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1 LIIKE-ohjelman ydin

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti LIIKE-ohjelman vuonna 1997 kansallisena tutkimus-
ohjelmana, jonka tavoitteena oli yhtenäistää liikenne-ennustekäytäntöä ja kehittää menetelmiä
ja työkaluja liikenteen kehityksen arvioimiseksi. Tutkimusohjelma päättyi vuonna 2001. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö vastasi kokonaisuudessaan ohjelman rahoituksesta (1,2 miljoonaa
euroa). Ohjelma toteutettiin laajassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa alalla vaikuttavien or-
ganisaatioiden kesken. Tämän raportin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva LIIKE-ohjelman
sisällöstä.

Liikennesektorin ennusteiden kehittämisestä ja toiminnan järjestämisestä sekä yhteistyöstä eri
sektoreiden välillä vastasi liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä laaja-alainen työryhmä.
Työryhmään kuului edustajia eri ministeriöistä, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta,
Suomen Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta ja
Liikenneliitosta. LIIKE-ohjelman toteutukseen osallistuivat korkeakoulujen, tutkimuslaitosten
ja konsulttien asiantuntijat.

Ohjelma edisti alan tutkimusta ja innoitti jatkotutkimuksiin. Käytännössä toimintatapa kannus-
ti monialaisuudellaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. LIIKE on ohjelmakokonaisuutena tä-
hän mennessä laajin ponnistus liikenne-ennusteiden lähtötietojen keräämisen, ennustemene-
telmien ja työkalujen kehittämiseksi.

Aiemmin väylälaitokset laativat liikenne-ennusteensa itsenäisesti ilman tiivistä koordinointia.
LIIKE-ohjelmassa omaksutulla käytännöllä saavutettiin aiempaa suurempi yksimielisyys ennus-
teista, kun eri alojen asiantuntijat ja tutkijat osallistuivat liikenneskenaarioiden ja ennusteiden
laatimiseen yhdessä. Työryhmä laati lyhyen- ja keskipitkän aikavälin liikenne-ennusteet, joissa
hyödynnettiin ohjelmassa laadittua kokonaistaloudellista liikenne-ennustejärjestelmää.

LIIKE-ohjelmassa tehtiin perustyötä liikenne-ennusteiden laadun parantamiseksi ja entistä laa-
jemmin pyrittiin ottamaan huomioon myös muiden yhteiskunnan sektoreiden vuorovaikutusta
liikkumiseen.

Ohjelmassa tutkittiin arvojen, asenteiden ja elämäntapojen vaikutusta liikenteeseen ja menetel-
miä näiden huomioonottamiseksi. Samoin arvioitiin tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia liik-
kumiseen, selvitettiin henkilöauton käytön muutoksia ja tutkittiin liikkumisen muutoksia viime
vuosikymmeninä.

Ohjelmassa luotiin liikenteen ennustekehikko, jossa tunnistettiin pitkän aikavälin vaihtoehtoi-
sia tulevaisuudenkuvia ja kehitettiin skenaariotyöskentelyä liikennesektorilla. Erityisesti ohjel-
massa painottui liikenteen toimintaympäristön muutostekijöiden kartoitus sekä liikenneskenaa-
rioiden luonti. LIIKE-ohjelman skenaariotyön tuloksia on hyödynnetty liikennepolitiikan pidem-
män aikavälin suunnittelun tukena mm. liikenne- ja viestintäministeriön strategialinjauksessa
”Kohti kestävää ja älykästä liikennettä 2025”. Skenaarioissa käsiteltiin koko maailman, Euroo-
pan ja Suomen lähialueiden tulevaisuutta sekä erityisesti talouden, liikenteeseen vaikuttavien
arvojen, asenteiden ja elämäntapojen muutoksia sekä kevyen liikenteen kehitystä.
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Skenaarioiden toteutumisen seurannan kannalta on oleellista ymmärtää, onko tavoiteltu visio
toteutumassa, vai ollaanko siirtymässä jollekin toiselle kehityspolulle. Eräänä jatkotutkimus-
kohteena LIIKE-ohjelmassa tulikin esille toimintaympäristön mittareiden, nk. reimareiden mää-
rittäminen. Näiden avulla voitaisiin seurata, onko toimintaympäristömme suuntautumassa toi-
votulle kehitysuralle sillä keinovalikoimalla, joka yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on käy-
tössä, vai tulisiko strategioita muuttaa. Haasteellisia tutkimusalueita tarjoavat myös liikenteen
toimintaympäristössä vaikuttavien tekijöiden ja liikenne-ennusteiden välisiin kytkentöihin pe-
rehtyminen sekä mikro- että makrotasolla: Miten globalisaatio, elämäntapojen muutokset, tie-
toyhteiskunta, taloudellinen kehitys tai vaikkapa kaupungistuminen näkyvät käytännössä ihmisten
ja tavaroiden liikkumisessa? Näihin kysymyksiin ei aukotonta vastausta vielä ole löydetty.

Aluetason liikenne-ennusteiden yhtenäistämiseksi annettiin suosituksia hanke-ennusteiden,
liikennemallien ja henkilöliikennetutkimusten laatimisesta. Yleisennustetasolla LIIKE-ohjelmassa
esitetyt suositukset toteutuivat jo ohjelman aikana. Luonnollinen jatko ohjelman tavoitteiden
toteutumiselle on jatkossakin edistää suositusten toteutumista myös alueellisissa ja verkkotason
ennustekäytännöissä ja ennusteiden lähtötietojen keräyksessä sekä kevyen liikenteen tarkas-
teluissa.
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2 LIIKE-ohjelma

2.1 Tausta ja tavoitteet

Liikennesektorin ennustetyö on kokonaisuus, joka muodostuu ennusteiden laatimisen lisäksi
sektorin ennusteita tukevasta tutkimustoiminnasta, ennustejärjestelmistä ja –malleista sekä teh-
tyjen ennusteiden seurannasta ja ylläpidosta. Luonteeltaan ennustetyö on jatkuvaa toimintaa.

Liikenne-ennusteita käytetään liikennepolitiikan tukena, strategisessa liikennejärjestelmä-
suunnittelussa, liikenneverkkosuunnittelussa, hankesuunnittelussa ja operatiivisessa toiminnan-
ohjauksessa. Käyttötarkoitus määrää ennusteen aikajänteen.

Liikenne-ennusteet ja –mallit tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan visiot-
yötä. Liikennemallit ovat apuvälineitä ja työkaluja tutkittaessa erilaisten yhteiskunta- ja liikenne-
politiikkojen vaikutuksia liikenteen määrään ja alueelliseen jakautumiseen sekä liikennemuodon
valintaan.

Liikennesektorin ennustekäytännön uudistamisen tavoitteena oli ennusteiden yhtenäistäminen.
Liikennemuotojen yleisennusteet tehdään yhdessä, niin että ennusteisiin valitaan samat lähtö-
tiedot ja –oletukset.

Erityisesti haettiin uusia näkökulmia liikenteen ja toimintaympäristön muutosten välisen yhte-
yden kuvaamiseksi. Ohjelmassa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja sekä annettiin suosituksia
liikenteen tutkimiseksi ja ennustamiseksi.

2.2 Ohjelman toteutus

2.2.1 Ajankohta

Vielä 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla kukin liikennemuoto teki omat ennusteensa erilli-
sinä, eikä niitä aina yhteensovitettu. Siten liikenteen tulevasta kehityksestä ei aina ollut katta-
vaa kokonaiskuvaa. Vuonna 1996 liikenneministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laa-
tia ehdotus liikennesektorin ennustetyön järjestämisestä. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti lii-
kenne- ja viestintäministeriön asemaa sektorin ennustetyössä pyrittiin vahvistamaan ja LIIKE-
ohjelma sai alkunsa työryhmän suosituksista yhtenäistää liikennesektorin ennustekäytäntö 1.
Itse ohjelma ajoittui vuosille 1997-2001.

2.2.2 Tutkimushankkeet

LIIKE-ohjelma koostui useista eri tutkimusalueista ja monista luonteeltaan varsin erilaisista
itsenäisistä hankkeista. Ohjelmassa kerättiin lähtötietoja liikenne-ennusteiden laatimiseksi, sel-
vitettiin liikkumisen taustoja, kehitetty menetelmiä liikenteen ennustamiseksi, annettiin suosi-
tuksia ennusteiden yhtenäisyyden kehittämiseksi ja laadittiin skenaarioita ja ennusteita liikenne-
sektorille. Tällä kokonaisuudella pyrittiin monipuolisesti paikkaamaan niitä kehittämisalueita,
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joita liikenne-ennustekäytännössä oli havaittu. LIIKE-ohjelman tutkimusalueet olivat

• skenaariot ja liikenne-ennusteet
• liikenne-ennustetyötä tukevat tutkimukset
• ennusteiden lähtötietojen ja niiden saatavuuden parantaminen
• ennustemenetelmien ja järjestelmien kehittäminen
• ennusteiden yhtenäisyyden kehittäminen

Kaikkiaan näihin eri tutkimusalueisiin sisältyi yli kaksikymmentä itsenäistä hanketta, joiden
toteutukseen osallistui laaja joukko alan tutkijoita ja konsultteja eri organisaatioista. Hankkei-
den toteutusta ohjasivat LIIKE-ohjelman johtoryhmä ja asiantuntijatyöryhmä. Tutkimushank-
keesta esitetään yhteenvedot luvuissa 4-8.

2.2.3 LIIKE-seminaarit

LIIKE- ohjelmasta järjestettiin ohjelman omia seminaareja ja ohjelmaan sisältyviä tutkimuksia
esiteltiin lisäksi tutkijaseminaareissa, alan ammattitapahtumissa ja liikenne- ja viestintäminis-
teriön järjestämissä seminaaritilaisuuksissa.

Laajimmat ohjelman esittelytilaisuudet olivat:

• 17.9.1998 Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti LIIKE-tutkimusohjelmaa esitte-
levän seminaarin. Seminaarissa keskusteltiin liikenteen ennustamisen haasteista,
esiteltiin jo valmistuneita hankkeita sekä esiteltiin tutkimusohjelman jatko-
suunnitelmia.

• 7.-8.10.1998 LIIKE-ohjelman tavoitteita esiteltiin Tie- ja liikennepäivillä Aulangol-
la. Päivillä keskusteltiin myös suosituksista hanke-ennusteiden laatimiseksi.

• 14.3.2000 Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti toisen ohjelman tuloksia esittele-
vän seminaarin. Aiheena olivat esillä erityisesti liikenneskenaariot, tieto- ja vies-
tintätekniikan vaikutus liikkumiseen, lyhyen- ja keskipitkän aikavälin liikenne-
ennustemallit, suositukset alueellisten henkilöliikennetutkimusten yhtenäistämi-
seksi sekä kuntalaisten tarpeet osana liikenteen suunnittelua ja ennakointia.

• 4-5-.10.2000 Väylät- ja liikenne 2000. Tapahtumassa LIIKE-ohjelman tulokset oli-
vat esillä useissa valmistelluissa puheenvuorossa. Puheenvuoroissa aiheina olivat
liikenteen tulevaisuus, asenteet, tietotekniikan merkitys liikkumisen arjessa, kevy-
en liikenteen mallintaminen, uudet liikenteen mallintamismenetelmät ja henkilö-
liikennetutkimukset.

• 8.11.2000 Liikenteen tulevaisuusseminaari liikenne- ja viestintäministeriössä. Pu-
heenvuoroissa esille tulivat mm. nykypäivän ja tulevaisuuden arvostukset, etäläs-
näolo ja osaamispääoman merkityksestä organisaatiossa ja tulevaisuuden yhteis-
kunnassa.
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2.2.4 Internetsivut

LIIKE-ohjelman internet sivut löytyvät osoitteesta http:\www.mintc.fi\liike. Sivuston tarkoituk-
sena on antaa tiivistetty yleiskuvaus LIIKE-ohjelman tavoitteista, sisällöstä ja tuloksista. Sivuil-
ta löytyvät myös luettelo liikenne- ja viestintäministeriön LIIKE-ohjelmasta julkaisemista ra-
porteista sekä näiden tiivistelmät.

Muita kotimaisia aihealuetta sivuavia tutkimusohjelmia ovat LYYLI, MOBILE ja Väylät 2030-
ohjelma.

Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI-ohjelman
tavoitteena on löytää Suomen olosuhteisiin sopivia, käytännössä testattuja tai kokeiltuja liikenne-
järjestelmiin ja yhdyskuntarakenteisiin kohdistuvia toimenpiteitä, jotka ovat innovatiivisia ja
joilla on aikaisempiin käytäntöihin verrattuna edullisemmat ympäristövaikutukset. Tämä tar-
koittaa sellaisten ratkaisujen etsimistä, joilla voidaan säästää energiaa, turvata terveellinen elin-
ja virkistäytymisympäristö eri väestöryhmille ja välttää luontoalueiden pirstoutumista. Ohjel-
man esittely löytyy osoitteesta http://lyyli.kuntaliitto.fi/.

Liikenteen energian käytön ja ympäristövaikutusten tutkimusohjelman MOBILE2 :n keskeise-
nä tavoitteena on tutkimuksen keinoin myötävaikuttaa liikenteen ja kuljetuksien kokonaisval-
taiseen sopeuttamiseen kestävän kehityksen reunaehtoihin. Tutkimusohjelmaa on esitelty osoit-
teessa http://www.vtt.fi/virtual/mobile/.

VÄYLÄT 2030-tutkimusohjelman tavoitteena oli kartoittaa liikenneväylien pidon kannalta kes-
keiset toimintaympäristön muutostekijät ja selvittää näiden vaikutukset väylienpidon tarpeisiin
tulevaisuudessa. Ohjelman esittely löytyy osoitteesta http://www.mintc.fi/vaylat/.

2.3 Osapuolet ja yhteistyö

Liikennesektorin ennusteiden kehittämisestä ja toiminnan järjestämisestä sekä yhteistyöstä eri
sektoreiden välillä vastasi liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä työryhmä, joka koostui
johtoryhmästä ja asiantuntijaryhmästä. Työryhmän työskentely on jatkuvaa.

