaminen. Tämä 
puolestaan aiheuttaa paineita työmarkkinajärjestelmälle,  jota  on  pidetty liian 

 j äykkänä. 
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Lilkenne-ennusteissa käytetyt talousennusteet 
Henkilöautoliikenteen perusennuste  perustuu valtiovarainministeriön keski-
pitkän aikavälin, VATT:n pitkän aikavälin sekä ETLA:n pitkän aikavälin 
talousennusteisiin. Vuosina  1995 - 2000  talouskasvu  on YM:n  keskipitkän 
aikavälin ennusteen mukainen,  3,5  prosenttia vuodessa, aikavälillä  2000 - 
2005  talouskasvu  on VATT:n  tasapainoisen skenaarion mukainen,  3  pro-
senttia,  ja  tämän jälkeen vuoteen  2020  asti ETLA:n ennusteen mukainen,  2 

 prosenttia. 
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen  on  oletettu kasvavan samaa 
vauhtia kuin BKT:en. Kotitaloutta kohden kasvu  on 0,5  prosentti pienempi, 
koska kotitalouksien lukumäärä kasvaa puoli prosenttia väestön kasvua 
nopeammin. 

Kotitalouksien liikennemenot vaihtelevat suuresti taloudellisten suhdantei-
den mukaan. Noususuhdanteessa liikennemenot kasvavat muuta kulutusta 
nopeammin  ja laskusuhdanteessa  hitaammin.  1990-luvun loppupuolelle 
ennustetun noususuhdanteen aikana liikennemenot kasvanevat enemmän 
kuin tulot. Perusennuste onkin tehty siten, että liikennemenot kasvavat 
vuosina  1995 - 2000  hieman nopeammin kuin muu kulutus eli  5  prosenttia 
vuodessa. Tämän jälkeen liikennemenot kasvavat saman verran kuin BKT. 
Perusennusteen lisäksi  on  kuitenkin tehty vaihtoehtoisia ennusteita erilaisille 
talouskasvu-  ja liikennemenojen vaihtoehdoille.  

5.4  Tuotantorakenteen muutos 
Tulevaisuudessa talous toimii yhä avoimemmissa markkinaolosuhteissa.  Suomi 
on  harvoilla aloilla niin vahva, että pystyisi yksinään määräämään pelisään-
nöistäja laadun standardeista. Joillakin kapeilla tuotesegmenteillä suomalaisilla 
yrityksillä voi kuitenkin olla  markkina- ja hintajohtajuus.  Suomella  on  hyviä 
mandollisuuksia myös korkean  teknologian  alueilla. 

Joustava verkostotalous 

Yhteiskunnallisten muutosten taustalla ovat tuotantotoiminnassa tapahtuvat 
muutokset. Erityisesti informaatioteknologian kehitys  on  keskeistä.  Sen 

 kehittyminen lisää tuotantoprosessien joustavuutta. Joustavan tuotannon yritys 
voi muunnella tuotteitaan asiakkaiden tarpeiden  ja  toiveiden mukaan aihaisin 
kustannuksin.  Se  pyrkii reagoimaan nopeasti tekniikan  ja  markkinoiden muu-
toksiin. Resursseja muutetaan monikäyttöisiksi  ja  helposti sopeutettaviksi. 
Joustavan tuotannon yritykset  ja monitaitoiset  työryhmät valmistavat tuotteita 
markkinoiden todellisen kysynnän mukaan. Massatuotannon skaalaedut 
menettävät merkitystään,  ja yrityskoko  pienenee. 

Joustavan tuotannon yritykset pyrkivät liittoutumaan  ja  etsivät yhteistyömuo-
toja sekä liittyvät tiiviiksi yhteistyöverkostoiksi. Verkostoituminen voi olla 
yritysten  ja  organisaatioiden sisäinen  ja  niiden välinen sekä yhtä hyvin pai-
kallisella  tai globaalilla  tasolla esiintyvä ilmiö. 
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Infrastruktuuri: kehityksen vauhdittaja vai pullonkaula? 

Infrastruktuunn  merkitys lisääntyy verkostuvassa taloudessa.  Se  tekee mah-
dolliseksi ihmisten, alueiden  ja  yritysten yhteydet.  Se  vauhdittaa tiedon, 
ihmisten tavaroiden  ja  liikkumista. Uudet tuotannolliset ratkaisut (joustava 
verkostotalous) perustuvat laajoihin tieto-  ja  fyysisen liikenteen verkostojen 
toimintaan. Tietoyhteiskunta  ja verkostotalous  edellyttävät hyväkuntoista, 
kehittynyttä perusrakennettta. 

Suomen toimivaa infrastruktuuria - erityisesti liikenneväyliäja rakennuskantaa 
- uhkaa  laman  myötä rapautuminen.  Sen  seuraukset olisivat vakavat  ja ulot-
tuisivat  pitkälle tulevaisuuteen. Infrastruktuuri-investointien tarve  on  juuri nyt 
ilmeinen. 

Hyvien  tie-,  juna-  ja tietoliikenneyhteyksien  rakentaminen myös lähialueille 
osana  koko  Euroopan verkostoja antaa kehitysimpuisseja moneen suuntaan. 
Toimivat yhteysverkostot Eurooppaan ovat Suomelle elinehto.  

5.5 Kulutusrakenteen  muutos 
Kotitalouksien kulutusrakenteessa ei ole kokonaisuutena tapahtunut  kovin 

 suuria muutoksia viimeisen  20  vuoden aikana. Suurimmat muutokset koskevat 
elintarvikkeiden hankintaa  ja  asumista. Elintarvikkeiden hankintaan käytetty 
kulutusmeno-osuus  on  pienentynyt noin  5  prosenttiyksikköä. Asumiseen taas 
kului  7  prosenttiyksikköä enemmän kulutusmenoja vuonna  1993  kuin vuonna  
1975.  Asumismenoja on  kasvattanut asuntojen hintojen nousu pitkällä aika-
välillä. Asumismenot ovat edelleen kallistuneet vuonna  1994 arvonlisäveron 

 tultua voimaan. Kotitalouksien kulutusmenojen kehitys vuosina  1975- 1993 on  
esitetty kuvassa  19:  

Indeksi  (1975  =  100) 
220 

I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 60 
1975 	1980 	1985 	1990  

Elintarvikkeet 	Asunto 	Vaatetus  ja  jalkineet  Kotitalouskalusto ym. 	Terveydenhoito  
-U- 	—A-- 	-)- 	-B- 

Liikenne  yht.  Yksityiset  kulkuvitl. 	Virkistys,  kuitt.. 	Muut tavarat  ja  paiv.  Kotitalouksien  kulutusmenot  

Lähde: TK 	 TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  19:  Kotitalouksien kulutusmenojen kehitys kulutusmenolajeittain vuosina 
 1975- 1993 
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Liikenteen kulutusmeno-osuus oli vuonna  1993  pari  prosenttiyksikköä pie-
nempi kuin vuonna  1975.  Liikenteen kulutusmenoihin sisältyvät yksityisten 
kulkuneuvojen hankintamenot, yksityisten kulkuvälineiden käyttömenot, 
ostetut kuijetuspalvelut  ja  tietoliikenne. Matkailu ei sisälly tässä liikenteen 
kulutusmenoihin. Liikenteen kulutusmenojen pieneneminen johtuu yksityisten 
kulkuvälineiden hankintamenojen vähenemisestä. Liikenteen kulutusmenot 
olivat vuonna  1993  laman  johdosta poikkeuksellisen pienet. Kotitalouksien 
kulutusmeno-osuudet käyttötarkoituksen mukaan vuonna  1975  ja  vuonna  1993 
on  esitetty kuvassa  20.  

Kuva  20:  Kotitalouksien  kulutusmeno-osuudet  käyttötarkoituksen  mukaan vuonna 
 1975  ja  1993  

Liikenteen  kulutusmeno-osuus 

Pitkällä aikavälillä liikenteen kulutusmeno-osuus  on  kasvanut selvästi. Lii-
kenteen kulutusmeno-osuus alkoi kasvaa  1960-luvulla samaan aikaan 
autoistumisen kasvun alkamisen kanssa. Vuonna  1960  kotitaloudet käyttivät 
budjetistaan  11  prosenttia liikenteeseen. Liikennemenot kasvoivat muuta 
kulutusta nopeammin vuoteen  1989,  jolloin liikenteen kulutusmeno-osuus oli 
noussut  19  prosenttiin.  Laman  myötä liikennemenojen osuus kulutuksesta  on 

 pienentynyt vajaaseen  15  prosenttiin vuonna  1993.  Liikenteen kulutusme
-no-osuuden kehitys vuosina  1960 - 1993 on  esitetty kuvassa  21.  



78 	 Liikenne-  ja  autokantaennuste  1995-2020  
SUOMEN TALOUDELLINEN  JA  YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS 

Liikenteen osuus  yks.  kulutuksesta,  %  

20 

18 4--------- -------- ------ -I--------- ------- -4-------- ----- 

16  - -------L-------L----------------------------- 

14  - -r------------------------------ 

12  - 	--------------------- - --------- ------------ --------- 

10 
1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990  

Lähde: TK 	 TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  21:  LIIkenteen  osuus yksityisestä kulutuksesta vuosina  1960  -  1994  

Valtaosa liikennemenoista  on  henkilöauton hankinta-  ja käyttömenoja. 
 Henkilöauton hankinta-  ja käyttökustannusten  osuus oli  70  prosenttia vuonna 

 1993.  Osuus oli lähes  80  prosenttia vuonna  1989,  jolloin hankittiin ennätys-
määrä uusia autoja. Vuonna  1993 liikennemenot jakaantuivat  taulukon  7  
mukaisesti: 

Taulukko  7:  Liikennemenojen  jakaantuminen eri menolajeihin 

Liikennemeno Mmk/vuosi  %-osuus 

Yksityiset  kulkuväl.  hankinta  7 497 20,0  
Yksityiset  kulkuväl.  käyttö  18 883 50,3 
Ostetutkulj.  palvelut  7026 18,7  
Tietoliikenne  4 135 11,0  

Liikenne,  yht 	 37 539 	100,0 

Liikennemenoista tietoliikennemenot  ovat kasvaneet kaikkein nopeimmin. 
Tietoliikenteen osuus  on  edelleen kuitenkin melko pieni kaikista liikenneme-
noista,  11  prosenttia vuonna  1993. Tietoliikennemenot  ovat kasvaneet myös 

 laman  aikana.  Sen  sijaan henkilöautomenot ovat pienentyneet selvästi. Tämä 
 on  seurausta uusien autojen hankintamenojen vähenemisestä. Autonkäyt-

tömenot  sen  sijaan ovat pysyneet lähes ennallaan. Ostettujen kuijetuspalvelujen 
kehitys  on  ollut selvästi hitaampaa kuin varojen käyttö henkilöautolla liikku-
miseen. Subventiot verovaroista eivät näy ostettujen kuijetuspalvelujen 
menoissa. Liikenteen kulutusmenojen kehitys vuosina  1970 - 1993 on  esitetty 
kuvassa  22.  
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Indeksi  (1970  =  100) 
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Lähde:  fl( 	 hEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  22:  Yksityisen kulutuksen  ja lIIkenteen kulutusmenojen  kehitys vuosina  1970 
 -  1993  

Liikenteen  kulutusmenojen kehitysnäkymät  

Kotitalouksien liikenteeseen käyttämä rahamäärä  on  hyvin herkkä taloudelli-
sille suhdannevaihteluille.  Laman  aikana liikennemenot ovat pienentyneet 
reaalisesti lähes  30  prosenttia. Liikennemenot kasvoivat hyvin nopeasti 
noususuhdanteessa  1980-luvun loppupuolella,  ja  ne ovat pienentyneet samaa 
tahtia  1990-luvun  laman  aikana.  Laman  aikana myös kotitalouksien säästä-
misaste  on  noussut noin kymmeneen prosenttiin käytettävistä olevista tuloista, 
kun  se  viime noususuhdanteessa oli lähellä nollaa.  

1990-luvun loppupuoliskolle  on  ennustettu nopeaa talouskasvua. Tällöin myös 
käytetään liikenteeseen keskimääräistä kulutuksen kasvua enemmän varoja, eli 
liikenteen kulutusmeno-osuus kasvaa. Kulutuksen kasvua lisää myös säästöjen 
purkaminen. Auton hankinnassa syntyneitä patoutumia puretaan. Vuosituhan-
nen loppuun mennessä liikenteen kulutusmeno-osuus noussee  1980-luvun 
lopun tasolle, eli lähelle  20  prosenttia kulutusmenosta. Tämä merkitsee kui-
tenkin, että liikennemenojen pitäisi kasvaa noin  10  prosentin vuosivauhtia. 
Perusennuste  on  tehty  5  prosentin mukaisille liikennenemenojen kasvulle, mutta 
myös liikennemenojen nopean kasvun vaihtoehdon mukaan  on  laadittu lii-
kenne-ennuste (kohta  6.5.4).  

Pitkällä aikavälillä liikenteen kulutusmeno-osuutta kasvattaa henkilöautojen 
määrän kasvu, samoin liikenteen verotuksen lisääntyminen. Auton hankinnan 
yhteydessä maksettavat  verot  eivät kasvane, mutta polttoaineen  hinnalle 

 asetetaan ympäristöveroja, joiden minimitason määrittää  EU. Energiaverojen 
 korotusten myötä liikennemenot noussevat vuoteen  2020  mennessä kotita- 
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louksien  suurimmaksi kulutusmenoeräksi. Nyt elintarvike-ja asumismenot  ovat 
liikennemenoja suuremmat. Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen 
mukaan  on  esitetty  liitetaulukossa  3. 

5.6  Liikenteen kustannukset 
Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana  on  useimmissa maissa siirrytty sekä 
henkilö- että tavarankuljetuksissa rauta-  ja vesiteiltä  tieliikenteen käyttöön. 
Syynä tähän ovat olleet tieliikenteen joustavuus, nopeus, luotettavuus  ja 
kuijetusten  oikea-aikaisuus. Lisäksi tieliikenteen kustannukset ovat olleet ku-
pailukykyisiä muihin liikennemuotoihin verrattuna. 

Tieliikenteen kustannusten edullisuus  on  johtunut osittain siitä, ettei kustan-
nuksiin ole sisällytetty täysimäiräisinä ns. ulkoisia kustannuksia, eli ympäristö- 
ja onnettomuuskustannuksia.  Ulkoisten kustannusten sisällyttäminen lii-
kennemuotojen maksuihin  ja tariffeihin  tekee muut liikennemuodot kilpailu-
kykyisemmiksi tieliikenteeseen verrattuna. Etenkin ruuhkaisessa Keski-Eu-
roopassa tieliikenteen lisähinnoittelu  on  nähty keinoksi käyttää tehokkaammin 
olemassa olevaa Iiikenneinfrastruktuurikapasiteettia. Toisaalta myös monissa 
maissa tilan puutteen takia investoinnit uusiin liikenneväyliin ovat huomattavan 
kalliita, joten olemassa olevaa kapasiteettia pyritään käyttämään mandolli-
simman tehokkaasti. 

Liikenteen kustannusten maanttely  ja  ulkoisten kustannusten sisällyttäminen 
liikenteen kustannuksiin  on  eri  maiden  välillä kilpailukykykysymys,  ja  siksi 
liikenteen hinnoittelu  on  ratkaistava EU:n tasolla. Tietenkin yksittäinen maa 
voi halutessaan laatia EU:ta tiukempia normeja liikenteen päästöille. 

Liikenteen ulkoisiin kustannuksiin verrattava vaikutus  on liikennehankkeiden 
 alue-ja yhdyskuntarakenteelliset  vaikutukset. Mikäli näitä vaikutuksia aletaan 

sisällyttää markkamääräisinä ajo-  ja matkustuskustannuksina  hankkeiden 
vaikutustarkasteluihin, saattavat eri liikennemuotojen kustannukset muuttua 
paljonkin. 

Jatkossa liikennepolitiikka  ja  liikenteen kustannukset harmonisoituvat  ja 
 määräytyvät aikaisempaa enemmän EU:n toimenpitein  ja päätöksin.  Tässä 

käsitellään lähemmin henkilöauton kustannusten kehitystä  ja  näkymiä  ja  eroja 
eri  maiden  kesken. Kuorma-autoennusteen yhteydessä (kohta  7.1)  käsitellään 
EU:n mittojen  ja  painojen vaikutusta Suomen tavaraliikenteen asemaan.  

5.6.1  Henkilöauton kustannukset 
Tulojen kasvun ohella henkilöauton hankinta-  ja käyttökustannuksilla  on 

 vaikutusta henkilöautokannan  ja  -liikenteen tulevaan kehitykseen. Henkilöau-
ton hankintahinta  on  perinteisesti ollut Suomessa kalliimpi kuin yleensä muissa 
maissa. Syynä ovat hintaan sisältyvät  verot ja  maksut. 
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Henkilöauton hankintahinta 

Uuden henkilöauton hankintahinta muodostuu  cif-hinnasta (tullausarvo), siihen 
lisättävistä veroista  ja  maksuista  ja myyntikatteesta.  Vuodesta  1960  lähtien 
uuden auton keskihinta  on  lähes kaksinkertaistunut (taulukko  8).  

Taulukko  8: 	Uuden henkilöauton keskimääräisen  hinnan  kehitys vuosina  1960  -  
1994  

Vuosi 	 Hinta, mk 	Reaalinen kehitys  
(1960= 100) 

1960 6900 100 
1965 8100 91 
1970 12500 112 
1975 24300 124 
1980 48000 147 
1985 70000 143 
1990 104000 167 
1991 106000 164 
1992 114000 169 
1993 125000 181 
1994 127500 182  

Laskettu keskihinta tarkoittaa vuoden aikana myytyjen uusien henkilöautojen 
merkkien  ja mallien  suhteessa painotettua keskimääräistä myyntihintaa. Las-
kelmassa ei ole otettu huomioon auton laadullista muuttumista. Auton käyttöikä 

 on  kasvanut vuodesta  1960  lähtien yli  50  prosentilla, polttoaineen kulutus autoa 
kohden  on  pienentynyt yli  30  prosentilla  ja  moottorin keskitilavuus  on  suu-
rentunut yli  30  prosentilla. Mikäli laadun muutokset otetaan laskelmissa 
huomioon, nykyään saa samalla rahalla selvästi paremman auton kuin  35  vuotta 
sitten. 

Viime vuosina auton hankinnan yhteydessä maksettavia veroja onjonkin verran 
pienennetty, mutta autontuontimaiden valuuttojen kallistuminen Suomen 
markkaan nähden  on  nostanut auton hintoja veroalennuksesta huolimatta. Pit-
källä aikavälillä tulojen kasvuun suhteutettuna auton hinta  on  kuitenkin noussut 
selvästi vähemmän kuin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot. Tulot ovat 
vuodesta  1960  lähtien lähes kolminkertaistuneet, joskin tulokäyrä  on 
1990-luvulla kääntynyt laskuun  (kuva  23).  
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Indeksi  (1960  =  100) 

300  ------------------------------------------------- 
Kotitalouksien  tutot  

250  - 	__________________________________  

200  

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

- 

:: T:i::i:::nta  

1960 	65 	1970 	75 	1980 	85 	1990  

TIEL -  Tutkimuskeskus  1994  

Kuva  23:  Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen sekä uuden henkilöauton  ja 
 polttoaineen  (92  okt,  95E)  hinnan  reaailnen  kehitys vuosina  1960  -  1994  

Verojen  ja  maksujen osuus henkilöauton hinnasta  on  pysynyt viimeisen  15 
 vuoden aikana suunnilleen ennallaan, eli  50  prosenttina,  vaikka autoveroa onkin 

alennettu useaan otteeseen viime vuosina. Vuonna  1994 autoveroprosentti  oli 
 100.  Yhteensä kaikkien hankintaverojen osuus auton vähittäismyyntihinnasta 

oli  48  prosenttia vuonna  1994.  Verojen osuus nousi hieman vuonna  1994  autojen 
tuontihintojen nousun takia. 

Autoveron osuus auton hankintahinnasta  on  Suomessa suurempi kuin yleensä 
muissa maissa, vaikkakaan täsmällisiä hinta -ja verotietoja  ei ole ollut saatavissa. 
Hinnat  ja verot  vaihtelevat eri  mallien ja  merkkien kesken eri maissa. Samoin 
saman auton vakiovarustetaso vaihtelee eri maissa. Karkea  kuva  eri  maiden 
hintatasosta  saadaan vertaamalla jonkin tyypillisen auton hintaa. Tässä merkki 

 on Opel  Astra  1.6 GL 3-ovinen (varustetaso  vaihtelee,  kuva  24).  
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Maa 
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Kuva  24:  Henkilöauton  (Opel  Astra)  hinta  ja  verojen  ja  maksujen osuus hinnasta 
eräissä maissa vuonna  1993  

EU:n  vaikutus henkilöauton hintaan 

Lyhyellä aikavälillä Suomen liittyminen EU:in ei vaikuta henkilöauton  han-
kintahintaan.  Hinta riippuu lähinnä auton verotuksesta,  ja  niin auton kuin 
polttoaineenkin verotus ovat Suomessa EU:n keskitasoa korkeammat. Pitem-
mällä aikavälillä verotuksen harmonisointi voi alentaa auton hankintahintaa. 

 EU  on  jo  osin harmonisoinut arvonlisä-, valmiste-,  ja dieselpolttoaineverot. 
 Niille  on  sovittu vähimmäistasot, joita jäsenmaissa ei voi alittaa. 

Polttoaineen  hinnan kehitysnäkymät  

Henkilöauton muuttuvat kustannukset muodostuvat poltto-  ja voiteluaineiden 
 hinnasta, huollosta  ja  korjaamisesta, auton säilyttämisestä sekä vakuutusmak-

suista  ja  renkaista. Polttoainekustannukset ovat noin puolet muuttuvista kus-
tannuksista. Tässä tarkastellaan ainoastaan polttoaineen  hinnan  kehitystä  ja 
kehitysnäkymia.  Polttoaineen hinnasta  ja  siihen sisältyvistä veroista  on  saata-
vissa myös ulkomaalaista vertailutietoa. 

Polttoaineen hinta muodostuu raakaöljyn hinnasta, jalostus-  ja jakelukustan-
nuksista  sekä hintaan sisältyvistä veroista. Hintakehitys  on  ollut vuosina  1960 

 -  1995  taulukon  9  mukainen. 
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Taulukko  9: 	Polttoaineen (bensiini  92  okt.,  95E)  hintakehitys sekä verojen osuus 
hinnasta vuosina  1960  -  1995  

Vuosi Polttoaineen hinta Verojen osuus  

pil  Real.  hinta,  p/I ReaL keh. p/I %  
vuoden  1995 1960= 100  

hintataso  

1960 52 522 100  - -  

1965 56 436 83 35 62 
1970 67 416 80 39 53 
1975 123 435 83 72 58 
1980 298 634 117 106 37 
1985 360 509 98 135 35 
1990 370 411 79 191 52 
1991 390 416 80 226 58 
1992 405 421 81 261 64 
1993 437 445 86 319 73 
1994 452 452 87 322 73  
1995(tammikuu)  502 502 97 363 72  

Reaalisesti polttoaineen hinta  on  ollut Suomessa korkeimmillaan toisen 
energiakriisin aikana vuonna  1980,  jolloin silloinen  92  oktaaninen  bensiini 
maksoi vuoden  1995  rahan arvon mukaan  6,35  mk/1. Halvimmillaan  bensiini 
oli vuonna  1986,  jolloin  92  oktaaninen  maksoi nykyrahassa  3,92  mk litralta. 

Verojen osuus polttoaineen hinnassa  on  vaihdellut melko paljon. Polttoai-
neveroilla  on  tasoitettu  jonkin verran hintavaihteluita. Nykyään lähes kolme 
neljäsosaa polttoaineen hinnasta  on  erilaisia veroja  ja  maksuja. 

Polttoaineen hinta  on  Suomessa vuoden  1995  alussa kolmanneksi kalleinta 
Euroopassa. Sekä veroton hinta  ja veron  osuus hinnasta ovat Suomessa 
Euroopan keskimääräisiä hintoja suurempia. Polttoaineen hintoja eräissä 
Euroopan maissa  on  esitetty kuvassa  25.  
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Kuva  25:  Polttoaineen (bensiini,  95  okt.)  veroton  ja  vero/unen  hinta eräissä Euroo-
pan maissa  2.1.1995  

Asiantuntijat ovat erimielisiä raakaöljyn hintakehityksestä. Kuluttaj ahintaan 
raakaöljyn hinnalla ei tosin ole paljoakaan merkitystä, koska raakaöljyn osuus 
bensiinin kuluttajahinnasta  on  nykyään noin  10  prosenttia. Polttoaineen 
kuluttajahinta määräytyykin jatkossa paljolti polttoaineelle asetettavista 
ympäristöveroista, joiden minimitason siis  EU  määrittää. 

Kirjallisuutta:  

Commission of the European Communities: The future development of the common 
transpost policy. A global approach to the construction of a Community framework for  
sustsinable  mobility 

LM:  Liikenteen  väylähankkeiden vaikutusselvitysten yhdenmukaistaminen.  Liikenne-
ministeriön julkaisuja  26/94  

Öljyalan  keskusliitto: Öljytuotteiden  ja  maakaasun myynti Suomessa.  Kuukausittainen 
 moniste.  

Automobil-importorernes sammenslutning: Vejtransporten i tal og tekst  1994 

5.7  Ajokorttien  määrän kehitys 
Ajokorttien  määrä  ja  määrän kehitys ilmentävät asennoitumista henkilöautoa 
kohtaan sekä olemassa olevaa potentiaalia henkilöautokannan kasvulle. Muihin 
autoistuneisiin maihin verrattuna  Suomi  alkoi autoistua myöhään. Autojen 
määrä alkoi lisääntyä vasta  1960-luvulla. Tästä syystä myös ajokorttitiheys  on 

 vanhemmilla ikäryhmillä toistaiseksi alhainen. Miesten ajokorttitiheys piene-
nee selvästi yli  50-vuotiaiden  keskuudessa. Naisten ajokorttitiheys alkaa pienetä 

 jo  45  ikävuoden jälkeen. 
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Ajokorttien  määrä  on  kasvanut Suomessa tasaisesti  1960-luvulta lähtien. 
Vuosina  1960 -  1985  henkilöauton kuijettamiseen oikeuttavia kortteja ajettiin 

 70 000 - 80 000  kappaletta vuosittain. Tämän jälkeen kasvu  on  pienentynyt. 

Ajokorttien määrä  on  lisääntynyt myös  1990-luvun  laman  aikana, vaikka 
henkilöautokanta onkin pienentynyt. Kun vuonna  1990  oli  1,37 ajokorttia 

 henkilöautoa kohden, vuonna  1993  kortteja oli  1,55  kappaletta autoa kohden. 
Ajokorttien määrän kehitys vuosina  1980 -1993 on  esitetty taulukossa  10:  

Taulukko  10:  Ajokorttien  määrän kehitys sekä ajokortililsten prosenttiosuus suku-
puolen mukaan ajokortti-ikäisestä väestöstä vuosina  1980  -  1994 

 Suomessa 

Vuosi Ajokorttien  lukumäärä 
Naiset %-osuus Miehet %-ouus  Kaikki %-osuus Lkm:n  

kasvu, kpl  
1980 711 060 38 1259892 74 1970952 55 74773 
1985 925 698 47 1411 464 79 2337 162 62 70857 
1988 1055191 53 1481 318 81 2536888 66 69264 
1989 1098951 55 1501 968 82 2600919 68 64031 
1990 1137569 57 1525696 84 2663265 69 62346 
1991 1162313 58 1580008 85 2742321 71 79056 
1992 1189021 59 1599150 86 2788150 72 45829 
1993 1213378 60 1618420 86 2831 798 73 43648 
1994 1240410 61 1640915 87 2881 325 73 49521  

Ajokorttien  määrän kasvun pysyminen lähes ennallaan myös  laman  aikana  on 
 tulkittavissa siten, että liikenteen kasvu ei ole normaalioloissa vielä hidastu

-massa.  Liikenteen väheneminen  1990-luvulla  on  seurausta taloudellisesta 
lamasta,  ja  taloudellisen kasvun alettua myös liikenteen kasvu palautuu 'nor-
maaliksi'. Ajokorttien määrän kehitys sukupuolen mukaan vuosina  1980- 1994 
on  esitetty myös kuvassa  26.  

Ajokortteja, kpl 
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Kuva  26:  Ajokorttien  määrän kehitys vuosina  1980  -  1994  sukupuolen mukaan Suo-
messa 
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Vuosina  1988  ja  1994  ajokorttitiheys  oli Suomessa,  ja  vuonna  1993  Ruotsissa 
 ja  vuonna  1993  USA:ssa  koko  väestöstä  ja  ajokortti-ikäisestä  väestöstä las-

kettuna seuraavanlainen:  

Suomi Suomi  Ruotsi  USA 
88 	94 	93 	93  

Ajokortit,  %:a  väestöstä 	 51,2 	56,5 	60,5 	67,1  
Ajokortit,  %:a  ajokortti-ikäisestä väest. 	66,4 	73,4 	77,7 	87,6  

USA:ssa  ajokorttitiheys  on  noin  20  prosenttiaja  Ruotsissa  6  prosenttia suurempi 
kuin Suomessa ajokortti-ikäisestä  väestöstä laskettuna.  

Ajokorttien  määrä vuonna  2020  

Suomessa ei ole tehty varsinaisesti ennustetta  ajokorttien  määrästä. Suomea 
aikaisemmin  autoistuneiden  maiden  ajokorttitiheyden  kehityksen perusteella 
voidaan kuitenkin melko  luotettavasti  arvioida  ajokorttien  määrän  ja  tiheyden 

 kehitystä.  Ajokorttitiheys  on  edelleen kasvussa USA:ssa vanhemmissa ikä- 
ryhmissä. Vuonna  1993  USA:ssa  70  vuotta  täyttäneillä  miehillä oli  89  pro-
sentilla ajokortti. Kokonaisuutena USA:ssa  ajokorttitiheys  on  pienentynyt viime 
vuosina. Syynä tähän  on  ollut  se,  että nuoret eivät ole ajaneet kortteja enää 
samaan tahtiin kuin aikaisemmin, lieneekö joku oire  sikäläisestä yhteiskun-
takehityksestä.  

Norjassa  on  tehty  ajokorttiennuste  vuodelle  2025.  Ennusteen mukaan  86  pro-
sentilla miehistä  on  ajokortti vuonna  2025.  Naisilla vastaava prosenttiluku  on 
76  ja koko  väestössä  81.  Luvut  on  laskettu ajokortti-ikäisestä,  eli yli 

 1 5-vuotiaasta väestöstä. USA:ssa  89  prosentilla miehistä oli ajokortti vuonna 
 1992  ja  80  prosentilla naisista  ja koko  väestöllä  87,6  prosentilla.  

Ajokorttitiheyden  kasvuvauhti hidastuu Suomessa, koska ajokortti-ikään tule-
vat  ikäryhmät  ovat aikaisempaa pienempiä,  ja  toisaalta  ajokorteissa  alkaa ilmetä 
myös 'poistumaa'. Koska Suomessa  nuorten  ajokorttitiheys  on  yhtä suuri kuin 
USA:ssa, voidaan olettaa, että Suomen  ajokorttitiheys  on  vuonna  2020  suun-
nilleen sama kuin USA:ssa nyt  tai  Norjassa vuonna  2020.  Tämän perusteella 

 on  arvioitu, että vähintään henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavia  ajokortteja 
 on  Suomessa vuonna  2020  noin  3,4  miljoonaa.  

Ajokorttien  määrän kehitys vuosina  1980- 1994  kortinhaltijan  iän  ja  sukupuolen 
mukaan  on  liitetaulukossa  4.  

Kirjallisuutta:  
U.S.  Department of Transportation. Federal Highway Administration:  Hihgway  Statistics 
1993.  
Vegdirektoratet:  Norsk  veg-  og  vegtrafikkplan  1994-97. Oslo 1991. 
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5.8  Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen kehitys  
Aluerakenteella  tarkoitetaan tässä väestön  ja  toimintojen sijoittumista maan eri 
osiin sekä taajamiin että  haja-asutusalueille. Yhdyskuntarakenteella  tarkoite-
taan yhdyskunnan sisäistä rakennetta eli asuntojen, työpaikkojen  ja  palvelujen 
keskinäistä sijoittumista. Kansainvälisesti verrattuna sekä alue- että yhdys-
kuntarakenne ovat Suomessa hyvin  haj anaisia.  

Suomen aluerakenne  on  pysynyt vuosien  1960-  ja  1970-lukujen nopean 
rakennemuutoksen jälkeen lähes ennallaan  1980-luvulta lähtien.  1 980-luvulta 
lähtien väestön määrä  on  vähentynyt hieman Mikkelin  ja  Kymen  ja  Poh-
jois-Karjalan läaneissä, mutta muissa lääneissä  on  ollut vähäistä kasvua. 
Uudenmaan  ja  Oulun lääneissä kasvu  on  ollut kuitenkin selvästi muita läänejä 
nopeampaa. Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan väestön alueellinen 
jakautuminen pysyy ennallaan myös vuonna  2020  (ks. luku  5.1).  Kuvassa  27 
on  esitetty väestömäärän muutokset lääneittäin vuosina  1980 - 1994. 
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LAhde:  TK 	 TIEL -  Tutkimuskeskus  1995 

1)  Kuntia liitetty Hänieen lääniin  

Kuva  27:  Väestömäärän prosentuaaliset  muutokset lääneittäin vuosina  1980  - 
 1994  

Pitkällä aikavälillä maatilojen määrä vähenee  mm. EU:in liittymisen  takia 
puoleen  tai  yhteen kolmasosaan nykyisestä. Tulevaisuuden aluerakenteen 
kehitykseen vaikuttaa  se,  missä määrin maaseudulle syntyy korvaavia elin-
keinoj aja ammatteja. Myös luomuviljelylle saattaa Suomessa olla markkinoita, 
koska meillä maapera  on  suhteellisen puhdasta Keski-Eurooppaan verrattuna. 
Aluerakenteen kehitykseen vaikuttaa jatkossa myös  se,  minkälaista maatalou-
den tukipolitiikkaaja aluepolitiikkaa maassa harjoitetaan,  ja  millaisiin tukiaisiin 

 EU  suostuu  ja  Suomessa  on  varaa. 
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Vaikka läänien asukasluvut eivät ole viime vuosina paljoakaan muuttuneet, 
läänien sisällä  on  muutettu  haja-asutusalueilta  taajamiin. Tilastokeskus laskee 
taajama-  ja haja-asutusväestön  osuudet lO-vuotiskausittain väestönlaskennan 
yhteydessä. Taajama-aste (taajamissa asuvan väestön osuus  koko  väestöstä)  on 

 kehittynyt vuodesta  1960  lähtien seuraavasti: 

Taajamaväestön osuus,  %  

1960 55,9 
1970 64,1 
1980 72,1 
1990 79,1  

Taajamiin  on  muutettu muualle kuin kaupunkikuntiin. Vuonna  1975 kau-
punkiväestön  osuus nousi Suomessa  60  prosenttiin,  ja kaupunkiväestön  osuus 

 on  pysytellyt  sen  jälkeen ennallaan.  Haja-asutusalueilta  on  muutettu siis 
maaseutukuntien taajamiin. Kaupunkien väestöosuuden  on  arvioitu alkavan 
kasvaa jälleen vuoden  2000  tienoilla.  