Johtoryhmä ohjaa ja valvoa kaikkia liikennemuotoja koskevien ennusteiden laatimista. Johto-
ryhmän tehtävänä on hyväksyä ennusteiden laadinnassa käytetyt menetelmät sekä asiantuntija-
työryhmän työ- ja tutkimussuunnitelman.

Johtoryhmän jäsenet ovat liikenne- ja viestintäministeriöstä, Ilmailulaitoksesta, Ratahallinto-
keskuksesta, Tiehallinnosta ja Merenkulkulaitoksesta.

Asiantuntijatyöryhmä valmistelee ja kehittää liikenne-ennustejärjestelmää teettämällä tarvit-
tavat ennusteet. Ryhmä hankkii ennusteissa tarvittavat lähtötiedot, seuraa ennusteiden toteutu-
mista sekä taustatietojen ja lähtötietojen ajantasaisuutta. Asiantuntijatyöryhmä huolehtii siitä,
että asiakkaat ja muut sidosryhmät pääsevät ideoimaan ja kehittämään ennusteita. Ryhmä vas-
taa myös ennusteiden tuloksien ja taustaolettamuksien tiedottamisesta. Asiantuntijatyöryhmä
valmistelee liikenne-ennusteet johtoryhmän käsittelyä varten.
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Asiantuntijaryhmän jäsenet tai pysyvät asiantuntijat olivat liikenne- ja viestintäministeriöstä,

ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työministeriöstä, kauppa- ja teollisuus-

ministeriöstä, Ajoneuvohallintokeskuksesta, Ilmailulaitoksesta, Merenkulkulaitoksesta, Liikenne-

liitosta, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta, Ratahallintokeskuksesta, Suomen Kunta-

liitosta, Tiehallinnosta ja Tilastokeskuksesta.

Koordinointi

Koordinaattori huolehti tutkimusohjelman sisällöllisestä ja hallinnollisesta ohjaamisesta ja eri-

tyisesti tutkimusohjelman kokonaisuuden toimivuudesta, hankkeiden valmistelusta, sisällön

määrittämisestä ja valvonnasta. LIIKE-ohjelman koordinaattorina toimi Riitta Viren liikenne-

ja viestintäministeriöstä.
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3 Tutkimusalueet

3.1 Liikenne-ennustekäytännöstä 90-luvun alkupuolella

1990-luvulla ennen LIIKE-ohjelmaa väylälaitokset laativat omat liikennemuotokohtaiset
yleisennusteensa, eikä yksimielisyyttä liikenne-ennusteista aina saavutettu. Liikenne-ennusteille
oli myös tyypillistä, että niitä ei ollut riittävästi kiinnitetty liikenteen toimintaympäristössä
tapahtuviin muutoksiin.2 Liikennemuodot ovat toisistaan riippuvaisia, toisiaan täydentäviä tai
korvaavia. Siten ennusteiden erillisyys merkitsi, että liikenteen tulevasta kehityksestä ei ollut
kattavaa kokonaiskuvaa.

Tavaraliikenteen ennustamiseksi oli kehitetty mm. ulkomaankaupan reittimallit. Näistä mal-
leista laskettuja tuloksia on myöhemminkin käytetty erilaisissa tutkimuksissa, sillä mallin käyt-
tämiä tullausaineistoja ei ole enää sen jälkeen ollut saatavilla, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin.
90-luvun alussa oli laadittu raakapuun kuljetusmalli. Meriliikenteelle ja rautatieliikenteelle oli
myös kehitetty omat ennustemenetelmänsä, joita käytetään nykyisinkin. Valtakunnallinen tava-
raliikenteen malli laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1993. Tämä malli perustui panos-tuo-
tos-taulujen laskennalliseen alueellistamiseen. Myöhemmin mallia on edelleen kehitetty mm.
käyttämällä todellisia alueellisia panos-tuotos-tauluja. Malli soveltuu erityisesti tiekuljetusten
skenaariotarkasteluihin.

Henkilöliikenteen malleja kehitettiin 90-luvulla lähinnä liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhte-
ydessä. Tämän lisäksi laadittiin valtakunnallinen henkilöliikennevirtamalli, jota on käytetty mm.
Suomen liikennejärjestelmä 2010 visiotarkasteluissa, Lahden moottoritiehankkeen ennusteen
laadinnassa sekä erilaisissa politiikkatesteissä. Malli perustui vuoden 1992 henkilöliikenne-
tutkimusaineistoon eikä niitä ole päivitetty uudempaan vuosien 1998-1999 aineistoon. Kan-
sainvälisen henkilöliikenteen ennusteet taas olivat 90-luvulla lähinnä hanketason ennusteita.

3.2 LIIKE-ohjelman aihepiirit

LIIKE-ohjelman alkuvaiheessa kartoitettiin henkilö- ja tavaraliikenteen ennustejärjestelmään
liittyvät kehittämistarpeet. Kaikkiaan esiselvityksessä kartoitettiin noin kaksikymmentä liiken-
teen skenaarioihin ja henkilö- ja tavaraliikenteen ennustemenetelmiin liittyvää kehittämis-
kohdetta, joista pääosa on toteutunut LIIKE-ohjelman puitteissa tai muissa liikenne- ja viestintä-
ministeriön rahoittamissa hankkeissa.

Skenaariot ja liikenne-ennusteet

LIIKE-ohjelmassa painotettiin liikenteen toimintaympäristön ja liikenne-ennusteiden välistä
yhteyttä. Liikenne on vuorovaikutuksessa muiden yhteiskunnan alueiden kanssa ja muutokset

2 Poikkeuksiakin toki oli, esimerkiksi Itäradat -tarveselvityksessä aluerakenteen kehitys sidottiin Suomi-ske-
naarioihin. Erityisesti kansainväliseen liikenteeseen liittyvissä selvityksissä skenaariotekniikat olivat käytössä jo
varhain.
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toimintaympäristössä näkyvät myös liikenteessä. Merkittäviä tulevien vuosikymmenien yhteis-
kunnan rakenteellisia muutoksia ovat väestön ikääntyminen ja kaupunkiseuduille muuton jat-
kuminen. Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan toimintakenttä on kiinteässä
yhteydessä maailmantalouden globalisoitumiseen ja kansainvälistymiseen, joille liikenne- ja
viestintäyhteydet antavat yhä monikirjoisempia mahdollisuuksia. Samanaikaisesti murroskaut-
ta elävien Venäjän ja Baltian tuleva kehitys heijastuu erityisesti kaupan ja matkailun kautta
Suomen kansainväliseen liikenteeseen.

Suomen liittyminen osaksi Euroopan unionia on merkinnyt taloudellisen integraation lisäksi
yhteistyötä mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä oikeudellisissa asioissa. Euroopan yhtei-
sön toiminta-alueisiin kuuluvat myös monet ympäristön- ja kuluttajasuojelua, sosiaaliturvaa ja
verotusta koskevat kysymykset. Kaikki nämä toiminta-alueet heijastuvat myös viranomaisvalmis-
teluihin ja päätöksiin liikenne- ja viestintäsektorilla. Samanaikaisesti suomalaisten elämänarvojen
uskotaan keskieurooppalaistuvan: arvoissa ja elämäntavoissa korostuvat yksilöllistyminen ja
arvomaailman monimuotoisuus.

Mainittuja tulevaisuuden näkymiä tarkasteltiin LIIKE-ohjelman skenaariotöissä, jotka olivat
kokonaisuutena eräänä lähtökohtana marraskuussa 2000 valmistuneelle liikenteen strategialin-
jaukselle “Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025”.

Eri alojen asiantuntijat ja tutkijat osallistuivat liikenneskenaarioiden ja ennusteiden laatimi-
seen. Näin kokonaisuuden hahmottaminen oli mahdollista ja ennusteista vallitsi aiempaa suu-
rempi yksimielisyys. Samalla yhteistyön kautta kokemus skenaarioiden ja liikenne-ennusteiden
laatimisesta kasvoi. Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin ennusteita käytetään koko hallinnonalalla
ja ne ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaa. LIIKE-ohjel-
massa laadittiin myös pitkän aikavälin skenaariot ja todennäköisimmälle vaihtoehdolle pitkän
aikavälin yleisennusteet. Yleisennuseissa ovat mukana  sekä kotimaanliikenne että kansainväli-
nen liikenne. Nämä pitkän aikavälin ennusteet ulottuivat aina vuoteen 2030 saakka.

Liikenne-ennustetyötä tukevat tutkimukset

Liikenne-ennusteita tukevan tutkimustoiminnan tavoitteena oli liikenteen ja yhteiskunnan eri
sektoreiden välisen vuorovaikutuksen selvittäminen. Tutkimustoiminnalla luodaan välineitä
toimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja riippuvuuksien tarkasteluun sekä aktiivisen liikenne-
politiikan harjoittamiseen. LIIKE-ohjelmassa tutkittiin ajankohtaisina aihe-alueina mm. tieto-
ja viestintätekniikan vaikutusta matkustamiseen, arvojen,  asenteiden ja elämäntapojen vaiku-
tusta liikkumiseen, henkilöauton omistuksen ja käytön kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä
arvioitiin liikkumisen kehitystä vertailemalla menneillä vuosikymmenillä toteutettuja henkilö-
liikennetutkimusaineistoja.

Ennusteiden lähtötietojen ja niiden saatavuuden parantaminen

Liikenteen kehitystä ja nykytilaa kuvaavien keskeisten tunnuslukujen tulisi olla luotettavia ja
vertailukelpoisia liikennemuotojen välillä ja kansainvälisesti. LIIKE-ohjelmassa esitettiin suo-
situksia sekä henkilö- että tavaraliikenteen nykytilakuvauksen kehittämiseksi. Liikenne-ennus-
teissa tarvittavien lähtötietojen määrä on monesti varsin mittava, tiedot ovat hajallaan ja mones-
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ti joudutaan tekemään päällekkäistä työtä lähtötietojen keräämiseksi. LIIKE-ohjelma antoi aloit-
teen yhteisen liikennetietovaraston kehittämiseksi.

Ennustemenetelmien ja järjestelmien kehittäminen

Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin yleisennusteiden lähtökohdaksi LIIKE-ohjelmassa laadittiin
kokonaistaloudellinen malli henkilö- ja tavaraliikenteen arvioimiseksi. Ennustejärjestelmä ot-
taa huomioon kansantalouden ja kansainvälisen talouden kehitysarviot. Liikenne-ennusteet ovat
sopusoinnussa lähtökohdaksi otetun kokonaistaloudellisen ennusteen kanssa. Näitä yleis-
ennusteita käytetään ministeriötasolla arvioitaessa verotuottoja ja suunnattaessa määrärahoja
sekä arvioitaessa liikennepoliittisten keinojen vaikutusta liikenteeseen.

LIIKE-ohjelmassa on pohjustettiin myös henkilöliikenteen verkkoennusteiden järjestelmän ke-
hittämistä arvioimalla ruotsalaisen SAMPERS –mallin siirrettävyyttä Suomeen. SAMPERS-
mallin käyttöliittymä on toteutettu taidokkaasti ja käyttäjän on helppo saada valmiiksi lasketuista
ennusteista havainnollisia tuloksia. Varsinainen liikenne-ennusteiden laskentatyö vaatii kuiten-
kin runsaasti tietokonekapasiteettia. SAMPERS-mallissa koko maan laajuinen liikenne-ennus-
te koostetaan alueellisista liikenne-ennusteista ja käytännössä ennusteen laatiminen kestää kuu-
kauden. Vastaava ongelma on havaittu myös Suomessa ja muualla Euroopassa toteutetuissa
monipuolisissa liikennemalleissa. Jotta verkolliset liikenne-ennusteet saataisiin tuotettua koh-
tuullisessa ajassa, tulisi ne toteuttaa suurta tietokonekapasiteettia hyödyntäen

Perinteisillä henkilöliikenteen malleilla ennustetaan matkojen määrän, suuntautumisen ja kulku-
tapojen käytön kehitystä. Tätä ajattelutapaa voidaan täydentää mallintamalla matkojen sijasta
liikkumista vaativia toimintoja. Kaikki nykyisin liikkumista vaativat toiminnot eivät tulevai-
suudessa välttämättä synnytä matkoja. Siten esimerkiksi etätyön, sähköisen asioinnin ja
virtuaalipalvelujen vaikutuksia liikenteeseen voitaisiin paremmin arvioida toimintoja kuin mat-
koja mallintamalla. Nykymuodossaan käytettävissä olevat ohjelmistot ovat kuitenkin varsin
monimutkaisia, mikä tuli esille arvioitaessa TRANSIMS-ohjelmiston käyttömahdollisuuksia
Suomessa.

Ennusteiden yhtenäisyyden kehittäminen

Alueellisten liikennejärjestelmä- ja hanketarkastelujen ongelmana on ollut tutkimusmenetelmien
ja ennustekäytännön epäyhtenäisyys. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydessä laaditut
henkilöliikennetutkimukset ovat poikenneet toteutukseltaan toisistaan. Tutkimusmenetelmillä
on vaikutusta henkilöliikennetutkimusten luotettavuuteen ja vertailtavuuteen.

LIIKE-ohjelmassa annettiin suositukset alueellisten henkilöliikennetutkimusten ja liikenne-en-
nusteiden yhtenäistämiseksi. Lisäksi annettiin ohjeita hanke-ennusteiden laatimiseksi ja kunta-
laisten tarpeiden kartoittamiseksi mm. alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteutuk-
sen yhteydessä. Järjestelmäsuunnitelmien yhteydessä laadittujen liikennemallien tarkkuustaso
on yleispiirteinen kevytliikenteen kulkutapojen tarkastelun näkökulmasta. LIIKE-ohjelman ke-
vyen liikenteen selvityksessä esitetään päivän kaikkien matkojen analysoimista ketjuna ja kulku-
tapojen käytön taustatekijöiden aiempaa tarkempaa selvittämistä.
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Kokonaisuutena LIIKE-ohjelmassa edettiin ohjelmaa edeltäneeseen tilanteeseen nähden pisim-
mälle liikenteen toimintaympäristön kartoituksessa, skenaarioiden luomisessa sekä valtakunnal-
listen ja Suomen lähialueiden liikenteen yleisennusteiden laadinnassa. Lisäksi alueellisista ja
hanke-ennusteiden laatimisesta annettiin suositukset. Valtakunnallisen liikenteen verkkoennustei-
den järjestelmän kehittämiseksi selvitettiin ruotsalaisen mallin siirtoa Suomeen, mitä ei kuiten-
kaan päädytty suosittelemaan LIIKE-ohjelmassa.