Suomi  onkin hyvin 'maalainen' maa kansainvälisen vertailun perusteella. 
Ruotsissa, Tanskassa  ja  Saksassa kaupunkiväestön osuus  on 85  prosenttia, 
Britanniassa  ja  Hollannissa  89,  Belgiassa  96  prosenttia sekä yleensä teolli-
suusmaissa yli  80  prosenttia. 

Teollisuusmaissa suurkaupunkien kasvu  on  selvästi hidastunut,  ja  ihmiset ovat 
alkaneet muuttaa pienempiin kaupunkeihin  ja maaseudullekin. 'Vastaurbani-
saatio'  -suuntaus alkoi USA:ssa  ja  Kanadassa  jo  1970-luvulla.  1980-luvulla 
ilmiö levisi Eurooppaan  ja  muihin kehittyneisiin teollisuusmaihin. 

Saksassa  ja  Sveitsissä  ja  muuallakin Keski-Euroopassa  on  alettu muuttaa suu-
rista kaupunkikeskuksista kyliin. Ihanteellisena kotipaikkana pidetään hyvän 
moottoritiematkan päissä olevaa kylää, jossa ovat tärkeimmät peruspalvelut. 
Suomessa syvä maaseutu sijaitsee niin kaukana suurista kaupungeista, että 
vastaavaa muuttoliikettä ei meillä tapahtune. Etätyö  ja  paranevat tietoliiken-
neyhteydet saattavat kuitenkin jossain maan n  lisätä maaseutumaista asutusta. 

Suomen suuri autonkäyttö verrattuna muihin autoistuneisiin maihin selittyykin 
osaltaan maan maalaisuudella. Maaseutukunnissa henkilöauton käyttö kotita-
loutta kohden  on  noin  50  prosenttia suurempi kuin kaupunkikunnissa. 

Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen vaikutus henkilöautoliikenteeseen 

Karkealla tasolla alue-ja  yhdyskuntarakenteen vaikutusta henkilöautoliiken-
teeseen voidaan mitata autonkäytön määrällä maan eri osissa  ja  eri kunta- 
muodoissa. Tielaitoksen tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan sekä henki-
löauton omistus että  sen  käyttö lisääntyvät pohjoiseen päin mentäessä. Kun 
keskimääräistä autoistumista (kotitalouden autojen suorite) merkitään luvulla 

 100, autosuoritteet suuralueittain  olivat vuonna  1990  seuraavat: 
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Etelä-Suomi 	 92  
Väli-  Suomi 	 108  
Pohjois-Suomi 	 122 

Koko  maa 	 100  

Pohjois-Suomessa siis autoliikenteen tarve  on  noin  30  prosenttia suurempi kuin 
Etelä-Suomessa. Verrattaessa eri kuntamuotojen suoritteita, voidaan arvioida 
yhdyskuntarakenteen vaikutusta autoliikenteeseen. Eri kuntamuodoista saa-
daan seuraavat vertailuluvut:  

Helsinki 55  
Pääkaupunkiseutu  67  
Kaupungit  84  
Taajaan asutut  kunnat  124  
Maaseutumaiset  kunnat  123 

Koko  maa 	 100  

Helsingissä  ja  pääkaupunkiseudulla henkilöautoliikennettä  on  kotitaloutta 
 kohden siis noin puolet verrattuna maaseudun kuntiin. Maaseutukunnissa 

autoliikenne  on  kotitaloutta  kohden noin  50  prosenttia suurempi kuin kau-
pungeissa. Erot autontarpeen suhteen kasvavat vielä, kun verrataan eri asu-
mistalotyyppien synnyttämä.ä henkilöautoliikennettä. Talotyyppien väliset 
vertailuluvut olivat mainitussa tutkimuksessa seuraavat: 

Kerrostalo 	 62  
Rivitalo 	 104  
Omakotitalo 	 138  

Kaikki talotyypit 	 100  

Omakotialueen  synnyttämä liikenne  on 2  -  3-kertainen kerrostaloihin  ver-
rattuna. Yllättävää  on  selvä ero omakotitalojen  ja  rivitalojen välillä.  En 

 talotyyppien  synnyttämiin liikennesuoritteisiin  on  kuitenkin suhdauduttava 
varauksellisesti, koska asumistapaan vaikuttavat selvästi  mm.  tulot, mitkä 
sinänsä lisäävät auton omistustaja käyttöä. 

Kuntamuodon  ja  talotyypin vaikutus henkilöautoliikenteen syntyyn  on  hyvin 
samanlainen  koko  maassa: kaupungeissa autosuorite  on  kotitaloutta  kohden 
selvästi pienempi kuin maaseudun kunnissa. Samoin omakotialueilla suorite  on 

 koko  maassa selvästi suurempi kuin muiden talotyyppien alueilla. Tämä vah-
vistaa sitä käsitystä, että alue-  ja  yhdyskuntarakenteella  on  selvä vaikutus 
autoliikenteen määrään. 

Pientaloasuminen  on  Suomessa lisääntymässä, mikä luo paineita yhdyskunta-
rakenteen edelleen  haj  aantumiselle.  Joka tapauksessa yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen  vie  pitkän ajan myös aktiivisen liikenne-  ja  maankäyttöpolitiikan 

 vallitessa. 

Yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttaa pitkällä aikavälillä huomattavasti 
maankäyttöä muovaavien lakien sisältö. 
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Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen tiivistämismandollisuudet 

Suomen kaupungit ovat todennäköisesti väljimmin rakennettuja  ja hajautu-
neimpia koko  maailmassa, vaikka pääasiallisin rakennustyyppi  on  kerrostalo. 
Kuitenkin Suomessa asutaan eurooppalaisittain ahtaasti. Taajamien asukasti-
heys  on  Ruotsissa  ja  Norjassa yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna. 

Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen  on  Suomessa kuitenkin olemassa mah-
dollisuuksia. Kaikissa kunnissa  on  olemassa  10 - 30  vuodeksi eteenpäin kaa-
voitettuja alueita, joilla usein  on  jo  olemassa kunnallistekniset ym. palvelut. 
VTT  on  laskenut, että kaikkiaan Suomessa  on 170  milj  .k-m2  täydennysraken-
tamispotentiaalia,  mikä vastaa  4,3  miljoonan asukkaan asuntotarvetta. Suomen 
asukasluku voitaisiin tämän perusteella lähes kaksinkertaistaa laajentamatta 
kaupunki-  ja  taajama-alueita juuri lainkaan. 

Täydennysrakentamisella saavutettavat säästöt voivat olla kymmeniä mil-
jardeja, mikäli vaihtoehtona  on  uusien alueiden käyttöönotto. Säästön suuruus 
riippuu siitä, miten hyvin pystytään hyödyntämään alueilla tehdyt infrastruk-
tuuri-investoinnit. Tiiviitä kaupunkeja  ja  taajamia voidaan rakentaa myös 
pientalovaltaisesti, kuten  mm.  tanskalainen  tai  hollantilainen rakennustapa 
osoittavat. 

Tiivistäminen  on  edullista kuitenkin  vain  tiettyyn rajaan asti. Liian suuri 
rakennustehokkuus puolestaan tulee yhteiskuntataloudellisesti kalliiksi  ja 

 ekologisesti kestämättömäksi. Tämä johtuu kalliista ylikorkeista rakennuksista, 
monitasoratkaisuista liikenneverkoissa  ja pysäköintitiloissa.  Lisäksi liikenne 
ruuhkautuu  ja  ilmansaasteet lisääntyvät  ja  aiheuttavat terveyshaittoja. 

Kirjallisuutta: 
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Liikenne  ja  maankäyttö. Esiselvitys. Tielaitoksen  selvityksiä  24/1 992,  Tiehallitus,  Tien- 
suunnittelu.  

1K:  Tietoaika  571994.  
Kokkarinen, Veijo: Kotitalouksien henkilöauton omistus  ja  käyttö vuonna  1990.  Tielai

-toksen  selvityksiä  13/1994. 

Lahti,  Pekka: Liikenne  ja  yhdyskuntarakenne - tehostamis-  ja  tiivistämismandolli-
suuksia.  Artikkeli Tulevaisuuden näkymiä  3/1 995.  Tielaitos  1995. 

5.9  Elämäntavat, arvot  ja  asenteet 
Arvot  ja  asenteet 

Arvot ovat suhteellisen pysyviä,  ja  muutokset tapahtuvat lähinnä sukupolvittain. 
Tällä hetkellä suomalaisten perusarvot ovat hyvin konkreettisia. Ne liittyvät 
terveyteen, omaan  ja  läheisten turvallisuuteen  ja  hyvinvointiin sekä tunteeseen 
siitä, että pystyy itse vastaamaan asioistaan. 

Kansainvälisessä vertailussa  Suomi  osoittautuu arvomaailmaltaan Itä-  ja  Län-
si-Euroopan rajamaaksi. Meille  on  tyypillistä länsieurooppalainen tasa-arvoon 
sitoutuminen, mutta vältämme itäeurooppalaisten tavoin ongelmien aktiivista 
hallintaa. Suomalaisten  on  helppo ottaa  asiat annettuina,  mutta vaikea tarttua 
niihin. Välttelemme asioiden muuttumista. Suomalainen turvautuu herkemrnin 
sovinnaiseen ratkaisuun  ja selviytymiseen  kuin etsii parasta mandollisuutta  ja 

 menestystä.  Laman  vaikutus  on  ollut voimakas erityisesti turvallisuutta  ja 
yhdenmukaisuutta arvostaviin  suomalaisiin. 

Perusarvot eivät liene viime aikoina muuttuneet. Mielipide-ja asenneilmastoon 
 on  sen  sijaan vaikuttanut  se,  että markkinatalouden normisto  on  lyönyt itsensä 

läpi  1980-luvun kuluessa. Politiikoilta suomalaiset odottavat perusarvojen 
kunnioittamistaja moraalista otetta päätöksenteossa. Puoluekriittisyys  on  kui-
tenkin edelleen hyvin selvä piirre  ja  suuntaus tuntuu olevan suorempaan  kan-
salaistoimintaan. Huolestuneisuus hyvinvointiyhteiskunnan  säilymisestä  on 

 ilmeinen. 

Asenteet  laman  jälkeen 

Vuonna  1991  alkanut  lama  näkyi välittömästi kansalaisten asennemuutoksissa 
lisääntyneenä huolestuneisuutena.  Sen  sijaan yritysjohto  ja  yhteiskunnalliset 
vaikuttajat suhtautuivat vielä tuolloin tulevaisuuteen luottavaisemmin  ja  tie-
dostivat lamatilanteen  vasta myöhemmin. 

Vuonna  1995  taloudellinen tilanne  on  parantunut. Tämä heijastuu asennetasolla 
siten, että taloudellisella kasvulla nähdään olevan jopa itseisarvoa. Kasvua ei 
myöskään pidetä enää luonnonsuojelun vaihtoehtona. Ympäristön säilymisen 

 ja  taloudellisen kasvun yhteensovittamisen ajatus näyttää saavan kannatusta. 
Jonkinasteista 'kovien' arvojen palaamistakin  on  havaittavissa  lama-ajan esiin 
tuoman sosiaalisen vastuuntunnon sijaan  ja  lisäksi. Päättäjien sosiaalista  vas-
tuuntuntoisuutta on  epäilty. Säästäväisyys  on lisääntynytja riskinottohalukkuus 

 vähentynyt. Markkinatalouden toimivuuteen ollaan  varsin  tyytymättömiä, 
mutta yrittämisen arvotus  on  korkealla. Ylipäänsä taloudellisella kasvulla  on 

 uutta kannatusta. 
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Ympäristönsuojelu saa laajaa kannatusta, vaikkakin ympäristöarvot ovatj ääneet 
 taka-alalle  1980-luvun huipusta. Ympäristöarvot eivät ole sisäistyneet usein-

kaan todelliseksi käyttäytymiseksi. Ympäristön saastuminen herättää  kyllä 
huolestuneisuutta,  mutta ratkaisupyrkimykset  ja  omakohtaiset teot siirretään 
helposti tulevaisuuteen. Pitkällä aikavälillä luonto kuitenkin menee kasvun 
edelle. 

Asennoituminen kansainvälistymiseen jakaa suomalaiset kahtia. Erityisesti 
vanhempien  ja  vähemmän koulutusta saaneiden ihmisten keskuudessa kan-
sainvälistyminen koetaan uhkana  ja  sitä pelätäänkin. Nuorempi  ja  enemmän 
koulutettu  osa  suomalaisista taas kokee kansainvälistymisen mandollisuutena, 

 ja  suhtautuu siihen optimistisesti,joskaan  kovin  paljoa ei 'eurooppalaistumisen' 
varaan lasketa. Kansallishengen korostamista  on  havaittavissa  ja  se  tuntuu 
olevan luonteeltaan puolustuksellista. 

Työelämän nähdään olevan suurien muutoksien edessä. Ammattitaitovaati-
mukset kasvavat,  on sopeuduttavajatkuvaan kouluttautumiseen  ja muuttuviin 
työsuhteisiin,  vaaditaan joustavuutta. Työelämän muutospaineet  on  sisäistetty 
laajasti. 

Tulevaisuuden uhat 

Kansa yleensä uskoo maamme taloudellisen tilanteen paranevan tulevaisuu-
dessa, mutta vaikuttajat näkevät taloudellisten  ja  sosiaalisten ongelmien 
korostuvan huomattavasti nykyistäkin enemmän seuraavan kymmenen vuoden 
kuluttua, vaikka työllisyys paranisikin. 

Kansakunnan sisäinen yhtenäisyys tuntuu kansalaisten mielissä olevan 
uhattuna. Myös kaupunki-maaseutu -jako  näyttää olevan kärjistymässä  ja  kau-
punkilaiset katsovat, ettei heidän velvollisuutensa ole maaseutuasutuksen 
tukeminen. 

Tulevaisuuden mandollisuudet 

Suomalaisten usko tulevaisuuteen  on  nyt  laman hellittäessä  selvästi parantunut 
 lama-ajan henkisestäkin lamasta. 

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksina pitävät niin kansa kuin vaikuttajatkin 
teollisuuteen  ja  kauppaan, osaamiseen, asennoitumiseen, nyky-yhteiskuntam-
me piirteisiin sekä luontoon liittyviä seikkoja. Kansa uskoo koulutuksen, oikean 
asennoitumisen sekä yleisen osaamisen olevan tulevaisuudessa suurimpia 
vahvuuksiamme. Vaikuttajat korostavat näiden lisäksi nykyisen yhteiskunta-
järjestelmän merkitystä, kansallista identiteettiämme  ja luontoamme.  

Osaamisen, tietotaidon  ja yrittäjyyden  arvojen korostaminen  mm. historian 
 saavutusten  tai  huippu-urheilun kustannuksella merkitsee muutosta kansalli-

seen identiteettiimme. Näiden arvojen aikaisempaa korostuneempi esille tule-
minen kansalaisten keskuudessa osoittaa luottamista kansalliseen selviytymi

-seen.  Myönteisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat  25  - 40-vuotiaat koulutetut 
kaupunkilaiset. 
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Tienpidon  arvot 

Tielaitoksen  toiminnassa pidetään tärkeänä tieverkon nykyisen kunnon 
ylläpitämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa tienpinnan unen  ja epätasaisuuksien 

 korjaamista, teiden auraamistaja liukkauden estämistä. Suolankäyttöä halutaan 
kuitenkin vähentää ympäristösyistä. Ensisijaisina säästökohteina pidetään 
moottoriteidenja muiden uusien tieyhteyksien rakentamista. Auton hankintaan 

 ja  käyttöön liittyviä verojen  ja  maksujen korotuksia vastustetaan laajasti. 

Kirjallisuutta: 

Epävarmuuden aika  -  Matkalla uuteen. Raportti suomalaisten asenteista  1995.  Elinkei-
noelämän valtuuskunta  1995.  

Kansa tienhaarassa. Raportti suomalaisten asenteista  1993.  Elinkeinoelämän valtuus-
kunta  1993.  
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5.10  Liikennepolitiikan tavoitteita 
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin maamme liikennepolitiikka määräytyy 
osittain EU:n noudattamasta liikennepolitiikasta. Toisaalta liikenteen määrään 

 ja kulkumuotojakautumaan  voidaan vaikuttaa omassa maassa harjoitettavalla 
alue-ja yhdyskuntarakennetta muovaavalla  alue-ja maankäyttöpolitiikalla  sekä 

 vero- ym. yhteiskuntapolitiikalla. 

EU:n  vaikutus liikennepolitiikkaan näkyy  mm.  ajoneuvojen mitoissa  ja pai
-noissa. Mikäli Suomessajoudutaan ottamaan  EU-direktiivien  mukaiset mitat  ja 

 painot käyttöön, merkitsisi  se  raskaan liikenteen lisäkasvua, lisäkustannuksia 
 ja  myös enemmän onnettomuuksia. Ainakin kesällä  1995  näytti kuitenkin siltä, 

että mitta-  ja painoasiassa  voidaan päätyä kompromissiin, jossa painot eivät 
Suomessa muutu, mutta toisaalta joudutaan sallimaan nykyistä pitempiä ajo-
neuvoyhdistelmiä. 

EU:n  komission  valkoisessa kirjassa korostetaan yhtenäisen,  koko  Euroopan 
laajuisen liikenne-  ja kuljetusverkon  aikaansaamista.  Se  muodostuu kaikista, 
toisiinsa hyvin sovitetuista liikennemuodoista. Näitä tavoitteita  EU: ssa 

 toteutetaan ns.  TEN-verkkojen muodostamisella. Edelleen  EU  katsoo, että lii-
kennesektori  on  avainasemassa hiilidioksidipitoisuuden vakiinnuttamiseksi 
vuoden  1990  tasolle vuoteen  2000  mennessä kasvihuoneilmiön torjumiseksi  ja 

 luonnonvarojen säästämiseksi. 

Ympäristötavoitteiden  toteuttamiseksi  ja  kestävän kehityksen saavuttamiseksi 
 EU  edellyttää, että liikennepalvelujen käyttäjät maksavat niistä täyden  hinnan, 
 johon sisältyvät myös ns. ulkoiset kustannukset. Ulkoisten kustannusten 

sisällyttämistä liikenteeltä perittäviin veroihin  ja  maksuihin  EU  pitää ympä-
ristöpolitiikkansa peruselementtinä. 
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EU:n  asettamien liikennepoliittisten tavoitteiden lisäksi liikenteeseen voidaan 
vaikuttaa omalla liikenne-  ja yhteiskuntapolitiikalla.  Toinen parlamentaarinen  
liikennekomitea  on  asettanut tavoitteeksi minimiliikenneperiaatteen, jonka 
mukaan sekä henkilöiden että tavaroiden kuijettaminen pitää tapahtua mah-
dollisimman vähäisellä liikenteellä. 

Kestävän liikennepolitiikan toteuttamiseksi liikennesuunnittelu  on integroitava 
 kiinteästi muuhun yhteiskunta-  ja  yhdyskuntasuunnitteluun sekä maankäyttö-

politiikkaan. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi suoritettavien toimenpitei-
den pitää olla toisiaan täydentäviä  ja  tukevia. Polttoaineen hinnankorotusten 
vaikutus tehostuu,  jos  samanaikaisesti toteutetaan yhdyskuntarakennetta  tu-
vistäviä toimenpiteita.  

Kestävän yhteiskuntapolitiikan toteuttamiseksi markkinavoimat  on  saatava 
hallintaan. Nykyinen kaavoituskäytäntö, jossa rakennetaan uusille alueille 
vanhojen täydentämisen sijasta  ja automarketteja  sijoitetaan muusta taajama- 
rakenteesta erilleen  ja  yleensä  automatkojen  päähän, hajauttaa yhdyskuntara-
kennetta, mistä koituu yhteiskunnalle lisää infrastruktuurikustannuksia.  

Rion ympäristökokouksen seurantakokous  pidettiin keväällä  1995  Berliinissä. 
Kokouksen tulosten perusteella  Rion  tavoitteiden saavuttaminen näyttää hyvin 
epävarmalta. Koska energiaverotus  on kilpailukykykysymys,  pitäisi kaikkien 

 maiden  tulla  tavoitteiden taakse. Tähän mennessä erityisesti  USA onjarruttanut 
energiaverojen  korottamista. 

Kirjallisuutta:  

Commission of the European Communities: The future development of the common 
transport policy. A blobal approach to the construction of a Community framework for 
sustainable mobility. 

LM:  Suomen Iiikenneinfrastruktuuri  2010.  Julkaisuja  15/95  

Liikenne  2000.  Toisen Parlamentaarisen liikennekomitean mietintö  (KM 1991:3). 

5.11  Suomalaisen yhteiskunnan suuntia  
Suomi on  ollut hyvinvoiva kansakunta.  Se on  saavuttanut asemansa vuosi-
kymmenien kuluessa ennen kaikkea työllä, yrittämisellä, julkisen  vallan  vah-
valla asemalla  ja  kansallisen yhtenäisyyden politiikalla. 

Suomalaisen yhteiskunnan rakentamista  on  ohjannut pohjoismainen hyvin-
vointimalli: kansalaisten tasavertainen kohtelu, julkisen  sektorin  vastuu 
peruspalvelujen tuotannossa, sukupuolten suhteellisen tasa-arvoinen asema, 
täystyöllisyyden tavoittelu, tuloerojen pienuus sekä köyhyysrajan alapuolella 
elävien suhteellisen pieni määrä. Tämä malli  on  joutunut taloudellisen kehi-
tyksen heikkenemisen takia vaikeuksiin. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa  on  meneillään samanaikaisesti yksilöitymisenja 
globalisoitumisen kehityssuunnat. Yksiloityminen ilmenee  mm.  siten, että 
ihminen ei ole aiemmassa määrin tietyn ryhmän  tai  luokan jäsen, vaan  hän  on 

 samanaikaisesti monien, osittain päällekkäistenkin sosiaalisten ryhmien  ja 
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järjestelmien jäsen. Globalisoituminen ilmenee yhtäältä  koko  maailman 
tapahtumien nopeana heijastumisena suomalaiseen todellisuuteen, toisaalta 
kansainvälisten yhteyksien lisääntymisenä elämän eri alueilla. 

Yhteiskuntien ohjattavuus  on  vähenemässä.  Mm.  poliittisen käyttäytymisen 
ennustettavuus  on  heikentynyt,  ja  maailmantalouden heilandukset ohjaavat 
aikaisempaa enemmän kansallista päätöksentekoa. 

Kansallisvaltion asema  on  muuttumassa. Sitä murentaa  mm.  Euroopan  tabu-
dellinenj a  poliittinen integroituminen.  Osa kansallisestä  päätöksenteosta siirtyy 
ylikansallisille elimille. Toisaalta kansallisvaltion päätöksentekoa siirtyy myös 
alemmille tasoille, alueille  ja  kuntiin. 

Kansalaisyhteiskunnan  merkitys  on  kasvamassa. Kansalaisjärjestöt  ja  muut 
pienryhmät osallistuvat enenevässä maann  vapaaehtoisvoimin  mm.  ympäris-
tönsuojeluun, humanitääriseen toimintaan  ja  kulttuuriin liittyviin tehtäviin. 

Eriarvoisuus  on  lisääntymässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Pitkään jatkunut 
 lama,  työttömyys  ja konkurssit  luovat ryhmiä, joiden elintaso laskee jyrkästi. 

Myös sukupolvien  välisen  oikeudenmukaisen tulonjaon toteuttaminen vaa-
rantuu heikon talouskehityksen takia. Seurauksena saattaa olla yhteiskunnan 
luokkajako hyväosaisiin työllisiin  A-luokan kansalaisiinjatoisaaltapitkäaikais

-ja nuorisotyöttömien  muodostamaan huonompiosaisten  B-luokan kansalaisiin. 

Identiteettiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet eurooppalaisissa yhteiskun-
nissa, joissa ne ilmenevät  mm. kansallisina  ja etnisinä ristiriitoina.  Myös Suo-
messa  on  käynnissä identiteettikriisi, joka meillä yhdistyy nopeiden muutosten 
aiheuttamaan turvattomuuteen  ja  taloudellisen  laman  aiheuttamaan henkiseen 

 lamaan.  

Yhteiskunnan kehityksen suunnista kerrotaan myös vaihtoehtoisten tulevai-
suuden skenaarioiden kuvaamisen yhteydessä. 

Kirjalilsuutta:  

Suomen tulevaisuus  ja  toimintavaihtoehdot,  valtioneuvoston selonteko Eduskun-
nalle. Valtioneuvoston kanslia. VNK  1994.  

Avautuva  Suomi,  tulevaisuuden haasteet. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.  VAlT 
 1994.  

Romppainen,  A.:  Talousnäkymät  ja  talouspolitiikka pitkällä sihdillä.  Artikkeli Tulevai-
suuden  riäkymiå  4/93.  Tielaitos  1993.  
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Henkilöautoliikenteen perusennusteessa  oletetaan nykyisten kaltaisten  (tai 
 pikemminkin ennen lamaa vallinneiden) suuntausten (trendien) jatkuvan myös 

tulevaisuudessa. Liikenne-  ja  yhteiskuntapolitiikan oletetaan olevan suurin 
piirtein sellaista, kuin  se on  ollut  parin  viime vuosikymmenen aikana. Henki-
löauton valta-asema liikkumisessa säilyy. Liikenteen kustannukset nousevat 
jonkin verran  mm. ympäristöverojen  lisääntymisen takia, mutta tulojen myös 
kasvaessa hintojen nousu ei juurikaan vähennä liikenteen kasvua. 

Henkilöautoliikenteen perusennusteessa  liikenteen kehitykseen vaikuttavat 
tulokehitys  ja demografiset  tekijät. Väestön kasvulla ei ole  kovin  suurta 
merkitystä, mutta kotitalouksien lukumäàrän kasvulla  on.  Myös väestön ikä-
rakenteen muutoksella  on  vaikutusta sekä autojen määrään että auton käyttöön. 
Tulojen kasvu lisää autotiheyttä  ja autonkäyttöä,  mutta vanhojen ikäryhmien 
kasvu pienentää niitä. Myös kotitalouksien lisäautot pienentävät keskimääräistä 
ajosuoritetta.  

1990-luvulla Suomessa harjoitetussa talous-  ja yhteiskuntapolitiikassa  on 
 tapahtunut selvä muutos kohti tilannetta, jossa ns. markkinavoimien merkitys 

yhteiskunnan kehityksen ohjaajana  on  suuri. Perinteistä pohjoismaistyyppistä 
hyvinvointiyhteiskuntaa ollaan supistamassa,  ja  valtiovallan merkitys yhteis-
kunnnallisen elämän ohjaamisessa vähenee. Riippuukin jatkossa harjoitetta- 
vasta politiikasta, missä maann hyvinvointiyhteiskunta  säilyy,  ja  missä maan
perusennusteen takana olevat olettamukset ovat edelleen ajankohtaisia.  

6.1  Henkilöautotiheys  Suomessa 
Muihin autoistuneisiin maihin verratttuna autoistuminen alkoi Suomessa 
myöhään. Vuonna  1960 henkilöautotiheys  oli  41  autoa  1000  asukasta kohden, 
eli kolmessa vuosikymmenessä autotiheys  on  kasvanut lähes kymmenkertai-
seksi. Vaikka Suomen autotiheys kasvoikin  1980-luvulla kaikkein nopeimmin 
muihin autoistuneisiin maihin verrattuna,  on  meillä autotiheys edelleen keski- 
välin  alapuolella  OECD-maiden  keskuudessa. Tosin  1990-luvun  lama on  pie-
nentänyt henkilöautotiheyttä Suomessa, kun muissa maissa kasvu  on  yleensä 
jatkunut. Henkilöautotiheys  OECD-maissa vuonna  1993 on  esitetty kuvassa  28.  
Vuonna  1994 henkilöautomäirä on  pienentynyt Suomessa  367  autoon  1000 

 asukasta kohden. 
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Maa  

USA 56 
Italia 524 

Luxemburg 523  
Saksa  I 	 488  

Kanada  —485  *  Islanti  459:  
Sveitsi  454 

Australia 453  
Uusi Seelanti  446  

Ranska  
—r 	424  

Ruotsi  I 	I 	410  
Itävalta  410  
*  Belgia  407  
Englanti  404  

Noija  379  
Hollanti  378 
Suomi 36*  

Espanja  I 	.-344  
Japani 	 ...  _i-_-.-----..-. 	313  
*Irjafltj ___________________  235  

Portugali  24  

-=  1992 	0 100 	200 	300 	400 	500 	600  
Ha/l  000 as  Lähde: IRF  TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  28:  Henkllöautottheys (autoa/1000  as.) OECD-maissa vuonna  1993  

Kuvassa  29 on  esitetty henkilöautotiheyden kehitys vuosina  1960- 1993  eräissä 
maissa.  Laman  vaikutus näkyy useimpien  maiden autotiheyksien  kehityksessä 

 1990-luvulla. USA:ssa autotiheyden kehitys näyttää talouskasvusta huolimatta 
pysähtyneen. Onko USA:n autotiheys sitten saavuttamassa kyllästymistasonsa? 
Näin tuskin  on  kuitenkaan käymässä, vaan autoistumista lienee hidastanut 
epätasainen tulokehitys. Vaikka bruttokansantulo onkin kasvanut melko 
nopeasti,  1970-luvulta lähtien, keskivertoamerikkalaisen reaalitulot eivät ole 
lisääntyneet juuri ollenkaan. Tuloerot ovat kasvaneet,  ja  pienituloisten reaali-
tulot ovat jopa laskeneet. 

Autoistumiseen  lienee vaikuttanut USA:ssa erityisesti  nuorten palkkakehitys 
 viime aikoina. Noin  50  prosenttia  alle  25-vuotiaista saa köyhyysrajan alapulella 

olevaa palkkaa.  Koko  väestöstä lasketaan  18  prosenttia elävän köyhyysrajan 
alapuolella. Määrä  on  kaksinkertaistunut sitten  1970-luvun lopun. Samalla 
ajanjaksolla minimipalkan reaaliarvo  on  pienentynyt  23  prosenttia. Amerik-
kalaisessa yhteiskunnassa toimeentulo  on  siis heikentynyt sellaisilla väestö- 
ryhmillä, joiden käyttäytyminen nopeasti heijastuu autoistumiskehitykseen. 
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Kuva  29: Henkiöautotiheyden (ha/bOO as.)  kehitys eräissä maissa vuosina  1960 
-  1993  

Saksan autotiheyden kehityksessä näkyy Saksojen yhdistämisen vaikutus. 
Autotiheys pieneni  parin  vuoden ajaksi  1990-luvun alussa, mutta  on  saavuttanut 
yhdistymistä edeltävän tason  jo  vuonna  1993. 

Henkilöautotiheys  on  kiinteässä yhteydessä maan taloudelliseen kehittynei-
syyteen. Autotiheys kasvaa kansantuotteen kasvun myötä. Suomen autotiheys 
vastaa maan taloudellista kehittyneisyyttä. Alhainen autotiheys taloudelliseen 
tilaan verrattuna  on  Japanissa  ja  Tanskassa. Henkilöautotiheys bruttokansan-
tuotteen mukaan  on  esitetty kuvassa  30.  

Kun autotiheyttä tarkastellaan reaaliansioiden mukaan, Suomen autotiheys  on 
 tuloihin verrattuna melko suuri. Teollisuustyöntekijän ansiotaso oli vuonna 

 1992  Suomessa Euroopan  maiden aihaisimpia.  Vuosina  1993 - 94  Suomen 
suhteellinen ansiotaso  on  laskenut edelleen. 

Kuvassa  31 on  verrattu henkilöautotiheyttä  ja teollisuustyöntekijöiden  tunti-
ansioitakeskenään. Suomessa siis hankitaan  kallis auto,ja  sitä käytetään paljon, 
vaikka ansiotaso  on  alhaisempi kuin yleensä muissa  OECD-maissa. Tämä 
ilmentää henkilöauton tarvetta liikkumisvälineenä harvaanasutussa maassa. 

Eri alojen toimihenkilöiden palkat ovat Suomessa suhteellisesti vielä heikom
-mat  muihin  OECD-maihin verrattuna kuin teollisuustyöntekijöiden ansiot. 

Ansiovertailussa  on  käytetty ostovoimapariteetteja, jolloin kunkin maan hin-
tataso otetaan huomioon. 



Lähde:  OECD,  IRF  
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Kuva  30:  Henkiöautotiheys (autos/I  000 as.)  bruttokansantuotteen mukaan 
 OECD-maissa vuonna  1993  

Ha/bOO  as 
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Kuva  31:  HenkllöautotTheys (ha/bOO  as.)  teollisuustyöntekijän tuntiansion  mukaan 
eräissä maissa vuonna  1993  (tulot vuodelta  1992).  

Kun henkilöautotiheys lasketaan tiettyä aluetta kohden, eri  maiden  välillä  on 
 suuria eroja. Tiheään asutuissa maissa kuten Hollannissa  ja  Belgiassa autoja  on 
 yli  20 -kertaisesti  neliökilometriä kohden Suomeen verrattuna  (kuva  32).  Kun 

Suomessa oli  5,5  henkilöautoa/km2  vuonna  1994,  vastaava luku Belgiassa  ja 
Hollannisssa  oli lähes  140  autoa. 
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Maa 
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Kuva  32:  Henkilöautojen määrä neliökilometriä kohden eräissä maissa vuonna  1993 
 (ha/km)  

Kirjallisuutta: 

TK: Hinta-  ja  palkkatiedote  4/1994. 
 TK: Hinta-  ja  palkkatiedote  5/1 992.  

IRF:  World Road Statistics 1989  -  1993. 
OECD: OECD economic Outlook 56. December 1994. 

6.1.1  Henkilöautotiheyden  ja -kannan  ennustaminen 
Uusi henkilöautoennuste  on  tehty vastaavanlaisella menetelmällä kuin edelli-
nenkin tielaitoksen ennuste vuodelta  1989. Ennustemenetelmää on  kuitenkin 
kehitetty siten, että kotitalouksien autotiheyttä tarkastellaan nyt kuluttajayksi-
köittäin. 

Henkilöautokantaennuste  perustuu kotitalouksien autotiheyden (autoa/lOO 
kotitaloutta) kehityksen tarkasteluun. Väestöennusteiden perusteella arvioitiin 
erilaisten kotitalouksien lukumäärän kehitys  ja  taloudellisen kehityksen 
perusteella kotitalouksien tulokehitys. Koska kotitalouksien määrä kasvaa noin  
0,5  prosenttia nopeammin kuin väestö, kotitalouksien tulot kotitaloutta kohden 
kasvavat vastaavasti puoli prosenttia vähemmän kuin tulot kokonaisuudessaan. 

Kaikilla kotitalousryhmillä  on  käytetty samansuuruista tulojenkasvuprosenttia, 
mikä ei ehkä pidä paikkaansa, mutta eri tuloryhmien suhteellisesta tulokehi-
tyksestä ei ole olemassa arviota. Mikäli tuloerot kasvavat, hidastaa  se 
autoistumisen  kehitystä, koska pienituloisissa kotitalouksissa  on  eniten 
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autoistumispotentiaalia  jäljellä. Henkilöautokantaennuste saadaan kertomalla 
kotitalouksien ikä-ja tuloryhmittäiset autotiheysluvut  vastaavilla kotitalouksien 
lukumäärillä. 

Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelun henkilöautojen omistustietojen perus-
teella  on  voitu havaita, että kotitalouksien henkilöautotiheys  on  samalla 
reaaliansiotasolla eri ajankohtina samansuuruinen. Tämän tuloriippuvuuden 
oletetaan säilyvän myös ennusteperiodin aikana. Tulotason kasvaessa kotita-
louksien autonomistuksen oletetaan lisääntyvän ylempiin tuloluokkiin kuulu-
vien kotitalouksien aikaisempien autonomistustiheyksien mukaisesti. Mene-
telmää nimitetään  tuloluokka-analogiaksi.  Edellinen tielaitoksen henkilöau-
toennuste tehtiin vastaavalla menetelmällä. 

Eri ikäryhmiin kuuluvien kotitalouksien autonomistus  on  erilainen, vaikka 
tulotaso onkin sama. Tämän  ja  väestön ikärakenteessa tapahtuvien muutosten 
huomioon ottamiseksi tuloluokka-analogiaa sovellettiin päämiehen iän mukaan 
luokitelluille kotitalousryhmille, jossa tulojen muuttuessa tiettyä ikäryhmää 
vastaa tietty autotiheystaso. Ennusteissa lähtötietoina käytetyt kotitalouksien 
henkilöautotiheysluvut  on  esitetty taulukossa  11.  

Taulukko  11:  Henkllöautotiheys (autoa/lOO kotitaloutta)  päämiehen iän  ja  tuloiyh-
män/kuluttajayksikkö  mukaan vuonna  1993  

Ikäryhmä Tuiokvintiili  

I II III IV V  Yht.  

-24 56,2 93,0 97,5 101,6 128,6 77,8 
25  -  34 88,5 96,4 103,5 107,2 123,1 100,8 
35-44 85,6 101,3 106,5 113,4 126,6 104,6 
45-54 65,9 88,9 113,5 115,7 132,6 109,8 
55  -  65 38,0 63,9 78,5 83,0 106,8 75,5 
65  -  74 25,8 33,5 37,7 59,9 62,3 44,2 
75- 23,6 13,3 14,9 15,4 23,8 18,0  

Yhteensä 	67,1 	78,1 	82,8 	90,0 	102,0 	84,0  

Autotiheys  ja kuluttajayksiköt  

Uusissa ennusteissa ennustemenetelmää  on  kehitetty siten, että tulokvintiilit  on 
 muodostettu  kuluttajayksiköittäin.  Tällöin myös autonomistusta  ja  auton- 

käyttöä tarkastellaan kuluttajayksikköä kohden. Tällä tapaa  on  voitu eliminoida 
kotitalouksien erilaisen rakenteen vaikutus ennusteisiin. Nyt kotitaloudet 
eroavat toisistaan lähinnä tulojen suhteen. Kaikissa kotitalousryhmissä  on 
suunilleen  yhtä monta aikuistaja kuluttajayksiköiden määrä  on  suunnilleen yhtä 
suuri. 

Kuluttajayksikköajattelu  tarkoittaa sitä, että perheissä, joissa  on  enemmän kuin 
yksi henkilö, voidaan käyttää hyödyksi skaalaetuja. Huoneistoala ei kasva 
samassa suhteessa kun perheenjäsenten lukumäärä, samoin suuremmalle jou-
kolle tulee henkilöä kohden ruuan laittarninen halvemmaksi kuin yhdelle 
henkilölle, kotitalous voi käyttää samaa henkilöautoa, jne. 
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Tässä  on  käytetty VATT:n (ennen Tasku) kuluttajayksiköitä. VATT:n kulut-
tajayksikoiden mäirä riippuu kotitalouden jäsenten lukumäärästä  ja  iästä. 
Ensimmäinen aikuinen saa arvon  1,  jos hän  on  alle  45-vuotias. Arvo laskee 
vähitellen siten, että  se on 0,5,  kun viitehenkilö  on  täyttänyt  75  vuotta. Toinen 
aikuinen saa arvon  0,6,  kolmas ja  sitä seuraavat arvon  0,5.  Ensimmäinen lapsi 
saa arvon  0,5,  toinen  0,4  ja  seuraavat  0,3. 

VATT:n  ohella  on  olemassa OECD:n kuluttajayksikköluokittelu. Tässä  on 
 päädytty VATT:n kuluttajayksiköihin  sen  takia, että ne ottavat paremmin 

huomioon mainitut skaalaedut sekä väestön demografiset muutokset ennuste- 
jakson aikana.  OECD-luokituksessa lisäaikuisten  arvo  on 0,7  ja  kaikkien  lasten 

 arvo  on 0,5.  Kotitalouksien autotiheys päämiehen ikä-  ja tuloryhmän  mukaan 
vuonna  1993 on  esitetty kuvassa  33.  

Kuva  33:  Kotitalouksien  henkilöautottheys (autoa/lOO kotitaloutta)  päämiehen ikä- 
ryhmän  ja  tuloryhmän/kuluttajayksikkö  mukaan vuonna  1993. 

Käytetyssä  menetelmässä  on  ongelmana ylimmän tuloryhmän autotiheyden 
ennustaminen, koska tällä ryhmällä ei ole olemassa 'ylempää' vertailuryhmää. 
Tässä ylimmän tuloryhmän autotiheys  on  maantelty ekstrapoloimalla sekä 
siten, että autojen määrä vuonna  2020 on maksimissaan  korkeintaan ajokor

-tillisten  aikuisten lukumäärä kotitaloudessa. Joissakin kotitalousryhmissä 
autotiheys saavuttaa kyllästymistason  jo  ennen vuotta  2020. Keskimaarin 

 autojen määrä  jää  kuitenkin myös ylimmässä tuloryhmässä selvästi ajokortil
-listen  aikuisten määrää pienemmäksi. 

Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluihin sisältyvät ainoastaan kotitalouksien 
omistuksessa olevat autot. Yritystenja yhteisöjen nimiin oli rekisteröity vuonna 

 1994  noin  127 000  henkilöautoa. Suurin  osa  näistä autoista  on  kotitalouksien 
käytössä, joten ne lisättiin kotitalouksien autotiheyslukuihin, jotta  koko 
henkilöautokanta  olisi laskelmissa mukana. 
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Vuoden  1990 kotitaloustiedustelussa  kysyttiin myös työsuhdeautojen ajo- 
suoritetta. Vastaajien jakaantumista tulokvintiileihin käytettiin perusteena 
sijoitettaessa  yhteisöjen autot eri tuloryhmiin. Yhteisöjen autot jakaantuivat 
tuloryhmittäin seuraavasti: 

Tulokvintilli 	V 	50% 
IV 	30% 
III 	15% 
II 	5% 
I 	0%  

Yritysten  ja  yhteisöjen autot  on  sijoitettu kaikki tasaisesti ikäryhmiinn  25  - 
64-vuotiaat.  

6.1.2  Henkilöautotiheys  vuonna  1995-2020  
Kotitalouksien henkilöautotiheysennuste vuosille  1995 - 2020  perustuu VM:n 
talvella  1995  julkistamaan keskipitkän aikavälin talousennusteeseen vuosille 

 1995 - 1999.  Vuosille  2000 - 2005 on  käytetty VATF:n pitkän aikavälin 
talousennustetta,joka ulottuu vuoteen  2005 asti,ja  vuosille  2006-2020 ETLA:n 
talousennustetta.  Näiden ennusteiden mukaan BKT kasvaa ajanjaksolla  1995 - 
2020  seuraavasti:  

1995 5,0% 
1996 4,0% 
1997 3,5% 
1998 3,5% 
1999 3,0% 
2000  -  2005 3,0% 
2006  -  2020 2,0%  

Koska kotitalouksien lukumäärä kasvaa noin  0,5  prosenttia väestön kasvua 
nopeammin vuodessa, kotitalouksien tulot kasvavat  0,5  prosenttia BKT:n 
kasvua vähemmän vuodessa. 

Kuvassa  34 on  esitetty kotitalouksien henkilöautotiheys paamiehen ikäryhmän 
mukaan vuosilta  1993  ja  2020. Autotiheyden  kasvu  on  melko tasaista kaikissa 
ikäryhmissä. Suhteellisesti kasvua  on  eniten nuorissaja vanhoissa ryhmissä. 
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Kuva  34:  Kotitalouksien henkiöautotiheys kotitalouden päämiehen ikä ryhmä n/ku-
luttajayksikkö mukaan vuosina  1993  ja  2020  

Myös eri tuloryhmissä autotiheyden kasvu  on ennustejaksolla  melko tasaista. 
Tasainen kasvu  on  seurausta siitä, että myös ylimmässä tuloryhmässä autoti-
heyden kyllästymistaso ei keskimaarin  ole  kovin  lähellä. Ennusteen mukaan 
vuonna  2020 ylimrnässä tuloryhmässä on keskimaann 127  autoa  100 kotita-
loutta  kohden, kun kotitaloutta kohden  on 1,8  aikuista  alle  65-vuotiaiden  ikä- 
ryhmissä. Kotitalouden henkilöautotiheys päämiehen tuloryhmän mukaan 
vuosina  1993  ja  2020 on  esitetty kuvassa  35.  

Kuva  35:  Kotitalouksien henklläautottheys kotitalouden päämiehen tuloryhmä n/ku-
luttajayksikkö mukaan vuosina  1 993  ja  2020 
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Kuvassa  36 on  esitetty kotitalouksien autotiheys ikäryhmänja tulojen mukaan. 
Vaikka keskimääräisesti autotiheyden kyllästymistaso onkin myös ylimmässä 
tuloryhmässä melko kaukana,  on  viidennen tulokvintiilinjoissakin ikäryhmissä 
autotiheys kyflästymistasolla  tai  lähellä sitä. Tässä kotitalouksien autotiheyden 
yläraja  on  määritelty  170 autoksi/kotitalous  siksi, että tuolloin kotitalouksissa, 
joiden päämies  on  alle  65-vuotias,  on keskimaann 1,7 ajokortillista  aikuista 
kotitaloutta kohden.  Sen  sijaan vanhemmisssa ikäryhmissä kyllästymistasot 
ovat vielä kaukana. Kokonaisuutena autotiheyden kyllästymisvaiheeseen 
ylletään vasta vuoden  2020  jälkeen. Henkilöautotiheyden kyllästymistasoa  on 

 käsitelty enemmän luvussa  6.6.  

Alle  25-vuotiaiden  ikäryhmässä autotiheyden kyllästymistaso saavutetaan  jo 
 IV tulokvintiilissä.  Muissa alemmissa tuloryhmissä autotiheyden kyllästymis-

taso  on  kaikissa ikäryhmissä vielä vuonna  2020  melko kaukana. Erityisesti 
vanhemmissa ikäryhmissä autotiheys  on  edelleen pieni myös ensi vuositu-
hannen alkuvuosikymmeninä. Kotitalouksien autotiheyslukuja päämiehen ikä- 
ja tuloryhmän  mukaan eri ennustevuosille  on  esitetty yksityiskohtaisemmin 
liitetaulukossa  5.  

Kuva  36:  Kotitalouksien henkiiöautotiheys (autoallOO kotitaloutta) päämiehen ikä- 
iyhmän  ja tuloiyhmän/kuluttajayksikkö  mukaan vuonna  2020  

Henkilöautottheys  1000  asukasta kohden 
Kun kotitalouksien autotiheydet muutetaan asukasta kohden ilmoitetuiksi 
tiheysluvuiksi, saadaan kuvan  37  mukainen käyrä autotiheyden kehitykselle. 
Koska liikenteen kulutusmeno-osuus  on  laman  aikana pienentynyt selvästi 
'normaalin' alapuolelle, oletetaan tässä liikennemenojen kasvun olevan 
vuosituhannen loppuajan keskimääräistä kulutusta suurempaa, eli  5  prosenttia 
vuodessa. Tämänkään suuruisella liikennemenojen kasvulla liikenteen 
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kulutusmeno-osuus ei saavuta  1980-luvun lopun tasoa. Siihen tarvittaisiin  10 
 prosentin vuotuinen kasvu. Vuoden  2000  jälkeen liikennemenojen  on  oletettu 

kasvavan tulojen kasvua vastaten. 

Autotiheyden  kasvu  on ennustejakson  alussa nopeampaa kuin jakson lopussa. 
Tämä johtuu paitsi ennustejakson alkuajan nopeasta liikennemenojen kasvusta, 
myös siitä, että autotiheys ei kasva enää ylimmässä tuloryhmässa lähestyttäessä 
vuotta  2020. Ennustejakson  alkupuolella autotiheys kasvaa noin  3  prosenttia 
vuodessa  ja  loppupuolella kasvu pienenee vajaaseen prosenttiin.  Koko 
ennustej aksolla henkilöautotiheys  kasvaa  vaj aalla  40  prosentilla. Vuotta kohden 
kasvua  on 1,3  prosenttia. 

Henkilöautoall  000 as. 

600  

Ennuste  1995-2020 
500  

___________________________ ____________________  

1960 	1970 	1980 	1990 	2000 	2010 	2020  

TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  37: Henkiiöautotiheyden (autoa/1000 as.)  kehitys vuosina  1960 - 1994  ja 
 ennuste vuosille  1995 - 2020 

6.2  Henkilöautokanta  1994-2020  
Henkilöautokantaennuste  saadaan kertomalla kotitalouksien ikä-  ja tuloryh-
mittäiset henkilöautotiheysluvut  vastaavilla kotitalouksien lukumäärillä. 
Ennusteet kotitalouksien lukumäärän, kotitalouksien henkilöautotiheyden, 
henkilöautokannan  ja henkilöautokannan kasvuprosentin ja  asukasta kohden 
lasketun henkilöautotiheyden kehityksestä  on  esitetty taulukossa  12. 

Koko ennustejaksolla autokannnan  arvioidaan kasvavan noin  40  prosentilla 
 (42,3).  Autokannan kasvuun vaikuttaa osaltaan kotitalouksien lukumäärän 

kasvu  14  prosenttia ennustejaksolla. Keskimäärin henkilöautokanta kasvaa  1,4 
 prosenttia vuodessa. Henkilöautokannan kasvuennuste  on  esitetty myös kuvassa 
 38.  
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Taulukko  12:  Kotitalouksien lukumäärän, kotitalouksien henkiöautotTheyden, 
henkllöautokannan, henkllöautokannan kasvuprosentin  ja  henkilöau- 
totiheyden (ha/i  000 as.)  kehitys vuosina  1990 - 2020  

Vuosi Kotit. 
1km,  1000 

HaIlOO 
 kotiL 

Ha-kanta  
1000 kpl 

Kasvu, 
 %/v. 

Ha-tiheys 
Ha/l000as.  

1990 2154 90,0 1 938 389 
1993 2230 84,0 1 873 -1,1 369 
1995 2260 85,2 1 912 1,5 375 
2000 2330 94,5 2203 2,8 430 
2005 2405 98,7 2370 1,4 460 
2010 2475 100,7 2493 1,1 482 
2015 2510 102,9 2 580 0,7 496 
2020 2540 104,9 2 665 0,7 510  

Henkilöautoja,  kpl  
3 000 000 

Ennuste  1995-2020  

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

Kehitys  1960-1994  
500000 

1960 
	

1970 	1980 	1990 	2000 	2010 	2020  

TIEL - Tulkimuskeskus  1995  

Kuva  38: Henkilöautokannan  kehitys vuosina  1960 - 1994  ja  ennuste vuosille 
 1995 - 2020 

6.2.1 Henkilöautokanta-  ja  tiheysennuste  alueittain 
Kotitalouksien henkilöautotiheyden arviointiin perustuva henkilöautokanta-
ennuste tehtiin  vain  koko  maan tasolla, koska kaikkia ennusteissa tarvittavia 
lähtötietoja ei ollut saatavissa alueittain. Ennusteen alueellistaminen  on  tehty 
alueellisten väestöennusteiden perusteella.  Koko  väestön lisäksi  on  tarkasteltu 
aktiiviväestön,  15 - 64-vuotiaiden  henkilöiden, osuuksien kehitystä eri lää-
neissä. Niiden kotitalouksien, joiden päämies  on  tämän ikäinen, omistuksessa 

 on  noin  90  prosenttia henkilöautoista. 

Henkilöautokantaennusteen alueellistaminen  (läänit, tiepiirit) tehtiin oheisen 
taulukon  13  perusteella, jossa  on  laskettu aktiiviväestön suhteelliset muutokset 
vuosina  1994 - 2020.  
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Taulukko  13:  Väestömäärän  (15  -  64-vuotiaat) suhteelliset muutokset  lääneittäin 
 vuosina  1994  -  2020  Tilastokeskuksen vuoden  1995  väestöennus

-teen  perusteella 

Lääni 	 2020  

Uudenmaan  100 108  
Turun  ja  Porin  100 97 
Ahvenanmaa 100 103  
Hämeen  100 101  
Kymen  100 92  
Mikkelin  100 94  
Pohjois-Karjalan  100 94  
Kuopion  100 96  
Keski-Suomen  100 99  
Vaasan  100 95  
Oulun  100 99 
Lapin 100 97 

Koko  maa  100 100  

Henkilöautokanta  kasvaa selvästi muita tiepiirejä enemmän Uudenmaan  tie- 
piirissä väestön lisääntymisen takia. Autokannan kasvua Kaakkois-Suomen 
tiepiirissä hidastaa väestön väheneminen. Lopuissa tiepiireissä autokannan 
kasvu  on  hyvin samankaltaista,  ja  väestön väheneminen hidastaa hiukan 
autokannan kasvua. Liikenteen kasvu ei seuraa suoraan autokannan kasvua, 
koska huomattava  osa  liikenteestä tapahtuu eri alueiden välillä. Liikenteen 
alueellinen jakaantuminen  on  esitetty luvussa  9.  

Kuvassa  39 on  esitetty henkilöautokanta tiepiireitäin vuonna  1994  ja  ennuste 
vuodelle  2020. Yksityiskohtaisempia  tietoja alueittaisesta (läänit) henkilöau-
tokantaennusteesta  on  esitetty  liitetaulukossa  6.  

Kuva  39:  Henkilöautokanta  vuonna  1994  tiepilreittäin  ja  ennuste vuodelle  2020  
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Kuvassa  40 on  esitetty henkilöautotiheys tiepiireittäin vuonna  1994  ja  ennuste 
vuodelle  2020.  Huolimatta nopeasta autokannan kasvusta, Uudenmaan tiepiirin 
autotiheys  on  ennusteen mukaan maan aihaisin vuonna  2020.  Syynä tähän  on 

 Helsingin matala autotiheys. Kaikissa tiepiireissä autotiheys kasvaa suunnilleen 
samaa tahtia, joten tasoittumista eri alueiden kesken ei juurikaan näy. Henki-
löautotiheyden alueittaiset ennusteet  on  esitetty  liitetaulukossa  7. 

Tiepiiri ______  

Uusimaa  j475 

Turku 1550  

Kaakkois-Suom  625  

Häme  j515 

Savo-Karjalt  1495  

Keski-Suom  1510 

Vaasa 1560 

Oulu 1500  

Lappi  500  

Kokomas  1510 

0 100 	200 	300 	400 	500 	600 
Hall 000 as.  

TIEL-  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  40:  Henkiläautotiheys  vuonna  1994  tiepiireittäinja  ennuste vuodelle  2020 

63  Henkilöautojen  ajosuorite  
Henkilöauton vuotuinen autokohtainen ajosuorite  on  ollut Suomessa huomat-
tavan suuri. Viime vuosina tosin joidenkin  maiden ajosuoritteet  ovat lähestyneet 
Suomen suoritetta. Suomen autokohtainen suorite oli  19 000  kilometriä vuo-
dessa vuonna  1994.  Suomessa autokantaan sisältyy noin  10  prosenttia autoja, 
jotka eivät ole käytössä, joten  jos  ajosuorite  lasketaan aktiivikäytössä olevia 
autoja kohden, suoritteeksi tulee yli  20 000  kilometriä vuodessa. 

Kuvassa  41 on  esitetty henkilöauton ajosuoritteiden kehitystä eräissä maissa 
vuodesta  1960  lähtien. Eri  maiden ajosuoritteissa on  nähtävissä vuoteen  1985 

 asti yhteneväisyystendenssi, eli eri  maiden ajosuoritteet lähenivät  toisiaan. 
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Ajosuorite,  1000  km/v  

Hot anti 	 Tanska"  

ska  ,"Rar 
10  
-- - 	 . .  

1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990  

Lähde:  IRF 	 TIEL -  Tutkimuskeskus  1 995  

Kuva  41:  Henkilöauton vuotuisen ajosuoritteen kehitys eräissä maissa vuosina  
1960- 1993  

Vuoden  1985  jälkeen taas useissa maissa ajosuoritteet ovat alkaneet kasvaa. 
 1980-luvun jälkipuoliskolla useinunissa maissa vallitsi nopea taloudellinen 

kasvu, mutta koska ajosuoritteiden kasvu  on  jatkunut myös  1990-luvun alussa 
 laman  oloissa, syynä autonkäytön lisääntymiseen lienee lähinnä yhdyskunta-

rakenteen  haj aantuminen.  

Erityisen nopeaa autonkäytön lisääntyminen  on  ollut Tanskassa  ja  USA:ssa. 
 USA: ssa henkilöliikennetutkimuksen  mukaan henkilöautoliikenne kasvoi 

vuosina  1983-1990  noin  40  prosentilla. Täinäjohtui pääasiallisesti autonkäytön 
lisääntymisestä. Eniten autonkäyttöään lisäsivät naiset  ja  vanhat ikäryhmät. 
Autonkäyttö  on  lisääntynyt siten, että sekä keskimääräinen  matkan  pituus että 

 matkojen  lukumäärä ovat lisääntyneet. Tämä viittaa yhdyskuntarakenteen 
hajaantumiseen liikenteen kasvun syynä. Naisten autoilun kasvamiseen 
USA:ssa voi olla syynä työssäkäynnin lisääntyminen. 
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Tanskassa henkilöautokanta ei ole kasvanut juuri ollenkaan vuoden  1985  jäl-
keen. Liikenne  on  kuitenkin lisääntynyt ajanjaksolla noin  30  prosentilla, joten 
suurin  osa lisäliikenteestä  johtuu lisääntyneestä autonkäytöstä. Käyttöä lienee 
Tanskassa lisännyt  mm.  huomattavan halpa polttoaine. Auton hankintahinta  on 

 sen  sijaan Tanskassa Euroopan kalleimpia, mistä syystä uusien autojen hankinta 
 on  ollut vähäistä. 

Ajosuorite  ikäryhmän  ja  sukupuolen mukaan 

Kuljettajakohtaisia ajosuoritetietoja  ovat Suomessa selvittäneet Ernvall  ja 
Pirtala  vuonna  1992 (Tielaitoksen  selvityksiä  53/1992).  Suomessa kotitalouk-
sissa  on  yleensä  vain  yksi  auto  ja  auton pääasiallisena käyttäjänä  on  mies  74 

 prosenttisesti  ja  nainen  26  prosenttisesti. Siksi myös naisten suorite  on vain  noin 
puolet miesten suoritteesta. Iän mukaan molempien sukupuolten suoritteet 
kehittyvät samalla tavalla. Suorite  on  suurimmillaan juuri ennen  30  ikävuotta, 

 ja  pienenee tasaisesti tämän jälkeen. Ikäryhmän  ja  sukupuolen mukaisia ajo-
suoritteita  on  esitetty kuvassa  42.  Miehet ajavat Suomessa noin  18 000  kilo-
metriä vuodessa  ja  naiset noin  10 000  kilometriä. 

Kuva  42:  Henkilöauton vuotuinen  ajosuorite/kuijettaja ikäiyhmän  ja  sukupuolen 
mukaan vuonna  1990  Suomessa 

Kuvassa  43 on  esitetty vastaavat ajosuoritteet USA:sta. Siellä ajosuorite kasvaa 
miehillä noin  50  ikävuoteen asti, mutta naisten ajosuontekäyrä muistuttaa 
paljolti Suomen vastaavaa käyrää. USA:ssa kuljettajakohtaiset ajosuoritteet 
ovat selvästi suurempia kuin Suomessa. Keskimäärin miehet ajoivat vuonna 

 1990  lähes  27 000  kilometriä vuodessa  ja  naiset  15 400  kilometriä. Kaikkien 
kuljettajien keskimääräinen suonte oli noin  21 000  kilometriä. 

Autoa kohden  sen  sijaan ajetaan Suomessa enemmän kuin USA:ssa. Vuonna 
 1994  Suomen keskimääräinen suonte oli  19 000 km  ja  USA:ssa vuonna  1993 

17 500  kilometriä. 
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Kuljettaj akohtaistenj  a autokohtaisten suoritteiden  erot Suomenja USA:n välillä 
johtuvat USA:n suuremmasta autotiheydestä. USA:ssa kuljettaj akohtainen 
ajosuorite lisääntyi  25  prosentilla  1980-luvulla. Eniten ajoja lisäsivät naiset  (50  
%)  ja  yli  69-vuotiaat  (45  %).  

Naiset  ja  vanhemmat ikäryhmät ovatkin jatkossa myös Suomessa sellaisia 
väestöryhmiä, jotka lisännevät eniten autonkäyttöään. 
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Kuva  43:  Henkilöauton vuotuinen  ajosuorite/kuijettaja  ikä  iyhmän  ja  sukupuolen 
mukaan vuonna  1990  USA:ssa  

6.3.1  Ajosuorite  vuonna  2020  
Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluihin sisältyvät myös henkilöauton käyt-
tötiedot samanlaisen  tulo- ja ikäryhmittelyn  mukaan kuin autotiheystiedotkin, 
eli tulot  on  laskettu kuluttajayksikköä kohden. Työsuhdeautojen kilometrit  on 

 lisätty lukuihin mukaan vastaavalla tavalla kuin autotiheystiedotkin. Tällöin 
ajosuoritteiden kokonaismäärät vastaavat tielaitoksen suoritetietoja. Kotita-
louksien ajosuorite/auto päämiehen ikä-  ja tuloryhmän  mukaan  on  esitetty 
taulukossa  14.  
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Taulukko  14:  Henkilöauton vuotuinen ajosuorite päämiehen iän  ja tuloryhmä n/ku- 
luttajayksikkö  mukaan vuonna  1993  

Ikäiyhmä Tulokvintiili  

il  Ill IV V  Yht.  

-24 22151 19898 23624 25681 32448 23177 
25-34 19048 18646 20668 21653 23272 20517 
35-44 18795 19266 20805 19261 20292 19841 
45-54 17696 17437 19058 18897 22790 19447 
55-65 15780 12549 16178 17484 18886 16441 
65  -  74 12 612 9 709 9 453 9 180 11 354 10 054 
75- 9645 6920 9521 6990 7565 7581  

Yhteensä  18624 17657 18970 18607 20214 19000  

Kuten luvuista näkyy,  nuorten autonkäyttö  on  selvästi suurempaa kuin van-
hempien ikäryhmien. Myös tulojen kasvu näyttää lisäävän autonkäyttöä etenkin 
juuri  nuorten  ikäryhmien kohdalla. Iän karttuessa tuloilla ei näytä enää olevan 
niin paljon vaikutusta ajosuoritteen määräytymiseen. Kotitalouksien ajosuorite 
päämiehen iän  ja  tulojen mukaan  on  esitetty myös  kuvasa  44.  

Kuva  44:  Henkilöauton vuotuinen ajosuorite päämiehen iän  ja tuloryhmän/kulutta-
jayksikkö  mukaan vuonna  1993  

Ennusteen mukaan keskimääräinen ajosuorite pienenee vuoteen  2020  mennessä 
noin  5%.  Tämä johtuu siitä, että väestö  on  tuolloin selvästi vanhempaa kuin nyt. 
Vaikka tulojen kasvu lisää ajosuoritetta, iän vaikutus  on  suurempi,  ja tulothan 

 eivät enää kasvata ajosuoritetta vanhemmissa ikäryhmissä. Ajosuoritteen 
kehitys vuosina  1965  - 1994  ja  ennuste vuosille  1995  - 2020 on  esitetty kuvassa 

 45. 
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Kuva  45:  Henkilöauton vuotuinen ajosuorite  1965 - 1994  ja  ennuste vuosille  1995 
-  2020  

Säilyvätkö autonkäyttötottumukset iän myötä? 

Ajosuoritteen  tulevaa kehitystä ennustettaessa  on  ongelmallista  se,  säilyvätkö 
vai muuttuvatko ajotottumukset iän myötä. Nykyisin  nuorten autonkäyttö  on 

 selvästi suurempaa kuin vanhempien ikäryhmien. Käytetyn ajosuoritteen 
ennustemenetelmän mukaan nykyisten  nuorten autonkäyttö  muuttuu tulevai-
suudessa nykyisten vanhempien ikäryhmien autonkäytön mukaiseksi. Ei tie-
tenkään ole varmaa, että autonkäyttö noudattaisi myös tulevaisuudessa samaa 
ikäriippuvuutta kuin tähän asti.  

Jos  nykyiset nuoret autonkäyttäjät säilyttävät myös tulevaisuudessa auton-
käyttötottumuksensa, tällöin käytetty ennustemenetelmä aliarvioi ajosuoritteen 
kehitystä. Toisaalta nykyisillä iäkkäillä autoilijoilla saattaa olla normaalia 
suurempi tarve autonkäyttöön,  ja  siten  koko  ikäryhmän suorite saattaisi olla 
pienempi. Tämä puolestaan voi yliarvioida hiukan ajosuoritteen tulevaa kehi-
tystä, eli nämä vastakkaiset tendenssit mandollisesti kumoavat osittain toistensa 
vaikutuksen. 

Mainittujen tekijöiden lisäksi ajosuoritteeseen vaikuttavat alue-  ja  yhdyskun-
tarakenteen tiivistyminen  tai  hajaantuminen, asuintalotyyppi  ja  polttoaineen 
hinta. Aluerakenteen vaikutus ajosuoritteeseen otetaan huomioon väestöen-
nusteiden kautta. Yhdyskuntarakenteen  ja asumistalotyypin  vaikutus sisältyy 
osittain tuloluokka-analogiasystematiikkaan.  Sen  mukaan autoistuminen 
määräytyy ylempien tuloluokkien liikennekäyttäytymisestä,  ja  ylempien  tulo- 
luokkien ihmiset asuvat yleensä pientaloissa. Pientaloalueilla yhdyskuntara-
kenne  on  haj autuneempi  kuin kerrostalo-alueilla. Jatkossa yhä suurempi  osa 

 väestöstä asuu pientaloissa, mikä lisää jonkin verran autonkäyttöä. 
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6.4  Henkilöautoliikenne-ennuste  
Henkilöautoliikenteen  kehitys määräytyy tulojen  ja  demografisten  muutoksien 
perusteella. Demografiset muutokset vaikuttavat sekä autotiheyden että 
autonkäytön kehitykseen. Perusvaihtoehdossa  on  oletettu aluerakenteessa  vain 

 vähäisiä muutoksia, jotka  on  otettu väestöennusteissa huomioon. Yhdyskun-
tarakenteen oletetaan perusennusteessa pysyvän samoin ennallaan. Ajokortteja 
arvioidaan ajettavan kuten tähänkin asti. 

Henkilöautoliikenteen ennusteprosessi  on  esitetty kuvassa  46.  Henkilöautolii-
kennesuorite  saadaan kertomalla eri tyyppisten kotitalouksien ennustetut 
henkilöautotiheysluvut vastaavilla ajosuoritteilla  ja  kotitalouksien lukumää-
rillä. 

Talousennuste 

Väestäennuste 	 Tulokehitysennuste 
(liikennemenojen 

 kehitys)  

En  tyyppisten kotitalouk- 	 Entyyppisten kotitalouk- 
sien lukumäåräennuste 	 sien henkiloautotiheys- 
tuloluokkalkulutusyksikköit- 	 ennuste tuloluokka/kulutus- 
tam  ja  ikäryhmiltäin 	 yksiköittäin  ja  ikäryhmittäin 

* 
Henkilöautokanta-
ennuéte'  

Kotitalouksien 	 Henkilöauton  kustan- 
ajosuonte-ennuste 	 nukset 
tuIoIuokittamn/kuutusyksikort-f 	-Ajokortit 
täin  ja  ikäryhmittäin 
______________________ 	 Alue-  ja  yhdyskunta- 

rakenne 

Liikenne-  ja  yhteis-
kuntapolitiikka 
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Kuva  46:  Henkllöautoliikenteen ennusteprosessi kaaviona  

Kaavan avulla ilmaistuna henkilöautojen liikennesuorite-ennuste saadaan 
seuraavasti: 
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Ha-liikenriesuorite = 	kothatih * kotajos * kotlkm  

jossa 
kothatih = kotitaloustyypin henkilöautotiheys 

kotajos = kotitaloustyypin ajosuorite 

kotl)n = kotitaloustyypin  kotitalouksien lukumäärä 
 n 	= kotitaloustyyppien  lukumäärä  

Henkilöautoliikenne  jakaantuu hyvin epätasaisesti eri kotitalousryhmien kes-
ken. Tänä päivänä suurin tienkäyttäjäryhmä  on  selvästi kotitaloudet, joiden 
päämies  on 45  - 56-vuotias  ja  kuuluu ylimpään tuloryhmään. Suuret ikäluokat 
kuuluvat enimmäkseen tähän ikäryhmään,  ja  suuri  osa  myös ylimpään  tulo- 
ryhmään. Suuri liikennesuorite ylimmän tuloryhmän  45  - 54-vuotiaiden  koti-
talouksissa johtuu monesta tekijästä: autotiheys  on  suuri, ajosuoritefauto  on 

 suuri sekä ryhmään kuuluu paljon kotitalouksia. Kotitalouksien henkilöauto-
liikennesuorite päämiehen iän  ja  tuloryhmän  mukaan  on  esitetty kuvassa  47.  

Kuva  47:  Kotitalouksien henkilöautoliikennesuorite päämiehen ikä -ja  tuloiyh-
män/kuluttajayksikkö  mukaan vuonna  1993  

Vuoteen  2020  mennessä henkilöautosuoritetta siirtyy jonkin verran vanhempien 
ikäryhmien suoritteeksi  (kuva  48).  Yli  64-vuotiaiden suorite  pysyy kuitenkin 
edelleen pienenä. Kotitalouksien henkilöautosuorite-ennuste vuonna  2020 on  
esitetty kuvassa  48.  
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Kuva  48:  Kotitalouksien  henkllöautolllkennesuorite  päämiehen ikä-  ja  tuloryh-
män/kuluttajayksikkö  mukaan vuonna  2020  

Perusennusteen  mukaan henkilöautoliikenne kasvaa ennustejaksolla  35  pro-
sentilla, eli keskimaann 1,2  prosentilla vuodessa.  1990-luvulla kasvu  on  lähes 

 3  prosenttia vuodessa  ja ennustejakson  lopussa  0,5  prosenttia vuodessa. 
Henkilöautoliikenteen kehitys  koko  maassa  ja  yleisillä teillä  on  esitetty taulu-
kossa  15.  

Taulukko  15:  Henkilöautoliikenteen  kehitys vuosina  1980  -  1994  ja  ennuste  vuosilie 
 1995  -  2020  yleisillä teillä, kaduilla  ja  yksityisteillä  sekä  koko  maassa 

Yleiset tiet Kadut  ja  yksityistiet  Kaikki tiet 
Vuosi  Milj  Kasvu,  Milj.  Kasvu,  Milj.  Kasvu,  

autokm  %/v  autokm  %/v  autokm  %A' 

1980 14800 7950 22750 
1985 17760 3,7 10430 5,6 28 190 4,4 
1990 23140 5,4 13430 5,2 36570 5,3 
1994 22 350  -  0,7 13050  -  0,7 35400  -  0,7 
1995 22600 1,1 13282 1,8 35900 1,4 
2000 25700 2,6 15 100 2,6 40 800 2,6 
2005 27400 1,3 16100 1,3 43500 1,3 
2010 28 700 0,9 16700 0,8 45400 0,9 
2015 29 400 0,5 17 200 0,5 46 600 0,5 
2020 30100 0,5 17600 0,5 47700 0,5  

Henkilöautoliikenteen  kehitys yleisillä teillä vuosina  1960 - 1994  ja  ennuste 
vuosille  1995 - 2020 on  esitetty kuvassa  49.  
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Kuva  49:  Henkllöautolllkenteen  kehitys yleisillä teillä vuosina  1960  -  1994  ja 
 ennuste vuosille  1995  -  2020 

6.4.1  Henkilöautoliikenne  alueittain  ja  tieluokittain  
Liikenteen alueellistajatieluokittaistajakautumista  on  lähemmin käsitelty  koko 

 tieliikenteen osalta luvuissa  9  -  10.  Alueellinen tarkastelu koskee ainoastaan 
yleisten teiden liikennettä, koska kaduilta  ja yksityisteiltä  ei ole kattavasti 
olemassa alueellisia tietoja. 

Henkilö-  ja tavaraliikenne jakaantuvat  alueille  ja tieluokille  eri perustein. 
Henkilöautoliikenteen jakaantumiseen vaikuttavat alue-  ja  yhdyskuntaraken-
teen muutokset sekä lisäintyvän vapaa-ajan viettotavat. Tavaraliikenteen alu-
eelliseen sijoittumiseen vaikuttavat tuotantorakenteen kehitys  ja  tuotannon 
sijoittuminen maan eri osiin. Koska ei ole ollut riittävästi lähtötietoja tavara-
liikenteen alueelliselle  jaolle,  on tyydyuy  samoihin jakoperusteisiin sekä 
henkilö- että tavaraliikenteessä. 

Ennusteen mukaan henkilöautoliikenne kehittyy tieluokittain seuraavasti: 

Tieluokka 	 Ha-liikenteen kasvu  1994  -  2020,  % 

Valtatiet  43 
Kantatiet  43 
Seututiet  34 
Yhdystiet  13  
Yleiset tiet  35 

Henkilöautoliikenteen tiepiireittäisiin kasvuprosentteihin  vaikuttaa piirin  tie- 
verkon jakaantuminen eri tieluokille. Kasvu  on  nopeampaa,  jos  piirin tiever- 
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kosta  suuri  osa  on  valta-  ja kantateitä, ja  vastaavasti hitaampaa, ios tieverkosta 
suuri  osa  on  alemman luokan teitä. Tiepiireittäin henkilöautoliikenne kehittyy 
ennusteen mukaan seuraavasti: 

Tiepiiri 	 1-la-liikenteen kasvu  1994 -2020  

Uusimaa  45 
Turku 30  
Kaakkois-Suomi 32  
Häme  36 
Savo-Karjala  29  
Keski-Suomi 34 
Vaasa 29 
Oulu 33  
Lappi  32 

Koko  maa  35  

Kuvassa  50 on  esitetty henkilöautoliikenne-ennuste tiepiireittäinja tieluokittain. 
Selvästi muita piirejä enemmän henkilöautoliikenne kasvaa Uudenmaan  tie- 
piirissä. Myös Hämeen piirissa kasvu  on  hiukan nopeampaa kuin muissa 
piireissä. Erot piirien välillä ovat kuitenkin pieniä. Piirin sisällä liikenne kasvaa 
eri tieluokilla suhteessa piirin keskimääräiseen kasvuun.  Jos  piirin liikenne 
kasvaa keskimääräistä enemmän, kasvaa  se  keskimääräistä enemmän piirin 
kaikilla tieluokilla.  

Kuva  50:  Henkilöautoliikenteen kehilysennuste  vuosille  1995 - 2020 tiepiireittäin  ja 
 tieluokittain 

Henkilöautoliikenne tiepiireittäin  vuonna  1994  ja  ennusteet vuosille  1995-2020 
on  esitetty  liitetaulukossa 8ja henkilöautoliikenne tieluokittain vuonna  1994  ja 
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ennusteet vuosille  1995 - 2020  liitetaulukossa 9. Liiteraulukossa 10 on  esitetty 
yleisten teiden henkilöautoliikennesuorite vuosina  1994 - 2020  ja  liitetaulu-
kossa  11  henkilöautoliikenteen kasvukertoimet  vuosille  1995 - 2020. 

6.5  Vaihtoehtoisia ennusteita 
Koska tulevaisuus näyttää hyvin epävarmalta,  on perusennusteen  lisäksi tehty 
vaihtoehtoisia ennusteita. Näitä  on  laadittu eri talouskasvu-  ja ajosuoritevaih-
toehdoille.  Lisäksi erilaisille yhteiskunnan kehityksen skenaarioille  on  tehty 
alustavat liikenne-ennusteet. Tässä esitetään eri talouskasvuvaihtoehtojen  ja  eri 
ajosuoritevaihtoehtojen mukaisia ennusteita. Skenaarioiden yhteydessä  on 

 niihin liittyviä ennusteita (luku  11). 

6.5.1  Henkilöautoliikenteen joustot  
Liikenteen saasteiden vähentämiseksi tulevaisuudessa  on  odotettavissa suu-
riakin korotuksia polttoaineen hintaan. Koska tähän mennessä ei ole toteutettu 
lyhyellä aikavälillä suuria korotuksia polttoaineen hintoihin, ei ole olemassa 
luotettavaa tietoa korotusten vaikutuksista autonkäyttöön.  Hinnan  korotusten 
vaikutusta polttoaineen kulutukseen sekä autonkäytön  ja  autokannan muutok-
siin tutkitaan joustojen avulla, samoin kuin tulojen kasvun vaikutusta auton- 
hankintaan  ja  käyttöön. Tällaisia tutkimuksia  on  tehty myös Suomessa  mm. 
tielaitoksen  toimeksiannosta. 

Joustoilla  tarkoitetaan kysynnän suhteellisen muutoksen suhdetta tulojen  ja 
 hintojen suhteelliseen muutokseen.  Jos tulojouston  arvo  on I,  niin  1  prosentin 

lisäys tuloihin aiheuttaa  1  prosentin lisäyksen hyödykkeen hankintaan.  Jos 
hintajouston  arvo  on -2,  aiheuttaa  1  prosentin  hinnan  korotus kulutukseen  2 %:n 

 vähenemisen. 

Eri tutkimusten mukaan  tulo- ja hintajoustojen  arvot vaihtelevat melko paljon. 
Erot saattavat johtua  mm.  siitä, käytetäänkö poikkileikkausaineistoa vai aika-
sarja-aineistoa. Myös eri estimointimenetelmät voivat antaa jonkin verran toi-
sistaan poikkeavia tuloksia. Aikasarjamalleja ovat Suomessa rakentaneet  mm. 

 Uusitalo  ja Djerf  (1983),  Malka  (1990)  ja Djerf  (1992). 

Djerf  päätyi tulokseen, että autokannan pitkän aikavälin jousto käytettävissä 
olevien tulojen suhteen  on  noin  1,  uusien autojen reaalihintojen suhteen  -0,5,  
ja  bensiinin reaalihinnan suhteen  -0,3. Ajosuoritteen joustoksi  bensiinin 
reaalihinnan suhteen tuli  -0,25. 

Tielaitoksen Tilastokeskuksella (Djerf,  Hirvonen  1995) teettärnässä jousto-
tutkimuskessa  selvitettiin vuoden  1990  kotitaloustiedustelun poikkileikkau-
saineistosta väestöryhmittäisiä joustoja. Joustot laskettiin kuluttajayksikköä 
kohden  ja  samanlaisen kotitalouksien  tulo- ja ikäryhmittelyn  mukaan kuin lii-
kenne-ennusteissa käytetyt autotiheystarkastelut. 
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Tämän tutkimuksen mukaan sekä bensiinin kysynnän tulojousto että hintajousto 
ovat itseisarvoltaan suunnilleen yhtä suuria. Bensiinin kysynnän hintajousto ei 
juurikaan vaihtele eri tuloryhmissä,  ja  erot ovat pieniä myös eri ikäryhmissä 

 (-0,87 - -0,79).  Bensiinin kysynnän tulojousto (bensiinimeno) vaihtelee ikä-
ryhminäin välillä  0,88 - 0,81.  Tulosten mukaan siis  jos  tulot nousevat saman 
verran kuin bensiini kallistuu,  hinnan  korotuksella ei ole vaikutusta liikenteen 
maaraan. 

Tielaitos  on  selvittänyt myös autonkäytön vähentämisaikomuksia, kun polt-
toaineen hintaan tulee eri suuruisia korotuksia (Pekkarinen  1995).  Tulosten 
mukaan autonkäytön hintajoustoksi saadaan  alle markan  korotuksella  -0,22, 1 
- 2  markan  korotuksella  -0,33  ja  3 -  5  markan  korotuksella  -0,43.  Ei tosin ole 
varmaa, että ilmoitetut vähentämisaikomukset toteutuvat käytännössä. 

Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin myös polttoaineen hinnannousun vaiku-
tusta siirtymiseen joukkoliikenteen käyttöön, asuinpaikan muuttoon lähem-
mäksi työpaikkaa  tai  palveluja  ja  autosta luopumiseen. Tulosten mukaan tar-
vittaisiin noin  4  markan  korotus polttoaineen litrahintaan joukkoliikenteen 
käyttöön siirtymiselle osalla matkoista. Asuinpaikan muuttoon lähemmäksi 
työpaikkaa  tai  palveluja tarvittaisiin lähes  6  markan  korotus.  Kakkos-  tai  kol-
mosautosta  luopumiseen tarvittaisiin  3  markan ja  ainoasta autosta luopumiseen 
runsaan  5  markan  korotus polttoaineen litrahintaan. Vastausprosentti näihin 
kysymyksiin oli kuitenkin pieni, joten tuloksista ei voi vetää  kovin  pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä.  

6.5.2  Polttoaineen  hinnannousuun  sopeutuminen 
Eri tutkimusten perusteella  tulo-ja hintajoustojen  arvot vaihtelevat melkoisesti. 
Koska tulosten mukaan  tulo-ja hintajoustojen itseisarvot  ovat suunnilleen yhtä 
suuret, tulojen kasvua vastaava polttoaineen  hinnan  nousu ei vielä saa aikaan 
liikenteen vähenemistä, koska autokanta kasvaa saman verran kuin ajosuorite 
plenenee. 

Pienehköihin  hinnankorotuksiin  on  mandollista sopeutua autonkäyttöä vähen-
tämättä. Autoteollisuus taas voi sopeutua kohonneisiin polttoainehintoihin 
kehittämällä autoja, joiden ominaiskulutus  on  nykyistä pienempi,  ja  ihmiset 
voivat siirtyä muutenkin käyttämään nykyistä pienempiä autoja. 

Kun polttoaineen hinta nousee, tämä  on  seurausta lähinnä polttoaineverojen 
korotuksesta, koska raakaöljyn hintoihin ei näillä näkymillä ole tulossa niin 
suuria korotuksia, että niillä olisi kokonaishintoihin suurta vaikutusta. Raaka-
öljyn hinta  on  nykyään runsaat  10  prosenttia polttoaineiden kokonaishinnasta, 
joten  sen kaksinkertaistaminen  nostaisi polttoaineiden hintaa  vain  noin  10 

 prosentilla, mikäli samalla ei nostettaisi veroja. 

Valtion verotulojen kasvaessa  ja  verotuksen painopisteen siirtyessä enemmän 
ympäristöveroihin voitaneen muita veroja ehkä alentaa, joten kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot eivät välttämättä pienene, vaikka autonkäytöstä 
maksettaisiinkin enemmän. Voidaan myös tinkiä muusta kulutuksesta,  ja 

 käyttää autoa entiseen tapaan. Moniautoisissa kotitaloksissa voidaan siirtyä 
käyttämään vähiten kuluttavaa autoa. 
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Polttoaineen  hinnan  tuntuva nostaminen saa aikaan myös tulonjakovaikutuksia. 
 Haja-asutusalueilla henkilöauton käyttö  on  usein välttämätöntä joukkoliiken

-teen  heikon palvelutason  tai  sen  kokonaan puttumisen takia. Verojen mak-
saminen siirtyy aikaisempaa enemmän autonkäyttäjille  ja haja-asutusalueiden 

 väestölle, mikä voi synnyttää kompensaatiovaatimuksia. Henkilöauton käyttö 
riippuu myös siitä, miten joukkoliikennettä kehitetään,  ja  missä maann jouk-
koliikenne  voi korvata auton käyttöä. 

Mikäli polttoaineen hinnankorotukset ovat huomattavia, niillä  on  vaikutusta 
autonkäyttöön. Erityisesti pitkällä aikavälillä hinnankorotuksiin  on  mandollista 
sopeutua autonkäyttöä vähentämällä. Etenkin  jos  hinnannousu tapahtuu 
suunnitellusti aikataulun mukaan,ja ihmiset ovat tulevista korotuksista tietoisia. 

Suurten hinnankorotusten seurauksena autonkäyttöä voidaan vähentää monella 
tavalla. Etätyö voi lisääntyä.Osa matkoista voidaan jättää tekemättä. Tielai

-toksen  tutkimusten mukaan polttoaineen hinnannousun takia ensiksi luovutaan 
viikonloppu-  ja  lomamatkojen tekemisestä. Aikaisemmin erikseen tehtyjä 

 matkoja  voidaan myös yhdistää (harrastus-  ja asiointimatkat)  tai  muutetaan 
matkakohteita lyhyemrnän etäisyyden päähän. 

Pitkällä aikavälillä voidaan myös muuttaa asumaan lähemmäksi työpaikkaa  tai 
 palveluja, jolloin  auto  ei ole enää niin välttämätön,  ja  autosta  tai  osasta autoja 

voidaan luopua. Osalla matkoista voidaan myös siirtyä käyttämään joukkolii-
kennettä  tai  kevyttä liikennettä.  

6.5.3  Joustojen  käyttö ennusteissa 
Kun polttoaineen hinnannousuun liittyvät ongelmat  ja sopeutumismandolli-
suudet  pidetään mielessä,  on  asiantuntija-arvioiden perusteella tässä päädytty 

 -0,25  suuruiseen hintajoustoon autonkäytön vähentämisessä. Tämä merkitsee 
sitä, että polttoaineen  hinnan  kaksinkertaistuminen suhteessa tulokehitykseen 
saisi aikaan noin  25  prosentin vähenemisen autonkäytössä pitkällä aikavälillä. 

Autonkäytön  vähentäminen tuskin onnistuu  kovin  hyvin pelkästään polttoai-
neen hintaa nostamalla. Hinnankorotukset tarvitsisivat tuekseen määrätietoista 
yhteiskunta-, liikenne-  ja maankäyttöpolitiikkaa.  Keskeisessä asemassa  on 

 yhdyskuntarakenteen (aluerakenteen) tiivistäminen. Tällöin voidaan myös 
parantaajoukkoliikenteen edellytyksiä.  Osa  matkoista voitaisiin suorittaa myös 
pyörällä  tai  jalan. Lisäksi keskimääräiset automatkat lyhenisivät  ja matkojen 

 lukumäärä pienenisi. 

Polttoaineen  hinnan  nostaminen ilman autonkäytön vähentämistä tukevia 
yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä voi johtaa jopa entistä huonompiin tulok-
siin. Mikäli yhdyskuntarakenne hajaantuu entisestään (kuten esimerkiksi 
helmikuussa  1995  rauennut rakennuslakiesitys olisi ilmeisesti saanut aikaan), 
autonkäyttö pikemminkin lisääntyisi entisestäänja siinä ohessa ympäristöhaitat. 
Liikennemenot  ja kuljetuskustannukset  kasvaisivat. Työsuhdeautojärjestelmä 

 ja työmatkojen verovähennysoikeus  myös henkilöautoa käytettäessä ovat 
lisäesimerkkejä liikennettä lisäävästä politiikasta. Polttoaineiden hinnoilla  on 

 myös oletettavasti joku poliittinen 'rajahinta'. 
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Polttoaineen  hinnan kaksinkertaistaininen  merkitsisi autonkäytön pienene-
mistä  25  prosentilla eli nykyisestä noin  19 000 ajokilometristä  vuodessa noin 

 14 250  kilometriin. Koska eri väestöryhmien hintajoustojen välillä  on  varsin 
 pienet erot,  on  tässä käytetty samaajoustokerrointa kaikille kotitalousryhmille. 

Ennustejaksolla tapahtuvien demografisten muutosten (vanhojen ikäryhmien 
osuuden kasvu) vaikutuksesta henkilöautoliikennesuorite pienenee ajosuorit

-teen pienenemisen  ansiosta perusennusteeseen verrattuna  28  prosentilla. Tosin 
kallistuva polttoaine hidastaa myös autokannan kasvua, mikä puolestaan 
hidastaa liikenteen lisääntymistä perusennusteeseen verrattuna. 

Ennusteluvut  laskettiin autonkäytön vähenemisvaihtoehdon lisäksi autonkäy-
tön kasvuvaihtoehdon mukaan. Ajosuoritteiden oletettiin kasvavan  25  pro-
sentilla kaikissa kotitalousryhmissä. Vastaavan suuruisia ajosuoritteiden 
kasvuja  on  havaittu  mm. USA:ssaja  Tanskassa. Mainittu lisäys autonkäyttöön 
aiheuttaisi  30  prosentin lisäyksen henkilöautoliikennesuoritteeseen. Lisäksi 

 haj anaisessa  rakenteessa myös autojen määrä  on  suurempi kuin perusennuste-
vaihtoehdossa, joten liikennesuorite kasvaisi jopa enemmän kuin ajosuoritteen 
kasvun verran. 

Kuvaan  51 on  piirretty henkilöautoliikennnesuoritteen kehitys vuosien  1995 - 
2020  eri ajosuoritevaihtojen mukaisena. Mikäli ajosuorite pienenee  25  pro-
sentilla, kasvaa henkilöautoliikenne vuoteen  2005  mennessä  13  prosentilla, 
mutta  koko ennustejaksolla  vain 5  prosentilla.  Sen  sijaan  jos ajosuorite  kasvaa 

 25  prosentilla, liikennesuorite kasvaa peräti  76  prosentilla. 

Henkilöautosuorite,  milj.  autokm  
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Kuva  51:  Henkiöautoliikenteen  kehitys vuosina  1975  -  1994  ja  ennusteet vuosille 
 1995  -  2020  eri  ajosuorite  vaihtoehtojen mukaan  
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Eri autonkäyttövaihtoehtoja  on  hyödynnetty vaihtoehtoisissa ennusteske-
naarioissa. Kestävän kasvun skenaariossa  on  käytetty pienenevää suoritettaja 
markkinat ohjaavat -skenaariossa kasvavaa suoritetta. Näissä skenaarioissa  on 

 arvioitu myös polttoaineen hinnannousun vaikutus autokannan suuruuteen.  

65.4  Eri  talouskasvuvaihtoehtojen  mukaisia ennusteita  
Perusennusteessa  oletetaan liikennemenojen kasvavan vuosina  1995-2000  viisi 
prosenttia vuodessa,  ja sen  jälkeen YM:n, VATT:n  ja  ETLA:n  laatimien 
talousennusteiden  mukaan. Koska liikenteen kulutusmeno-osuus oli hyvin 
alhainen vuonna  1994,  oletetaan perusennusteessa liikennemenojen kasvavan 
hiukan muuta kulutusta nopeammin vuosikymmenen lopun ajan. 

Pitkällä aikavälillä liikennemenot ovat kasvaneet talouskasvua nopeammin  ja 
 liikenteen kulutusmeno-osuus  on  kasvanut. Kuitenkin  1990-luvun  laman  takia 

liikenteen kulutusmeno-osuus pieneni jyrkästi vuosina  1990 - 1993,  ja  kääntyi 
vähäiseen nousuun vuonna  1994.  Liikenteen kulutusmenot näyttävät vaihtele- 
van muuta kulutusta herkemmin taloudellisten suhdannevaihteluiden aikana (ks. 

 kuva  19).  

Mikäli  1990-luvun loppuaika  on  nopeaa taloudellista kasvua, kuten  on  ennus-
tettu, saattaa liikenteen kulutusmeno-osuus palata lamaa edeltävälle tasolle. 
Toisaalta myös liikenteen hintakehitys voi olla muuta kulutusta nopeampaa, 
mikä myös nostaa liikenteen kulutusmeno-osuutta. 

Liikenteen kulutusmenot olivat  19  prosenttia yksityisestä kulutuksesta vuonna  
1989.  Vuonna  1993 liikennemenot  olivat ennakkotietojen mukaan  15  prosenttia. 
Jotta liikenteen kulutusmenot palaisivat vuoteen  2000  mennessä lamaa edel- 
tävälle  tasolle, tarvittaisiin liikennemenojen  10  prosentin vuotuinen kasvu 
vuosina  1995 - 2000, ios  liikenteen suhteelliset hinnat eivät muutu. Mikäli lii- 
kennemenot  kasvavat vuosikymmenen lopun ajan  7,5  prosenttia vuodessa, 
liikennemenot saavuttavat lamaa edeltävän tason vuonna  2002. Liikenneme-
nojen  5  prosentin kasvu vuosina  1995 - 2000  ei siis nosta liikenteen kulu-
tusmeno-osuutta lamaa edeltävälle tasolle muuttumattomilla hinnoilla. 

Koska taloudellinen kasvu  (tai liikennemenot)  saattaa hyvinkin poiketa talo-
usennusteiden luvuista, laadittiin perusennusteen lisäksi joitakin vaihtoehtoisia 
ennusteita,joissa oletettiin erilaisia taloudellisia kasvunopeuksia. Lisäksi tehtiin 
sellaisia tarkasteluja, joissa liikenteen kulutusmeno-osuuden oletettiin palaavan 
lamaa edeltävälle tasolle. 

Kuvaan  52 on  piirretty ennustevaihtoehtoja, jotka perustuvat seuraaville  kas
-vuolettamuksille: 

- Liikennemenot  kasvavat vuosina  1995  -  2000 5  prosenttia vuodessa  ja 
 tämän jälkeen VM:n, VATI:n  ja  ETLA:n talousennusteiden  mukaisesti 

(perusennuste) 
-  Liikenteen kulutusmeno-osuus palaa vuoteen  2000  mennessä lamaa 

edeltävälle tasolle, jolloin Ilikennemenot kasvavat  10  prosentin vuosi-
vauhtia vuoteen  2000  asti,  ja  tämän jälkeen virallisten talousennusteiden 
mukaisesti 
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- Liikennemenot  kasvavat  7,5  prosenttia vuoteen  2000  asti,  ja  tämän jäl-
keen virallisten talousennusteiden mukaisesti 

- BKT  ja Ilikennemenot  kasvavat  koko ennustejaksolla  0  %/vuosi 
- BKT  ja liikennemenot  kasvavat  koko ennustejaksolla  1  %/vuosi 
- BKT  ja liikennemenot  kasvavat  koko ennustejaksolla  2  %/vuosi 
- BKT  ja Ilikennemenot  kasvavat  koko ennustejaksolla  3  %/vuosi 

Kuva  52: Henkiöautoliikenteen  kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennustevaihtoehto
-ja  erilaisten  talouskasvuvaihtoehtojen (lilkennemenojen kasvuvaihtoehto-

jen)  mukaan vuosille  1995 - 2020  

Henkilöauton hankinta-ja käyttömenot  kasvoivat  1980-luvun loppupuoliskolla 
noin  7  prosentilla vuosittain. Nyt liikennemenojen lähtötaso  on  selvästi alhai-
sempi kuin  1980-luvun puolessa välissä. Vuonna  1993 henkilöautomenot  olivat 
reaalisesti noin  80  prosenttia vuoden  1985 tasostaja  75  prosenttia vuoden  1989 

 tasosta. Nopean talouskasvun oloissa liikennemenot saattavat jälleen kasvaa 
hyvinkin nopeasti lähivuosina. Taulukossa  16 on  esitetty numerotietoja eri 
talouskasvuvaihtojen mukaisista ennusteista. 

Kuten luvuista nähdään, uuden perusennusteen mukainen henkilöautotiheys  ja 
henkilöautoliikenne  vuonna  2020  ovat hieman pienempiä kuin vuoden  1994 
tarkistetussa ennusteessa.  Vuoden  1994  ennusteen mukaan henkilöautotiheys 
olisi vuonna  2020 520  autoa  1000  asukasta kohden  ja henkilöautoliikenteen 

 kasvu ennustejaksolla  38  prosenttia. Uuden perusennusteen mukaan vastaavat 
luvut ovat  510  autoa  ja  liikenteen kasvu  35  prosenttia. 
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Taulukko  16:  Henkllöautotiheys  vuosina  2010  ja  2020,  sekä henkilöautokannan  ja 
 henkllöautoliikenteen  kehitys eri talouskasvuvaihtoehtojen mukaan 

vuosina  1994  -  2020  

BKT:n  kasvu,  %/v  Ha/i  000 as Ha-kannan kas-  Ha-liikenteen kasvu, %  
vu,  %  

2010 2020 	1994-2020 	1994-2020 

0,0 373 366 2,1 -1,8 
1,0 408 422 17,6 12,1 
1,5 426 452 26,0 19,7 
2,0 445 485 35,1 28,0 
2,5 464 517 44,1 36,0 
3,0 484 549 53,1 43,6 
10,0 (95  -  2000) 560 588 63,8 53,1 
7,5 (95  -  2000) 520 550 58,4 46,9  

Perusennuste  1995 482 510 	42,2 	 35,0  
Ennuste  1989 	550 	 52,0 (88-2010) 	47,0 (88 -2010)  
Tark. enn.  1994 	490 520 	44,2 	 38,0  

Perusennusteen  vertaaminen vuoden  1989 ennusteeseen  
Kuvassa  53 on  verrattu vuoden  1989  yleisten teiden henkilöautoliikenne-en-
nustetta vuoden  1995 ennusteeseen.  Uuden ennusteen mukaan liikenteen kasvu 

 on  selvästi hitaampaa kuin edellisessä ennusteessa. Vuonna  2010 henkilöau-
toliikenne on  uuden ennusteen mukaan  11  prosenttia pienempi kuin vuoden 

 1989 ennusteessa. 
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Kuva  53:  Henkilöautoliikenteen  kehitys yleisillä teillä vuosina  1975  -  1994  ja  tielai
-toksen  vuosien  1989  ja  1995  ennusteiden mukainen kehitys vuosina 

 1989 -2010  ja  1995  -  2020  
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Autotiheys  ei kehity samalla tavalla kaikissa maissa,  ja kyllästymistasoissa ja 
sen  saavuttamisen ajankohdissa  on  eroja. Hyvin autoriippuvaisessa Yhdys-
valloissa, jossa auton kustannukset tuloihin verrattuna ovat pienet, autotiheyden 
kyllästymistaso asettuu hyvinkin lähelle ajokorttitiheyden tasoa. Kyllästymis-
taso saavutetaan siellä myös aikaisemmin kuin muissa maissa. 

Joissakin tiheään asutuissa maissa, kuten Belgiassaja Hollannissa, henkilöau-
totiheyden kyllästymistaso jäänee huomattavasti USA:ta pienemmäksi. Näissä 
maissa autotiheyden kehitys  on hidastunutjo  siinä vaiheessa, kun autotiheys oli 
noin  300  autoa  1000  asukasta kohden. Tosin viime vuosina autotiheydet ovat 
näissä maissa alkaneet jälleen kasvaa nopeammin. 

Autotiheyden kyllästymistaso  eri kotitalousryhmissä 

Tarkempaa tietoa henkilöautotiheyden kyllästymistasosta  ja sen  saavuttami-
sesta saadaan tarkastelemalla kotitalousryhmittäisiä kyllästymistasoja. Vaikka 
kokonaisuutena myös  2020  tilanteessa henkilöautotiheyden kyllästymistaso  on 

 melko kaukana,  on kyllästymistaso  saavutettu tuolloin joissakin kotitalous-
ryhmissä. Kyllästymistason osittainenkin saavuttaminen merkitsee autotihey

-den  kasvun hidastumista. 

Henkilöautotiheyden kyllästymistasoja  eri kotitalousryhmissä  on  tarkasteltu 
siten, että  on  verrattu kotitalousryhmän ennustettua autotiheyttä  ja  ryhmän 
aikuisten määrää vuonna  2020. Kotitalousryhmän  aikuisten määrä vuonna  2020 
on  saatu vertaamalla aikuisten (yli  17-vuotiaiden)  määrän  ja  kotitalouksien 
määrän muutosta vuosina  1993 - 2020.  Koska kotitalouksien määrä kasvaa 
ajanjaksolla  14 prosentillaja  aikuisten määrä  7,5  prosentilla,  on  aikuisten määrä 
kotitaloutta kohden vuonna  2020 6  prosenttia pienempi kuin vuonna  1993. 

 Vuonna  1993 kotitaloutta  kohden oli keskimaann 1,9  aikuista, joten vuonna 
 2020  aikuisten määräksi tulee  1,8.  Alle  65-vuotiaiden  kotitalouksissa aikuisten 

määrä vaihtelee eri kotitalousryhmissä nyt  1,7  ja  2,1  välillä  ja  vanhempien 
ikäryhmien kotitalouksissa yleensä  1,3  ja  1,5  välillä. 

Kuvassa  54 on  verrattu kotitalouksien ikäryhmittäisiä autotiheyksiä vastaaviin 
aikuisten lukumääriin. Ennusteen mukaan vuonna  2020  kaikissa ikäryhmissä 
autotiheys  on keskimaann  selvästi aikuisten lukumäärää pienempi. 
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Kuva  54:  Henkllöautotiheys (hallOO kotitaloutta)  ja  aikuisten  määrällOO kotitalout
-ta  päämiehen  ikätyhmän  mukaan vuonna  2020  

Kuvassa  55 on  verrattu kotitalouksien tuloryhmittäisiä autotiheyksiä vastaaviin 
aikuisten lukumaanin. Kaikissatuloryhmissä autotiheys on keskimaarin  selvästi 
aikuisten lukumäärää pienempi. Ylimmässä tuloryhmässä autotiheys  on 127,1 
autoall0ø kotitalouttaja  aikuisten määrä  170  aikuista  100 kotitaloutta  kohden. 

Ennusteen mukaan autotiheys  on  kuitenkin saavuttanut kyllästymistasonsa 
ylimmän tulokvintiilin ikäryhmissä, joiden päämies  on  alle  25-vuotias,  25  - 
34-vuotias  tai 45-54-vuotias. Näissä ikäryhmissä autotiheys  on  vuoteen  2020 

 mennessä rajattu  170  autoon  100 kotitaloutta  kohden. Tämä vastaa ajokortil
-listen  aikuisten lukumäärää kyseisissä ikäryhmissä  (90  prosentilla komi).  Alle 

 25-vuotiaiden  kotitalouksissa  170  -auton rajausta onjouduttu käyttämään myös 
neljännessä tulokvintiilissä. Muissa  tulo- ja ikäryhmissä kyllästymistasoon  on 

 vielä matkaa.  

Suomi on  tasaisesti harvaanasuttu maa  ja  väentiheys  on  pieni. Yhdyskuntara-
kenne  on hajaantunut  ja haja-asutusväestön  osuus  on  suuri. Riippuvuus 
henkilöautosta  on  kasvanut entisestään viime vuosina, kun joukkoliikenteen 
palvelutaso  on  heikentynyt etenkin maaseudulla. Näistä syistä henkilöautoti-
heyden kyllästymistaso noussee Suomessa  varsin  korkealle. 

Koska Suomen autoistuminen  on  alkanut muihin autoistuneisiin maihin ver-
rattuna myöhään,  ja  auton kustannukset suhteessa palkkatasoon ovat nyt  ja 

 tulevaisuudessakin huomattavan suuret,  Suomi saavuttanee autotiheyden  kyl-
lästymistason  myöhemmin kuin monet muut maat. 
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Kuva  55:  Henkilöautottheys (ha/bO kotitaloutta)  ja  aikuisten määrälbOO kotitalout
-ta  päämiehen tuloryhmän/kuluttajayksikkö mukaan vuonna  2020  

Tämän perusteella voidaan arvioida Suomen henkilöautotiheyden kyllästy-
mistasoksi  550  -  600  autoa  1000  asukasta kohden. Kyllästymistason saavut-
taminen ajoittuu vuoden  2020  jälkeiseen aikaan. Tässä ennustetaan vuodelle 

 2020 autotiheydeksi  510  autoa/1 000  asukasta. 

Todellisuudessa autotiheys jäänee teoreettista kyllästymistasoa matalammaksi. 
Monissa kotitalouksissa hankitaan  vain  yksi  auto,  vaikka ajokortillisia olisi 
useampiakin. Lisäksi  on  todennäköistä, että ympäristösyiden takia autoistu

-mista  rajoitetaan tulevaisuudessa. Rajoitukset kohdistunevat kuitenkin enem-
mänkin autonkäyttöön kuin autonhankintaan, joten niillä  on  enemmän vaiku-
tusta autoliikenteeseen kuin autojen määrään. 
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7  MUUT AUTOT  1995  -  2020  

Muiden kuin henkilöautojen osuus liikennesuoritteesta oli  15,2  prosenttia 
vuonna  1994  ja  osuus autokannasta oli  13,1  prosenttia. Koska muiden autojen 
osuus  koko liikennesuoritteesta  on  niin pieni,  on  tässä tyydytty niiden osalta 
lähinnä trendityyppisiin ennusteisiin. Tavaraliikenteestä  on tielaitoksen  toi-
meksiannosta tekeillä perusteellinen selvitys tavaravirroista  ja ennustemal-
leista.  Työn  on  määrä valmistua vuonna  1997. 

7.1  Kuorma-autoennuste  
Suomessa  on tie-  ja  rautatieliikenteen asukasta kohden laskettu tavarankuije-
tussuorite selvästi Euroopan suurin. Samoin kuijetuskustannusten osuus tuo-
tannon kokonaiskustannuksistaja yritysten liikevaihdosta  on  huomattavan suuri 
muihin maihin verrattuna. 

Suomessa kuijetusten osuuden teollisuustuotteiden hinnasta  on  arvioitu olevan 
noin  10  prosenttia. Keski-Euroopassa vastaavaksi osuudeksi  on  laskettu  5  
prosenttia. Asukasta kohden laskettuna kuijetussuorite  on  meillä  2- 3-kertainen 

 muihin Euroopan maihin verrattuna. Erityisen suuri merkitys kuijetuskustan-
nuksilla  on  Suomen vientiteollisuudelle. Vientituotteiden hintoihin  on  arvioitu 
sisältyvän  12 - 14  prosenttia kuljetuskustannuksia. Kuljetuskustannuksilla  on 

 siis huomattavaa merkitystä maan kilpailukyvylle. 