3.3 Kehittämistarpeet

Valtakunnalliset liikennevirtaennusteet ja verkkoennusteet

LIIKE-ohjelma ajoittui ajankohtaan, jolloin ohjelman päättyessä samanaikaisesti koko Euroo-
pan laajuisesti pohdittiin temaattisten verkostojen tuella liikennemallien käytettävyyden kehit-
tämistä. Temaattisen verkoston spotlightsTN tavoitteena oli lisätä liikennemallien tunnettavuutta
ja edistää mallien läpinäkyvyyttä loppukäyttäjälle, jotta liikennemallit saataisiin nykyistä pa-
remmin sidottua osaksi päätöksentekoprosessia.3 Verkoston kehittämisideoista on johdettavissa
myös Suomeen käyttökelpoisia toimintatapoja.

3 Lisää aiheesta on löydettävissä osoitteesta www.mcrit.com/spotlights/

= Aiheesta laadittu menetelmiä ja ennusteita = Aiheesta laadittu taustaselvityksiä ja suosituksia
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Kehittyneistä liikennemalleista on tulossa yhä monimutkaisempia teorialtaan, matemaattisesti
ja ohjelmistototeutukseltaan. Tämän vuoksi liikennemallit vaikuttavat loppukäyttäjästä mustilta
laatikoilta, joka lisää epäluottamusta. Toisaalta on hyväksytty, että liian yksinkertaiset mallit
eivät sovellu monimutkaisten ongelmien ratkaisuun. Sääennusteidenkin laatimiseen käytetään
maan tehokkaimpia tietokoneita ja monimutkaisia malleja, vaikka ennusteet ulottuvatkin vain
muutamaksi päiväksi eteenpäin. Toisaalta on myös hyväksytty, etteivät ennusteet aina pidä paik-
kaansa: sataa, vaikka pitäisi paistaa. Vaikka liikenne onkin ilmiönä ja teoriataustaltaan erilai-
nen kuin sää, on ennusteiden laatimisen vaativuudessa, tarvittavassa tietokonekapasiteetissa ja
luotettavuudessa yhtenäisiä piirteitä.

Temaattisen verkoston toiminnan aikana käynnistettiin neljä eri kehitysaluetta, joilla pyrittiin
edistämään mallien luotettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Seuraavassa näitä alueita tarkastellaan
Suomessa nähtävien kehittämistarpeiden näkökulmasta.

Liikennemallien laatu

Liikennemalleille suositellaan laatuauditointi, jota kutsutaan liikennemallin ”tieteelliseksi kanta-
kirjaksi”. Käytännössä laatuauditoinnin pohjaksi laaditaan dokumentti. Dokumentti sisältää ku-
vauksen lähtötietojen ja havaintoaineiston kuvauksen, mallien taustalla olevan teorian kuvauk-
sen, mallifunktioiden ja parametrien sekä näiden tilastollisen luotettavuuden dokumentoinnin
ja tulosten raportoinnin.

Suomessa liikennemallien siirto ja käyttö muualla kuin tekijäorganisaatiossa on usein osoittautunut
vaikeaksi. Eräänä syynä on ollut puutteellisen dokumentointi ja mallien käytön ohjeistus. Kehittä-
mistarpeena nähdäänkin liikennemallien yksityiskohtaisen dokumentointiohjeiden laatiminen.

Liikennemallien läpinäkyvyys

Liikennemallien läpinäkyvyyttä on Eurooppa-tasolla pyritty parantamaan luomalla hakemisto
liikennemalleista. Hakemistossa on lyhyt yhtenäinen kuvaus noin 200 liikennemallista, joiden
on ajateltu olevan kiinnostavia Eurooppa-tasolla. Hakemiston tiedot ovat osittain keskeneräisiä.

Liikennemallien kuvaukset ovat varsin yleispiirteisiä, mutta antavat kokonaiskuvan liikenne-
mallien tilanteesta Euroopassa. Vastaavan kaltainen tiedonvälityskanava voisi toimia myös kan-
sallisten liikennemallien esittelyssä. Sopiva kanava voisi olla esimerkiksi liikenne- ja viestintä-
ministeriön internet-sivusto.

Yhteensopivuus ja lähtötietojen saatavuus

Liikennemallien lähtötietojen saatavuutta ja mallien sekä tietokantojen välistä tiedonvaihtoa
pyrittiin edistämään antamalla suosituksia lähtötietojen ja tulosten tietorakenteen esittämistavois-
ta. Suosituksissa keskityttiin mm. kaupallisten liikennesuunnitteluohjelmistojen tiedonvaihtoon.

Suomessa lähtötietojen saatavuuden ja tiedonvaihdon ongelmat ovat pitkälti samankaltaisia kuin
muuallakin Euroopassa. Toisaalta ongelmat ovat myös tietosisältöön ja tiedon omistajuuteen
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liittyviä. Suomessa, kuten ei monessa muussakaan Euroopan maassa, ei ole julkisen sektorin
organisaatiota, joka vastaisi kokonaisuutena liikenne-ennusteissa tarvittavien lähtötietojen yllä-
pidosta. Näitä kaikissa liikenne-ennusteissa toistuvasti tarvittavia tietoja ovat erityisesti liiken-
neverkkokuvaukset liikennemuodoittain, väestötiedot ja -ennusteet sekä tarkistustietoina nykyti-
lanteen liikennemäärätiedot.

Käytettävyys

Liikennemallien käytettävyyden parantamisella ymmärretään teknistä käytön helppoutta, mutta
myös sitä, että liikennemallit kykenisivät vastaamaan päätöksentekoa tukeviin kysymyksiin.
Tekninen käytettävyys tulee mm. internet-sovellusten kautta helpottumaan, mutta tulevaisuudes-
sakaan ei ole odotettavissa, että liikennepoliittiset kysymykset ratkaistaisiin nappia painamalla.

Teorioiden, tiedon ja mallien tulkinta yhteiskunnallisesti tärkeiden kysymysten ratkaisemiseksi
on tulevaisuudessakin tutkijoiden, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden välisen yhteistyön
lopputulos. Tässä työssä onnistuminen riippuu myös siitä, miten alalla vaikuttavat organisaati-
ot, yhdistykset ja instituutiot ovat järjestyneet ja miten hyvin tiedonvaihto tässä ympäristössä
toimii.

Liikenne-ennusteprosessit ovat usein runsaasti resursseja vaativia ja vievät aikaa, erityisesti
silloin, kun halutaan arvioida liikenteen kehitystä alueiden välillä tai liikenneverkolla. Käytän-
nön ongelmana on myös ollut päätöksenteossa esille tulevien kysymysten ja liikenne-ennuste-
työstä saatavien vastausten kohtaamattomuus. Kysyjät ja vastaajat toimivat eri näkökulmista,
mitä voidaan toisaalta pitää myös rikkautena päätöksenteossa. Samalla kuitenkin kukin päätök-
sentekijä, asiantuntija ja tutkija on enemmän tai vähemmän sidottu omaan toimintaympäristönsä
sekä koulutus- ja ammattitaustansa luomiin lähtökohtiin.

Suomessa kokemuksia liikenne-ennustetöiden onnistumisesta on saatu hanketasolla, eri kaupunki-
seuduilla eri tavalla järjestettyjen liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydessä sekä koko maan
tasolla mm. liikennejärjestelmävisiotyössä. Näiden kokemusten pohjalta voidaan nähdä suunta-
viivat niistä toimintatavoista, joilla monimutkaistenkin liikennemallien käytettävyyttä voidaan
edistää. Erityisesti valtakunnallisissa yleisennusteissa näitä suuntaviivoja on käytännössä to-
teutettu LIIKE-ohjelmassa.

Toimintaympäristön muutoksen seurannan mittarit

LIIKE-ohjelmassa on selvitetty liikenteen toimintaympäristön mahdollisia tulevaisuuksia. Sa-
moin muissa yhteyksissä on kehitetty mittaristoja liikennesektorin strategioiden toteutumisen
seurannan tueksi. Sen sijaan käytössä ei ole mittaristoa, jonka avulla voitaisiin arvioida liiken-
teen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on, että mittariston avulla voitai-
siin arvioida, onko liikennesektorilla valittu yhteinen visio toteutumassa, vai ollaanko toiminta-
ympäristössä ajautumassa jollekin muulle kehityspolulle. Tämän mittariston kehittäminen tu-
kee myös tavoitteita hahmottaa keinoja eri politiikkatasoilla tavoitellun tulevaisuuden luomi-
seksi. Tutkimuksessa tulisi määrittää ne keskeiset tekijät, joilla toimintaympäristön muutosta
voidaan kuvata. Toisena tavoitteena on määritellä reuna-arvot, joiden puitteissa toiminta-
ympäristön katsotaan vielä kulkevan toivottua kehityspolkua.
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Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset yhdyskuntasuunnitteluun

Tieto- ja viestintäteknologia näkyvät ihmisten perustoiminnoissa ja niillä on myös monen-
suuntaisia vaikutuksia liikkumiseen. Mielenkiintoinen tutkimuskohde olisikin arvioida, miten
tieto- ja viestintäteknologia näkyvät tulevaisuudessa yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa kes-
tävän kehityksen mukaisten tavoitteiden näkökulmasta. Käytännössä tämä merkitsisi esimer-
kiksi tieto- ja viestintäteknologian tarjoamien palvelujen, muiden toimintojen ja asumisen so-
vittamista – uudelleenajattelua kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja kaupan sekä muiden
palvelujen järjestämisessä.

Empiirisen aineiston keräys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä

Tieto- ja viestintätekniikoiden liikenteellisten vaikutusten tutkimusta vaivaa empiirisen aineis-
ton puute. Sähköinen viestintä on muodostunut yhä tärkeämmäksi osaksi ihmisten ja yritysten
toimintaa, sen taustoja tulisi ymmärtää samassa mittakaavassa kuin fyysistä liikennettäkin. Säh-
köisen viestinnän tämänhetkistä käyttöä ja vaikutuksia voitaisiin selvittää valtakunnallisessa
viestintätutkimuksessa. Samalla saadaan empiiristä tietoa tieto- ja viestintätekniikan vaikutuk-
sista liikkumiseen.
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4 Skenaariot ja liikenne-ennusteet

4.1 Liikenneskenaariot 2025

Liikenne muuttuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa eri yhteiskunnan toimintojen kanssa. Lii-
kenneskenaariot 2025 –projektissa kartoitettiin liikenteen tulevaisuuteen vaikututtavia vaihto-
ehtoisia toimintaympäristön kehityssuuntia ja niiden taustalla olevia tekijöitä. Toimintaympäristön
muutokset ovat haaste ja niiden tunteminen on hyvä perusta toiminnan suuntaamiselle.

Skenaariotyö oli eräs tärkeä osa liikenne- ja viestintäministeriön pitkän aikavälin toimintalinjojen
muodostamisessa. Yhteisen ja laajan keskustelun kautta muodostuvat toimintalinjat ja tavoit-
teet takaavat yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävimmän lopputuloksen.

Kokonaisuudessaan LIIKE-ohjelman skenaariotyöskentely muodostui useasta osakokonaisuu-
desta. Globaalin ympäristön taustaskenaariot tarkennettiin asteittain liikenteen näkökulmasta.
Tavoitteena oli tuoda liikenne-ennusteisiin laadullisia muutostekijöitä, jotka vaikuttavat mah-
dollisesti vasta pitkällä aikavälillä. Liikenneskenaariot 2025 –projekti koostui pääprojektista,
jota tukivat neljä eri osaprojektia.
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4.1.1 Toimintaskenaariotyöskentely

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin liikenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja niiden taustalla olevia maa-
ilman, Euroopan ja Suomen yhteiskuntaskenaarioita.

Menetelmällisesti työ toteutettiin nk. toimintaskenaariotyöskentelynä yhdessä tutkijoiden, minis-
teriön asiantuntijoiden ja johdon kanssa. Toimintaskenaariotyöskentely painottaa, että skenaa-
rioiden tulee johtaa myös johtopäätöksiin ja toimintaan. Viitekehys korostaa, että ei ole mahdollis-
ta tehdä yleisiä kaikille sopivia skenaarioita, vaan että auktorinäkökulma vaikuttaa myös skenaa-
rion sisältöön, niiden lukumäärään ja siihen, ketkä osallistuvat eri vaiheissa skenaarioiden te-
koon ja millä intensiteetillä.

Tavoitteet

Skenaariotyön tavoitteena oli tarkastella liikenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja niiden taustal-
la olevia maailman, Euroopan ja Suomen yhteiskuntaskenaarioita. Pääprojektin tavoitteena oli
koostaa näiden taustaskenaarioiden, haastattelujen, osaprojektien ja työryhmätyöskentelyjen
pohjalta kokonaisuus, jonka avulla voitiin uudistaa pitkän aikavälin strategioita.

Tulokset

Toiminnallisesti erilaisina ja toisaalta eriaikaisina toteutuvina skenaarioina nähtiin talouskas-
vu-, rakennemuutos-, arvomuutos-, romahdus- ja teknologiahyppyskenaariot. Skenaariotyös-
kentely oli eräänä lähtökohtana liikenne- ja viestintäministeriön pitkän aikavälin vision muo-
dostamiselle ja strategian suuntaamiselle, joita on esitelty julkaisussa ” Kohti älykästä ja kestä-
vää liikennettä 2025”.