Vuosina  1975 - 1994 tavaraliikenne tonnikilometreinä  mitattuna  on  kasvanut 
Suomessa kutakuinkin samaa vauhtia kuin bruttokansantuote. Kuorma-autojen 
kuljetussuorite  on  lisääntynyt hiukan BKT:n kasvua nopeammin, mikä johtuu 
kuljetusten siirtymisestä rautateiltä tieverkolle. Vuodesta  1975  lähtien maan-
tiekuijetusten (kuorma-ja  pakettiautot) osuus tavarakuljetuksista  on  noussut  50 

 prosentista noin kahteen kolmasosaan. Tavaramäärästä tiekuijetusten osuus  on 
 noin  90  prosenttia. 

Kuorma-autojen lukumäärä  on  vähentynyt viimeisen  20  vuoden aikana. Tämä 
johtuu ajanjaksolla tehdyistä akseli- teli-ja  kokonaispainojen korotuksista sekä 
siirtymisestä yhä enemmän täysperävaunullisiin kuorma-autoihin. 

Autokoon  kasvaessa kuljetukset  on  pystytty hoitamaan pienenevällä autokan
-nalla,  joten kuorma-autojen liikennesuorite ei ole kasvanut kuin  8  prosenttia 

 koko  ajanjaksolla. Yleisilla teillä kasvu  on  ollut kuitenkin  20  prosenttia. Brut-
tokansantuotteen, kuorma-autojen kuljetus-  ja liikennesuoritteen, ja  Suomen 

 koko tavarankuijetussuoritteen ja  kuorma-autokannan kehitys vuosina  1975 - 
1994 on  esitetty kuvassa  56.  
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Indeksi  (1975  =  100) 

180 

1975 	 1980 	 1985 	 1990  

BKT 	Ka-lilkennesuorite  Ka-kutetussuorite  Ka-kanta  Kuljetussuorite yht. 

--- 	—e— 	 -- 

TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  56:  Bruttokansantuotteen, kuorma-autojen liikennesuoritteen (autokm), kuor 
ma-autojen tavarankuijetussuoritteen (tnkm), kuorma -autokannan  ja 
koko  kotimaan tavaranku/jetussuoritteen kehitys vuosina  1975 - 1994  

Kuorma-autoliikenne  1995  -  2020  

Kuorma-autoliikenne-ennusteen perustana  on  teollisuustuotannon toimialoit-
taiset kasvuennusteet, joiden perusteella saadaan kuljetussuoritearvio  ja  siitä 
edelleen liikennesuorite, kun tiedetään keskimääräinen kuorman paino. Kuor-
ma-autokanta saadaan jakamalla liikennesuorite keskimääräisellä autokohtai-
sella ajosuoritteella.  

VAT!'  ennustaa vuos ilie  1995 - 2005  teollisuustuotannon noin  4  prosentin 
vuotuistakasvua. Kasvu  on  suurempi kuin BKT:n kasvu,jotenjalostuksen osuus 
bruttokansantuotteesta kasvaa. Kuorma-autojen kuijetussuoritteen oletetaan 
tässä lisääntyvän teollisuustuotannon toimi aloittaisen kasvun suhteessa vuosina 

 1995 - 2005  ja BKT:n  kasvun suhteessa vuosina  2006 - 2020,  koska kyseiselle 
ajanjaksolle ei ole tehty erikseen teollisuustuotannon toimialoittaisia kasvu- 
ennusteita. Maatalouteen liittyvillä tuotannonaloilla kuljetusten  on  oletettu 
pysyvän ennallaan. 

Vuosina  1995-2005 vientialojen  teollisuus kasvaa VATT:n ennusteen mukaan 
 4 -  5  prosenttia vuodessa.  Sen  sijaan kotimarkkinateollisuuden  on  arvioitu 

kasvavan keskimaarin vain 2  prosenttia vuodessa. 

Kuorma-autojen liikennesuoritteen suuruuteen  on EU:n kokonaispainorajoi-
tuksilla  suuri merkitys. Myös ilman EU:n painorajoituksia kuorma-autojen 
liikennesuorite kasvaa jatkossa selvästi enemmän kuin tähän asti, koska 
kokonaispainojen määrä ei enää nousse.  Jo  nyt täysperävaunullisista kuor-
ma-autoista noin puolet kuuluu  60  tonnin kokonaispainoluokkaan. Vuosina 
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1975-1994  kuorma-autojen kapasiteetti  on  kasvanut keskimaari  n  autoa kohden 
noin  60  prosentilla,  ja  siksi kuljetukset  on  voitu hoitaa lähes saman suuruisella 
kalustolla. 

Suuntaus  on perävaunuttomista  autoista perävaunullisiin. Kuljetusten ratio-
nalisointi pienentää hiukan kuijetuskaluston tarvetta. Tässä  on  oletettu, että 
kuljetuksissa siirrytään vielä vuoteen  2005  asti suurempiin autoihin,  ja  liikenne 

 ja ka-kanta  kasvavat  sen  takia kuljetussuoritteen kasvua hitaammin.  Sen  sijaan 
vuosina  2006 - 2020 liikennesuoritteen  ja  autokannan oletetaan kasvavan 
kuljetusten suhteessa. Kuorma-autojen kuijetussuoritteen, liikennesuoritteenja 
kuorma-autokannan kehitysennuste vuosille  1995 - 2020 on  esitetty kuvassa  
57.  

Indeksi  (1994 =100) 

200 
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100 

1994 	2000 	05 	2010 	15 	2020 

Kuijetussuorite Ljikennesuorita  Ka-kanta  

TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  57:  Kuorma-autojen  kuijetussuoritteen (tnkm), Ilikennesuoritteen (autokm),  ja 
 kuorma  -autokanrian kehitysennuste  vuosille  1995  -  2020  

Ennusteen mukaan kuorma-autojen kuljetussuorite kasvaa ennustejaksolla noin 
 90  prosentilla, liikennesuorite noin  70  prosentilla  ja  kuorma-autokanta  45  

prosentilla. Kuljetussuoritteen kasvu  on  nopeaa ennustejakson alkuaikoina, 
mikä johtuu teollisuustuotannon ennustetusta nopeasta kasvusta. Tavararyh-
mittäiset kuormaa-autojen kuljetussuoriteennusteet vuosille  1993 - 2020 on  
esitetty  liitetaulukossa  12.  

Kuorma-autojen kuljetussuorite kasvaa ennustej aksolla hiukan vähemmän kuin 
ennustettu teollisuustuotanto  tai BKT,  koska maatalous-  ja  kotimarkkina- 
kuljetukset kehittyvät selvästi keskimääräistä hitaammin  ja  niiden osuus kai-
kista kuljetuksista  on  kuitenkin suuri. Kuorma-autojen kuljetussuoritteen, lii-
kennesuoritteen  ja  kuorma-autokannan kehitysennusteet  on  esitetty myös 
taulukossa  17.  
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Taulukko  17:  Kuorma-autojen ku/jetussuoritteen, liikennesuoritteen  ja  kuorma-au-
tokannan kehitys vuosina  1975  -  2020  ja  ennusteet vuosille  1995  - 
2020  

Vuosi  Ka-kuljetussuorite,  Ka-liikennesuorite,  Ka-kanta,  
Mrd tkm Mrd autokm kpl  

1975 15,0 2,4 50905 
1980 17,9 2,4 52527 
1985 20,1 2,4 52019 
1990 25,4 2,8 54 599 
1994 24,8 2,6 46786 
1995 26,0 2,7 47 000 
2000 31,5 3,0 50 000 
2005 36,8 3,3 52 000 
2010 39,9 3,7 55000 
2015 43,4 4,0 60 500 
2020 46,9 4,4 66000  

Laskelmissa ei ole otettu huomioon mandollisia  EU-vaikutuksia kuorma-au-
toliikenteen kehitykseen. Mikäli ajoneuvojen painoi enja mittojen muuttaminen 
EU:n direktiivien mukaiseksi toteutuisi, seuraisi muutoksesta ylimääräistä 
raskaan liikenteen kasvua, autojen määrän kasvua sekä lisää kuijetuskustan-
nuksia. Todennäköisesti painorajat eivät meillä muutu, mutta ajoneuvoyhdis-
telmien pituudet saattavat kasvaa. 

Liiketaloustieteen tutkimuslaitoksen liikenneministeriölle tekemän tutkimuk-
sen mukaan kokonaispainojen pienentäminen  40  tonniin lisäisi ajoneuvojen 
määrää  5000 - 7000  autolla, raskaiden ajoneuvoyhdistelmien liikennesuorite 
kasvaisi  50  prosentilla  ja koko  kuorma-autoliikennne  21  prosenttia. Kuljetus- 
kustannukset lisääntyisivät  2 700 - 3 500  miljoonalla markalla vuodessa eli  11 
- 14  prosentilla. Lisäksi ilmansaasteet  ja  onnettomuudet lisääntyisivät. Kun 
painojen pienennyksen vaikutus otetaan huomioon ennusteissa, kuorma-autojen 
liikennesuorite kasvaisi ennustejaksolla  70  prosentin sijasta noin  100  prosen-
tilla. 

Suomen kuorma-autoliiton laskelmien mukaan kuorma-autokaluston uusimi-
nen EU:n direktiivien mukaiseksi aiheuttaisi vuoteen  2001  mennessä  9,3  mil-
jardin markan  ylimääräisen kustannuksen. 

Kirjallisuutta: 

Avautuva  Suomi,  tulevaisuuden haasteet.  VATI -  julkaisuja  11/1993  

Kuorma-autoyhdistelmien maksimimassojen  ja  -mittojen pienentämisen taloudelli-
set vaikutukset. Liikenneministeriö. Julkaisuja  24/93  

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto  1993.  Tielaitos,  tutkimuskeskus. Tielaitoksen tilasto-
ja  3/1994 

7.2 Pakettiautoennuste 
Pakettiautokanta  ja  -liikenne kehittyivät epätasaisesti  1960-  ja  1970-luvuilla. 
Tämä johtui  mm. pakettiautoihin  kohdistuneesta lainsäädännön muutoksista. 
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1980-luvulla pakettiautokanta  ja  -liikenne kasvoivat suunnilleen kaksi kertaa 
nopeanmiin kuin BKT. Lisäksi pakettiautojen kantavuus lisääntyi, joten 
kuljetuskapasiteetti kasvoi vielä liikenteen kasvua nopeammin. 

Pakettiautoliikenteen  nopea kasvu johtuu elinkeinorakenteen muutoksesta  ja 
 palveluelinkeinojen nopeasta kasvusta. Etenkin  1980-luvulla palveluelinkei-

nojen nopea kasvu lisäsi pakettiautoliikennettä. Viime aikoina pakettiautolii-
kennettä  on  lisännyt myös yritysten pyrkimys nopeisiin  ja tasmä.11isiin  kulje-
tuksiin. 

Myös pakettiautoliikenne väheni  1990-luvun talouslaman takia. Palveluelin-
keinojen  laman  jatkumisen vuoksi pakettiautoliikenne ei kasvanut vielä vuonna 

 1994,  vaikka BKT lisääntyikin  4  prosentilla lähinnä teollisuustuotannon kasvun 
seurauksena. 

Pakettiautoliikenne-ennuste perustuu tässä palveluelinkeinojen ennustettuun 
kasvuun vuosina  1995 -  2005.  VATT  ennustaa yksityisten palveluelinkeinojen 
kasvavan jatkossakin hiukan nopeammin kuin bruttokansantuote kasvaa, eli  4 

 prosenttia vuodessa vuoteen  2005  asti. Tämän jälkeen vuoteen  2020  paketti- 
autoliikenteen  on  oletettu kasvavan saman verran kuin bruttokansantuote, eli  2 

 prosenttia vuodessa. 

Pakettiautoliikennettä  lisää jossain määrin myös pienyritysten määrän 
lisääntyminen. 

Pakettiautoliikenne  ei kasvane enää samaa vauhtia kuin  1980-luvulla. 
Pakettiautoliikennettä  on  lisännyt jonkin verran pakettiautojen henkilöautoa 
selvästi lievempi verotus  ja  verojen kiertäminen. Autoja  on  hankittu myös 
henkilöliikennettä varten. Vuonna  1993 pakettiautoverotuksen  perusteita kui-
tenkin kiristettiin, mikä karsinee jatkossa keinottelumielessä hankittuja autoja. 
Pakettiautojen kantavuuden lisäys pienentää myös hiukan kasvua. Pakettiau-
tokannanja -liikenteen sekä bruttokansantuotteen kehitys vuosina  1975 - 1994 

 ja  ennusteet vuosille  1995 - 2020 on  esitetty  kuvasa  58.  

Pakettiautojen  vuotuinen ajosuorite  on  koko  1990-luvun pysytellyt  15 000  km:n 
tuntumassa,  ja sen  oletetaan pysyvän jatkossakin saman suuruisena. Tämän 
vuoksi pakettiautokanta kasvaa pakettiautoliikenteen kasvun mukaisesti. 
Pakettiautokannan  ja  -liikenteen kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennusteet 
vuosille  1995 - 2020 on  esitetty myös taulukossa  18.  
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Indeksi  (1975  =  100) 
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I1EL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  58:  Bruttokansantuotteen,  pakettiautoliikenteen  ja  pakettiautokannan  kehitys 
vuosina  1975 - 1995  ja  ennusteet vuosille  1995 - 2020  

Taulukko  18: Pakettiautokannan  ja  -liikenteen kehitys vuosina  1975 - 1994  ja 
 ennusteet vuosille  1995 - 2020  

Vuosi 	Pakettiautokanta, kpl 	Pakettiautoliikenne,  milj.  autokm  

1975 77 546 1 470 
1980 96624 1590 
1985 127618 2190 
1990 209558 2990 
1994 202614 3120 
1995 203000 3150 
2000 240 000 3 800 
2005 285000 4500 
2010 320000 5000 
2015 350000 5500 
2020 380000 6000  

Ennustejaksolla pakettiautokannan  ja  -liikenteen arvioidaan kasvavan noin  90 
 prosentilla. 

Kirjallisuutta: 

Avautuva  Suomi,  tulevaisuuden haasteet.  VAlT -  julkaisuja  11/1993  

Kansantalous  2017.  ETLA.  Helsinki 1993.  
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7.3  Linja-autoennuste  
Linja-autoliikenteen osuus kotimaan henkilökuljetussuoritteesta oli vuonna 

 1994 12,7  prosenttia. Henkilöautojen osuus oli  79,2,  rautateiden  4,8  prosenttia 
 ja  loput noin  3  prosenttia muodostui mopo-  ja moottoripyöräliikenteestä, len-

toliikenteestä,  metro-  ja raitiovaunuliikenteestä  sekä alusliikenteestä. 

Autokilometreinä  mitattuna linja-autoliikenteen osuus oli  vain 1,5  prosenttia 
 koko  maan ajoneuvosuoritteesta,  ja  1,7  prosenttia yleisten teiden ajoneuvo-

suoritteesta. Linja-automatkoista  90  prosenttia tehdään taajamaseuduilla. 
Suoritteesta  sen  sijaan noin  70  prosenttia ajetaan yleisillä teillä. 

Linja-autoliikenne kasvoi Suomessa melko nopeasti  1960-  ja  1970-luvuilla, 
pysyi ennallaan  1980-luvulla  ja  on  alkanut pienentyä  1990-luvulla. Erityisesti 
maaseutuliikenne  on  vähentynyt. Linja-autoliikenteen kehitys vuosina  1960 - 
1994  ja kehitysarvio  vuosille  1995 - 2020 on  esitetty kuvassa  59.  Ennusteissa 

 on  lähdetty siitä, että linja-autoliikenne säilyy ennustejaksolla ennallaan, mikä 
voi olla liian toiveikas olettamus. 

Kansainvälisessä vertailussa  Suomi on  linja-autoliikenteessä Euroopan johtava 
maa. Suomessa matkustetaan linja-autolla asukasta kohden noin  1 700 km 

 vuodessa, mikä  on  enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Tämä 
johtuu  mm.  alhaisesta asukastiheydestä. Samasta syystä suuria  massoja  kul-
jettava junaliikenne ei meillä ole kannattavaa kuin sellaisilla yhteysväleillä, 
joilla  on  riittävä väestöpohja.  

Milj. autokm 	 Mrd. hlökm  

550 	 10 

500 	 -- 	ekku).------------------------ 9  

-- -- - -------------- 8 
450  -L------------------------________  

1960 65 1970 75 1980 85 1990 95 2000 05 2010 05 2020  

TIEL -  Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  59:  Linja-autoliikenteen (yleiset tiet)  ja  henkilökuljetussuoritteen  (yleiset tiet 
 ja  kadut) kehitys vuosina  1960 - 1994  ja  kehitysarvio  vuosille  1995 - 

2020  
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Syynä linja-autoliikenteen aseman heikkenemiseen  on henkilöautokannan 
 lisääntyminen  ja  toisaalta joukkoliikenteen tukien karsiminen, joka  on  vähen-

tänyt erityisesti kannattamatonta maaseutuliikennettä. 

Tulevaisuudessa linja-autoliikenne säilyttänee asemansa suurimmissa taaja-
missa sekä suurten taajamien välisessä liikenteessä.  Sen  sijaan maaseutulinjojen 

 ja  pienempien taajamien  välisen  linja-autoliikenteen nykyisellaanki n  pitäminen 
vaatisi joukkoliikermetukien lisäämistä  ja  palvelutason parantamista. 

Yhdyskuntarakenteen tiivistymineri parantaajoukkoliikenteen mandollisuuksia 
jopa nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Tiiviissä rakenteessa henkilöauton tarve 
ei ole niin suuri kuin hajanaisemrnassa rakenteessa, joten joukkoliikeriteen 
käyttäjien määrä kasvaa,  ja joukkoliikenteen  kannattavuus paranee. 

Jatkossa  nuorten  väestöryhmien määrän väheneminen vähentää joukkoliiken
-teen  käyttöä. Toisaalta vanhojen ikäiyhmien osuus kasvaa, mutta monet vanhat 

ovat tottuneet henkilöautoon  ja  käyttävät sitä mikäli  varat ja  terveys sallivat. 

Joukkoliikenne  on  kuitenkin osalle väestöä välttämätön  ja  ainoa pitempimat-
kaisen liikkumisen vaihtoehto. Etenkin aivan nuorilla ihmisillä ei ole muuta 
vaihtoehtoa liikkumiseen kuin joukkoliikenne. Myöskään kaikki vanhemmat 
eivät halua hankkia henkilöautoa. Joukkoliikenne nähdään myös ympäristön 
kannalta parempana vaihtoehtona. 

Tasaisesti harvaan asutus  sa  maassa linja-auto on  joustavampi kulkumuoto kuin 
juna. Näin etenkin,  jos  tarvitaan uutta, kallista infrastruktuuria, joka laajassa 
maassa vaatisi suuria investointeja. Viime vuosina linja-autojen matkustaja-
määrä autoa kohden  on  pienentynyt, joten pienempi ajoneuvokoko parantaisi 
linja-autoliikenteen kannattavuutta  ja palvelutasoa.  Mini-  ja midikokoisen 

 kaluston käytöstä  on  saatu hyviä kokemuksia joissakin Euroopan maissa. 

Koska linja-autoliikenteen osuus ajoneuvokilometreistä  on  alle  2  prosentin, ei 
linja-autoliikenteen kehityksellä ole  kovin  paljon vaikutusta henkilöautolii-
kenteen määrään, vaikka linja-autoliikenne alkaisikin jälleen kasvaa. 

Kirjallisuutta:  
Henkilöliikennemuotojen  siirtymä-  ja  korvattavuusmandollisuudet. Lilkenneministe - 
nä.  Julkaisuja  10/91 
Hanna  Kalenoja: Midilinja-auton soveltuvuus joukkoliikenteeseen.  Artikkeli  Tie  ja  lii- 
kenne' -lehdessä  10/94. 

7.4  Erikoisautoennuste 
Erikoisautoja  ovat muut kuin henkilö-, paketti- kuorma-  tai  linja-autot. Eri-
koisautoja  on  useita lajeja,ja niitä tuleejatkuvasti lisää. Merkittävimmät ryhmät 
ovat palo-, sairas-  ja nosturiautot. 
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Palo-  ja sairasautojen  määrä ei kasvane enää tulevaisuudessa, mutta tekniikan 
kehittyessä  ja  erikoistumisen seurauksena syntyy jatkuvasti uudenlaisia eri-
koisautoryhmiä. Erityisen nopeaa erikoisautojen määrän kasvu oli  1980-luvulla, 
jolloin  kanta  kasvoi keskimäärin lähes  10  prosentilla vuodessa. Vuoden  1992 

 jälkeen erikoisautokanta  on  pienentynyt noin  10  prosentilla. 

Talouskasvun alkaessa myös kotimarkkinoilla erikoisautokanta alkanee jälleen 
kasvaa. Koska erikoisautojen käytöstä ei ole olemassa luotettavia tietoja,  on 

 tässä oletettu erikoisautojen lukumäärän kasvavan myös jatkossa lineaarisesti. 
Vuodesta  1970 erikoisautokanta on kasvanutja  sen  arvioidaan kasvavan vuosina 

 1995 - 2020  seuraavasti:  

1970 5024 
1975 6581 
1980 8782 
1985 11159 
1990 20719 
1994 20908 
1995 21 000 
2000 25 000 
2010 35000 
2020 45 000  

Tielaitoksen liikennelaskennoissa erikoisautojen liikennesuoritetta  ei seurata 
erikseen, vaan  se  sisältyy muiden autojen liikennesuoritteeseen,  ja  lienee 
vähäinen. Tästä syystä erikoisautoille ei ole tehty omaa liikenne-ennustetta. 
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8  AUTOKANTA  JA  LIIKENNE  1995  -  2020  

Autolajeittaisen  tarkastelun jälkeen ennusteet  on  koottu  koko autokantaa ja 
 liikennettä kattaviksi ennusteiksi.  Koko  maan lisäksi autokanta-  ja  liiken-

ne-ennusteet  on  tehty tiepiireittäin (lääneittäin) sekä tieluokittain. Tiepiireit-
täiset  ja tieluokittaiset  liikenne-ennusteet  on  tehty myös erikseen kevyille 
(henkilö-  ja  pakettiautot)  ja raskaille  (kuorma-  ja  linja-autot) autoille.  

8.1  Autokanta  1995-2020  
Ennusteen mukaan autokanta kasvaa melko nopeasti  1990-luvun lopun ajan, eli 
lähes  3  prosenttia vuodessa. Vuosina  2000 - 2010  kasvu  on 1,4  prosenttia  ja 

 vuosina  2010 - 2020 0,8  prosenttia vuodessa.  Koko ennustejaksolla  henki-
löautokanta kasvaa  42  prosentilla  ja koko autokanta  47  prosentilla. 

Vuodesta  1975  lähtien autokanta  on  kehittynyt  ja sen  arvioidaan kehittyvän 
vuosina  1995 - 2020  seuraavasti: 

Vuosi 	 Kaikki autot, kpl  

1975 1139967 
1980 1392827 
1985 1746615 
1990 2233059 
1994 2150950 

1995 2193000 
2000 2 526 000 
2005 2 745 000 
2010 2911 000 
2015 3068000 
2020 3 164 000 

Liitetaulukossa  13 on  esitetty autokannan kasvu autolajeittain sekä henki- 
löautotiheyden kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennusteet vuosille  1995 - 2020.  

Autokannan nopea kasvu  1990-luvun lopullajohtuu siitä, että henkilöautokanta 
kasvaa tuolloin vielä nopeasti. Ajokorttien määrä  on  lisääntynyt lamavuosina 

 1990 - 94  noin  220 000  kortilla.  Taloudellisen tilanteen parantuessa suuri  osa 
 näistä reservissä olleista korteista otetaan käyttöön, mikä merkitsee 'ylimää-

räistä' kasvua henkilöautokannalle. 

Vuoden  2000  jälkeen autokannan kasvu hidastuu, koska talouskasvun 
ennustetaan olevan tuolloin hitaampaa kuin  1990-luvulla. Lisäksi henkilöau-
tokannan kasvua hidastaa etenkin ennustejakson loppupuolella autotiheyden 
kyllästymistason läheneminen joissakin kotitalousryhmissä.  Sen  sijaan tava-
raliikenne kasvaa edelleen tuotannon kasvun mukaan myös ensi vuosituhan-
nella. 

Henkilöautokannanja  koko  autokannan kehitys vuosina  1975 - 1994  ja  ennuste 
vuosille  1995 - 2020 on  esitetty kuvassa  60. 
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Kuva  60:  Henkilöautokannan  ja koko  autokannan kehitys vuosina  1975  -  1994  ja 
 ennuste vuosille  1995  -  2020 

8.2  Liikenne  1995-2020  
Liikenteen perusennusteessa  on  oletettu eri liikennemuotojen henkilö-  ja 
tavaraliikenneosuuksien  pysyvän ennallaan. Henkilöautoliikenteen  on  oletettu 
kasvavan saman verran yleisillä teillä sekä kaduilla  ja yksityisteillä. Sen  sijaan 
kuorma-autoliikenteen kasvu sijoittuu pelkästään yleisille teille. Kuitenkin 
yleisten teiden osuus pysyy ennallaan vuoteen  2020  asti. Yleisten teiden osuus 
henkilöautoliikenteestä  on 63  prosenttia  ja koko  liikenteestä  65  prosenttia. 

Vuosina  1994 - 2000 tieliikenne  kasvaa ennusteen mukaan noin  2,5  prosenttia 
vuodessa. Henkilöautoliikenne kasvaa saman verran. Autokannan lailla myös 
liikenteen kasvu kokonaisuudessaan hidastuu ensi vuosituhannelle siiriyttäessä. 
Tosin tavaraliikenteen kasvu jopa vähän lisääntyy, kun autokokoja ei voi enää 
kasvattaa. Mikäli siirrytään EU:n mittoihin  ja painoihin,  raskaan liikenteen 
kasvu  on  vastaavasti suurempi. Tieliikenteen kasvu vuosina  1975 - 1994  ja 

 ennuste vuosille  1995  - 2020 on  esitetty taulukossa  19.  
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Taulukko  19:  Tieliikenteen kehitys vuosina  1975  -  1994  ja  ennuste vuosille  1995  - 
 2020  (yleiset tiet sekä kadut  ja  yksityistiet) 

Henkllöautoliikenne 	Koko  lIIkenne  

Vuosi 	Milj.  autokm  Kasvu,  %  Milj.  autokm 	Kasvu,  %  

1975 19880 24370 
1980 22750 2,7 27370 2,3 
1985 28190 4,4 33510 4,1 
1990 36570 5,3 43000 5,1 
1994 35 400  -  0,6 41 750  -  0,6 

1995 35900 1,4 42400 1,6 
2000 40800 2,6 48200 2,6 
2005 43 500 1,3 51 900 1,4 
2010 45400 0,4 54700 1,1 
2015 46600 0,5 56700 0,7 
2020 47 700 0,5 58 700 0,7 

Koko  ennustejaksolla henkilöautoliikenne  kasvaa  35  prosentilla  ja koko  lii-
kenne  40  prosentilla.  Tavaraliikenne  kasvaa selvästi enemmän kuin henkilö-
liikenne, eli noin  80  prosenttia. Tavaraliikenteestä kuorma-autoliikenne kasvaa 

 70j a  pakettiautoliikenne  90  prosenttia. Kevyt liikenne (henkilö-ja  pakettiautot) 
kasvaa  40  prosentilla  ja raskas  liikenne (kuorma-  ja  linja-autot)  56  prosentilla.  
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Kuva  61:  Henkilöautoliikenteen  ja koko  lIIkenteen  kehitys vuosina  1975  -  1994  ja  
ennuste vuosille  1995  -  2020  (yleiset tiet, kadut  ja  yksityistiet) 

Autolajeittaiset  yleisten teiden sekä  katujenja yksityisteiden  liikenne-ennusteet  
on  esitetty  liitetaulukossa  14. 
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8.3  Kevyt  ja raskas  autoliikenne  1995-2020  
Kevyt autoliikenne, eli henkilö-  ja pakettiautoliikenne  kasvaa ennustejakson 
alussa hiukan nopeammin kuin  raskas  liikenne, eli kuorma-auto-  ja linj  a-au-
toliikenne. Tämä johtuu siitä, että henkilöautoliikenteen arvioidaan kasvavan 
ennustejakson alussa nopeasti  mm.  sen  takia, että  laman  aikana ajettuja ajo- 
kortteja otetaan käyttöön. Lisäksi kuorma-autoliikenne kasvaa hitaasti siksi, että 
autokoon  on  oletettu edelleen kasvavan vuoteen  2005  asti. Tilanne  on  tietenkin 
toinen, mikäli  EU-mitat  ja  painot tulevat voimaan myös kansallisessa liiken-
teessä. 

Ensi vuosituhannella henkilöautoliikenteen kasvu hidastuu, kun taas tavaralii-
kenne kasvaa tuotannon kasvun suhteessa. Vaikka linja-autoliikenne ei 
ennusteen mukaan kasvakaan, raskaan liikenteen kasvu  on  selvästi suurempaa 
kuin kevyen autoliikenteen. Vuosina  1994 - 2020  kevyt autoliikenne kasvaa 
ennusteen mukaan  40  prosentilla  ja raskas  liikenne  56  prosentilla. Kevyen  ja 

 raskaan  ja koko  autoliikenteen kasvukertoimet eri ajanjaksoilta  on  esitetty 
taulukossa  20.  

Taulukko  20:  Kevyen  ja  raskaan  ja koko  autoliikenteen  kasvukertoimet  vuosina 
 1994 -2000, 1994  -  2010  ja  1994  -  2020  (autokm)  

Ajanjakso 	Kevyt 	Raskas 	Kaikki  

1994-2000 	 1,17 	1,12 	1,16 
1994-2010 	 1,32 	1,34 	1,31 
1994-2020 	 1,40 	1,56 	1,41 

8.4  Kansainvälinen liikenne  
Ennusteessa  ei ole tarkasteltu erikseen kansainvälistä liikennettä.  Se on 

 sisältynyt lähtötietoina vuoden  1994 liikennemaariin,  joten ennustesystema-
tiikan mukaan kansainvälinen liikenne kasvaa saman verran kuin kotimaan 
liikenne eri alueilla  ja  eri tieluokilla. Todellisuudessa kansainvälisen liikenteen 
kehitys seuraa omaa logiikkaansa,ja kehitys eri alueillaja teillä voi olla hyvinkin 
erilaista verrattuna kotimaan liikenteen kehitykseen. 

Vaikka kansainvälinen liikenne  on  Suomessa toistaiseksi vähäistä,  se  toden-
näköisesti kasvaa nopeasti ainakin joillakin tieosilla,  ja sillä  saattaa olla huo-
mattavaakin merkitystä joidenkin tiehankkeiden suunnittelussa (esim. El8, 
Turusta pääkaupunkiseudun kautta Pietariin). Tästä syystä kansainvälinen lii-
kenne tarvitsee oman ennusteensa, joka toteutetaan myöhemmin  ja  liitetään 
kotimaan liikenteen ennusteisiin.  

8.5  Liikenne vuoden  2020  jälkeen 
Liikenteen kehitystä vuoden  2020  jälkeen  on  tarkasteltu erikseen henkilöau-
toliikenteessä  ja  tavaraliikenteessä, koska ne määräytyvät eri perustein. Tar-
kastelu  on ulotettu  vuoteen  2050  asti. Henkilöautotiheyden  on  arvioitu saa-
vuttavan kyllästymistasonsa  (550  autoaJl000 as.)  vuoteen  2040  mennessä. 
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Koska Suomen väkiluku alkaa pienetä, myös henkilöautoliikenne alkaa vähetä 
vuoden  2025  tienoilla.  Sen  sijaan tavaraliikenne kasvaa edelleen tietyssä suh-
teessa tavaratuotannon kasvuun. 

Henkilöautoliikenne  vuoden  2020  jälkeen 

Ennusteiden mukaan Suomen väestö alkaa vähentyä nopeasti vuoden  2020 
 jälkeen, mikäli maahanmuuttoa ei ole selvästi nykyistä enemmän. Tilastokes-

kuksen väestöennuste perustuu  2 000  henkilön vuotuiseen nettomaahanmuut-
toon. Kansaneläkelaitoksen väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku 
pienenee vuoden  2030  jälkeen noin  25 000  henkilön vuosivauhdilla. Ennusteen 
mukaan Suomen väkiluku kehittyy vuosina  2030 - 2050  seuraavasti: 

Vuosi 	 Väkiluku  

2030 	 4 965 000 
2040 	 4711 000 
2050 	 4480000  

Kansaneläkelaitoksen väestöennuste vuodelle  2020 on  noin  2  prosenttia pie- 
nempi kuin Tilastokeskuksen ennuste. Tässä  on  käytetty  Kelan  ennustetta 
vuosille  2030 -2050  sen  takia, että TK:n ennuste ulottuu  vain  vuoteen  2030  asti. 

Vuoden  2030  jälkeen väestö ei enää vanhene yhtä nopeasti kuin  2000  luvun 
alussa, koska suuret ikäluokat ovat enimmäkseen  jo  poistuneet tähän mennessä. 
Tästä syystä autokohtainen ajosuorite ei enää pienene vuoden  2030  jälkeen, 
vaan pysyy ennallaan,  18 000 kilometrinä  vuodessa. 

Vähenevä  väestö vaikuttaa luonnollisesti myös liikenteen mäàrään. Vaikka 
autotiheys edelleen kasvaakin, henkilöautoliikenteen kehitys  on  hidasta vuoden 

 2020  jälkeen. Henkilöautoliikenne saavuttaa ennusteen mukaan maksiminsa 
noin vuonna  2025  ja  alkaa vähetä tämän jälkeen. Tässä laskelmassa  on  oletettu 
henkilöautotiheyden ylärajaksi  550  autoa  1000  asukasta kohden. Tämä 
saavutettaisiin vuoteen  2040  mennessä. Vuoden  2020  jälkeen henkilöautoti-
heys  ja -kanta  sekä -liikenne kehittyvät seuraavasti: 

Vuosi 	HaJl000  as. 	Ha-kanta,  1000 	Ha-suorite 
keskim. 	mi/f-a  utokm  

2020 510 2637 47700 
2030 535 2 675 48 100 
2040 550 2 590 46 600 
2050 550 2 465 44 300  

Henkilöautoliikenteen  kehitys vuoteen  2050  asti  on  esitetty myös kuvassa  62.  

Tavaralilkenne  vuoden  2020  jälkeen 

Tavaraliikenteen oletetaan kasvavan vuoden  2020  jälkeen saman verran kuin 
BKT henkilöä kohden. BKT:n kasvuksi  on  otettu  2  prosenttia vuodessa. Koska 
väetön määrä pienenee, myös tavaraliikenteen kasvu hidastuu väestön vähe-
nemistä vastaavasti. Kuten kuvasta  62  voidaan havaita, tavaraliikenteen kasvu 
vuoden  2020  jälkeen  on  suunnilleen saman suuruinen kuin henkilöautoliiken- 
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teen pieneneminen,  joten yleisten teiden liikenne pysyy vuoteen  2050  asti 
ennallaan. Arvion mukaan tavaraliikenne kasvaa vuosina  2020 - 2050  noin  50 

 prosentilla. Tavaraliikenteen kasvun vuoksi  koko  tieliikenteen kasvu pysähtyisi 
vasta vuoteen  2050  mennessä.  
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Kuva  62: Koko  lIIkenteen  ja  henkilöautoliikenteen  kehitys yleisillä teillä vuosina 
 1960  -  199418  arvio kehityksestä vuosille  1995  -  2050  

Liikenteen ennustaminen vuoden  2020  jälkeen  on  hyvin epävarmaa, koska 
maahanmuuttajien  ja maastamuuttajien  lukumäärää  on  vaikeaa ennakoida noin 
pitkällä aikavälillä. Todennäköistä kuitenkin  on,  että Suomen väestö  on  vuonna 

 2050  suurempi kuin ennustettu  4,4  miljoonaa, joten henkilöautoliikenne lienee 
myös suurempi kuin kuvassa  62  esitetty liikennemäärä. Väestötieteilijät ovat 
arvioineet, että Suomen väkiluku vakiintuisi jatkossa noin  5  miljoonaan asuk-
kaaseen. Henkilöautoliikenteessä tämä merkitsee sitä, että liikenteen taso 
asettuu noin  40  prosenttia nykyistä korkeammalle tasolle. Mikäli väestön määrä 
vakiintuu noin  5  miljoonaan, tavaraliikenne kasvaa vuosina  2020 - 2050  noin 

 80  prosentilla. 