© Tarja Meristö
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Lähtökohtana talousskenaarioille on oletus, että päätöksentekomekanismit ja –rakenteet säily-
vät suhteellisen muuttumattomina. Niiden taustalla olevat arvot perustuvat talouspoliittisiin
prioriteetteihin. Talouskasvu on ensisijainen yhteiskunnallinen tavoite ja muut tavoitteet ovat
sille alistettuja. Merkittävää on, millä aikajänteellä talouskasvu pyritään saavuttamaan ja miten
tulokset jaetaan eri toimijoiden kesken: Toimitaanko poliittisessa elämässä esimerkiksi vain
vaalikausi kerrallaan, vai nähdäänkö tavoitteet tätä pidemmälle jaksolle. Lyhytnäköistä talous-
kasvun skenaariota luonnehtii myös kiireinen elämänrytmi. Vastuunkanto ympäristöstä ja muista
ihmisistä on vähäistä. Liikkumisessa korostuvat autoilu ja lentoliikenne.

Rakennemuutosskenaariossa nykytilanteeseen halutaan saada muutos hallitulla tavalla. Ihmis-
ten toiminta nykyisellä aineellisen kasvun ja kulutuksen tavoilla on ekologisesti kestämätöntä
kehitystä. Samalla nähdään, että ihmisryhmien väliset ristiriidat kärjistyvät myös kehittyneen
maailman sisällä, ei vain kehitysmaiden ja muun maailman kesken. Tässä skenaariossa yhteis-
kunta muokkaa alue- ja yhdyskuntarakennetta tavalla, joka on sekä ekologisesti että sosiaalises-
ti nykyistä kestävämpi. Ihminen vähentää liikkumista tietotekniikan ja verkottumisen avulla ja
käyttää mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä.

Arvomuutosskenaarion lähtökohtana on, että ihmiset itse tiedostavat laajasti muutoksen tar-
peen koskien ihmisen toiminnan seurauksia luonnolle. Tässä skenaariossa omaksutaan uuden-
laisia luontokeskeisiä elämäntapoja ja kulutuksen merkitys vähenee. Toisaalta taloudelliselle
hyvinvoinnille tyypillistä jaettavaakaan ei ole kovin paljon, koska kyse on matalan talouskas-
vun skenaariosta. Liikkumisessa suositaan kevyttä liikennettä ja yhteiskunnan liikennekustan-
nukset ovat siten pienet. Arvojen muutoksen käynnistäjänä voisi olla esimerkiksi laaja ympäristö-
onnettomuus. Ilman tämänkaltaista sysäystä ihmisten ei laajasti uskota luopuvan nykyisestä
mukavuutta, helppoutta ja valinnanvapautta korostavasta länsimaisesta elämäntyylistä.

© Tarja Meristö
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Romahdusskenaariota luonnehtivat eloonjäämistaistelun kaltaiset kriisit ja konfliktit. Talous-
kasvu pysähtyy ja kääntyy myöhemmin hallitsemattomaan laskuun. Ihmiset elävät vain vähän
ympäristöä kuormittaen, mikä on seuraus talouden romahtamisesta. Arvot ovat materialistisia,
mutta ei ole varaa kuluttaa. Vaikeudet lisäävät pienyhteisöllisyyttä ja harmaan talouden osuus
kasvaa. Vanhenevat laitteet ja infrastruktuuri ovat ympäristöhaitta. Liikenteen ympäristöhaitat
eivät kasva, sillä ajoneuvosuoritteet laskevat.

Tässä työssä ei varsinaisesti käsitelty teknologiahyppyskenaariota. Tämän tyyppiset skenaariot
olettavat, että tulee jokin kokonaan uusi mullistava teknologinen ratkaisu, joka muuttaa liikkumi-
sen ja kuljettamisen tapoja merkittävästi. Liikennesektorilla tällainen ennakoiva vihje teknologia-
hyppyskenaarioista voisi olla esimerkiksi tarve lähilogistiikan uudelleenorganisointiin ja tätä
kautta yhdyskuntarakenteen ja palvelujen uudelleenmuovautuminen.

Skenaariotyön tässä vaiheessa tunnistettiin myös eräitä työryhmätyöskentelyssä ja asiantuntija-
arvioissa esille tulleita perususkomuksia, joilla on merkitystä, kun tehdään valintoja tulevaisuu-
den halutusta tahtotilasta. Näitä perususkomuksia olivat mm.

• Taloudellinen kasvu on Suomessa tärkeä yhteiskunnallinen tavoite.
• Tietotekninen kehitys ja leviäminen eri aloille tapahtuu joka tapauksessa.
• Liikenne on merkittävä kustannustekijä, tulonlähde ja työllistäjä yhteiskunnassa.
• Kansainväliset ympäristösopimukset vaikuttavat myös Suomen liikenteeseen.
• Yhteiskunnan vaikuttaminen aluepolitiikassa vähenee.
• Työ muuttuu epäsäännölliseksi ajallisesti ja paikallisesti.
• Suomen väestörakenne jatkaa vanhenemista.
• EU:n yhdistymiskehitys jatkuu.

Kehittämistarpeet

Liikenne- ja viestintäministeriön visio tulevaisuudesta ja sitä erityisesti liikennesektorilla oh-
jaavat toimintalinjat luovat jo sellaisenaan kehittämistarpeita ja tutkimuskohteita, joilla edistetään
toivottujen tavoitteiden saavuttamista.

Itse visioiden muodostamisen ja strategioiden toteutumisen seurannan näkökulmasta olennaista
on seurata, toteutuvatko valittu skenaario ja strategiat suunnitellun mukaisesti, missä nähdään poikke-
amia ja mitkä ovat näiden poikkeamien taustalla vaikuttavat asiat. Erityisesti tärkeää on arvioida

• missä määrin asetetut tavoitteet on saavutettavissa suunnitelluilla hallinnonalan
sisäisillä toimenpiteillä TTS-kaudella

• miten tavoitteet saavutetaan kansallisella tasolla muiden hallinnonalojen,
elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten myötävaikutuksesta

• missä määrin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä mm. EU-tasolla.

LIIKE-ohjelman eräänä jatkotutkimuskohteena esille on tullut liikenteen toimintaympäristön
mittariston kehittäminen. Tavoitteena on, että mittariston avulla voitaisiin arvioida, onko liikenne-
sektorilla valittu yhteinen visio toteutumassa, vai ollaanko ajautumassa jollekin muulle kehitys-
polulle. Tämän mittariston kehittäminen tukee myös tavoitteita hahmottaa keinoja eri politiikka-
tasoilla tavoitellun tulevaisuuden luomiseksi.
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Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Tarja Meristö, IAMSR/ Åbo Akademi
Toukokuu 2000

Lisää aiheesta

Liikenneskenaariot 2025. Liikenneministeriön julkaisuja 25/2000.

Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025.

Maailmanskenaarioita. Nils Halla. Tulevaisuuden näkymiä 1/1998.

Kolmannesta sektorista. Veijo Kokkarinen. Tulevaisuuden näkymiä 4/1998.

Asumisen, työn ja liikkumisen tulevaisuus. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:4

4.1.2 Talous, ympäristö ja liikenne tulevaisuudessa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin liikennealan organisaatioiden näkemyksiä liikenteen ja siihen vai-
kuttavien tekijöiden näkymistä. Tarkasteltavia tekijöitä olivat mm. bruttokansantuote, toimi-
alojen merkitsevyys Suomen talouden kannalta, työllisyys, liikennesuoritteet, liikenteen hiili-
dioksidipäästöt, kulku- ja kuljetustapaosuudet sekä toisaalta keinot, joilla toivottuun tulevai-
suuteen mahdollisesti päästään. Tutkimus toteutettiin delfoi -haastatteluina. Kvantitatiiviset
vastaukset ryhmiteltiin klusterianalyysillä erilaisiksi tulevaisuuden kehityssuunniksi.

Tavoitteet

Tavoitteena oli tutkia, millaisia näkemyksiä liikennealan organisaatioilla on talouden, liiken-
teen ja ympäristön suhteista arvioimassaan todennäköisessä ja toivottavassa tulevaisuudessa.

Tulokset

Liikennealalla vallitsevat näkemyserot tulevan kehityksen suunnasta osoittautuivat suuriksi.
Kaikkiaan erilaisia kehityskulkuja ryhmiteltiin seitsemän, joista seuraavassa esitetään todennä-
köisimpänä ja toivotuimpana nähdyt kehityskulut.

Todennäköisimpänä pidettiin voimakasta kaikkien liikennemuotojen kasvua, mutta henkilöauto-
liikenteen ja lentoliikenteen uskottiin kasvavan vielä muita voimakkaammin. Yksikään vastaaja-
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taho ei pitänyt tätä kehityssuuntaa toivottavana, mutta useat näkivät tämän todennäköisenä.
Kehityskulun taustalla nähtiin yhdyskuntarakenteen hajaantuminen, edullinen polttoaineen hinta
ja materialististen arvojen korostuminen.

Toivottavimpana, joskin jokseenkin epätodennäköisenä kehityskulkuna asiantuntijat näkivät
liikenteen kasvun taittumisen. Kulkutapojen käytön toivottiin painottuvan linja-auto- ja raidelii-
kenteeseen sekä kevyeen liikenteeseen. Taustalla on voimakas yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
nen ja polttoaineen hinnan nousu. Arvostuksissa korostuivat ei-materiaaliset arvot. Liikennepo-
litiikan keinoja ovat mm. hinnoittelu, infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen sekä säännöt ja
rajoitukset, joilla vaikutetaan mm. liikenneturvallisuuteen ja liikennemuotojen käyttöön.

Suomen kansantaloudella ja laajemmin ottaen koko maailmantaloudella on vaikutusta merkit-
tävällä tavalla liikenteeseen. Liikenteen näkökulmasta on oleellista, mille toimialoille ja maantie-
teellisille alueille tuotanto ja kulutus painottuvat. Lähes kiistattomana kasvualueena nähtiin
elektroniikkateollisuus. Sen sijaan perinteisestä raskaasta teollisuudesta näkemykset hajosivat.
Palveluelinkeinojen nousua pidettiin sekä toivottavana että todennäköisenä. Palveluelinkeino-
jen vahvistumiseen vaikuttaa tarpeiden lisäksi mm. työn ja raaka-aineiden verotuksen suhde.

Pitkään jatkuneesta talouskasvusta huolimatta Suomea vaivaa 90-luvun laman jäljiltä korkea
työttömyys ja tuloerojen kasvu. Yleisesti tuloerojen kasvun oletettiin edelleen jatkuvan, mutta
työllisyystilanteen arvioitiin pitkällä aikavälillä, vuoteen 2025 paranevan.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa lähivuosikymmeninä merkittävästi yhteiskuntaamme. Työikäis-
ten suomalaisten lukumäärä vähenee ja eläkeikäisten määrä lisääntyy nopeasti. Hoivaa tar-
vitsevien vanhusten määrä moninkertaistuu.

Suomen alueellista kehitystä ovat viime vuo-
sina leimanneet muuttovirrat. Suuntauksen
uskottiin edelleen jatkuvan. Joukoittain työ-
ikäisiä on muuttanut kasvukeskusseutukun-
tiin, joissa tuotanto on kasvanut vieläkin no-
peammin kuin koko maassa keskimäärin. Vä-
estön ja tuotannon keskittyminen yhdessä vä-
estön ikääntymisen kanssa ennakoi kärjistyviä
ongelmia sekä kasvualueilla että muuttotap-
pioalueilla. Liikenteessä muutokset näkyvät
mm. ruuhkina ja kaupunkiliikenteen inves-
tointitarpeina kasvukeskuksissa ja liikenteen
verkkojen ja peruspalvelujen ylläpidon tur-
vaamisen ongelmallisuutena muuttotappio-
alueilla.

Huoltosuhde kunnittain vuonna 1999
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Kehittämistarpeet

Maailmantalouden vaikutukset näkyvät
maamme entistä avoimempaan kansanta-
louteen aiempaa välittömämmin ja nopeam-
min. Tätä kautta myös näkemykset liiken-
teen kehityksestä kansantaloudesta riippu-
vana osana voivat muuttua. Hieman hitaam-
min muuttuvia tekijöitä ovat taas yhdys-
kuntarakenne ja väestön muuttoliike. Ajan-
tasaiset näkemykset paikallisesti ja globaa-
listi (mm. öljyn ja muiden energiamuoto-
jen käyttö liikenteessä) liikenteeseen vaikut-
tavista tekijöistä tukevat liikenteen toimin-
talinjojen hahmottamista.

Tämän tutkimuksen yhteydessä nähtiin tar-
peellisena mm. seuraavien liikenteeseen
vaikuttavien taustatekijöiden tarkentamista:

Talous, työllisyys ja elinkeinoelämä

• toimialojen kehitysnäkymät
• mahdollisen pysyvän korkean työttömyyden vaikutukset

Asenteet, arvot ja elämäntapa
• uudet vapaa-ajan vieton muodot
• etätoimintojen erilaiset vaikutusmekanismit
• ympäristöarvot ja liikennekäyttäytyminen

Liikennesektorin sisäiset keinot
• Liikennevälineiden hankinnan ja käytön hinnoittelu
• Joukkoliikenteen ovelta-ovelle -matkaketjujen sujuvoittaminen.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Petri Tapio, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Joulukuu 1999

Lisää aiheesta
Liikenneskenaariot 2025; Talous, ympäristö ja liikenne tulevaisuudessa Liikenneministeriön
julkaisuja 51/99.

The Limits to Traffic Volume Growth: The Content and Procedure of Administrative Futures
Studies on Finnish Transport CO2 Policy”. Tapio, Petri. Acta Futura Fennica 8, Tulevaisuuden
tutkimuksen seura, Turku, 234s.

Työttömyysaste huhtikuussa 1999
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4.1.3 Yksilöiden arvot, asenteet ja matkustuskäyttäytyminen
tulevaisuudessa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa on tarkasteltu tulevaisuuden matkustuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja
niiden muutossuuntia. Tutkimuksen tulokset perustuvat teemahaastatteluina toteutettuihin asian-
tuntija-arvioihin ja kirjallisuudesta koottuun näkemykseen. Haastatellut henkilöt olivat Elin-
keinoelämän valtuuskunnasta, VTT:sta, Liikenneliitosta, yliopistoista, Kuluttajatutkimuskeskuk-
sesta ja Liikenneturvasta. Projekti oli osa Liikenneskenaariot 2025-työtä.

Tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella muutoksia arvoissa, asenteissa ja elämäntavoissa ja
miten nämä vaikuttavat liikkumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa erilaisia mah-
dollisia muutossuuntia. Koska arvot ja asenteet ovat kiinteä osa yhteiskuntaa ja ne määrittävät
matkustuskäyttäytymistä vai osittain, on tutkimuksessa tarkasteltu myös muiden liikkumiseen
vaikuttavien tekijöiden muutossuuntia.

Tulokset

Suomen väestön keskimääräinen elinikä kasvaa. Väestö ikääntyy, mutta tulevaisuuden iäkkäät
ovat nykyistä parempikuntoisia, mikä edistää myös itsenäistä liikkumista. Suomen sisäinen
muuttoliike jatkuu voimakkaana suuriin aluekeskuksiin, jolloin alueiden välinen eriarvoistuminen
jatkuu. Kaupunkimaista ja luonnonläheistä elämäntapaa arvostetaan samanaikaisesti. Kaupun-
keihin kuuluu arkielämä ja luonnonläheinen elämäntapa liitetään vapaa-aikaan. Luonnonmai-
semaa halutaan katsella, mutta sinne ei varsinkaan pitkäksi aikaa haluta mennä. Tämän tarpeen
voi siis jatkossa täyttää maisema-ajelu maaseudulle tai kaupunkiseutujen lähiluonto. Tuloksista
voidaan vetää johtopäätöksiä mm. kaupunkiseutujen kaavoitukseen.



24

Iäkkäät hakeutuvat asumaan lähelle hyviä palveluja. Asuntokuntien määrän kasvu ja koon
pieneneminen jatkuvat väestön ikääntymisen ja sinkkuelämäntyylin yleistymisen vuoksi. Asumis-
väljyyden kasvun arvostuksen oletetaan jatkuvan.4 Kotitalouden kulutusmahdollisuudet kasva-
vat Suomen taloudellisen kehityksen jatkuessa vakaana. Tämä merkitsee myös liikennepalvelujen,
tietoliikenteen ja matkailun kulutuksen kasvua.

4 Viime aikoina asumisväljyyden kasvu ei ole tarkoittanut enää yhdyskuntarakenteen hajaantumista, vaan uusraken-
taminen on toteutettu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä.
5 Alle 20-vuotiaiden lasten ja 65 vuotta täyttäneiden eläkeikäisten lukumäärän suhde työikäisten 20-64 -vuotiaiden
lukumäärään



25

Yleisinä arvomuutoksina nähtiin globaali vastuunkanto ja suomalaisuuden arvostuksen sekä
ympäristötietoisuuden vahvistuminen. Suurin osa haastateltavista arvio yksilöllisten arvojen
edelleen kasvavan. Mielenkiintoista on nähdä, miten yksilöllisyyden arvostus suhtautuu sosiaa-
lisen vastuun tarpeeseen: Tarkoitetaanko yksilöllisyydellä yksilöllisten liikennepalvelujen tar-
joamista maksukyvyn mukaan, vai tarjotaanko yhtäläiset palvelut mahdollisimman laajasti kai-
kille. Liikenteessä kysymys liittyy esimerkiksi alueellisiin eroihin liikenteen palvelutasossa ja
liikennepalvelujen tarjoamiseen eri väestöryhmille.

Auton symbolisen arvon ja autoilun arvostuksen heikentymistä tulevaisuudessa pidettiin mah-
dollisena. Väestön keskittyminen kaupunkiseudulle tukee tätä mahdollisuutta, samalla kun jouk-
koliikenteen palvelutaso voi nousta. Toisaalta auton liittyminen vapaa-aikaan ja yksilöllisyy-
teen eivät indikoisi autoilun vähenemistä kokonaisuutena.

Työaikojen joustojen kasvu, etätyön hidas lisääntyminen ja kansainvälistyminen lisäävät työ-
matkojen ajoittumisen hajontaa. Tämä helpottaisi kaupunkiseutujen liikenneruuhkia, jotka nyt
ovat kasvamassa väestön keskittyessä kaupunkiseuduille.

Työasiamatkojen määrän ja pituuden haastateltavat uskoivat tulevaisuudessa edelleen kasva-
van. Tähän kehitykseen johtaa työelämän kansainvälistyminen, yhteistyön helpottuminen tieto-
verkkojen kehittymisen myötä ja tietotyön lisääntyminen. Viestintäteknologian kehittyminen
voi pitkällä aikavälillä vähentää kasvua.

Keskimäärin Suomessa vapaa-ajan määrä kasvaa ikärakenteen muuttumisen vuoksi. Samalla
vapaa-ajanmatkoista tulee yhä merkittävämpi matkaryhmä. Henkilöauton merkitys vapaa-ajan
liikkumismuotona säilynee edelleenkin merkittävänä.

Päivittäistavaraostokset ja asioinnit pyritään suorittamaan mahdollisimman vähällä vaivalla.
Päivittäistavarakaupan logistiset ratkaisut ja verkkoyhteydet tukevat näitä tarpeita. Toisaalta
ostoksilla käyminen on myös vapaa-ajan viettotapa, jota etäostokset eivät tulevaisuudessakaan
korvaa. Lähi- ja kyläkaupoilla on ollut myös erityisesti ikäväestöä sosiaalisesti yhdistävä vaiku-
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tus. Täysin toiminnot eivät voi etätoiminnoiksi siirtyä, sillä ainakin toistaiseksi virtuaalipalvelujen
kyky luottamuksellisen asiakassuhteiden muodostumissa on rajallinen. Kokonaisuudessaan os-
tos- ja asiointimatkojen määrän uskotaan vähenevän samalla kun niiden keskimääräinen pituus
kasvaa.

Kehittämistarpeet

Läntissä teollisuusmaissa julkisen sektorin roolissa liikenteen palvelujen tarjoajana, kuten mui-
denkin yhteiskunnan tarjoamien palvelujen ja sosiaaliturvan järjestäjänä, on yhteisiä piirteitä.
Eri asia kuitenkin on, kuinka kattavia ja minkä tasoisia nämä palvelujen eri muodot ovat. Eroa
on myös siinä, miten palvelut on käytännössä järjestetty. Taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset
arvot.

Hyvinvointivaltiot on tunnetusti tyypitelty liberaaleihin, sosiaalidemokraattisiin ja konservatii-
visiin hyvinvointivaltioihin. Liberaalisissa hyvinvointivaltioissa tuloerot ovat suuret ja markkinoi-
den asema palvelujen tarjoajana on keskeinen. Julkiset palvelut ovat pitkälle yksityistettyjä ja
perusturvan taso on alhainen. Sosiaalidemokraattisissa hyvinvointivaltioissa, kuten pohjoismais-
sa, sosiaaliturva ja palvelut on tarkoitettu koko väestölle. Tasa-arvokäsite ymmärretään laajasti
velvoittavana. Konservatiivisissa hyvinvointivaltioissa, kuten Saksassa, sosiaaliturva on sidot-
tu ensi sijassa työsuhteeseen. Tuloerojen tasaaminen on vähäisempää kuin pohjoismaissa. Per-
heellä on tärkeä asema hoivan tarjoamisessa ja naisten työhön osallistuminen on vähäistä.

Monissa Euroopan Unionin jäsenmaissa vallitsee konservatiivinen hyvinvoinnin ideologia.
Mielenkiintoista olisi arvioida, missä suhteessa liberaalinen ja konservatiivinen hyvinvointi-
ajattelu ovat voimistuneet Suomen liittyessä osaksi Euroopan Unionia ja miten vaikutukset
näkyvät liikennepoliittisessa päätöksenteossa.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Kati Kiiskilä, Tampereen teknillinen korkeakoulu
Joulukuu 1999

Lisää aiheesta

Liikenneskenaariot 2025; Yksilön arvot, asenteet ja matkustuskäyttäytyminen tulevaisuudessa.
Liikenneministeriön julkaisuja 49/99.

4.1.4 Kevyt liikenne

Tiivistelmä

Tutkimuksessa on selvitetty niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kevyen liikenteen käyttöön ja tur-
vallisuuteen. Näiden tekijöiden ja vaikutusmekanismien avulla on hahmoteltu kevyen liiken-
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teen tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tutkimusmenetelmänä on käytetty asiantuntijahaastatteluja.

LIIKE-ohjelmassa on tarkasteltu myös kevyen liikenteen empiirisen tutkimuksen tarvetta ja
mallintamista. Tätä aihepiiriä on tarkasteltu lähemmin luvussa 8.6.

Tavoitteet

Tässä tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijahaastatteluin tekijöitä, jotka vaikuttavat kevyen lii-
kenteen edellytyksiin, määriin ja turvallisuuteen. Tavoitteena oli, että selvitettyjen tekijöiden
avulla pystyttiin arvioimaan kevyen liikenteen tilaa erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa.

Tulokset

Tärkeimmät kevyen liikenteen määriin ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat kevyen liiken-
teen väylästö, yhdyskuntarakenne ja ihmisten asenteet. Rakentamalla laadukasta kevyen liiken-
teen infrastruktuuria vaikutetaan paitsi suoraan kevyen liikenteen ulkoisiin edellytyksiin myös
ihmisten asennoitumiseen ja sitä kautta laajemminkin kevyen liikenteen käyttöön. Kevyen lii-
kenteen infrastruktuurin vaatimat taloudelliset investoinnit ovat suhteellisen pieniä muihin
liikenneinvestointeihin nähden ja suurimmat kehittämistarpeet ovat taajamissa. Tämä painottaa
erityisesti kuntien merkitystä päätöksenteossa, mutta pienimmissä kunnissa painottuu tiepiirien
rooli. Kattavan kevyen liikenteen verkon luominen edellyttää yhdyskunnalta tietyn minimikoon
ylittämistä. Kevyen liikenteen kannalta ihanteellisimmiksi arvioitiin 20 000 – 50 000 asukkaan
kokoiset tiiviit taajamat. Liian suurissa yhdyskunnissa kevyen liikenteen käyttö jälleen vähe-
nee, sillä toimintojen väliset etäisyydet kasvavat.

Talouden kehitykseen liittyä elinkeinorakenne ja ihmisten työelämän luonne, yhä selvempi eri-
koistuminen, ovat sidoksissa alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten liikkumiseen. Työ-
paikkaa ja asuntoa ei aina voida valita läheltä toisiaan, vaan työmatkat jäävät pitkiksi. Väestö ja
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elinkeinoelämä keskittyvät kasvukeskuksiin ja pendelöintialue laajenee, mikä vähentää kevyen
liikenteen käyttöä työmatkaliikenteessä. Yritysten sijoittumispäätökset ovat merkittävä alue- ja
yhdyskuntarakennetta määrääviä tekijöitä. Näitä puolestaan ohjaavat osaltaan liikenneinves-
toinnit. Toimintojen järkevällä sijoittelulla on siten tärkeä merkitys kasvukeskusalueilla.

Suurissa kasvukeskuksissa parhaiten toimii rakenne, jossa ydinkeskustan lisäksi on tätä pie-
nempiä sivukeskuksia, joihin palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet ja asutus on tiiviisti näiden
ympärillä. Yhdyskuntien tiivistäminen tulisi tapahtua erityisesti pienkerrostalojen ja tiiviiden
pientaloalueiden avulla. Nämä asumismuodot koetaan viihtyisiksi ja ne vähentävät muuttoa
reuna-alueille. Myös mittasuhteiltaan pienet ja palvelu- ja työpaikkatarjonnaltaan mahdollisem-
man itsenäiset kaupungit ovat myös ihanteellisia kevyen liikenteen käytön suhteen.

Väestön ikääntymisen vaikutukset kevyeen liikenteeseen ovat moninaiset. Toisaalta on arvioi-
tu, että ikäväestö käyttää yhä enemmän ja yhä pidempään autoa. Toisaalta taas eläkeläiset voi-
daan nähdä myös potentiaalisina kevyen liikenteen käyttäjäryhmänä. Edellytyksenä turvallisel-
le liikkumiselle on kuitenkin liikenneympäristön kehittäminen.

Kevyen liikenteen tekniikoiden kehittymisellä voidaan helpottaa vanhenevan väestön liikku-
mista, näitä liikkumista tukevia välineitä ovat mm. rollaattorit, potkupyörät – ja kelkat ja
sähköavusteinen polkupyörä. Pyöräpysäköinnillä voidaan myös edistää joukkoliikenteen ja ke-
vyen liikenteen yhteiskäyttöä.

Kevyt liikenne ja moottoriliikenne ovat osa samaa henkilöliikenteen kokonaisuutta, joten toisen
kasvu näkyy toisen vähentymisenä ellei ihmisten kokonaisliikkumisessa tapahdu muutoksia.
Moottoriliikenteen kasvu näkyy myös yhdyskuntarakenteessa ja ihmisten tottumuksissa.
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Moottoriliikenneyhteyksien kehittäminen voi heikentää kevyen liikenteen olosuhteita ja lisätä
onnettomuusriskiä.

Henkilöautoliikenteen kasvuun vaikuttaa ihmisten taloudellinen hyvinvointi – vaurastuminen
edistää autoistumista. Kun auto hankitaan, tätä myös käytetään jopa sellaisillakin matkoilla,
jolloin kevyt liikenne olisi mahdollinen vaihtoehto. Henkilöautoliikenteen haittoja voidaan vä-
hentää rajoittamalla auton käyttöä kaupunkien keskustoissa ja asuinalueilla. Edistämällä näin
asumisen ja elämisen viihtyvyyttä suunnataan liikkumista samalla kevyeen liikenteeseen.

Sujuva joukkoliikenne voi vähentää polkupyörällä tehtäviä matkoja, mutta erityisesti suurissa
keskustoissa, joissa toimintojen väliset etäisyydet ovat muodostuneet pitkiksi, joukkoliikenne
on edellytys kevyen liikenteen käytölle. Samoin talvella joukkoliikenne on hyvä täydentävä
vaihtoehto, kun sää ei suosi.

Kehittämistarpeet

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on kevyen liikenteen edistäminen. Taustalla ovat
toisaalta kevyen liikenteen positiiviset terveysvaikutukset liikunnan kautta ja toisaalta ympäristö-
vaikutukset.