Kirjallisuutta: 

Kansaneläkelaitos:  Väestöennuste  1993-2050. Helsinki 1993.  
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9 AUTOKANTA JA  LIIKENNE ALUEITTAIN  

Henkilöautokannanja  liikenteen alueellinen ennuste  on  esitetty  jo  luvussa  6.4.1. 
 Koska ei ole olemassa pitkältä aikavälillä juurikaan numeerisia ennusteita 

tuotannon  ja  toimintojen  tai  työpaikkojen jakaantumisesta maan eri osiin,  on 
 tässä päädytty samanlaiseen aluejakoon sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.  

9.1 Alueellistam  isen  perusteet 
Alueellinen kehitys tulevaisuudessa  on  hyvin epävarmaa.  On  olemassa tekijöitä, 
jotka vaikuttavat alueellisen kehityksen tiivistymiseen  ja  toisaalta  on  olemassa 
tekijöitä, jotka pyrkivät säilyttämään nykyisen aluerakenteen. Alue-  ja  yhdys-
kuntarakenteen kehityksestä määräytyy myös liikenteen alueellinen jakautu-
minen. 

Suomen alueellisen rakennetun infrastruktuurin pääoma-arvo  on  yli  2000 
 miljardia markkaa,  ja  vuotuiset käyttö-  ja ylläpitokustannukset  ovat noin  200 
 milj ardia  markkaa. Tämän takia aluerakenteen hallitut muutokset vievät hyvin 

pitkän ajan. Nopeat  tai hallitsemattomat  muutokset taas tulevat hyvin kalliiksi. 

Aluepolitiikassa  on  Suomessa tavoitteena tasapainoinen alueellinen kehitys. 
Maan eri osia sekä kaupunkeja  ja  maaseutua kehitetään tasapuolisesti.  On 

 olemassa useita tekijöitä, mitkä vaikuttavat nykyisen aluerakenteen säilymisen 
suuntaan. 

Metsäteollisuuden vahva asema Itä-  ja  Pohjois-Suomessa säilyy jatkossakin, 
mikä säilyttää alueiden työpaikkoja. 

Vapaa-ajan asuinrakennuksia  on  Suomessa noin  390 000.  Ne sijaitsevat 
pääasiallisesti Lounais-ja  Etelä-Suomessa.  Loma-asuntojen määrän arvioidaan 
lisääntyvän noin  8 000  kappaleen vuosivauhtia. Alueellisesti jatkuu  1980-lu-
vulla alkanut suuntaus, jossa Pohjois-ja  Keski-Suomen osuus  loma-asunnoista 
lisääntyy. Ulkomaalaisomistuksen vapautuminen  ja luontomatkailun  lisäänty-
minen lisäävät  loma-asuntojen kysyntää. 

Suomen verraten puhdas luonto  on  matkailun valtti. Vetovoimaisimmat alueet 
ovat Lappi  ja  erityisesti tunturialueet, Järvi-Suomi  ja saaristomeri. 

 Loma-asuntojen  ja  matkailun lisääntyminen ovat merkittäviä tulolähteitä 
maaseutukunnille. Tällä tapaa pystytään pitämään yllä kunnissa kohtalainen 
palvelutaso  ja  työllisyys. Matkailun avulla voidaan vahvistaa myös maatilojen 
elinkelpoisuutta. 

Julkistalouden  säästötoimet  ja EU:n  aiheuttamat muutospaineet heikentävät 
kuitenkin maaseudun asemaa. Uhkakuvana  on  maatalouden loppuminen suu-
rilla alueilla Suomea. Kauppa-ja  muiden palvelujen supistuminen saavat aikaan 
liikennekustannusten lisääntymistä. Muuttoliike  haja-asutusalueilta kau-
punkiseuduille ja  muihin taajamiin jatkuu. 

Maaseutualueiden  ja  toimintojen tulevaisuus kytkeytyy kuntakeskuksiin  ja 
 niihin yhdistyviin liikenneverkkoihin. Liikenneväylien läheisyydessä olevilla 

maatiloilla  ja maaseutualueilla  on  parhaat toimintaedellytykset. 
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Kaupunkiseudut  kasvavat melko tasaisesti  koko  maassa, kuitenkin Uudenmaan 
kaupunkiseudutja muut keskukset kasvavat selvästi muuta maata nopeammin, 
joten väestön keskittyminen jatkuu jossain maann  sekä alueiden sisällä että 

 koko  maassa. Pääkaupunkiseudun lisäksi nopean kasvun kaupunkiseutuja ovat 
Seinäjoen, Oulun, Kuopion, Jyväskylän, Joensuun  ja  Rovaniemen seudut. 

Tasapainoisen alueellisen kehityksen uhkakuvana  on  Helsingin seudun nopea 
kasvaminen, mikä  on  myös melko todennäköistä. Julkisen  sektorin  supistami-
nen synnyttää lisää työttömyyttä erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa julkisen 

 sektorin  osuus työvoimasta  on  erityisen suuri, esimerkiksi monet Itä-  ja  Poh-
jois-Suomen  kunnat.  Samoin työttömyyturvan karsiminen  ja  muut etujen 
huonontamiset saattavat saada aikaan maan sisäisiä muuttoliikkeitä.  

9.2  Autokanta  alueittain 
Koska tuotannon  tai  työpaikkojen alueellisesta sijoittumisesta ei ole tehty pitkän 
aikavälin ennusteita,  on  myös tavara-autojen alueelliseksijakoperustaksi otettu 
alueelliset väestöennusteetja alueen aktiiviväestön osuus  koko  maan väestöstä. 
Näillä perusteilla tehty alueellinen autokanta  on  esitetty  liitetaulukossa  15. 

9.3  Liikenne alueittain  1995  -  2020  
Liikenteen alueellinen tarkastelu koskee ainoastaan yleisten teiden liikennettä, 
koska kaduiltaja yksityisteiltä ei ole kattavasti olemassa alueellisia lähtötietoja. 

Tasapainoisen alueellisen kehityksen oletetaan jatkuvan. Siten liikenne kehittyy 
samoin melko tasaisesti  koko  maassa. Ainoastaan Uudenmaan tiepiirissä 
(läänissä) liikenne kasvaa selvästi muita alueita nopeammin. Samoin Ete-
lä-Suomessa hiukan nopeammin kuin muualla maassa. 

Tässä  on  kuitenkin käytetty samoja perusteita henkilö-  ja  tavaraliikenteen 
jakamiseen eri alueille, koska pitkällä aikavälillä ei ole olemassa ennusteita 
tuotannon  ja  työpaikkojen sijoittumisesta maan eri osiin. Pääperuste  on väes-
töennusteet  ja aktiiviväestön  määrän alueittalset ennusteet. 

Lisäksi liikenteen tiepiireittäisiin kasvuprosentteihin vaikuttaa piirin tieverkon 
jakaantuminen eri tieluokille. Kasvu  on  nopeampaa,  jos  piirin tieverkosta suuri 

 osa  on  valta-ja kantateitä, ja  vastaavasti hitaampaa,  jos tieverkosta  suuri  osa  on 
 alemman luokan teitä. 

Jossain määrin liikenteen alueelliseen jakautumiseen vaikuttaa tiepiirin sijainti 
joko maan keskialueilla  tai  reuna-alueilla. Maan keskialueilla liikenteen kasvun 

 on  oletettu olevan hiukan nopeampaa kuin reuna-alueilla. 

Tiepiireittäin  liikenne kehittyy ennusteen mukaan seuraavasti: 
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Tiepiiri 	 Liikenteen kasvu  1994  -  2020  

Uusimaa  53 
Turku 36  
Kaakkois -Suomi 38  
Häme  43 
Savo-Karjala  35  
Keski -Suomi 40 
Vaasa 34 
Oulu 38  
Lappi  38 

Koko  maa 	 41  

Kirjallisuutta:  

YM: A'ueiden  käyttö  ja  aluerakenne  vuonna  2017. Helsinki 1995.  
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10  LIIKENNE  TIELUOKITTAIN  

Tarkasteltaessa liikenteen jakautumista eri tieluokille oletetaan tieluokkien 
osuuksien tiepituudesta pysyvän ennallaan.  En  tieluokkien  liikenteen kehi-
tykseen  on  vaikuttanut elinkeinorakenteen muutos  ja  edelleen aluerakenteen 
muutos sekä yhdyskuntarakenteen muutokset. Samoin lisääntynyt vapaa-aika 

 ja sen viettotavat  ovat vaikuttaneet liikenteen sijoittumiseen eri tieluokille.  

10.1  Liikenteen  tieluokille  jakautumisen perusteet 
Liikenteen sijoittumista eri tieluokille  on  tarkasteltu tieluokkakohtaisesti, koska 
eri tieluokkien liikenteen kehitykseen vaikuttavat osin eri tekijät. 

Päätiet  

Muuttoliike etelästä pohjoiseen  ja  maalta kaupunkeihin  on  vaikuttanut päätei
-den  liikenteen nopeaan kasvuun parina kolmena viime vuosikymmenenä. 

Nykyään muutto  on  lähes pysähtynyt, mutta aikaisemmin muuttaneet tekevät 
vielä jonkin verran  matkoja  entiselle kotiseudulleen,  ja  tämä tapahtuu enim-
mäkseen pääteitä myöten. 

Suomessa kaupunkien osuus väestöstä  on  pysynyt ennallaan vuodesta  1975 
 lähtien. Kaupunkien  ja kaupunkiseutujen  on  ennustettu kuitenkin alkavan jäl-

leen kasvaa. Samoin taajamistuminen jatkuu edelleen, joskin hitaammin kuin 
aikaisemmin. Kaupungistumisen  ja taajamistumisen  seurauksena liikennettä 
keskittyy asutuskeskuksia yhdistävälle päätieverkolle. Nopeinta liikenteen 
kehitys  on  kasvukeskusten  ympäristössä  ja  keskuksia yhdistävillä ns. kehitys- 
käytävillä. 

Vapaa-ajan  ja  tulojen lisääntyminen parantavat mandollisuuksia liikkumiseen. 
Työaikojen joustavoituminen, pitkät  lomat ja  viikonloput sekä joustava eläk-
keelle siirtyminen antavat aikaisempaa enemmän mandollisuuksia pitkien 

 matkojen  suorittamiseen. Nämä matkat tapahtuvat enimmäkseen pääteitä 
myöten. Jatkossa matkat jakaantuvat kuitenkin nykyistä tasaisemmin ympäri 
vuoden. 

Seututiet 

Seututeiden  liikenteen kehitykseen vaikuttavat osin samat tekijät kuin pääteiden 
 tai  yhdysteiden  kehitykseen, koska seututiet ovat usein pääteidenja yhdysteiden 

välissä. Tästä syystä seututeiden liikenteen arvioidaan kehittyvän ennustejak-
solla saman verran kuin liikenne keskimäärin.  

Loma-asuntojen  ja  matkailun lisääntyminen lisäävät liikennettä  koko tiever-
kolla,  koska etenkin  loma-asuntomatkoilla  käytetään ensiksi pääteitä, sitten 
seututeitäja lopuksi yhdysteitä  tai  päinvastoin. 



Liikenne-  ja  autokantaennuste  1995-2020 
	 151  

LIIKENNE  TIELUOKITTAIN  

Yhdystiet 

Yhdysteiden  liikenteen kasvua hidastaa  haja-asutusalueiden pienenevä väes-
töpohja,  joka heikentää etenkin joukkoliikenteen mandollisuuksia. Tulevai-
suudessa myös yhdysteiden vaikutuspiirissä olevan väestön ikärakenne muuttuu 
siten, että vanhojen ikäryhmien osuus väestöstä kasvaa,  ja  se  edelleen hidastaa 
liikenteen kasvua. Toisaalta henkilöautotiheys kasvaa maaseutukunnissa kau-
punkikuntia nopeammin. 

Yhdysteiden  liikenne kasvaa nopeimmin kuntakeskusten läheisyydessä, jonne 
palvelut ovat nykyaikana yleensä keskittyneet. Kyläkauppojen  ja  muiden 
palveluiden keskittyminen yhteen keskukseen aiheuttaa etenkin kesäaikana 
lisäliikennettä osalla yhdysteitä. 

Koska  loma-asutus laajenee Itä-  ja  Pohjois-Suomeen,  ja  kauemmas Ete-
lä-Suomen asutuskeskuksista, lisää tämä jonkin verran liikennettä  koko 
loma-asutusalueen tieverkolla.  

10.2  Liikenne tieluokittain  1995  -  2020  
Ennusteen mukaan liikenne kehittyy selostettujen perusteiden mukaan tieluo-
kittain vuosina  1995 -2020  seuraavasti: 

Tieluokka 	 Liikenteen kasvu  1995- 2020,  % 

Valtatiet  50  
Kantatiet  50  
Seututiet  40  
Yhdystiet  15  
Yleiset tiet  41 

10.3  Liikenne tieluokittain  ja  tiepiireittäin  
Kuvassa  63 on  esitetty liikenne-ennuste tiepiireittäin  ja tieluokittain.  Selvästi 
muita piirejä enemmän henkilöautoliikenne kasvaa Uudenmaan tiepiirissä. 
Myös Hämeen piirissä kasvu  on  hiukan nopeampaa kuin muissa piireissä. Erot 
eri piirien välillä ovat kuitenkin pieniä. Piirin sisällä liikenne kasvaa eri  tie- 
luokilla suhteessa piirin keskimääräiseen kasvuun.  Jos  piirin liikenne kasvaa 
keskimääräistä enemmän, kasvaa  se  keskimääräistä enemmän piirin kaikilla 
tieluokilla. 
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Kuva  63:  Liikenteen (kaikki autot) kehitysennuste vuosille  1995  -  2020  tiepiireittäin  
ja  tieluokittain  

Liikenteen piireittäisetjatieluokittaiset ennustetut liikennemäärät vuosille  1995 
- 2020  ja  liikenteen kasvukertoimet vuosille  1994 - 2000, 1994 - 2010  ja  1994-
2020 on  esitetty liitetaulukoissa l6ja  17. 

10.4  Kevyt  ja raskas  autoliikenne tiepiireittäin  ja  tieluokittain  
Koko  liikenteen lisäksi piireittäiset  ja tieluokittaiset liikennemäärät ja  kasvu- 
kertoimet  on  laskettu kevyille autoille (henkilö -ja  pakettiautot)  ja raskaille 

 autoille (kuorma-  ja  linja-autot). 

Kevyt autoliikenne kasvaa ennustejakson alussa hiukan nopeammin kuin  raskas 
 autoliikenne, joka puolestaan kasvaa kevyttä liikennettä nopeammin ennuste- 

jakson loppupuolella. Tämä  on  seurausta siitä, että henkilöautoliikenteen kasvu 
hidastuu ennustejakson loppupuolella, koska joissakin kotitalousryhmissä  on 

 saavutettu autotiheyden kyllästymistaso. 

Kuvassa  64 on  esitetty kevyen autoliikenteen  ja  kuvassa  65  raskaan autolii-
kenteen piireittäiset  ja tieluokittaiset kasvuprosentit  vuosina  1994 - 2020. 
Liitetaulukossa 18 on  esitetty kevyen autoliikenteen liikennesuorite-ennusteet 
vuosille  1995 - 2020 tiepiireittäin  ja tieluokittain ja  liitetaulukossa  19  tieluo-
kittaiset kasvukertoimet  vuosille  1994 - 2020. 
Liitetaulukoissa  20  -  21 on  esitetty raskaan autoliikenteen liikennemääräen-
nusteet vuosille  1995 - 2020  ja kasvukertoimet  vuosille  1994 - 2020. 



Kasvu-%, kevyt autoliikenne 	 Tieluokka  

Lappi  

Oulu  
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TIEL-Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  64:  Kevyiden autojen liikennesuoritteen kasvuprosentti piireittäin  ja  tieluokit
-tam  ajalla  1994  -  2020  

	

Kasvu-%,  raskas  autoliikenne 	 Tieluokka  

100  

_____ 	 _______  

Uusimaa 	Kaakko Suom 	Savo -Kar1ala 	Vaasa 	lappi  

Turku 	H roe 	Keski-Suomi 	Oulu  

Tiepilri 

TIEL-Tutkimuskeskus  1995  

Kuva  65:  Raskaiden autojen liikennesuoritteen kasvuprosentti pllreittäin  ja  tieluokit
-tam  ajalla  1994  -  2020  
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11  SKENAARIOITA  VUODELLE  20201 ) 

11.1  Skenaariot  
Liikenteen  tulevaisuusarvioita varten  on  laadittu matriisi, jossa  on  kolme 
varsinaista politiikkavaihtoehtoa:  1)  kestävää kehitystä toteuttava,  2) amerik-
kalaistyyliseen  liikkumiseen johtava ns. markkinavoimista riippuva 'vapaa' 
kehitys sekä  3)  tähänastisten, talouslamaa edeltäneiden kehityslinjojen jatku-
minen, peruslinja. Erikseen  on  luonnehdittu poikkeuksellisen nopean kasvun  ja 

 toisaalta kriisiytyvää kehitystä. 

Todellisuus  v. 2020 on  joku yhdistelmä näistä. Aikaväli vuoteen  2020,25  vuotta, 
 on  monien muutostekijöiden kannalta niin pitkä aika, että suuria muutoksia ehtii 

tapahtua. Niin suuria, että niitä ei nyt pysty kukaan ennakoimaan. Esitettävät 
skenaarioluonnehdinnat ovat tämän raportin kirjoittajien  varsin  subjektiivisia 
synteesejä, joiden taustana ovat viime vuosina eri yhteyksissä tehdyt tulevai-
suusarviot niin tielaitoksessa kuin muualla. 

Viime vuoden lopussa valmistuivat SITRAn teettäminä ns.  Suomi-skenaari-
ot,  joissa  on  kuvailtu viisi kehitysskenaariota,  ja  joita  on  tässä soveltuvin osin 
hyödynnetty (terävöitetty omia skenaarioita). Niistä skenaario 'Kulttuurien 
paineessa' muistuttaa tässä kuvattua 'Peruslinjaa', skenaario 'Suuri suunnitel-
ma' taas tämän selvityksen skenaariota 'Kestävä kasvu'  ja  'Markkinat ohjaavat' 
puolestaan muistuttaa  Suomi-skenaariota  'Armotonta menoa'. Tässä esitetyt 
skenaariokuvaukset laadittiin alunperin runsas vuosi sitten. Niitä  on  nyt jonkin 
verran muutettu  (mm. skenaarioiden  nimet ovat tarkentuneet) vastaamaan 
paremmin kirjoittajien nykyistä näkemystä.  

11.2  Skenaarioiden  luonnehdinnat 
Seuraavassa skenaarioiden luonnehdinnat Suomen ulkopuolellekin laajene-
vasta näkökulmasta. Niiden jälkeen niitä sovitetaan Suomen oloihin. 

Peruslinja 

Peruslinj  a-skenaariossa  ennen talouslamaa voimassa olleiden kehitystrendien 
ajatellaan jatkuvan. Pohjoismaistyyppisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet 
säilyvät pääosin lamakausienkin yli. Valtiovallan  ja  etujärjestöjen rinnalla 
suuryritykset ovat keskeisiä vaikuttajia. Etujärjestöjen vahva asema yhteis-
kuntapolitiikassa  on leimallista  ja  tulopoliittiset ratkaisut johtavat tulonja

-ko-konsensukseen, jossa verovaroja jaetaan myös kevyin perustein. Julkinen 
sektori säilyy vahvanaja tuki maataloudelleja yritystoiminnalle pysyy edelleen 

 varsin  korkeana. Tuloerot eivät juuri kasva  ja  pyrkimys tasa-arvoon eri 

»Tähän  laaditut skenaariot ovat osittain esimerkinomaisia  ja tiivistettyjä.  Ne perustuvat esiselvityksessä 
'Kestävän kehityksen toteutuminen liikenteessä' (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  17/1994)  esitettyihin 
arvioihin. Ennusteraportin ilmestymisen jälkeen  on  erikseen tarkoitus syventää skenaariotarkasteluja 
omana projektinaan  ja skenaarioita  tullaan uusimaan ennusteen muun ylläpidon yhteydessä. 
2 Julkaistu  kirjana  'Suomi  ja  mandolliset maailmat', jonka ovat kirjoittaneet Tapani Ruokanen  ja  Aarne 
Nurmio. WSOY  1995. 
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yhteyksissä säilyy. Arvoissa perhekeskeisyys säilyy kuten myös yhteiskunnan 
sisäinen solidaarisuus. Talouskasvu  on  suhteellisen tasaista pitemmällä aika-
välillä  ja  suhdannepolitiikka onnistuu jonkin verran tasaamaan kehitystä. Laaj  a 

 peruskoulutus  ja  yhteiskunnan tukema  j atkokoulutus,  yleiseen sairausvakuu-
tukseen perustuva terveyshuolto sekä verovaroista kustannettu sosiaaliturva 
nähdään pitkällä aikavälillä talouskasvua edistävänä tekijänä. Tieliikenteessä 
verotus lisääntyy edelleen. Joukkoliikenteen osuus säilyy subventioiden avulla. 
Ympäristötietoisuus lisääntyy, päästöongelmat ovat kohtuullisesti hallinnassa, 
mutta ristiriitoja esiintyy miljöökysymyksissä. 

Kestävä kasvu 

Valtiovallan asema yhteiskunnan toimintojen ohjaamisessa säilyy  ja vahvis-
tuukin. Hintaohjauksella  koetetaan pitää ns. markkinavoimien (pankit, vakuu-
tuslaitokset, suuryritykset, etujärjestöt, ulkomaiset sijoittajat jne.) paineita 
kurissa. Kansallisvaltio tosin menettää valtaansa ylikansallisille organisaatioille 

 ja  instituutioille, joiden asema vankistuu,  ja  ne alkavat luoda kansakuntien 
välisiä pelisääntöjä. YK:n rooli vahvistuu, samoin maailman kauppa-  ja 
ympäristöjärjestöjen,  joiden ohjeita jäsenmaat noudattavat. Valuuttakeinouelu 
saatetaan kuriin. Puolustusmäärärahoja voidaan supistaa  ja  suunnata niistä 
vapautuvia varoja hyvinvoinnin parantamiseen. Nopea taloudellinen kasvu ei 
ole ensisijainen tavoite. Hyvinvointiyhteiskunnan perusturvaj ärjestelmät 
säilyvät. Ympäristöverotus  on  yhtenä keinona ohjaamassa tuotantorakenteita 
kestävän kehityksen tielle. Muutenkin ekologinen näkökulma  on  voimakkaasti 
mukana yhteiskunnan toimintoja kehitettäessä. Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen 
hajoaminen pysähtyy  ja  vanhojen taajamien kehittäminen alkaa tiivistää 
maankäyttöä. Yhteiskunnallinen solidaarisuus  ja  yhteistoiminta sävyttää 
arvomaailmaa. Tuloeroja vähennetään tavoitteellisesti, myös maailmanlaajui-
sesti. Eettiset  ja  moraaliset kysymykset tulevat tärkeiksi. Ne ohjaavat myös 
yritystoimintaa: eettisesti korkeatasoiset yritykset menestyvät parhaiden. 
Tukemalla  ja  kehittämällä joukkoliikennettä vähennetään painetta henkilöau-
toliikenteen kasvamiseen. Kansalliset ympäristöongelmat ovat  varsin  hyvin 
hallinnassa  ja  myös kansainväliset sitoumukset täyttyvät. 

Markkinat ohjaavat 

Tässä skenaariossa markkinavoimat vaikuttavat erityisen keskeisesti kansan-
talouden kehittymiseen. Valtiovallan osuusja kyky talousvaikuttaj  ana  pienenee 
vastaavasti. Maailmantalouden toimijoina ovat monikansalhisten yritysten 
maailmanlaajuiset verkostot. Rikkaat rikastuvat  ja  köyhät köyhtyvät. Suurinta 
taloudellista valtaa käyttävät valtiot, kuten  USA,  Saksa,  ja  Japani pyrkivät 
turvaamaan omat etunsa. Siinä ne käyttävät hyväkseen kansainvälisiä insti-
tuutiota, kuten WTO:ta,  (World Trade Organisation)  suojellakseen markki-
noitaan köyhien  maiden tai  äskettäin teollistuneiden  maiden tuonnilta.  Pie-
nemmät valtiot elävät monikansalhisten yritysten puristuksessa. YK:n  ja  muiden 
kansainvälisten instituutioiden asema heikkenee. Sotilasmäärärahat eivät laske. 
Myös poliisitoiminnan voimavaroja lisätään alueellisten  ja  paikallisten  kon- 
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fliktien  uhatessa. Lisäksi rikollisuus kasvaa, kun osaa väestöä uhkaa nälkärajan 
alapuolelle joutuminen. Raha-  ja finanssimarkkinat  toimivat suuryritysten 
ehdoilla,  ja  tämä johtaa useissa valtioissa luopumiseen perinteisestä sosiaali- 
politiikasta: puhutaan hyvinvointivaltion lopusta. Palveluja yksityistetään  ja 

 saatetaan maksullisiksi, mikä lisää eriarvoisuutta. Yhteiskunnan tukijärjestel
-mien  kattavuus  vähenee, työttömyysturvaa heikennetään  ja subventiojärjes-

telmiä  karsitaan. Tuloerot kasvavatja hyvin pienituloisten määrä kasvaa, joskin 
samalla työttömyys vähenee. Matalapaikka-aloilla ovat tulot usein lähellä 
köyhyysrajaa, jopa allekin. Yhteiskunnallista kahtiajakautumista  ja  eri väes-
töryhmien vastakkainasettelua  on  selvästi havaittavissa.  Ay-liikkeen asema  ja 

 työehtosopimusten merkitys heikkenevät. Talouskehitykselle  on  luonteeno-
maista epätasaisuus  ja  voimakkaat suhdannevaihtelut. Yhdyskuntien raken-
teessa näkyy hajaantumiskehitystä. Joukkoliikenteen asema huononee  ja sen 

 tukia vähennetään. Arvoissa yhteiskunnallinen solidaarisuus heikkenee  ja  lei-
maa antavana  on  voiton tavoittelu  ja  oma menestyminen, yksilöllisyys, vah-
vemman oikeus. Liikenteessä tieliikenteen suoriteosuus kasvavaa  (jos tuloerot 

 kasvavat suuresti, henkilöautokannan kasvu voi jäädä vähäiseksi).  Rion 
 ympäristösopimusta  ei noudateta, päästörajoja ylitetään  ja  monia ympäristö- 

konflikteja esiintyy.  

11.3  Taloudelliset  ja  muut reunaehdot  
Skenaarioiden yleiskuvausten tarkentamiseksi  on  seuraavaksi taulukoitu joi- 
takin keskeisiä tulevaisuustekijöitä Suomen rajoja laajemmasta näkökulmasta: 

Kehityksen  reunaehtoja  n.  vuonna  2020  

Muutostekijät  

Peruslinja 

Maailmantalous Suurvallat  ja talousliitot  
säilyvät vaikuttajina. 
Talouskehitys hain..al

-tista  ja epävakaata.  

Talouskasvu 	Pyrkimys tasaiseen 
taloudelliseen kasvuun, 
onnistuminen ollut 
vaihtelevaa. 

Kansallisvaltio 	Kansallisvaltioiden ase- 
ma pysynyt vahvana 
sisä-ja  ulkopolitiikassa, 
ylikansallisten organi-
saatioiden valta muo-
dollista. 

Yhteiskuntamalllt 

 Kestävä kasvu 

Ylikansallisten organi-
saatioiden kuten YK:n 
asema  on  vahva,  On 

 saatu aikaan toimivaa 
säätelyä  kv.  taloudelli-
selle  ja  muulle toimin-
nalle. 
Talouskasvu edelleen 
tavoitteena, kuitenkin 
ympäristön kestokyvyn 
huomioon ottaen. 
Ylikansalliset organi-
saatiot vahvistuneet, 
kansallisvaltioiden 
merkitys heikentynyt.  

Markkinat ohjaavat 

Monikansallisten yritys-
ten verkostot ohjaavat 
maailmantaloutta, pienet 
maat suurten puristuk-
sessa. 

Selkeä kasvutavoite, 
monikansallisten yritys-
ten intressit maaraavina. 

Valtaa siirtynyt moni- 
kansallisille yrityksille. 
Ylikansallisten organi-
saatioiden merkitys 
vähentynyt. 

Lähial ueet 	Venäjällä poliittisesti 	Venäjällä politiikka 
suhteellisen vakaata, 	tempoilevaa. Markkina- 
talous selvästi nousussa, taloutta  ja  vanhaa järjes- 

telmää puoltavat taiste- 
levat. Kehitys hidasta. 

Poliittisesti hyvin epä-
vakaata Venäjällä. Alu-
eellista hajoamista. 
Kehitysmaa-piirteitä, 
teollisuustuotanto 
taantunut, raaka-aine-
kauppaa. 
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Luonnonvarat 	Raaka-aineiden käyttö Tehostunut kierrätys  on  Raaka-aineiden käyttö 
jatkunut entisessä laa- 	selvästi vähentänyt 	lisääntynyt, joskaan saa- 
juudessa, eikä saatavuus monien raaka-aineiden tavuus ei vielä ole 
ole vielä ongelma, öljy uushankintaa. Oljyn tar-  ongelma. Hintataso nou-
mukaan lukien. 	ve ei ole paljoa noussut. sussa. 

Ympäristön suoje-  Runsaasti periaatepää-  Kansainvälisiä ympäris-  Ympäristösopimuksia  
lu 	 töksiä  ja  sopimuksia 	tövelvoitteita noudate-  on,  mutta noudattarni- 

äästörajoista, noudat- taan. 	 nen  usein tarkoituksen- 
tamisessa lipsumista. 	 mukaisuuskysymys.  

11.4  Tilanne Suomessa  n.  vuonna  2020 

 Taloudellisia  muutostekijöitä 

Muutostekijät 	 Yhteiskuntamallit  

Peruslinja 	Kestävä kasvu 	Markkinat ohjaavat 

Tuotanto  ra  kenne  

Julkinen talous 

Verotus 

Työllisyys  ja 
 perustoimeen-

tulo 

Kaksijakoinen markki-
natalouteen suuntautu-
nut sekatalous. 
Tulopolitiikka, vaikut-
tajina  valtio,  SP,  rahoi-
tuslaitokset, työmarkki-
najärjestöt, korporatiivi

-sia  piirteitä. 
Perustana teollinen kil-
pailu, jossa suuryrityk-
set keskeisiä, palveluala 
myös kasvussa. 

Julkisen talouden osuus 
jonkin verran pienenty-
nyt, rakenne entinen. 

Säilyy korkeana, siirty
-mää  välilliseen verotuk-

seen. 

Työttömyys ollut pit-
kään yli  15%,  laskenut 
kauden loppupuolella 

 alle lO%:n. Toimeentu-
lojärjestelmät  voimassa. 
Tuloerot ennallaan. 

Monimuotoinen tasapai-
noon pyrkivä kehitys, 
ekoyhteiskunta. 
Strateginen, suunnitel-
mallinen poliittinen 
ohjaus  ja  suunnittelu, 
poliittinen ekologia, 
luonnonvarapolitiikka. 
Muodoltaan vaihteleva 

 ja moniaineksinen. 
Palvelualat vahvistu

-fleet.  Pieniä yrityksiä 
paljon. 
Julkiset menot edelleen 
suuret, joskin rakenne 
muuttunut: hallintoko-
neiston osuus laskenut 
Ympäristöveroja  kulu-
tuksessa. Painotusta tuo-
tannon  ja  pääoman 
verottamiseen työn 
sijasta. 
Työllisyys parantunut 
tasaisesti, mutta  on  kui-
tenkin kauden lopussa- 
kin  lO%:n  vaiheilla. 
Kansalaispalkka käytös-
sä. 

Kansainvälinen markki-
natalouteen perustuva 
kilpailuyhteiskunta. 
Rahapolitiikka dominoi, 
pankit  ja  rahoituslaitok-
set keskeisiä ('markki-
navoimat'), etujärjestö-
jen valta vähentynyt. 
Monikansallisten suuzy-
ritysten ehdoilla toimiva 
globaali talousjärjestel-
mä 

Julkinen sektori pie-
nentynyt selvästi, osuus 
BKT:stä  alle  35%.  

Välitön verotus vähäis-
tä, välilliset  verot  kasva-
neet. 

Työttömyys vähentynyt 
matalapaikka-aloilla, 
palvelu-  ja pk-tuotanto 
imenyt muualta 
vapautuvaa työvoimaa. 
Toimeentulojärjestel

-mien  tuki niukkaa, 
tuloerot suurentuneet. 

Talousjärjes-
telmä 

Ohjausjärjes-
telmä  
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Yleisiä muutostekijöitä 

Muutostekijät  

Peruslinja 

Väestö 	Kantaväestön määrä 
hienoisessa laskussa. 
Vanhojen ikäryhmien 
osuus lisääntynyt. 

Ulkomaalaiset 	Vierasmaalaisten maa- 
hanmuutto  on  ollut 
tasaisesti vähäistä  ja  sitä 

 on  rajoitettu. Kulttuuri-
sia  ennakkoluuloja  on 

 esiintynyt  ja  esiintyy. 
Yleiset arvot 
	Suuri työttömyys  ja  epä- 

varmat ajat korostaneet 
perustarpeista (terveys, 
toimeentulo) huolehti-
mista.  Oma  (tai  oman 
viiteryhmän) etu ennen-
kaikkea. Perhekeskei-
syys säilynyt. 

Tulevaisuusodo-  Perustarpeiden tyydyt- 
tukset  tämisen varmistaminen, 

palkkatyö  ja  omistami-
nen ovat ne  asiat,  joihin 
tulevaisuuden odotuk-
setkin väestön pääosalla 
kohdistuvat. Turvatto-
muuden  tunne  lisäänty-
nyt. 

Sukupolvierot 	Vastakkainasettelua  ja  
oman sukupolven etujei 
ensisijaistamista. Nuo-
remniilla välillä näköa-
lattomuutta. 

Yhteiskuntamallit 

 Kestävä kasvu 

Kauden loppupuolella 
syntyvyys  on  osoittanut 
nousun merkkejä  ja kan-
taväestön  määrä ei ole 
vielä kääntynyt laskuun. 

Ulkomaalaisten määrä 
maassa kauden loppu-
puolella selvässä kas-
vussa, etenkin venäjää 
puhuvien osuus. 

Markkinat ohjaavat  

Kantaväestön  määrä  on 
 pysynyt pitemmän aikaa 

viiden miljoonan vai-
heilla. Joinain vuosina 
ulosmuutto  on  ollut 
havaittavaa. 
Muiden kuin suomea  ja 

 ruotsia puhuvien osuus 
kasvanut tasaisesti  ja 

 kasvu kiihtynyt kauden 
loppupuolella. 