Kevyestä liikenteen edistämiseksi on laadittu ehdotus kävelypoliittiseksi ohjelmaksi ja pyöräily-
poliittinen ohjelma. JALOIN-ohjelmalla edistetään kävelyä ja pyöräilyä tutkimushankkein sekä
käytännöin osallistumisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoin.

Jatkotutkimusalueina nähdään mm. kysymys siitä, miten yhdyskuntarakenteella voitaisiin tule-
vaisuudessa vaikuttaa kevyen liikenteen käyttöön. Tukevatko tieto- ja viestintäteknologiat ja
kaupan jakelujärjestelmien kehitys kevyen liikenteen käyttöä? Miten esimerkiksi autottomat
keskustat ja autottomat asuinalueet voisivat rakentua tässä uudessa ympäristössä?

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Samuli Neuvonen, Helsingin yliopisto
Joulukuu 1999

Lisää aiheesta

Liikenneskenaariot 2025; Kevyt liikenne. Liikenneministeriön julkaisuja 50/1999.

Kevyen liikenteen mallien kehittämisen edellytykset ja tutkimustarpeet. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön mietintöjä ja muistioita B 10/2001

Liikettä työmatkaan. LYYLI –raporttisarja 12.

Kevyen liikenteen tutkimusohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita
B 8/2001.
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4.2 Suomen lähialueiden kehitysskenaariot ja niiden vaikutus
liikenteeseen

Tiivistelmä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen ja Venäjän ja Suomen ja Baltian välinen liikenne
on muuttunut voimakkaasti. Ajanjaksolle osuva Neuvostoliiton hajoaminen on vaikuttanut myös
tavara- ja henkilöliikenteen määriin ja rakenteisiin.

Tutkimuksessa kuvattiin henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä 1990-luvulla ja muodostettiin
kehitysarviot kolmeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Kehityksen arvioimiseksi työssä laa-
dittiin ensin vaihtoehtoisia poliittisten olojen skenaarioita Venäjän ja Baltian kehitykselle. Nämä
skenaariot toimivat taustana kansantalouden kehitysvaihtoehdoille. Suomen ja Venäjän ja Suo-
men ja Baltian välistä kauppaa arvioitaessa otettiin huomioon myös visiot Suomen ja EU:n
kehityksestä. Kaupan kehityksestä johdettiin edelleen arviot liikennemääräarviot matka- ja tavara-
ryhmittäin. Näitä arvioita tarkennettiin vielä erillistarkasteluissa, sillä taloudellinen kehitys ei
yksin selitä kaikkien tavara- ja matkaryhmien (mm. energia, puu, ostosmatkat) kehitystä.

Tavoitteet

LIIKE-ohjelmassa kansainvälisen liikenteestä laadittiin oma erillisselvitys, jonka tavoitteena
liikenteen pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksia skenaariotekniikalla. Kehitysnäkymien kar-
toitus on tärkeää suunniteltaessa teiden, rautateiden, satamien ja lentoliikenteen investointeja ja
muita liikenteen kehittämistoimenpiteitä.

Tulokset

Venäjän ja Baltian poliittisten olojen kehityksen arvioinnin lähtökohtana on skenaarioiden luo-
minen. Vaihtoehtoisilla skenaarioilla pyritään luomaan kuva mahdollisista kehityssuunnista.
Arvioitaessa niin koko maailman, kansainvälisen järjestelmän, Euroopan unionin, Suomen,
Venäjän tai Baltiankin maiden tulevaisuutta muutaman vuosikymmenen aikaperspektiivillä on
mahdollisuuksien kirjo laaja ja aihepiiristä on löydettävissä useita eri kirjoittajien näkemyksiä.

Venäjän kehitysskenaariot
Erityisesti Venäjään liittyviä skenaariotarkasteluja on löydettävissä lukuisia. Skenaariossa arvi-
oidaan mm. Venäjän uudistuspolitiikan etenemistä, markkinatalouden kehitystä, demokratisoi-
tumisen ja autoritarismin eri ilmenemismuotojen kehitystä, kansallisen identiteetin historiaa ja
muovautumista, luokkajakoa, sosiaalisia oloja, valtiovallan ja alueellisen vallan tasapainoa.
Eurooppalaisten kirjoittajien näkemyksissä korostuvat yleensä Venäjän ja Euroopan väliset suh-
teet, alueiden yhtäläisyydet ja erot arvoissa, ideologioissa, taloudellisissa ja poliittisissa järjes-
telmissä. Hahmoteltaessa hyvinkin erilaisia skenaarioita Venäjän tulevaisuudesta on otettava,
huomioon, että ne kaikki tapahtuvat joidenkin reunaehtojen vallitessa. Christer Pursiainen tuo
vuonna 1999 julkaistussa raportissaan esille tällaisina taloudellisina ja poliittisina reunaehtoina
seuraavat seikat:
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• Venäjän taloudellinen nousu vie parhaimmillaankin aikaa vuosikymmeniä.
• Venäjän raaka-aineiden vienti (öljy, maakaasu, metallit ja puu) suuntautuu pääosin

Eurooppaan. Venäjän täydellinen taloudellinen eristäytyminen ei ole todennäköistä,
sillä ulkomaankauppasuhteiden säilyminen on Venäjälle taloudellinen etu valtajär-
jestelmistä riippumatta.

• Venäjän suhteellinen taloudellinen merkitys maailmantaloudessa on pieni ja laske-
massa edelleen.

• Länsimailla on lähinnä poliittisia ja turvallisuuspoliittisia syitä edistää Venäjän ta-
louskriisin ratkaisua. Erityisesti Euroopan unioni on strategiassaan sitoutunut toi-
mimaan Venäjän myönteisen muutoksen tukemiseksi.

Tässä työssä lähtökohdaksi on otettu Euroopan unionin Venäjä-strategian päämäärät. Näiden
pohjalta tavoitetilaksi on määritelty Venäjän olevan vuoteen 2030 mennessä integroitunut Euroop-
paan kuitenkin ilman täysjäsenyyspäämäärää. Tavoitetilan toteutuminen edellyttää Venäjän poliit-
tista ja taloudellista uudistumista, syvenevää demokratiaa ja toimivaa markkinataloutta. Tämän
seurauksena sekä Venäjän että Euroopan väliset keskinäiset riippuvuussuhteet kasvavat ja moni-
puolistuvat ja poliittiset suhteet nojautuvat samalle arvopohjalle ja samoille yhteisille tavoitteille.
Uhkatilaksi määritellään tilanne, joka huomattavasti poikkeaa tästä määritellystä tavoitetilasta.

Samankaltaisen tavoitteen voi lukea myös Venäjän virallisesta unionia koskevasta ohjelmapa-
perista vuodelta 1999, jonka mukaan Venäjän ja Euroopan unionin kumppanuus perustuu strategi-
an aikajaksona 2000-2010 kauppasuhteisiin ilman virallista Venäjän pyrkimystä liittymiseen tai
assosiaatioon Euroopan unionin kanssa. ”Venäjän tulee säilyttää vapautensa määritellä ja toteuttaa
sisä- ja ulkopolitiikkaansa, statuksensa ja etunsa euro-aasialaisena valtiona ja IVY:n suurimpana maa-
na, sekä itsenäisyytensä kansainvälisissä järjestöissä omaksumiensa kantojen ja toiminnan suhteen”.

Tavoitetilasta ja erilaisista uhkatiloista voidaan johtaa Venäjän kasvulle kolme skenaariota: to-
dennäköisin, maksimi- ja minimiskenaariot. Todennäköisimmässä skenaariossa oletettiin, että
yrittäjyysmyönteisyys ja muut irtaantumisen edellytykset parantuvat, mutta muutoksen tahti ei
kiihtyisi merkittävästi. Kasvuun voi liittyä myös taantumavaiheita, jotka kuitenkin korjaavat
talouden rakenteita. Maksimiskenaariossa voimakkailla lainsäädännön ja hallintokäytännön
uudistuksilla sekä rikollisuuden poistamisella saadaan aikaan maan luotettavuus investointi-
kohteena. Kotimainen kysyntä tulisi kasvun moottoriksi jo 2010-luvulla. Minimiskenaariossa
kasvun uralle ei päästä lainkaan tai sinne pääsyn jälkeen pudotaan nollakasvun uralle.

Vuonna 1998 Venäjän osuus Suomen kokonaisviennin arvosta oli 7,3 prosenttia (v. 2001 5,9
prosenttia). Todennäköisessä ja maksimiskenaariossa Venäjän merkitys Suomen kokonaisvien-
nistä kasvaa 9-15 prosenttiin ja BKT kaksin- tai kolminkertaistuu 30 vuodessa, vaikka välillä
tapahtuisikin taantumia. Minimiskenaariossa vienti putoaa alle puoleen vuoteen 2030 mennes-
sä. Samoin BKT jää alle nykytason.

Baltian kehitysskenaario
Baltian maista ei ole Venäjän tapaan saatavilla samassa mittakaavassa skenaariopapereita, jois-
sa useita mahdollisia tulevaisuuden kokonaisvaihtoehtoja olisi perustellusti hahmoteltu. Poikkeuk-
sen muodostaa Viron tulevaisuuden tutkimuksen instituutin laatima skenaariopaperi vuodelta
1997 ”Eesti 2010”. Tässä raportissa tuodaan Viron kehityksen kannalta oleellisina tekijöinä
esille suhteet Venäjään ja laajemmin koko IVY-alueeseen, kyky uuden teknologian omaksumiseen
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ja innovatiivisuuteen, inhimillisen pääoman merkitys, talouden aktiivisuus ja tuotteiden jalostusaste.

Tässä tutkimuksessa Baltian maiden tavoitetilaksi määriteltiin Euroopan unionin jäsenyyden
toteutuminen 2000-luvun alussa. Maiden oletetaan konvergoituvan taloudellisesti Euroopan
unionin keskitasoon vuoteen 2030 mennessä. Venäjän kehitys ratkaisee, kehittyykö Baltian maista
laajasti taloudellinen sillanpää lännen ja idän välille. Siten Baltian maiden tavoitetilan toteutu-
minen edellyttää myös Venäjän integroitumista Eurooppaan.

Baltian maille ei laadittu tässä yhteydessä eri skenaariota, vaan tarkasteluissa päädyttiin vain
todennäköisen skenaarion muodostamiseen. Baltian maiden BKT:n kasvun oletetaan olevan
selvästi Suomen kasvua nopeampaa. Baltiassa henkeä kohti lasketun tuottavuuden kasvun ole-
tetaan olevan keskimäärin 4,2 prosenttia vuodessa.

Infrastruktuuri-investoinnit
Venäjän ja Baltian infrastruktuuria oletetaan kehitettävän kysyntää vastaavasti. Maiden välistä
kauppaa ja liikenteen toimivuutta voidaan edistää yhteistyötä ja vapaakauppaa kehittämällä
sekä rajamuodollisuuksia vähentämällä.

Henkilöliikenne

Suomen ja Venäjän välinen henkilöliikenne oli vuonna 1998 noin 4,9 miljoonaa rajanylitystä
(v.2001 6,1 miljoonaa). Tästä suomalaisten matkoja tai Suomen kauttakulkua oli noin 70 pro-
senttia. Vuosittain toistettavan Rajahaastattelu-tutkimuksen mukaan suomalaisten matkat Ve-
näjälle ovat pääosin vapaa-ajan matkoja, kun taas venäläisten matkoista Suomeen noin puolet
on työmatkoja ja puolet vapaa-ajanmatkoja.

Suomen ja Venäjän välisen henkilöliikenteen arvioidaan kasvavan todennäköisessä skenaariossa
vuoteen 2030 mennessä 6,5 miljoonaan rajanylitykseen vuodessa. Suhteellisesti eniten kasva-

Todennäköisen skenaarion henkilöliikenne-ennuste Suomen ja lähialueiden välillä vuonna 2030
(toteutuma 1998)
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vat lentoliikenne ja rautatieliikenne. Kasvu aiheutuu erityisesti venäläisten lisääntyvistä mat-
koista Suomeen – suomalaisten ostosmatkailun Venäjälle arvioidaan jopa reippaasti laskevan,
sillä skenaario-oletuksen mukaisesti sekä Venäjän että Baltian maiden oletetaan olevan hyvin
läheisessä kumppanuudessa suhteessa Eurooppaan, jolloin erot alkoholin, tupakan ja polttoai-
neen haittaverotuksessa kaventuvat.

Suomen ja Baltian maiden välinen liikenne kasvoi vuosina 1995-1998 lähes kaksinkertaiseksi.
Merkittävä syy kasvuun oli Baltian maiden kanssa solmittu keskinäinen viisumivapaussopimus
ja runsas risteilymatkatarjonta. Henkilöliikenne Baltian suunnassa oli vuonna 1998 noin 6 mil-
joonaa rajanylitystä (V. 2001 6,4 miljoonaa). Pääosa matkoista, noin 90 prosenttia, on suoma-
laisten tekemiä. Suurin osa näistä matkoista on Suomen ja Viron välisiä. Suomalaisten matkat
Viroon ovat pääosin vapaa-ajan matkoja. Virolaisten matkat Suomeen jakautuvat puolestaan
tasaisesti vapaa-ajan, vierailu-, työ- ja muihin matkoihin.

Suomen ja Baltian maiden välisen matkustajaliikenteen arvioidaan tasaantuvan nykytasolle
Baltian maiden voimakkaasta talouskasvusta huolimatta. Suomalaisten ostosmatkat vähenevät
taxfree-oikeuksien poistumisen vuoksi, mutta balttien matkat kasvavat.

Tavaraliikenne

Suomen tuonti Venäjältä oli vuonna 1998 15,5 miljoonaa tonnia (v. 2001 23,5 miljoonaa ton-
nia), vienti 1,8 miljoonaa tonnia (v. 2001 1,7 miljoonaa tonnia) ja transito 4,5 miljoonaa tonnia
(v.2001 5,7 miljoonaa tonnia). Suomen tuonti Venäjältä on pääasiassa raakapuuta, polttoaineita
ja rikasteita. Suomen vienti Venäjälle on puolestaan tonneissa arvioituna vähäistä, vaikka arvo
onkin korkeampi. Arvossa mitattuna tärkeimpiä vientituotteita ovat elintarvikkeet ja kulutusta-
vara. Ajoittain Venäjälle on viety myös rakennustarvikkeita. Transiton volyymi on vaihdellut
vuosittain, sillä transitokuljetukset ovat sidottuja harvoihin sopimuksiin. Venäjän länteen suun-
tautuvat transitokuljetukset ovat pääasiassa kemikaali-, lannoite- ja öljytuotekuljetuksia, Venä-
jälle saapuvat transitokuljetukset ovat puolestaan konteissa saapuvaa kappaletavaraa.