Kulttuuri eliitin  harras-
tamnaa.  Suuria arvoeroa-
vuuksia eri väestöryh-
missä. Yksilöllisyys 
kunniassa. Hyötyajattelu 
leimallista. 

Perustarpeet,  työ  ja 
omistamninen  ovat eten-
kin keski-ikäisten mie-
lessä (myös nuorem-
pien). Lievää nousua  on 

 luonnon  ja  henkisten 
asioiden arvostuksessa. 
Epävarmuuden  tunne 

 huomisesta. 
Sukupolvien suhteissa 
käijistymistä. Eläke-erot 
ovat kasvaneet. 

Perustarpeet  tärkeitä, 
mutta myös sosiaaliset 
näkökohdat  ja  yhteis-
vastuu paljon esillä. 
Positiivinen oman arvon 
tanto  on  kehittymässä  ja 

 se on  parantanut vierai-
den kulttuurien sietoky-
kyä. Fyysisten arvojen 
merkitys vähentynyt. 
Erilaiset henkiset  ja 

 kulttuuriset arvot ovat 
vähitellen voimistuneet, 
siinä ohella korostuvat 
myös luonnonarvot. 
Tulevaisuudesta odote-
taan myös henkisesti 
rikkaampaa. 

Vanhenevat ikäluokat 
 i  jossain maan luopu- 

neet saavutetuista eduis-
taan nuorempien hyväk-
si. 

Elamanrapasuun-
taukset  

Työn luonne 

Henkiset harrastukset  ja 
 asioiden kyseenalais-

tammen jäänyt toi-
meentulohuolien takia 
vähemmälle. Alymystö 
pyrkii pitämään etäi-
syyttä. 
Työaika lyhentynyt 
vähän, säännölliset 
työajat. Tieto-  ja  taito- 
vaatimukset nousseet. 

Vaihtoehtoiset elämän-
tavat jossain määrin 
nousussa, erityisesti 
ekologisesti värittyneet. 
Alymystö keskustelee  ja 

 perustelee vaihtoehtoja. 
Myös muut osallistuvat. 
Jousto-  ja etätyö 

 lisääntynyt (kauden 
lopussa merkitsevään 
määrään). Taitovaati-
muksissa korostavat 
palveluammattien tar-
peet. 

Nuorisolla pyrkimystä 
poikkeavaan elämänta-
paan. Alymystö tiedos-
taa asemansa, mutta 
osallistuminen yhteisiin 
asioihin ei kiinnosta (ei 
juuri muitakaan). 
Palveluammatit  kasva-
neet, työaikojen vaihtelu 
suuri (joustot). Työpaik-
koja myös huonosti 
koulutetuille (alhaisella 
palkalla), mutta huip-
puosaamistakin tarvi-
taan. 

jatkuu 



Terveys-  ja sosi-
aaliasiat 

Säilyy julkisen  vallan 
 huolena, käytännössä 

ilmaista. Palveluja jon-
kin verran karsittu, ei 
vaikutusta yleiseen 
hyvinvointlin.  

Poliittinen toi- 	Lähidemokratia jossain 
minra  ja  puolueet, maann  edistynyt. Puolu- 
eturyhmät 	eiden erot hämärtyneet. 

Virkavaltaa  yritetty 
vähentää. Etujärjestöjen 
asema säilynyt. 
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Muutostekijät 
	

Yhteiskuntamallit  

Peruslinja 
	

Kestävä kasvu 	Markkinat ohjaavat 

Koulutukseen  ja  kasva-
tukseen sijoitettu erityi-
sesti. Painoa  on  pantu 
niin ihmissuhdetaitoi

-hin, globaaliin tulevai-
suusajatteluun, ekologi-
suuteen,  eettiseen kas-
vatukseen kuin esteetti-
syyskasvatukseen. 
Hyvinvointivaltion 
säilyminen varmistettu. 
Parantuneella ympäris-
tällä suotuisia terveys- 
vaikutuksia. 

Poliittinen kulttuuri  ja 
 toimintatavat uusiutu

-fleet (eurooppalaistu-
fleet). Lähidemokratia 
vakiintumassa,  puolue-
kenttä  varsin  hajanai-
nen. 

Työn vuorokausirytmi 
entistä vaihtelevainpi, 
samoin työ-  ja lomajak

-sot.  
Omaehtoinen harrastus-
toiminta lisääntynyt, 
myös sosiaalinen kans-
sakäyminen. Myös koti-
maan matkailu suosios- 

Koulutuksessa suun-
tautuminen välittömästi 
hyödynnettäviin taitoi-
hin  ja  tietoihin. Asen-
noituminen koulutuk-
seen sinänsä myöntei-
nen. Koulutus osin 
maksullista  ja  eriarvoi-
suus  on  lisääntynyt. 
Yksityistetty  suurelta 
osin, palvelut maksulli

-sia, osa  jää  ulkopuolelle, 
yleinen hyvinvointi 
laskenut. 

Politiikalla huono mai-
ne,  on  ollut vaikea saada 
pystyvää väkeä poliitti-
seen toimintaan. Puolu-
eilla uskottavuusongel-
mia. Etujärjestöjen ase-
ma heikentynyt. 
Virkakunnan valta-ase-
ma vahvistunut. 
Työn jaksottaminen  var-
sin  vapaata. Palkkatyön 
osuus ajankäytöstä silti 

 vain  vähän laskenut. 
Kaupallinen viihde lei-
maa-antavaa. Harrastus-
toiminta kuitenkin 
monipuolista. Varakkaat 
matkustavat paljon.  

Koulutustaso Painopistealojen  koulu-
tukseen sijoitettu. Tiina- 
piiri  on  ollut otollinen 
aikuiskoulutukselle  ja 
itseopiskelulle. Siirty

-mää  pois humanistisesta 
koulutuksesta. 

Ajankaytön 	Palkkatyön  ja  muun 
rakenne 	ajan suhde ei paljoa 

muuttunut, joskin työai-
kojen vuorokautinen 
sijoittuminen monilla 
muuttunut. Vapaa-aika-
na passiivinen viihde 
suosittua. Matkailu vil-
kasta. 

Aluerakenne 	Ei ole juuri muuttunut, 
kuntia yhdistetty. 

sa. 
Aluerakennetta  on  alettu Alueiden itsenäisyys 
ohjata tiiviimmäksi,  jos-  lisääntynyt, eriarvoi

-kin  haja-asutus  on pai- suutta, pääkaupunkiseu
-koin  elinvoimaista. 	tu  kehittyy. 

Aluehallinto 	Läänien merkitys vähäi- Kuntien yhteistoimin- 	Päätösvaltaa siirretty 
nen, maakuntapohjaisia  ta-alueita, alueellista 	alueellisille yksiköille. 
talousalueita. 	päätäntävaltaa lisätty. 	Suoria  kv.  yhteyksiä. 

Yhdyskuntara- 	Ei olennaisia muutoksia, Yhdyskuntarakenteen 
kenne 	suuntaus pikemminkin tiivistämistä jonkin ver- 

hajoamiseen. 	ran toteutettukin,  pääo- 
sin vasta suunniteltu. 

Suhde ympäris-  Ristiriitainen, säilyttäviä  Säilyttävä,  joskin kes- 
won 	ja hyödyntäviä  piirteitä. tokyvyn rajoissa har- 

Ky. sitoumukset täyte-  joitetaan hyötykäyttöä. 
tään pääosin. Tuotanto- Aktiivista suojelun edis- 
toiminnassa kestävän 	täniistä. 
kehityksen periaatteita 
käytössä. 

Yhdyskuntarakenne 
 muotoutunut melko 

vapaasti, säätelyä puret-
tu, hajaantumista. 
Hyödyntävä, joskaan ei 
tuhoisassa mitassa. 
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Liikenne  

Muutostekijät 	 Yhteiskuntamallit 

Perusllnja 	Kestävä kasvu 	Markkinat ohjaavat  

Liikkuvuus 	Liikkuvuudessa ei suu- Liikkuvuus vähentynyt, 
na  muutoksia. 	joskaan ei paljoa. 

Korvaavat toi- 	Sähköinen yhteydenpito  
minnot 	lisääntynyt, mutta 

vaikutus fyysiseen 
yhteydenpitoon alkanut 
näkyä vasta jakson 
loppupuolella. 

Liikenteen yleinen Kysyntä alkanut kasvaa 
ky.synta  nopeammin  1 990-luvun 

jälkipuoliskolla, mutta 
pysyy vielä ensi vuosi-
tuhannen  alkuvuosina 
edelleen  alle  pitkän ajan 

 trendin.  

Sähköistä yhteydenpito- 
verkkoa kehitetty, 
vaikutus alkanut  jo 

 näkyä myös työmatka- 
liikenteen tasoittumise-
na. 
Kysyntä kasvanut jon-
kin verran, mutta näyt-
tää jäävän pysyvästi  alle 

 pitkän ajan  trendin. 

Liikkuvuustarve 
 lisääntynyt,  ja  erityisesti 

työ-  ja asiointimatkat 
 ajoneuvoilla. 

Teleliikenne  suuresti 
kasvanut, ei ainakaan 
vähentävää vaikutusta 
muuhun liikenteeseen. 

Kysyntä kasvanut nope-
asti vuoden  2000  jäl-
keen  ja  tavoittanut pit-
kän ajan  trendin.  

Tieliikenteen osuus 
lisääntynyt (autokohtai-
nen suorite kasvanut), 
raideliikenteen verkko 
supistunut, joskin kulje-
tusmäarät vielä lähes 
ennallaan. 

Liikennemuoto-  Liikennemuotojen työn- Raideliikennettä kehitet- 
jen  työnjako 	jako  ennallaan. 	ty.  Kevyen liikenteen 

osuus kasvanut. Vesilii-
kennettä kehitetty. 

Liikennepolitiikka  3.  parlamentaarinen lii- Liikennejärjestelmää 	Valtion ohjausta  ja 
kennekomitea työsken- optimoiva  ohjelma  on  tukea  on  vähennetty  ja 
nellyt. Liikennepoliitti-  alkanut toteutua  tabu-  infrastruktuuria 
nen  ohjelma  on  saatu  den helpotettua  vuoden rakennetaan kysynnän 
aikaan  ja hyväksyttykin,  2000  jälkeen. Julkisen mukaan, myös yksityi- 
mutta toteutukselle  on  liikenteen kehittämisellä  sin  varoin. Yksilöllinen 
osoitettu vähän painopiste, liikenne vahvoilla. 
resursseja. 

Teknologia 	Autokannan rakenne Autoina  suositaan  pie- Autokanta  uusiutunut, 
nykyisenlainen. Autot nehköjä  ja  kevyitä, suositaan suurehkoja 
kuluttavat vähemmän vähän kuluttavia  malle-  autoja, joiden energiate- 
polttoainetta  ja saastut- ja. Sähköauto  tulossa hokkuus  kuitenkin hyvä. 
tavat vähän. Autoissa runsaammin taajama- Autoissa paljon elektro- 
elektroniikkaa  ja liiken-  käyttöön jakson lopulla. niikkaa  ja  varusteita.  
teen ohjausjärjestelmiä  Liikenteen ohjaus toimi- Myös vanhaa autokan- 
kehitetty. vaa.  Tavaraliikenteen taa  paljon liikkeellä. 

päästöjen puhdistus 
tehokasta. 

Logistiikka 	Logistiikassa  edelleen Logistiikka ollut liiken- Kuljetusjärjestelmässä 
paljon parantamisen  teen  kehittämisen paino- edelleen tehottomuutta, 
varaa, joskin esim. pistealueita.  Kuljetus- mutta yleisesti ottaen 
kuljetusketjuja kehitet- ketjut  toimivia, kehitystä  on  tapahtunut.  
ty.  Tavaraliikenteen Kilpailu kovaa  ja sääte- 
säätelyä vähennetty.  ly  vähäistä. 

Autotiheys  (HA) 510  autoall  000 as. 480 420-480  
Autokanta  (HA) 2 665 000  kpl  2 500 000 2 200 000-2 500 000  
Ajosuorite  (HA) 18 000  km/auto,v  15 000 24 000  
Liikennesuorite  48 000  milj.  autokm  40 000 53000-60 000 
(HA,  kaikki tiet)  
1995-2020 (HA- 	 +35% 	 +10% 	 +50-70%  
liikenne) 
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11.5  Ääriskenaarioita 
Skenaariomatriisiin  ei ole otettu mukaan kahta aariskenaariota, vaan niitä 
luonnehditaan lyhyesti erikseen: 

Kriisikehitys 

Katastrofimandollisuuksia  on  nähtävissä kandenlaisia: kansantalouden 
romahtaminen  ja  levottomuudet lähialueilla. Suomen taloudellinen tilanne  on 

 pitkään niin heikko, että  se  ei juuri siedä mitään uusia ulkoa tulevia takaiskuja 
esimerkiksi vientikaupassa  tai lainansaannissa.  Sisäiset ongelmat, esimerkiksi 
laaja lakkoliikehdintä  tai pankkijärjestelmän  vaikeudet ovat kuitenkin mah-
dollisen kriisin todennäköisiä alullepanijoita  ja  herätteitä ulkomaisiin vaiku-
tuksiin. Myös lähialueiden levottomuudet voivat osaltaan edesauttaa talouden 
ongelmien vaikeutumista. 

Taloudellisessa mielessä katastrofikehitys merkitsee jatkuvia negatiivisia 
kasvulukuja pitemmällä ajanjaksolla. Tämä johtaa valtion-  ja kuntatalouden 

 kriisiin  ja  niiden enemmän  tai  vähemmän hallittuun voimakkaaseen supis-
tamiseen. Sosiaaliturvajärjestelmää  on  pakko purkaa  ja  etenkin työttömien 
asema vaikeutuu oleellisesti  ja  julkisen talouden alasajo tuo lisäksi runsaasti 
lisää työttömiä. 

Maailmanpankin  ja IMF:n  avun saanti talouden tervehdyttämiseksi edellyttää 
niiden asettamien ehtojen noudattamista.  Ja  se  merkitsee väistämättä julkisen 
talouden supistamista. Toisaalta tervehdyttämisohjelmiin saattaa sisältyä 
infrastruktuuri-investointeja  mm. tieverkkoon.  

Levottomuudet lähialueilla tarkoittavat Venäjää  ja Baltian  maita. Väkivaltai-
suudet voisivat saada suuretkin ihmismäärät hakeutumaan rauhallisemmille 
alueille  mm.  Suomeen. Nykyisen käsityksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, 
että rauhanomainen kehitys  on  Venäjällä lähivuosina todennäköinen, ainakin 
Suomen kannalta tärkeillä alueilla. 

Liikenteellisesti kriisiskenaario  merkitsee olematonta kasvua  ja  syviä  lama-
kausia,j a  ajoittain liikenteen voimakaskin väheneminen  on  mandollista. Hidasta 
siirtymää kevyeeseen  ja  julkiseen liikenteeseen voi  kyllä  ennakoida. 

Poikkeuksellisen nopea kasvu 

Nopeaksi talouskasvuksi  on  katsottava yli  3%:n  vuotuinen BKT:n lisäys. 
Keskimääräisenä kasvuna kymmenen vuoden aikana  sekin  on  varsin  paljon, 
eikä juuri suurempaan kasvuun nyt nähtynä näyttäisi olevan mandollisuuksia. 
Maksimikasvu edellyttää ulkoisia kasvutekijöitä eli lisääntyvää vientiä Venäjän 
suunta mukaanlukien  ja kaikinpuolin  suotuisaa kehitystä lähialueilla. Suotuisa 
integraatiokehitys EU:ssa sisältyy tähän skenaarioon. 

Maksimikasvun arvomaailmassa  henkilöauton asema pysyy vahvana  ja vah-
vistuukin  julkisen liikenteen kustannuksella. Ulkomaanliikenne  on  vilkasta. 
Tarpeet liikenneväylien parantamiseen kasvavat etenkin Etelä-  ja  Kaak-
kois-Suomessa, mutta myös rahoitusmandollisuudet ovat kohtuulliset. Valtion 
talous  on  kuitenkin tässäkin skenaariossa melko kireä  ja  esimerkiksi työlli-
syysmenot ovat edelleenkin suuret. 
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11.6  Liikenne eri skenaarioissa vuonna  2020  
Peruslinja  

-  Peruslinja-skenaarion  (business as usual)  ennuste  on  sama kuin  perusennuste 
- olemassaolevat  (lamaa edeltäneet)  kehityskulut  jatkuvat  
- henlcilöautoliikenteen  kasvu  1995-2020 35%,  koko  liikenteen  40%  

Kestävä kasvu  

- joukkoliikennettä  tuetaan  ja  kehitetään  
- tavarankuljetuksia  siirretty rauta-  ja  vesiteitle 
-  fyysistä liikennettä korvattu  sähköisellä viestinnällä 
- etätyön  osuus lisääntynyt  ympäristöverojen  takia  
-  liikenteen  hallinnalla tasoitettu  liikenteen  ruuhkahuippuja 
- tieliikenne  kasvaa  vain  vähän  
-  tieliikenteen osuus  koko  liikenteestä  pieneneee 
- henkilöautoliikenteen  kasvu  1995-2020 10%,  koko  liikenteen  15%  

Markkinat ohjaavat  

- joukkoliikenne  vähenee  
- ajomatkat  pitenevät yhdyskuntarakenteen hajoamisen takia  
-  matkoja  tehdään aikaisempaa enemmän  henkilöautolla 
-  nopean talouskasvun vallitessa  koko  autoliikenne kasvaa huomattavasti 

 -  tieliikenteen osuus kasvaa  
-  paineita tieolojen parantamiseen  
- henkilöautoliikenteen  kasvu  1995-2020 50-70%,  koko  liikenteen  50-70%  

Liikennemuodot  eri skenaarioissa 

Tieliikenteen asema keskeisenä liikennemuotona säilyy  ja  yhdessä skenaario-
vaihtoehdossa hieman vahvistuukin. Kestävän kasvun skenaarioissa tieliiken-
teen osuus  on  selvemmin laskenut, mutta edelleen  sen  osuus henkilöliikenteen 
kulkumuotojakautumasta  on  kolme neljäsosaa  tai  enemmän. 

Raideliikenteen  osuus vahvistuu kestävää kasvua toteuttavassa skenaariossa, 
joskaan siirtymä suhteessa  koko liikennesuoritteeseen  ei ole suuri.  Markkina- 
ohjauksen skenaarioissa tieliikenteen asema vahvistuu. 

Kaikkiaan arvioidaan, että siirtymät liikennemuotojen välillä eivät kuitenkaan 
ole suuria. Ilmaliikenteen osuus henkilösuoritteesta  on  nykyisin  n.  prosentin 
luokkaa, tavaraliikenteestä prosentin murto-osia. Kotimaan ilmaliikenteen 
osuuden ei arvioida oleellisesti lisääntyneen missään skenaariossa. 
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Maa, vesi-  ja  ilmaliikenne  

Kulkumuotojakautuma,  %-osuus henkilökokonaissuoritteesta  v. 2020  

Talouskasvu Yhteiskunta-  ja  liikennepolitiikka 
Peruslinja Kestävä Markkinat Kulkumuoto 	1994  

%  kasvu ohjaavat 
Hidas  HA 80 80 73 83  
(BKT1%/v)  Bussi  13 12 15 10  

Raideljikenne  5 5 7 4  
Pyöräily,  2 3 5 3  

___________  kävely, muut  ____ __________ __________ ___________  
Kohtalainen  HA 81 74 82  
(BKT2%/v)  Bussi  12 15 11  

Raideliikenne  4 7 4  
Pyöräily,  3 4 3  

____________  kävely, muut  _____ ___________ ___________ ___________  
Nopea  HA 82 78 85  
(BKT3%/v)  Bussi  11 12 10  

Raideliikenne  5 7 3  
Pyöräily,  2 3 2  

____________  kävely, muut  _____ ___________ ___________ ___________ 

Liikennesuorite  vuonna  2020  (henkilökm,  1994=1 00)  

Talous kasvu Yhteiskunta-ja_liikennepolitiikka 
Peruslinja Kestävä Markkinat Kulkumuoto  

kasvu ohjaavat 
Hidas  HA 110 95 115  
(BKT  1 %/v)  Bussi  90 120 80  

Raideliikenne  110 120 90  
Pyöräily,  110 250 125  

____________  kävely, muut  _____ ___________ ___________ ____________  
Kohtalainen  HA 130 110 140  
(BKT  2%/v)  Bussi  100 120 80  

Raideliikenne  115 130 120  
Pyöräily,  150 200 125  

___________  kävely, muut  ____ __________ __________ ___________  

Nopea  HA 145 120 160  
(BKT  3%/v)  Bussi  90 100 75  

Raideliikenne  130 130 110  
Pyöräily,  100 150 100  

____________  kävely, muut  _____ ___________ ___________ ____________ 
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Tavaraliikenteessä autokuijetusten osuuden arvioidaan säilyvän vahvana  ja 
lisääntyvänkin.  Ainoastaan kestävän kasvun mallissa juna-  ja  myös vesilii-
kenteen suhteellinen osuus kasvaa. Tavarankuljetuksissa yksikköpainot saat-
tavat laskea  ja raskaimman  kaluston osuus voi pienentyä. Tämä  on  seurausta 
tuotannon  ja tuotantoprosessien  muutoksesta, mutta myös suurimpia ajoneu-
vopainoj  a  saatetaan jossain vaiheessa rajoittaa. 

Tavaraliikenne (tonnikm,  1994=1 00) v. 2020  

Talouskasvu Yhteiskunta-  ja  liikennepolitiikka 
Peruslinja Kestävä Markkinat Kulkumuoto 	1994  

%  kasvu ohjaavat 

Hidas  Auto 65 130 120 140  
(BKT1%/v)  Juna  26 110 120 100  

Vesiliikenne  9 100 100 100  
Kohtalainen  Auto 160 150 180  
(BKT2%/v)  Juna  130 150 125  
__________ Vesiliikenne ____  100 110 100  
Nopea  Auto 200 175 220  
(BKT3%/v)  Juna  140 175 130  
___________ Vesiliikenne _____  100 120 100  

Kirjallisuutta: 

Halla,  Nils  -  Kokkarinen, Veijo: Kestävän kehityksen toteutuminen liikenteessä:  esi -
selvitys.  Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  17/1994.  Tielaitos,  tutkimuskeskus  1994.  

Tienpito  muutosten maailmassa. Tienpidon  ja  tielaitoksen  visio  2005,  tausta-aineistoa. 
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Taulukko  1:  Väestön kehitys ikä iyhmittä  in  vuosina  1960  -  2030 

1960-1990  

Väestö vuoden lopussa 
Ikä ryhmä  1960 1970 1980 1990 

->24 2023500 1 984800 1726700 1611 200 
25-44 1147400 1187800 1464300 1606700 
45-64 943900 998200 1019400 1107600 
65  -  74 227 200 302 200 379 900 389 900 
75---> 100300 125300 197500 283100  
Yhteensä  4 442 300 4 598 300 4 787 800 4 998 500  

Ikä ryhmien prosenttiosuudet väestöstä 

->  24 45,6 43,2 36,1 32,2 
25  -  44 25,8 25,8 30,6 32,1 
45-64 21,2 21,7 21,3 22,2 
65-74 5,1 6,6 7,9 7,8 
75---> 2,3 2,7 4,1 5,7  
Yhteensä  100,0 100,0 100,0 100,0 

2000  -  2030  

Väestö vuoden lopussa 
Ikä ryhmä  2000 2010 2020 2030  

->  24 1 597 507 1 516 616 1 443 347 1 396 696 
25-44 1412505 1303392 1292601 1228241 
45-64 1 390 853 1 519 484 1 334 208 1 233 943 
65-74 433689 498249 688819 620457 
75---> 336941 392506 457488 604835  
Yhteensä  5171495 5230247 5216463 5084172  

Ikä ryhmien prosenttiosuudet väestöstä 

->  24 30,9 29,0 27,7 27,5 
25  -  44 27,3 24,9 24,8 24,1 
45  -  64 26,9 29,1 25,6 24,3 
65-74 8,4 9,5 13,1 12,2 
75  --->  6,5 7,5 8,8 11 ,9  
Yhteensä  100,0 100,0 100,0 100,0  
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Taulukko  2:  Kotitaloudet tulokvintlileittäln  1993  -  2020  

Päämiehen 

ikä  I II 
Tulokvir,tiili  
Ill 	IV V  Yht.  

1993 

->24 55 30 15 	10 4 114 
25-34 110 100 83 	73 50 416 
35-44 114 110 105 	90 70 489 
45-54 55 60 70 	100 124 409 
55-64 68 53 53 	65 80 319 
65  -  74 36 65 80 	55 56 292 
75---> 8 28 40 	53 62 191  
Yhteensä  446 446 446 	446 446 2230 

1995 

->24 52 34 15 10 5 116 
25-34 110 97 80 70 50 407 
35-44 115 106 100 90 70 481 
45-54 61 65 79 112 128 445 
55  -  64 68 53 55 65 80 321 
65  -  74 40 68 85 55 58 306 
75---> 8 31 40 52 63 194  
Yhteensä  454 454 454 454 454 2270 

2000 

->24 55 36 16 11 5 123 
25-34 100 88 72 63 45 368 
35-44 114 103 96 86 67 466 
45-54 66 75 90 120 135 486 
55-64 78 59 61 71 88 357 
65  -  74 43 70 85 55 56 309 
75---> 10 35 46 60 70 221  
Yhteensä  466 466 466 466 466 2330 

2010 

->24 56 37 17 11 6 127 
25  -  34 92 82 63 55 38 330 
35-44 107 97 86 80 60 430 
45-54 63 67 90 110 120 450 
55-64 110 82 85 98 120 495 
65  -  74 52 80 99 65 66 362 
75---> 15 50 55 76 85 281  
Yhteensä  495 495 495 495 495 2475 

2020 

->24 50 33 15 10 7 115 
25  -  34 92 82 62 56 38 330 
35-44 105 95 84 78 58 420 
45-54 66 64 87 104 109 430 
55  -  64 80 74 90 90 111 445 
65-74 98 98 104 85 90 475 
75---> 17 62 66 85 95 325  
Yhteensä  508 508 508 508 508 2540 
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Taulukko  3:  Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan vuosina  1975  -  1993 (1975  =  100) 1 ) 

Käyltötarkoitus 	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  

Elintarvikkeet,juomatja  100 99 98 100 103 103 103 106 108 110 108 112 114 117 120 118 117 115 112  
tupakka  
- 	Elintarvikkeet  100 100 98 101 106 106 106 108 111 112 111 112 114 117 118 117 117 117  
- 	 Alkoholittomatjuomat  100 89 85 87 90 89 84 92 93 95 92 97 98 107 109 107 104 103  
- 	 Alkoholijuomat  100 103 105 103 100 102 105 106 108 111 111 120 124 128 136 137 134 127  
- 	Tupakka  100 88 91 90 94 93 88 92 96 101 92 98 104 100 105 97 95 94  

Vaatetusjajalkineet  100 103 103 104 109 116 111 114 117 125 130 137 150 160 165 163 153 132 123  

Asunto  100 107 111 116 120 123 126 131 135 140 146 151 158 163 167 174 181 185 192  
- 	 Tilavuokrat  100 103 109 113 117 120 124 129 135 140 144 150 155 161 167 172 178 183  
- 	Energia  100 120 122 126 130 135 136 136 135 140 155 156 170 169 168 181 192 194  

Kotitalouskalusto, -tarvik-  100 99 94 98 103 103 104 108 114 116 116 120 128 135 139 134 124 113 105  
keet  ja  palvelukset  
- 	 Huonekalutjamatot  100 102 93 95 97 103 106 111 125 132 130 134 143 148 151 147 124 114  
- 	Muuttekstiilitja  100 106 90 98 110 100 99 105 105 106 105 104 117 123 126 121 112 104  

kalust. 
- 	 Kotitalouskoneet  100 89 93 91 97 104 110 123 131 132 139 150 165 188 202 186 167 132  
- 	 Kotital.välineistö  100 101 101 107 112 106 98 105 106 104 106 107 110 120 124 122 117 106  
- 	 Kotit.tarv.ja-palv.  100 99 95 100 104 103 105 101 105 105 105 108 111 113 115 113 114 114  

Terveydenhoito  100 106 105 110 113 114 115 120 128 127 135 142 150 154 156 160 162 164 156  

Liikenne  100 92 91 90 99 101 103 114 114 118 129 134 142 156 165 156 137 125 118  
- 	 Yksityisetkulkuväli-  100 80 79 70 86 89 95 121 113 121 148 154 164 196 208 177 125 90 73 

fleet  
- 	Muuliikenne  100 98 97 100 106 106 107 111 114 116 121 125 131 137 144 146 142 142 140  

Virkistys,kulttuuri,koulu-  100 102 102 110 116 122 125 128 131 132 135 140 146 154 162 166 162 150 144  
tus  

Muuttavaratjapalveluk-  100 102 96 99 105 110 112 115 119 126 134 141 152 162 173 173 162 152 143 
set  
- 	 Henk.koht.puhtaus  100 105 105 113 123 127 128 133 140 145 148 153 162 173 181 190 187 176  
- 	Muut tavarat  100 101 102 100 109 95 103 111 125 127 136 144 152 164 175 184 184 170  
- 	 fRavintola-ja  hotelli-  100 100 90 94 99 107 107 109 111 116 120 125 133 141 148 149 137 129  

menot  
- 	 Valmismatkat  100 119 114 119 115 108 114 126 126 151 175 189 228 255 272 280 242 211  
- 	Muut palvelukset  100 103 106 108 111 120 125 134 144 161 185 207 225 239 277 239 252 245  

Kotitalouksien kulu-  100 100 99 102 107 110 111 115 118 122 126 131 138 144 150 149 144 138 134  
tusmenot  Suomessa 

Kotitalouksien kulu- 	100 110 113 104 112 116 125 139 146 165 185 200 240 271 301 337 316 268  
tusmenot  ulkomailla 

Ulkomaalaisten kulu- 	100 91 	91 	99 108 113 117 98 87 87 86 81 	91 	98 97 94 97 117  
tusmenot  Suomessa 

Kotitalouksien kulu- 	100 101 100 102 107 110 111 116 120 124 128 134 141 148 155 155 149 141  
tusmenot --_____________________________________________________________________________________  

1)  Laskettu markkinahintaisesta aikasarjasta 
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Taulukko  4:  Ajokortin omistus ikä ryhmittäin  ja  sukupuolen mukaan vuosina  1980, 1985, 1988, 1990  ja  1994 
 Suomessa 

Ikä ______________________________ Ajokortillisia ikã  ryhmästä,  %  
vuotta Naiset Miehet Yhteensä 

_________  1980 1985 1988 1990 1994 1980 1985 1988 1990 1994 1980 1985 1988 1990 1994 

18-19 39 57 68 70 29 70 78 80 82 37 55 68 74 76 33 
20-21 55 72 81 85 82 83 88 90 91 94 69 80 85 88 88 
22-23 58 73 81 86 78 86 89 90 93 87 73 81 86 89 83 
24-25 60 73 81 85 83 88 89 90 93 88 74 81 86 89 86 
26-27 60 73 81 85 82 85 90 91 93 87 73 81 86 90 85 
28-29 62 73 81 85 86 87 90 91 94 93 75 81 86 89 90 
30-34 63 72 79 83 86 88 88 91 93 94 76 80 85 88 90 
35-39 63 70 75 79 84 89 89 89 91 94 76 80 82 86 89 
40-44 56 67 72 75 80 86 90 90 90 93 70 78 81 83 86 
45-49 42 55 64 70 77 80 86 88 89 95 61 71 76 80 86 
50-54 28 43 51 58 77 73 81 84 85  ??  50 62 67 71 90 
55-59 17 28 37 44 58 64 74 78 80 90 38 50 56 62 74 
60-64 10 17 23 29 44 55 64 71 73 86 29 38 48 50 64 
65-69 5 10 13 18 30 42 55 61 66 82 19 28 32 38 53 
70-74 1 3 4 7 13 25 38 45 53 70 10 16 19 24 35 
75-79 0 1 1 2 6 15 24 31 37 59 5 9 11 14 24 
80-84 0 0 0 1 2 7 12 17 21 39 2 4 5 7 13 
85--> 0 0 0 0 1 2 5 6 8 20 1 1 1 2 5  

Kaikki  38 47 53 57 61 74 79 81 84 87 55 62 66 69 73  
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Taulukko  5:  Kotitalouksien henkilöautotiheys (autoa/1  00  kotitaloutta)  päämiehen ikäiyhmän  ja  tulotyh-
män/kuluttajayksikkö  mukaan vuosina  1993  -  2020  

Vuosi  1993  

Tuloiyhmä  
Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht.  

-24 56,2 93,0 97,5 101,6 128,6 77,8 
25  -  34 88,5 96,4 103,5 107,2 123,1 100,8 
35-44 85,6 101,3 106,3 113,4 126,6 104,6 
45-54 65,9 88,9 113,5 115,7 132,6 109,8 
55  -  64 38,0 63,9 78,5 83,0 106,8 75,5 
65  -  74 25,8 33,5 37,7 59,9 62,3 44,2 
75- 23,6 13,3 14,9 15,4 23,8 18,0  
Yht.  67,1 78,1 82,8 90,0 102,0 84,0  

Vuosi  1995  

Tuloryhmä  
Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht.  

-24 58,6 93,7 98,2 104,7 132,6 81,2 
25-34 89,2 97,5 104,1 108,7 125,1 101,9 
35-44 87,1 102,1 107,5 114,4 128,0 105,7 
45-54 67,8 93,0 113,9 117,0 134,5 111,2 
55  -  64 40,4 66,3 79,3 84,8 109,3 77,5 
65  -  74 26,6 34,2 41,3 60,0 62,5 45,2 
75- 22,6 13,6 15,0 15,9 24,6 18,4  
Yht.  68,3 78,8 83,7 91,8 103,6 85,2  

Vuosi  2000  

Tuloryhmä  

Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht. 
-  24 77,3 98,7 107,7 128,4 163,2 95,6 

25-34 94,8 104,8 110,9 120,9 141,3 110,5 
35-44 98,7 108,9 115,6 121,6 138,5 114,4 
45-54 82,7 114,3 118,4 127,4 149,1 123,7 
55  -  64 59,5 80,2 87,0 97,9 128,6 92,3 
65  -  74 32,6 46,0 60,2 61,3 64,4 54,1 
75- 15,2 15,1 16,4 20,0 30,9 21,7  

Yht.  78,6 88,1 91,5 99,3 115,2 94,5  
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Taulukko  5  jatkuu 

Vuosi  2005  

Tulotyhmä  
Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht.  

-24 89,8 101,4 120,8 144,2 170,0 105,6 
25-34 98,8 107,4 117,7 128,9 152,1 116,0 
35-44 103,4 114,1 119,6 126,4 145,5 119,3 
45-54 94,4 115,7 124,1 134,3 158,9 130,7 
55-64 69,9 83,5 94,3 106,7 141,4 101,1 
65-74 35,6 61,5 60,9 62,1 65,7 58,6 
75  - 14,0 15,5 18,7 22,8 35,0 24,1  
Yht.  84,1 90,8 94,5 102,8 121,1 98,7  

Vuosi  2010  

Tulotyhmä 
Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht. 