Todennäköisen skenaarion tavaraliikenne-ennuste Suomen ja lähialueiden välillä vuonna 2030
(toteutuma 1998)
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Tavaraliikenteen tuonti- ja vientiarviot perustuvat eri skenaarioissa esitettyihin bruttokansan-
tuotteen kehitysnäkymille. Sen sijaan raakapuun, polttoaineiden ja transiton kehitystä ei voida
arvioida BKT-pohjaisesti.

Raakapuun tuonnin kehityksen oletetaan pysyvän nykyisellä, suhteellisen korkealla tasolla.
Vaihtoehtoisessa skenaariossa raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen kaksinkertaistuu.

Polttoaineiden tuonnin arvioissa nojauduttiin kauppa- ja teollisuusministeriön arvioihin energian-
kulutuksen kasvun hidastumisesta. Kantaa ei kuitenkaan otettu Suomen energiapoliittisiin va-
lintoihin mm. ydinvoiman tai muiden energialähteiden käytöstä.

Transitokuljetusten kehitysarviot perustuvat Ratahallintokeskuksen v. 1997 laatimaan skenaa-
rioon. Tässä skenaariossa transitokuljetusten maksimi saavutetaan vuonna 2010, minkä jälkeen
kuljetukset laskevat, kun Venäjän omat satamat kehittyvät riittävästi. Vaihtoehtoisessa skenaa-
riossa transitoliikenteen oletetaan säilyvän nykytasolla, mikäli Venäjä ei lainkaan pääsisi kas-
vu-uralle.

Todennäköisimmässä skenaariossa Venäjän kuljetusten oletetaan kasvavan noin 35 miljoonaan
tonniin vuoteen 2030 mennessä. Kasvu painottuu yksikkötavaraan, jolloin lisäys merkitsisi eri-
tyisesti kontti- ja ajoneuvokuljetusten kasvua. Maksimiskenaariossa kuljetusten määrä voisi
olla 45 miljoonaa tonnia ja yksikkötavaran kaupan lisäksi kasvua odotetaan raakapuun tuonnis-
sa, mikä kasvattaisi rautatiekuljetusten määriä. Minimiskenaariossa jäädään hieman alle vuo-
den 1998 kuljetusmäärien tasolle.

Suomen ja Baltian välisen kaupan oletetaan painottuvan nykyistä arvokkaampiin tuotteisiin.
Siten kaupan volyymin valuuttamääräinen kasvu on tonnimääräistä kasvua voimakkaampaa.
Suomen ja Baltian maiden kokonaiskuljetusten määrän arvioidaan vuonna 2030 jäävän alle
seitsemän miljoonan tonnin. Kasvua nykytilanteeseen on 60 prosenttia, kun mukaan ei ole otet-
tu Latviasta toimitettua venäläistä öljyä.

Kehittämistarpeet

Arvioitaessa maailman, Euroopan unionin, Venäjän, Baltian tai jopa Suomen tulevaisuutta pit-
källä aikaperspektiivillä, on mahdollisuuksien kirjo laaja. Venäjällä ja Baltian maissa käynnissä
oleva murros tekee skenaariotarkasteluista erityisen ajankohtaisen. Siten myös näkemykset lähi-
alueiden kaupan ja liikenteen kehityksestä voivat muuttua ja arvioiden toteutumisen seuranta ja
päivittäminen ovat tarpeellisia.

Euroopan unionin puiteohjelmissa on kehitetty useita liikennemalleja kansainvälisen henkilö-
ja tavaraliikenteen arvioimiseksi. Niiden käyttömahdollisuudet Suomen ja Venäjän ja Suomen
ja Baltian maiden välisen liikenteen lienee kuitenkin rajoitetut: kansainvälisen liikenteen koko-
naisvolyymienkin arvioiminen on haasteellinen tehtävä erityisesti Baltian ja Venäjän epävar-
mojen kehitysnäkymien vuoksi. Lisäksi Suomi sijaitsee Euroopan unionin reuna-alueella, jol-
loin mallien suhteellinen tarkkuus on todennäköisesti heikompi kuin ydinalueilla. Myös tässä
työssä käytetty joustomalli oli luonteeltaan varsin yleispiirteinen. Hieman lyhyemmällä aika-
jaksolla, esimerkiksi 3-7 vuotta, Suomen lähialueiden henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä
voitaisiin arvioida nykyistä tarkemmin perustamalla arviot riittävän yksityiskohtaiseen segmen-
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tointiin, ottaen huomioon eri tavarankuljettajat, tavararyhmät, alueellisen suuntautumisen ja
kuljetustapajaon sekä henkilöliikenteessä matkaryhmät, kansallisuudet, kulkutavat ja matkojen
suuntautumisen kohdemaassa. Tarkennetuilla arvioilla on käyttöä arvioitaessa mm. kansainvä-
listä liikennettä tukevia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Kari Lautso, Hannu Lehto LT-Konsultit
Christer Pursiainen, Ulkopoliittinen Instituutio
Kari Hietala, Kari Hietala Oy

Työstä on valmistunut julkaisematon muistio.

4.3 Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin liikenne-ennusteet

Tausta

Liikenne-ennusteissa perehdytään liikkumis- ja kuljetustarpeisiin vaikuttavien tekijöiden ja niiden
kehitysnäkymien tarkasteluun ja laaditaan näiden pohjalta yhteiskunnan kehityksestä erilaisia
skenaarioita. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennusteita ei kuitenkaan laadita yksinomaan
skenaarioiden lähtökohdista, koska yhteiskunnan kehitykseen liittyy ilmiöitä, jotka tulevat nä-
kyville vasta vuosien kuluttua.

Lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennusteilla tarkoitetaan yhdestä viiteen vuoteen ulottuvia kehi-
tysnäkymiä. Lyhyen- ja keskipitkän aikavalin ennusteet on tarkoitettu erityisesti lyhyen aikavä-
lin toiminnan ohjaamiseksi ja ne perustuvat aina sen hetkisiin oletuksiin. Siksi ennusteet
päivittyvät ja muuttuvat vuosittain kulloisenkin tilanteen mukaan. Toisaalta niitä tulee katsoa
pitkän aikavälin skenaarioita ja ennen kaikkea asetettuja tavoitteita vasten ja arvioida tarvitta-
via toimenpiteitä haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ennusteet on laatinut liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä. Ennusteiden  lähtö-
kohtana on kokonaistaloudelliseen liikenne-ennustejärjestelmän tulokset, joita täsmennetään
asiantuntija-arvioiden pohjalta. Kokonaistaloudellista liikenne-ennustejärjestelmää on esitelty
tarkemmin luvussa 7.4.

Ensimmäistä kertaa ennusteet laadittiin eri liikennemuotojen kiinteässä yhteistyössä. Työ toteu-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998, jolloin ennusteet laadittiin vuoteen 2003 asti. Ennus-
teet päivitetään vuosittain hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua varten.

Tavoitteet

Liikenne-ennusteita käytetään hankkeita perusteltaessa ja toimintaa suunnattaessa. Pitkällä ai-
kavälillä kyse on liikenteen kehitysskenaarioista. Nämä skenaariot laaditaan laajassa yhteis-
työssä yli liikennesektorin hallinnonalan. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennusteiden tehtävä-
nä on kuvata kehityksen suunta 1-5 vuodeksi eteenpäin.
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6 Linja-autoliikenteen jäsenyritykset, arvio matkustajamäärien perusteella.
7 Pääkaupunkiseutu on mukana lähinnä antamassa kuvaa sen merkityksestä joukkoliikenteessä.

Tulokset

Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin ennustetyön tärkeä tulos oli toimintatapa, joka LIIKE-ohjel-
massa saavutettiin. Eri liikennemuodot laativat yhdessä ennusteet, jolloin kokonaisuuden hah-
mottaminen oli mahdollista ja ennusteista pyrittiin myös tekemään aiempaa realistisempia. Sa-
malla yhteistyön kautta kokemus liikenne-ennusteiden laatimisesta kasvoi.

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä eniten henkilöliikenteen kysynnän muutoksiin vaikuttavat
talouden ja työllisyyden kehitys, vaikka muutokset eivät olekaan aivan yhtäaikaisia. Muita vai-
kuttavia tekijöitä ovat yhdyskuntarakenne, liikenteen tarjonta sekä väestörakenne ja yksilön ja
perheiden tulotaso, elämäntapa ja elämänvaihe. Myös yksilöiden arvoilla ja tottumuksilla on
vaikutuksia liikenteeseen.

Vuonna 2001 laadituissa ennusteissa henkilöliikenteen arvioitiin kasvavan lyhyellä ja keski-
pitkällä aikavälillä keskimäärin 1-2 prosenttia vuodessa. Liikenteen kasvussa oletettiin kuiten-
kin alueellisia eroja. Erityisesti kasvu näkyisi kasvukeskuksissa. Alueittaista erilaisuutta koros-
taa muuttoliikkeen luone. Eniten asuinpaikkaa vaihtavat kuuluvat myös keskimääräisesti pal-
jon liikkuviin.

Joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä on maan sisäisen muuttoliikkeen myötä hyvät kehi-
tysmahdollisuudet. Näiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen hyvää tarjontaa ja tiivistä yhteistyötä maankäytön suunnittelun kanssa.

Kotimaan henkilöliikenteen kehitysarviot vuosille 2002- 2006

Liikennemuoto Taso Toteutuma Ennuste
mrd hlökm muutosprosentti/vuosi muutosprosentti/vuosi

Vuosi 2000 1998 1999 2000 2001 2002-2006
Rautatieliikenne 3,405 0 1 0,3 -1 1-2
Lentoliikenne 1,286 13,3 -2,9 6,2 -1 - 4 v. 2002

2 v. 2003-06
Linja-autoliikenne 4,76 0 0 0 1 1
Henkilöautoliikenne 5,57 3 3 1,5 1 1-2
Vesiliikenne 0,165 12,0 12,9 5,2 0 0
Metro- ja raitiovaunu7 0,48 5,4 9,1 - 3 -
Kävely ja polkupyöräily 4,0 - - 1 2 2

Yhteensä 67,2 2,5 2 1 1 2

Tavaraliikenteen muutos on henkilöliikennettä vahvemmin sidoksissa talouskehitykseen. Vai-
kuttavia tekijöitä ovat mm. maailmantalouden ja Suomen kansantalouden kehitys, elinkeino- ja
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8 Siitä transitoa vuonna 1998 4,1 milj. tonnia, vuonna 1999 3,9 milj. tonnia ja vuonna 2000 3,4 milj. tonnia.
9 Siitä transitoa vuonna 1998 2,9 milj. tonnia, vuonna 1999 1,1 milj. tonnia ja vuonna 2000 2,7 milj. tonnia.
10 Tullilaitos: vienti ja tuonti sekä Tilastokeskus: transitokuljetukset. Transitoa vuonna 1998 1,5 milj. tonnia, vuon-
na 1999 1,0 milj. tonnia ja vuonna 2000 1,2 milj. tonnia.
11 Vienti ja tuonti yhteensä on laskettu Tullilaitoksen tilastoista ja siihen on lisätty transiton määrä. Tämän vuoksi
luvut eivät täysin täsmää.

teollisuusrakenne, alueellinen kehitys ja jakelujärjestelmät. Toisaalta liikennejärjestelmä vaikuttaa
tuotannon sijoittumiseen ja tätä kautta nämä ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Lähivuosina tavaraliikenteen ennustettiin kasvavan kaksi prosenttia vuodessa. Oletuksena oli,
että bruttokansantuote kasvaisi 2,6 – 3,9 prosenttia vuodessa. Talouskasvu on viime vuosina
ollut vahvasti elektroniikkapainotteista, minkä vuoksi kuljetusvolyymit eivät ole enää kasva-
neet talouskasvun tahdissa. Kansainvälisen liikenteen tonnimäärän oletetaan jatkossakin kas-
vavan selvästi hitaammin kuin viennin rahamääräisen arvon.

Kotimaan tavaraliikenteen kehitysarviot vuosille 2002 - 2006

Kuljetusmuoto Taso Toteutuma Ennuste
mrd tonnikm muutosprosentti/vuosi muutosprosentti/vuosi

Vuosi 2000 1998 1999 2000 2001 2002-2006
Rautatieliikenne 10,107  0,3  -1,3  3,6 1 1-2
Tieliikenne 27,5  4,3  0  3,8 -4 1 v. 2002

2-3 v. 2003-06
Vesiliikenne 2,76  -3  -3,7  -11,5 10 0
Lentoliikenne 0,0043  -1,2  -15,3 75,7 -20 2-3

Yhteensä 40,4  3,4  -2  2,5 -2 1-3

Kansainvälisen tavaraliikenteen kehitysarviot vuosille 1999 - 2004

Kuljetusmuoto Taso Toteutuma Ennuste
mrd tonnikm muutosprosentti/vuosi muutosprosentti/vuosi

Vuosi 2000 1998 1999 2000 2001 2002-2004
Satamien kautta8 80,6 1,9 0,8 4,1 4 2
Rautateitse9 16,4 2 -2 -1.8 2 1-2
Maanteitse10 7,1 -6 0 - - -
Lentoteitse 0,091 -1,1 -5.1 1,7 -10 3-4

Vienti, tuonti ja
transito yhteensä11 98,5 3 0 3,8 4 2
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Liikenteen kasvuarviot ja alueellinen erilaistuminen pohjautuvat vahvasti talouselämän
kasvuennusteille. Vuonna 2001 arviot talousnäkymistä näyttivät lievästi heikentyvän. Työpai-
kat kasvukeskuksissa eivät ehkä lisääntyisi, jolloin myös muuttoliike saattaisi hidastua.