-  24 94,0 103,2 129,5 154,8 170,0 110,3 
25-34 101,6 109,2 122,2 134,3 159,3 119,5 
35-44 105,5 117,5 122,3 129,6 150,2 122,3 
45-54 104,3 116,7 127,9 138,9 165,4 135,6 
55-64 76,1 85,7 99,2 112,6 149,9 106,8 
65-74 37,4 71,9 61,4 62,7 66,5 61,4 
75  - 14,7 15,7 20,2 24,6 37,8 25,6  
Yht.  86,9 92,0 96,1 104,5 124,3 100,7  

Vuosi  2015  

Tulotyhmä  
Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht.  

-24 95,7 105,1 138,9 166,1 170,0 114,2 
25-34 104,7 111,1 127,0 140,1 167,0 123,6 
35-44 107,8 121,1 125,2 133,0 155,3 125,6 
45-54 115,0 117,7 132,0 143,8 170,0 140,1 
55-64 82,8 88,0 104,5 118,8 159,1 113,6 
65  -  74 39,3 83,0 61,9 63,3 67,4 63,6 
75- 15,6 15,9 21,8 26,6 40,8 27,3  
Yht.  88,9 94,3 98,2 106,6 126,4 102,9  
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Taulukko  5  jatkuu 

Vuosi  2020  

Tuloryhmä  
Ikä ryhmä  1 2 3 4 5  Yht.  

-24 97,5 107,2 149,0 170,0 170,0 117,7 
25-34 108,0 113,1 132,3 146,3 170,0 127,5 

35-44 110,2 125,1 128,3 136,7 160,7 129,1 
45-54 126,5 118,9 136,4 149,1 170,0 143,9 
55-64 90,0 90,6 110,1 125,6 168,9 121,1 

65  -  74 41,4 95,0 62,4 64,0 68,4 66,2 
75  - 16,4 16,2 23,6 28,7 44,0 29,1  
Yht.  91,1 97,1 100,5 108,8 127,1 104,9  

Taulukko  6:  Henkilöautokanta lääneittäin (tiepiireittäin)  vuonna  1994  sekä ennuste vuosille  1995  -  2020  

Läänii  Autoja,  kpl  
piiri  1994 1995 2000 2005 2010 2015 2020  
Uudenmaan  449693 459000 537141 586757 626366 657579 689130  
Turun  ja  Porin  277 820 283 300 325 184 348 155 364 327 375 002 385 372  
Ahvenanmaan  12601 12900 15002 16241 17185 17886 18587  
Hämeen  266605 272000 314381 339106 357521 370768 383903  
Kymen  125361 128100 145367 154156 159752 162803 165611  
Mikkelin  75792 77500 88218 93913 97707 99979 102129  
Pohjois-Karjalan  66 254 67 800 77 116 82 094 85 411 87 397 89 277  
Kuopion  89400 91400 104446 111 613 116575 119758 122828  
Keski-Suomen  93 978 96 000 110 409 118 652 124 633 128 773 132 842  
Vaasan  182551 186200 212877 227053 236688 242674 248398  
Oulun  160693 164500 188789 202884 213110 220190 227147 

Lapin 71 840 73 500 83 853 89 777 93 947 96 700 99 374 

Koko  maa  1 872 588 1 912 000 2 202 784 2 370 402 2 493 223 2 579 509 2 664 597  
Kaakkois-Suomen piiri  201 153 205 600 233 672 248 274 257 790 263 245 268 344 

Savo-Karjalan piiri  155 654 159 000 181 487 193 568 201 777 206 874 211 748  
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Taulukko  7:  Henkilöautotiheys (autoa/1  000 as.)  lääneittäin (tiepiireittäin)  vuonna  1994  ja  ennuste  vuosi/te  1995 
 -  2020  

Lääni/  Ha/l000as.  
piiri  1994 1995 2000 2005 2010 2015 2020  
Uudenmaan  343 350 400 428 447 460 475  
Turun  ja  Porin  397 405 465 498 522 538 550  
Ahvenanmaan  502 515 550 575 600 600 600  
Hämeen  367 375 430 461 484 500 515  
Kymen  375 385 442 474 497 513 528  
Mikkelin  365 375 431 463 486 501 516  
Pohjois-Karjalan  372 380 436 466 487 501 515  
Kuopion  345 355 405 434 455 468 485  
Keski-Suomen  365 375 427 457 479 494 510  
Vaasan  406 415 477 511 535 552 560  
Oulun  357 365 418 448 470 484 500 
Lapin 355 362 416 446 468 483 500 

Koko  maa  367 375 430 460 482 496 510  
Kaakkois-Suomen piiri  373 380 438 470 493 509 525 

Savo-Karjalan piiri  357 365 417 447 467 481 495  

Taulukko  8:  Henkilöautoliikennesuorite  (milj.  autokm) yleisi/lä  teillä  tiepiireittäin  vuonna  1994  ja  ennuste vuosil-
le  1995-2020  

Piiri 	 Liikennesuorite,  milj.  autokm  
1994 	1995 	2000 	2005 	2010 	2015 	2020  

Uudenmaan 
Turun 
Kaakkois-Suomen 
Hämeen  
Savo-Karjalan 
Keski-Suomen 
Vaasan 
Oulun  
Lapin 
Koko  maa  yht.  

4365 4446 5231 5653 5960 6158 6316 
2 859 2 894 3 246 3 436 3 575 3 664 3 734 
3023 3062 3444 3650 3800 3897 3972 
2 800 2 842 3 256 3 478 3 640 3 745 3 827 
2096 2121 2369 2502 2600 2663 2712 
1279 1 296 1471 1564 1633 1 677 1711 
2090 2114 2359 2491 2587 2649 2697 
2475 2507 2830 3003 3130 3211 3275 
1 363 1 381 1556 1650 1719 1 763 1797 

22350 22663 25761 27427 28644 29427 30043  
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Taulukko  9:  Henkllöautoliikennesuorite  (milj.  autokm) tieluokittain  vuonna  1994  ja  ennuste vuosille  1995  -  2020 I  

Tieluokka 	 Liikennesuorite,  milj.  autokm  
1994 	1995 	2000 	2005 	2010 	2015 	2020  

Valtatiet  10630 10816 12627 13601 14308 14765 15129 
Kantatiet  2 744 2 793 3 274 3 533 3 720 3 842 3 939 
Seudulliset  tiet  4 092 4 148 4700 4 998 5 215 5 355 5 464 
Yhdystiet  4 884 4 906 5 159 5 296 5 401 5 465 5 511  

Yleiset tiet  22 350 22 663 25 761 27 427 28 644 29 427 30 043  

Kadut jayks. tiet  13050 13282 15104 16088 16729 17191 17644  

Kaikki tiet yht.  35 400 35 945 40 865 43 515 45 373 46 618 47 687  
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Taulukko  10:  Henkilöautoliikenteen ajosuoritteet  (milj.  ajon.km)  yleisillä teillä  tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuosina 
 1994  -  2020  

Vuosi  1994  

Piiri  Tieluokka  
Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 

tiet tiet tiet tiet tiet 
Uudenmaan  1 910 891 756 848 4404  
Turun  1134 286 600 791 2812  
Kaakkois-Suomen  1 517 146 461 481 2 605  
Hämeen  1 624 328 561 576 3 090 
Savo-Karjalan  906 300 310 585 2 100  
Keski-Suomen  721 85 200 271 1 278  
Vaasan  801 243 479 560 2082  
Oulun  1194 204 450 734 2583 
Lapin 600 265 292 239 1 396 
Koko  maa  yht.  10407 2748 4110 5085 22350  

Vuosi  1995  

Uudenmaan  1 947 908 767 852 4 475  
Turun  1150 290 606 792 2 839  
Kaakkois-Suomen  1 537 148 466 481 2 632  
Hämeen  1 649 333 567 578 3127 
Savo-Karjalan  918 304 313 585 2 120  
Keski-Suomen  731 87 203 272 1 292  
Vaasan  811 246 483 560 2101  
Oulun  1 211 207 455 736 2609 
Lapin 608 268 295 239 1 411 
Koko  maayht.  10564 2791 4156 5095 22605  

Vuosi  2000  

Uudenmaan  2 351 1 096 899 924 5 270  
Turun  1 335 336 684 830 3185  
Kaakkois-Suomen  1 773 171 522 501 2 967  
Hämeen  1 932 390 645 610 3577 
Savo-Karjalan  1 059 350 351 609 2 369  
Keski-Suomen  851 101 229 285 1 466  
Vaasan  936 284 542 583 2 345  
Oulun  1410 241 515 772 2939 
Lapin 701 309 331 249 1 591 
Koko  maa  yht.  12348 3279 4717 5364 25708  

Vuosi  2010  

Uudenmaan  2 731 1 274 1 023 993 6 021  
Turun  1 510 381 757 867 3515  
Kaakkois-Suomen  1 996 192 576 521 3285  
Hämeen  2199 444 720 642 4005 
Savo-Karjalan  1193 394 387 634 2 607  
Keski-Suomen  965 114 254 299 1 632  
Vaasan  1054 319 598 607 2577  
Oulun  1 599 273 572 809 3 252 
Lapin 790 348 365 259 1 762 
Koko  maa  yht.  14 036 3 741 5251 5 630 28 658  
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Taulukko  10: Henkilöautoliikenteen ajosuoritteet  (milj.  ajonkm)  yleisillä teillä  tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuonna 
(jatkuu) 	2020  

Vuosi  2020  

Piiri 	 Tieluokka  
Valta-  

tiet 
Kanta-  

tiet 
Seudull. 

tiet 
Yhdys- 

 tiet 
Yleiset 

tiet 

Uudenmaan  2915 1 359 1 082 1 024 6380  
Turun  1 593 402 792 882 3 669  
Kaakkois-Suomen  2 102 203 601 529 3 434  
Hämeen  2327 470 754 655 4206 
Savo-Karjalan  1 256 415 403 643 2 718  
Keski-Suomen  1 019 121 266 304 1 710  
Vaasan  1110 336 623 616 2685  
Oulun  1 688 289 598 824 3 399 
Lapin 832 367 381 263 1 842 
Koko  maa  yht.  14 841 3 961 5 501 5 740 30 043  
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Taulukko  11:  Henkilöautoliikenteen kasvukertoimet tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuosina  1994  -  2020  yleisillä 
teillä  

1994  -->  2000  

Tieluokka  
Piiri Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 

tiet tiet tiet tiet tiet 

Uudenmaan  1.23 1.23 1.19 1.09 1.20  
Turun  1.18 1.18 1.14 1.05 1.13  
Kaakkois-Suomen  1.17 1.17 1.13 1.04 1.14  
Hämeen  1.19 1.19 1.15 1.06 1.16 
Savo-Karjalan  1.17 1.17 1.13 1.04 1.13  
Keski-Suomen  1.18 1.18 1.14 1.05 1.15  
Vaasan  1.17 1.17 1.13 1.04 1.13  
Oulun  1.18 1.18 1.14 1.05 1.14 
Lapin 1.17 1.17 1.13 1.04 1.14 
Koko  maa  yht.  1.19 1.19 1.15 1.05 1.15 

1994  -->  2010  

Uudenmaan  1.43 1.43 1.35 1.17 1.36  
Turun  1.33 1.33 1.26 1.09 1.25  
Kaakkois-Suomen  1.31 1.31 1.24 1.08 1.26  
Hämeen  1.35 1.35 1.28 1.11 1.29 
Savo -Karjalan  1.31 1.31 1.24 1.08 1.24  
Keski-Suomen  1.33 1.33 1.26 1.10 1.27  
Vaasan  1.31 1.31 1.24 1.08 1.23  
Oulun  1.33 1.33 1.26 1.10 1.26 
Lapin 1.31 1.31 1.24 1.08 1.26 
Koko  maa  yht.  1.34 1.36 1.27 1.10 1.28 

1994  -->  2020  

Uudenmaan  1.53 1.53 1.43 1.21 1.45  
Turun  1.40 1.40 1.32 1.11 1.30  
Kaakkois-Suomen  1.39 1.39 1.30 1.10 1.32  
Hämeen  1.43 1.43 1.35 1.14 1.36 
Savo-Karjalan  1.39 1.39 1.30 1.10 1.29  
Keski-Suomen  1.41 1.41 1.33 1.12 1.34  
Vaasan  1.39 1.39 1.30 1.10 1.29  
Oulun  1.41 1.41 1.33 1.12 1.32 
Lapin 1.39 1.39 1.30 1.10 1.32 
Koko  maa  yht.  1.43 1.44 1.34 1.13 1.34 
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Taulukko  12:  Kuorma-autojen ku/jetussuorite  ta va  rayhmittä  in  vuonna  1993  ja  ennuste vuosille  1995  -  2020 
 (mrd. tkm) 

Ta va  raiyhmä  1993 

Kuijetussuorite, mrd. tkm  
2005 2020  

Maataloustuotteet  1,9 1,9 1,9  
Puu, paperi,  yms.  2,8 5,3 6,0  
Elintarvikkeet  2,1 2,7 3,6  
Kiinteät polttoaineet  3,0 4,1 5,5 
Öljytuotteet  2,4 3,3 4,5 
Malmit yms.  1,6 2,2 3,0 
Metallijalosteet  2,5 4,5 6.2  
Maa-ainekset  ym.  0,4 0,5 0,8  
Lannoitteet  3,1 3,1 3,1  
Kemikaalit  3,2 5,2 6,9  
Koneet,  yms.  0,8 1,3 1,7 
Tekstiiliteollisuust.  0,8 1,1 1,5  
Lasi, muovi,  yms.  1,1 1,4 1,9  
Jätteet  0,2 0,2 0,3  
Tyhjä  tai pakkausm.  
Yhteensä  24,1 36,8 46,9  

Taulukko  13:  Autokanta autolajeittain  ja  henkilöautotiheys (ha/bOO  as.) 1975  -  1994  ja  ennusteet vuosi! 
 le 1995-2020  

Vuosi Autolaji  
Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Erikois-  Kaikki  Hal  

autot autot autot autot autot autot  1000 as. 

1975 996284 77546 50905 8651 6581 1139967 211 

1980 1225931 96624 52527 8963 8782 1392827 256 

1985 1546094 127618 52019 9017 11867 1746615 315 

1990 1938856 209558 54599 9327 20719 2233059 389 

1994 1872588 202614 46786 8054 20908 2150950 267 

1995 1 912 000 205 000 47 000 8 000 21 000 2 193 000 375 

2000 2 203 000 240 000 50 000 8 000 25 000 2 526 000 430 

2005 2 370 000 285 000 52 000 8 000 30 000 2 745 000 460 

2010 2493000 320000 55000 8000 35000 2911 000 482 

2015 2580000 380000 60000 8000 40000 3068000 496 

2020 2665000 380000 66000 8000 45000 3164000 510  



Taulukko  14:  Liikennesuorite autolajeittain  vuosina  1975- 1994  ja  ennuste vuosille  1995 -2020  (yleiset tiet sekä kadut  ja  yksityistiet,  milj.  autokm)  

Vuosi 	Henkilöautot 	 Linja-autot 	 Kuorma-autot 	 Pakettiautot 	 Yhteensä 
Yleiset Kadut  + Yht.  Yleiset Kadut  + Yht.  Yleiset Kadut  + Yht.  Yleiset Kadut  + Yht.  Yleiset Kadut  + YhL  

tiet  yks.  tiet tiet  yks.  tiet tiet  yks.  tiet tiet  yks.  tiet tiet  yks.  tiet  
1975 13500 6380 19880 430 210 640 1770 610 2380 1010 460 1470 16710 7660 24370 
1980 14800 7950 22750 430 210 640 1 840 550 2390 1 030 560 1 590 18 100 9270 27370 
1985 17760 10430 28190 460 210 670 1950 510 2460 1440 750 2190 21610 11900 33510 
1990 23140 13430 36570 470 190 660 2290 490 2780 1990 1000 2990 27890 15110 43000 
1994 22350 13050 35400 450 180 630 2120 460 2580 2030 1 090 3 120 26950 14780 41 730 

1995 22700 13300 36000 440 180 620 2230 470 2700 2050 1100 3150 27420 15050 42470 
2000 25800 15100 40900 420 180 600 2500 500 3000 2470 1330 3800 31190 17110 48300 
2005 27400 16 100 43500 420 180 600 2800 500 3300 2925 1 575 4500 33545 18355 51 900 
2010 28600 16800 45400 420 180 600 3200 500 3700 3250 1750 5000 35470 19230 54700 
2015 29400 17200 46600 420 180 600 3500 500 4000 3575 1925 5500 36895 19805 56700 
2020 30100 17600 47700 420 180 600 3900 500 4400 3900 2100 6000 38320 20380 58700 

-s 

(D  
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Taulukko  15: Koko autokanta lääneittäin (tiepiireittäin)  vuonna  1994  sekä ennuste vuosille  1995 - 2020 

Läänii  Autoja,  kpl  
piiri  1994 1995 2000 2005 2010 2015 2020  
Uudenmaan  511 948 521 728 610505 673498 724902 775272 811 167  
Turun  ja  Porin  325 209 331 107 380 032 410 903 433 543 454 600 466 422  
Ahvenanmaan  15545 15889 18477 20200 21552 22851 23708  
Hämeen  306064 311 770 360323 392508 417241 440801 455686  
Kymen  142 630 145 519 165 122 176 839 184 773 191 826 194 822  
Mikkelin  86505 88316 100523 108071 113367 118174 120522  
Pohjois-Karjalan  75032 76663 87 191 93738 98 331 102 501 104 538  
Kuopion  101 552 103662 118450 127830 134617 140881 144261  
Keski-Suomen  106 937 109 068 125 429 136 127 144 170 151 748 156 292  
Vaasan  212982 216900 247958 267087 280722 293209 299645  
Oulun  182859 186899 214481 232775 246527 259486 267255 
Lapin 83687 85487 97522 105445 111 255 116658 119692 
Koko  maa  2150950 2193000 2526000 2745000 2911 000 3068000 3164000  
Kaakkois-Suomen piiri  229 135 233 835 265 645 284 910 298 140 310 000 315 344 
Savo-Karjalan piiri  176 584 180 325 205 641 221 568 232 948 243382 248 799  
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Taulukko  16:  Liikennesuorite  (kaikki autot,  milj.  ajon.km)  yleisillä teillä  tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuosina  1994  
-  2020  

Vuosi  1994  

Piiri  Tieluokka  
Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 

tiet tiet tiet tiet tiet 

Uudenmaan  2 305 1 064 905 997 5 271  
Turun  1 403 355 722 943 3 422  
Kaakkois-Suomen  1 859 176 544 565 3 143  
Hämeen  2 097 399 700 694 3 889 
Savo -Karjalan  1 092 364 383 693 2 532  
Keski-Suomen  882 105 238 320 1 544  
Vaasan  986 294 575 660 2514  
Oulun  1 456 248 535 750 2 988 
Lapin 718 309 342 278 1 646 
Koko  maa  yht.  12798 3313 4942 5898 26950  

Vuosi  1995  

Uudenmaan  2 361 1 090 923 1 007 5 382  
Turun  1 430 362 732 948 3 471  
Kaakkois-Suomen  1 892 179 551 567 3190  
Hämeen  2139 407 711 698 3955 
Savo -Karjalan  1112 370 388 696 2 567  
Keski-Suomen  899 107 242 322 1 569  
Vaasan  1 003 299 583 663 2 548  
Oulun  1 484 253 543 754 3 034 
Lapin 731 314 347 279 1 671 
Koko  maa  yht.  13 051 3 381 5 020 5 934 27 386  

Vuosi  2000  

Uudenmaan  2853 1 318 1 082 1 092 6 344  
Turun  1 660 420 826 992 3 898  
Kaakkois-Suomen  2 184 207 618 591 3 600  
Hämeen  2507 477 809 737 4530 
Savo-Karjalan  1 283 427 435 725 2 871  
Keski-Suomen  1 047 125 273 338 1 782  
Vaasan  1158 345 653 690 2846  
Oulun  1 729 294 614 792 3429 
Lapin 843 363 389 291 1 885 
Koko  maa  yht.  15 265 3 975 5700 6 247 31186  

Vuosi  2010  

Uudenmaan  3393 1567 1256 1186 7402  
Turun  1 914 484 929 1042 4368  
Kaakkois-Suomen  2 504 237 692 617 4 050  
Hämeen  2912 554 917 780 5163 
Savo-Karjalan  1 472 490 487 757 3 205  
Keski-Suomen  1 210 144 308 356 2 017  
Vaasan  1 328 396 731 720 3 175  
Oulun  1 998 340 693 833 3 864 
Lapin 967 416 435 303 2121 
Koko  maa  yht.  17 697 4 628 6 448 6 593 35 366  
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Taulukko  16:  Lilkennesuorite  (kaikki autot,  milj.  ajon.km) yle/sillä  teillä  tiepIIreittäin  ja  tieluokittain 
Uatkuu) 	vuonna  2020  

Vuosi  2020  

Piiri 

Uudenmaan 
Turun 
Kaakkois-Suomen 
Hämeen  
Savo-Karjalan 
Keski-Suomen 
Vaasan 
Oulun 

 Lapin 
Koko  maa  yht. 

Tieluokka 
Va/ta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 
tiet tiet tiet tiet tiet  

3 725 1 720 1 363 1 243 8 052 
2 069 523 992 1 071 4 656 
2701 256 737 632 4325 
3161 601 983 806 5551 
1 587 529 519 775 3410 
1 310 156 330 366 2161 
1 432 427 779 739 3 376 
2163 368 741 858 4131 
1043 449 463 311 2266 

19191 5029 6907 6801 37928  
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Taulukko  17:  Liikenteen  kas  vukertoimet tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuosina  1994  -  2020  yleisillä teillä  

1994  -->  2000  

Tieluokka  
Piiri 	 Valta- 	Kanta- 	Seudull. 	Yhdys- 	Yleiset 

tiet 	tiet 	tiet 	tiet 	tiet 

Uudenmaan  1.24 1.24 1.20 1.09 1.20  
Turun  1.18 1.18 1.14 1.05 1.14  
Kaakkois-Suomen  1.17 1.17 1.14 1.05 1.15  
Hämeen  1.20 1.20 1.16 1.06 1.16 
Savo-Karjalan  1.17 1.17 1.14 1.05 1.13  
Keski-Suomen  1.19 1.19 1.15 1.06 1.15  
Vaasan  1.17 1.17 1.14 1.05 1.13  
Oulun  1.19 1.19 1.15 1.06 1.15 
Lapin 1.17 1.17 1.14 1.05 1.15 
Koko  maa  yht.  1.19 1.20 1.15 1.06 1.16 

1994  -->  2010  

Uudenmaan  1.47 1.47 1.39 1.19 1.40  
Turun  1.36 1.36 1.29 1.10 1.28  
Kaakkois-Suomen  1.35 1.35 1.27 1.09 1.29  
Hämeen  1.39 1.39 1.31 1.12 1.33 
Savo -Karjalan  1.35 1.35 1.27 1.09 1.27  
Keski-Suomen  1.37 1.37 1.29 1.11 1.31  
Vaasan  1.35 1.35 1.27 1.09 1.26  
Oulun  1.37 1.37 1.29 1.11 1.29 
Lapin 1.35 1.35 1.27 1.09 1.29 
Koko  maa  yht.  1.38 1.40 1.30 1.12 1.31 

1994  -->  2020  

Uudenmaan  1.62 1.62 1.51 1.25 1.53  
Turun  1.47 1.47 1.38 1.14 1.36  
Kaakkois-Suomen  1.45 1.45 1.35 1.12 1.38  
Hämeen  1.51 1.51 1.41 1.16 1.43 
Savo-Karjalan  1.45 1.45 1.35 1.12 1.35  
Keski-Suomen  1.49 1.49 1.39 1.14 1.40  
Vaasan  1.45 1.45 1.35 1.12 1.34  
Oulun  1.49 1.49 1.39 1.14 1.38 
Lapin 1.45 1.45 1.35 1.12 1.38 
Koko  maa  yht.  1.50 1.52 1.40 1.15 1.41  

183  
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Taulukko  18:  Kevyen autoliikenteen  (ha, pa) ajosuoritteet  (milj.  ajon.km)  yleisillä teillä tiepiireittäin  ja  tieluokit
-tam  vuosina  1994 - 2020  

Vuosi  1994  

Piiri Tieluokka  

Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 
tiet tiet tiet tiet tiet 

Uudenmaan  2084 972 824 925 4804  
Turun  1237 312 655 863 3067  
Kaakkois-Suomen  1 654 159 503 524 2 842  
Hämeen  1 772 358 612 629 3 370 
Savo-Karjalan  989 327 338 638 2 291  
Keski-Suomen  786 93 219 296 1 394  
Vaasan  873 265 522 611 2271  
Oulun  1 303 223 491 801 2818 
Lapin 655 289 319 261 1 523 
Koko  maa  yht.  11 353 2 997 4 483 5 547 24 380  

Vuosi  1995  

Uudenmaan  2135 996 840 931 4902  
Turun  1 260 317 664 865 3106  
Kaakkois-Suomen  1 683 162 510 525 2 880  
Hämeen  1 806 365 621 631 3423 
Savo -Karjalan  1 006 332 342 639 2 319  
Keski-Suomen  801 95 222 297 1 414  
Vaasan  888 269 529 612 2298  
Oulun  1 327 227 498 803 2 855 
Lapin 666 294 323 261 1 544 
Koko  maa  yht.  11 571 3 057 4 548 5 565 24 741  

Vuosi  2000  

Uudenmaan  2623 1223 999 1018 5864  
Turun  1483 374 757 911 3525  
Kaakkois-Suomen  1 968 190 578 549 3 285  
Hämeen  2149 434 715 670 3968 
Savo-Karjalan  1176 389 388 668 2 621  
Keski-Suomen  946 112 254 313 1 625  
Vaasan  1 039 315 600 640 2593  
Oulun  1 567 268 570 848 3 254 
Lapin 779 343 366 273 1 761 
Koko  maa  yht.  13 730 3 648 5 227 5 891 28 496  

Vuosi  2010  

Uudenmaan  3105 1448 1157 1106 6816  
Turun  1 705 430 850 958 3 942  
Kaakkois-Suomen  2 251 217 646 575 3688  
Hämeen  2 487 503 809 710 4509 
Savo-Karjalan  1 345 445 433 699 2 922  
Keski-Suomen  1 090 129 286 330 1 835  
Vaasan  1188 360 670 669 2888  
Oulun  1 806 309 642 894 3 651 
Lapin 891 393 409 286 1 978 
Koko  maa  yht.  15 868 4 233 5 903 6 226 32 229  
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Taulukko  18:  Kevyen autoliikenteen ajosuoritteet  (milj.  ajon.km)  yleisillä teillä tiepiireittäin  ja  tieluokittain vuon
-(jatkuu) 	na  2020  

Vuosi  2020  

Piiri 
Valta-  

tiet 
Kanta-  

tiet 

Tieluokka  
Seudull. 

tiet 
Yhdys- 

 tiet 
Yleiset 

tiet 

Uudenmaan  3369 1571 1 242 1151 7333  
Turun  1 825 460 900 980 4164  
Kaakkois-Suomen  2 404 232 682 586 3 903  
Hämeen  2 671 540 860 729 4 800 
Savo-Karjalan  1 436 475 458 713 3 082  
Keski-Suomen  1168 139 303 338 1 947  
Vaasan  1 269 385 708 683 3 044  
Oulun  1 935 331 680 916 3862 
Lapin 951 420 432 291 2094 
Koko  maa  yht.  17027 4550 6264 6388 34229 
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Taulukko  19:  Kevyen autoliikenteen  kasvukertoimet tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuosina  1994 - 2020  yleisillä 
teillä  

1994  -->  2000  

Tieluokka  
Piiri Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 

tiet tiet tiet tiet tiet 

Uudenmaan  1.26 1.26 1.21 1.10 1.22  
Turun  1.20 1.20 1.16 1.05 1.15  
Kaakkois-Suomen  1.19 1.19 1.15 1.05 1.16  
Hämeen  1.21 1.21 1.17 1.07 1.18 
Savo-Karjalan  1.19 1.19 1.15 105 1.14  
Keski-Suomen  1.20 1.20 1.16 1.06 1.17  
Vaasan  1.19 1.19 1.15 1.05 1.14  
Oulun  1.20 1.20 1.16 1.06 1.15 
Lapin 1.19 1.19 1.15 1.05 1.16 
Koko  maa  yht.  1.21 1.22 1.17 1.06 1.17 

1994  -->  2010  

Uudenmaan  1.49 1.49 1.40 1.19 1.41  
Turun  1.37 1.37 1.29 1.11 1.28  
Kaakkois-Suomen  1.36 1.36 1.28 1.09 1.29  
Hämeen  1.40 1.40 1.32 1.13 1.33 
Savo -Karjalan  1.36 1.36 1.28 1.09 1.27  
Keski-Suomen  1.38 1.38 1.30 1.11 1.31  
Vaasan  1.36 1.36 1.28 1.09 1.27  
Oulun  1.38 1.38 1.30 1.11 1.29 
Lapin 1.36 1.36 1.28 1.09 1.29 
Koko  maa  yht.  1.39 1.41 1.31 1.12 1.32 

1994  -->  2020  

Uudenmaan  1.62 1.62 1.51 1.24 1.53  
Turun  1.47 1.47 1.37 1.13 1.36  
Kaakkois-Suomen  1.45 1.45 1.35 1.12 1.37  
Hämeen  1.51 1.51 1.41 1.16 1.42 
Savo -Karjalan  1.45 1.45 1.35 1.12 1.35  
Keski-Suomen  1.49 1.49 1.38 1.14 1.40  
Vaasan  1.45 1.45 1.35 1.12 1.34  
Oulun  1.49 1.49 1.38 1.14 1.37 
Lapin 1.45 1.45 1.35 1.12 1.37 
Koko  maa  yht.  1.50 1.52 1.40 1.15 1.40  
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Taulukko  20:  Raskaan autoliikenteen (ka,  Ja)  ajosuoritteet  (milj.  ajon.km)  yleisillä teillä tiepiireittäin  ja  tieluokit
-tam  vuosina  1994 -2020  

Vuosi  1994  

Piiri Tieluokka  
Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 

tiet tiet tiet tiet tiet 

Uudenmaan  229 95 79 76 479  
Turun  170 44 69 78 362  
Kaakkois-Suomen  211 17 43 41 313  
Hämeen  220 42 56 52 371 
Savo-Karjalan  107 38 30 56 232  
Keski-Suomen  99 13 20 24 156  
Vaasan  115 30 54 51 251  
Oulun  158 26 45 51 281 
Lapin 64 21 23 18 126 
Koko  maa  yht.  1 375 327 420 448 2 570  

Vuosi  1995  

Uudenmaan  232 97 80 77 485  
Turun  172 45 70 78 365  
Kaakkois-Suomen  214 17 43 41 316  
Hämeen  223 43 57 52 375 
Savo-Karjalan  108 39 30 56 234  
Keski-Suomen  100 13 20 24 158  
Vaasan  117 30 55 51 253  
Oulun  160 26 46 51 283 
Lapin 65 21 23 18 127 
Koko  maa  yht.  1 392 331 424 450 2 597  

Vuosi  2000  

Uudenmaan  269 112 91 81 554  
Turun  194 50 77 81 401  
Kaakkois-Suomen  239 19 47 42 348  
Hämeen  253 48 63 54 418 
Savo-Karjalan  121 43 33 58 255  
Keski-Suomen  113 15 22 25 175  
Vaasan  130 34 60 53 277  
Oulun  180 30 50 53 313 
Lapin 72 24 25 19 140 
Koko  maa  yht.  1 572 375 468 466 2 881  

Vuosi  2010  

Uudenmaan  346 144 113 92 695  
Turun  238 62 91 87 478  
Kaakkois-Suomen  292 23 56 45 416  
Hämeen  314 60 75 59 508 
Savo-Karjalan  148 53 39 62 301  
Keski-Suomen  140 18 27 27 211  
Vaasan  159 41 70 56 327  
Oulun  223 37 60 57 376 
Lapin 88 29 30 20 167 
Koko  maa  yht.  1 947 467 560 506 3 480  
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Taulukko  20:  Raskaan autoliikenteen ajosuoritteet  (milj.  ajon.km) yle/sillä  teillä tiepiireittäin  ja  tieluo
-(jatkuu) 	kittain vuonna  2020  

Vuosi  2020  

Piiri 

Uudenmaan 
Turun 
Kaakkois-Suamen 
Hämeen  
Savo -Karjalan 
Keski-Suomen 
Vaasan 
Oulun 

 Lapin 
Koko  maa  yht.  

Tie  luokka 
Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 
tiet tiet tiet tiet tiet  

416 173 132 100 822 
277 72 103 92 544 
338 27 63 47 476 
369 70 86 63 588 
171 61 44 64 341 
163 21 30 28 243 
184 48 79 59 370 
260 43 68 60 431 
103 34 34 21 191 

2281 549 640 535 4005  
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Taulukko  21:  Raskaan autoliikenteen kasvukertoimet tiepiireittäin  ja  tieluokittain  vuosina  1994  -  2020  yleisilä 
 teillä  

1994  -->  2000  

Tieluokka  
Piiri Valta-  Kanta-  Seudull. Yhdys-  Yleiset 

tiet tiet tiet tiet tiet 

Uudenmaan  1.18 1.18 1.15 1.07 1.16  
Turun  1.14 1.14 1.11 1.04 1.11  
Kaakkois-Suomen  1.13 1.13 1.10 1.03 1.11  
Hämeen  1.15 1.15 1.12 1.04 1.13 
Savo -Karjalan  1.13 1.13 1.10 1.03 1.10  
Keski-Suomen  1.14 1.14 1.11 1.04 1.12  
Vaasan  1.13 1.13 1.10 1.03 1.10  
Oulun  1.14 1.14 1.11 1.04 1.12 
Lapin 1.13 1.13 1.10 1.03 1.11 
Koko  maa  yht.  1.14 1.15 1.11 1.04 1.12 

1994  -->  2010  

Uudenmaan  1.50 1.50 1.41 1.19 1.44  
Turun  1.38 1.38 1.30 1.10 1.31  
Kaakkois-Suomen  1.36 1.36 1.28 1.09 1.32  
Hämeen  1.41 1.41 1.33 1.12 1.36 
Savo-Karjalan  1.36 1.36 1.28 1.09 1.29  
Keski-Suomen  1.39 1.39 1.31 1.11 1.34  
Vaasan  1.36 1.36 1.28 1.09 1.29  
Oulun  1.39 1.39 1.31 1.11 1.33 
Lapin 1.36 1.36 1.28 1.09 1.31 
Koko  maa  yht.  1.40 1.42 1.32 1.12 1.34 

1994  -->  2020  

Uudenmaan  1.82 1.82 1.67 1.32 1.72  
Turun  1.63 1.63 1.49 1.17 1.50  
Kaakkois-Suomen  1.60 1.60 1.47 1.15 1.52  
Hämeen  1.67 1.67 1.53 1.20 1.59 
Savo-Karjalan  1.60 1.60 1.47 1.15 1.47  
Keski-Suomen  1.64 1.64 1.51 1.18 1.55  
Vaasan  1.60 1.60 1.47 1.15 1.48  
Oulun  1.64 1.64 1.51 1.18 1.54 
Lapin 1.60 1.60 1.47 1.15 1.51 
Koko  maa  yht.  1.66 1.68 1.52 1.19 1.56  
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