Uusimpien, vuoden 2001, kasvuennusteiden näkymät ovat jossain määrin vuonna 1999 arvioi-
tua heikommat. Valtionvarainministeriön 8.11.2001 esittämän kasvuennusteen mukaan markkina-
hintaisen bruttokansantuotteen kasvu jäisi vuonna 2001 0,6 prosenttiin ja vuonna 2002 1,6
prosenttiin. Talouden näkymät vaikuttavat luonnollisesti myös liikenteen kasvuennusteisiin.

Kehittämistarpeet

Niin henkilö- kuin tavaraliikenteessäkin siirtyminen paikasta toiseen saattaa koostua useista
osasista, mutta nykytilannetta kuvaavista tiedoista tätä ”ovelta-ovelle” –ketjua on vaikea selvit-
tää. Tavoitteena on nykytilanteen liikenteen kuvaaminen kokonaisuutena.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Työn toteutuksesta vastasi liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä. Liikenne-en-
nusteiden raportit ja muistiot on koonnut Riitta Viren liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ennusteet laaditaan vuosittain liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman
yhteydessä. Ensimmäisen kerran tässä kuvattua ennustekäytäntöä sovellettiin vuonna 1998.

Lisää aiheesta

Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat
Liikenne-ennusteet vuoteen 2003, Liikenneministeriön mietintöjä ja julkaisuja B27/98
Liikenne-ennusteet vuoteen 2004, Liikenneministeriön mietintöjä ja julkaisuja B31/99
Liikenteen kehitys vuoteen 2005 kokonaistaloudellisella liikenne-ennustejärjestelmällä arvioituna.
Liikenneministeriön julkaisuja 26/2000.
Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Veijo Kokkari-
nen. Tulevaisuuden näkymiä 2/2001.
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5 Liikenne-ennustetyötä tukevat tutkimukset

5.1 Viesti ja matka kulkevat omia teitään

Tiivistelmä

Tieto- ja viestintätekniikan vaikutukset matkustamiseen syntyy kahta kautta. Toisaalta yhteis-
kunta, jossa elämme on muuttunut ja toisaalta ihmiset käyttävät uutta tieto- ja viestintätekniikkaa
omissa toiminnassaan. Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat matkustamiseen.

Tavoitteet

Tässä tutkimuksessa tehty kirjallisuustarkasteluja ja asiantuntijahaastatteluja, tarkasteltu tek-
nisten järjestelmien elinkaaria ja ihmisten perustoimintoja sekä hahmoteltu systeemidynaaminen
malli tiedonvälityksen vuorovaikutusta. Näiden analyysien kautta on pyritty arvioimaan tieto-
ja viestintätekniikan vaikutuksia liikkumiseen.

Tulokset

Liikenteen kehitys on sidoksissa ympäröivän yhteiskunnan muutokseen. Tietoyhteiskunnassa
keskeinen muutostekijä on tieto- ja viestintätekniikan nopea tekninen kehitys ja uusien laittei-
den laajamittainen käyttöönotto. Tietoyhteiskunnalle on ominaista taloudellinen kasvu, moni-
mutkaistuminen ja globalisoituminen. Yksinkertaistaen näiden tietoyhteiskunnan ominaisuuk-
sien ja liikkumisen välille voidaan luoda seuraavat yhteydet:

• Taloudellinen kasvu näkyy yksilöiden vaurastumisena. Varakkaat taas matkustavat
enemmän kuin köyhät ja työssäkäyvät enemmän kuin työttömät.

• Yhteiskunnan ja asioiden monimutkaistaminen lisää tiedon tarvetta ja tätä kautta
matkustamista. Kaikkea tietoa ei ole mahdollista saada tietoverkoista ja toisaalta
erityisesti ymmärrys kasvaa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa.

• Globalisaatio lisää matkojen pituuksia ja suosii nopeita liikkumismuotoja.

Tieto- ja viestintätekniset laitteet näyttävät edelleen kehittyvän ja tulevan yhä suuremmassa
määrin laajamittaiseen käyttöön. Teknologien kehitys tulee edelleen tehostaman laitteita niin,
että tiedonsiirto nopeutuu ja muistin kapasiteetti kasvaa laitteiden koon samalla pienentyessä.
Toisaalta nähdään, että tulevaisuutta vetävät yhä enemmän tekniikkaan liittyvät sovellukset.
Kuluttajalle ei enää riitä tekninen laite, vaan he tekevät otsopäätöksensä sen perusteella, mitä
palveluja heille tarjotaan teknologian jäädessä toissijaiseksi.

Osa ihmisten päivittäisistä toimista voidaan hoitaa tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikan avul-
la. Tietotoiminnot suoritetaan kotona tai työpaikalla. Tulevaisuudessa ihmiset teleäänestävät,
käyvät teleostoksilla ja teletyöskentelevät. Tietoyhteiskunnassa on siis myös piirteitä, jotka vähen-
tävät liikkumistarvetta.
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Tiedonvälityksen ja matkustamisen riippuvuussuhde eriytyivät jo lennättimen käyttöönotossa.
Myöhemmät tekniset keksinnöt ovat edelleen vauhdittaneet tätä kehitystä. Sähköinen viestintä
voi korvata matkustamista erityisesti siellä, missä siirretään dataa tai informaatiota. Mitä enem-
män matkustamiseen sisältyy myös muita tavoitteita, sitä pienemmäksi tulee korvaus-
mahdollisuus. Ymmärtämisen kasvattamisessa viestintävälineen laadulla on suuri merkitys.
Tekniikan kehitys tulee antamaan yhä parempia välineitä, mutta henkilökohtaista opetusta ja
opastusta pidetään edelleen parhaana ratkaisuna ymmärryksen kartuttamisessa.

Liikennejärjestelmän samoin kuin yleensäkin tuotteiden kehittymistä voidaan tarkastella elin-
kaariajattelun pohjalta. Teorian mukaan uuden tuotteen hidasta käyttöönottoa seuraa nopea kas-
vu ja sitten kyllästyminen sekä markkinaosuuden menetys. Tämän ajattelun mukaisesti nyt käy-
tössä olevista liikennejärjestelmistä enää lentoliikenne olisi kasvussa. Henkilöauto olisi saavut-
tamassa lakipisteensä, rautatieliikenne ja linja-autoliikenne olisivat sen jo ohittaneet. Samoin
kävely ja polkupyöräily olisivat matkan pääasiallisina kulkutapoina laskemassa.

Sähköinen viestintä vaikuttaa joko suoraan matkustuskäyttäytymiseen tai esimerkiksi siten, että
se säästää jonkin matkan, mutta aiheuttaa toisen matkan vapautuvien resurssien ansiosta. Säh-
köinen viestintä voi vaikuttaa matkojen määrän lisäksi niiden ajoittumiseen, suuntautumiseen,
matkojen pituuteen, reittivalintoihin, liikennemuotoihin ja liikenneketjun käyttötottumuksiin.

Kehittämistarpeet

Tieto- ja viestintäteknologia näkyvät ihmisten perustoiminnoissa ja niillä on myös monen-
suuntaisia vaikutuksia liikkumiseen. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisikin arvioida,
miten yhdyskunta- ja liikennesuunnittelu voitaisiin konkreettisesti yhteensovittaa kestävän ke-
hityksen mukaisten tavoitteiden kanssa. Käytännössä tämä merkitsisi esimerkiksi tieto- ja vies-
tintäteknologian tarjoamien palvelujen, muiden toimintojen ja asumisen sovittamista – uudelleen-
ajattelua kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja kaupan sekä muiden palvelujen järjestämi-
sessä.
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Tieto- ja viestintätekniikoiden liikenteellisten vaikutusten tutkimusta vaivaa empiirisen aineis-
ton puutteellisuus. Toisaalta suuri osa liikenteen tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksesta on
keskittynyt itse teknisten ratkaisujen kehittämiseen, joten niiden vaikutuksista liikennemääriin
ei ole juurikaan tietoa. Uuden asian tutkimiselle otollisia tutkimusympäristöjä on vähän. Säh-
köisen viestinnän tämänhetkistä käyttöä ja vaikutuksia voitaisiin kuitenkin pyrkiä selvittämään
valtakunnallisessa viestintätutkimuksessa. Sähköinen viestintä on muodostunut yhä tärkeäm-
mäksi osaksi ihmisten ja yritysten toimintaa, sen taustoja tulisi ymmärtää samassa mittakaavas-
sa kuin fyysistä liikennettäkin.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Veli Himanen, VTT
Mervi Lehto, VTT
Mika Mannermaa, TT Mannermaa Oy
Toukokuu 2000

Lisää aiheesta
Viesti ja matka kulkevat omia teitään. Tieto- ja viestintätekniikan vaikutus matkustamiseen.
Liikenneministeriön julkaisuja 24/2000.

Tietoyhteiskunta ja fyysisen liikenteen muutospaineet. Sirkka Heinonen. Tulevaisuuden näky-
miä 2/1998.

Tietoyhteiskunta ja fyysisen liikenteen muutospaineet, osa 2. Sirkka Heinonen. Tulevaisuuden
näkymiä 3/1998.

5.2 Asenteet matkustuskäyttäytymisen selittäjinä

Tiivistelmä

Asenteiden, elämäntapojen ja arvomaailman eriytyminen ja niiden merkitys liikkumisen valin-
noissa on tärkeä tekijä liikkumisen taustoja ja tulevaisuutta arvioitaessa. Asennetutkimukset ja
matkustuskäyttäytymistutkimukset on yleensä tehty erikseen, mutta tässä tutkimuksessa näitä
tarkasteltiin samassa kyselytutkimuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös erilaisten tausta-
tekijöiden vaikutusta matkustuskäyttäytymiseen. Näitä taustatekijöitä olivat mm. sosioekonomi-
nen asema, vapaa-ajan aktiivisuus ja työn ajoittuminen.

Asenteiden, arvojen, elämäntapojen ja liikkumisen voidaan ajatella kietoutuvan toisiinsa kah-
desta eri näkökulmasta:

• Miten yksilön sopeutuu vallitsevaan toimintaympäristöön, jossa liikkumismahdolli-
suudet ovat yksi osatekijä? Tämän näkökulman mukaan yksilöt mukauttavat omia
asenteitaan toimintaympäristöä vastaavaksi ja helpottavat näin sopeutumistaan.
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• Miten asenteet, arvot ja elämäntavat vaikuttavat liikkumisen valintoihin? Tä-
män näkökulman mukaan yksilöt tekevät valintoja omien kulloinkin voimassaole-
vien asenteidensa mukaisesti.

Tämä tutkimuksen tarkastelun näkökulma vastaa jälkimmäistä kysymyksenasettelua. Tutkimuk-
sen avulla on pyritty siis selvittämään, miten asenteet, arvot ja elämäntavat vaikuttavat liikku-
miseen. Toisaalta tutkimuksessa on myös arvioitu, mitkä taustatekijät selittävät asenne-eroja.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin postikyselyä, joka oli suunnattu Kajaanin ja Tampereen seu-
dulla asuville yli 14-vuotiaille. Lähetettyjä tutkimuslomakkeita oli kaikkiaan noin 7000 kappa-
letta ja vastausprosentti Kajaanin seudulla oli noin 20 prosenttia ja Tampereen seudulla noin 25
prosenttia.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella arvojen ja asenteiden vaikutusta matkustuskäyttäyty-
miseen. Tutkimuksen peruskysymys oli, voidaanko matkustuskäyttäytymistä selittää yksilön
asenteiden avulla. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin muodostamaan käsitys, tulisiko asenteet ottaa
nykyistä kiinteämmin mukaan pitkän aikavälin liikenneskenaarioiden ja –ennusteiden laatimi-
seen.

Tulokset

Yleiset asenteet, jotka liittyvät vain epäsuorasti liikkumiseen, eivät asennekokonaisuuksina eri-
tyisen hyvin selitä näiden eroja matkustuskäyttäytymisessä. Yksilön taustaa kuvaavat tekijät,
kuten ikä sukupuoli, autonomistus, toiminta ja asuminen ovat tässä suhteessa riittäviä selittäviä
tekijöitä. Sen sijaan liikenteeseen suoraan liittyvät asenteet selittivät huomattavasti paremmin
matkustuskäyttäytymistä kuin yleiset asenteet.

Liikkumista ja tähän suoraan liittyvien asenteiden välistä suhdetta tarkasteltiin ryhmittelemällä
tutkimukseen vastanneet neljään klusteriin. Klusterien taustalla on lähes sata erilaista asenne- ja
arvoväittämää. Yksinkertaistaen näitä ryhmiä voidaan kuvata seuraavasti:

Klusteri 1: Eri liikennemuotojen myönteisiä ominaisuuksia arvostava ryhmä, jonka kulkutavan
valintoihin kuitenkin vaikuttavat paljon kielteiset ominaisuudet. Hinnan merkitys
tärkeä päätöksenteossa.

Klusteri 2: Liikenteen kielteiset vaikutukset myöntävä ryhmä, joka tekee kulkutapavalinnat
käytännöllisyyden perusteella. Ryhmä ei ihannoi mitään kulkutapaa.

Klusteri 3: Erittäin ympäristömyönteinen ryhmä, joka olisi halukas rajoittamaan autoilun
määrää.

Klusteri 4: Autoilun turvallisuus- ja ympäristöongelmat kiistävä, autoiluun erittäin
myönteisesti suhtautuva ryhmä.
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Kehittämistarpeet

Tässä tutkimuksessa keskityttiin arvioimaan asenteiden vaikutuksia liikkumiseen ja todettiin,
että liikenteeseen suoraan liittyvillä asenteilla on merkitystä suhteessa matkustuskäyttäytymiseen.
Tulos saattaa olla kuitenkin myös viite arvojen osittaisesta sopeuttamisesta yksilön kulloiseen-
kin elämäntilanteeseen. Tällöin sivutaan käsityksiä yksilön muuttumattomista ydinarvoista ja
arvoista, jotka muuttuvat ja mukautuvat elämäntilanteiden eri vaiheissa ja toimintaympäristön
muuttuessa. Aihe liittyy vahvasti myös liikkumisen tasa-arvonäkökulmaan. Yksilötasolla valin-
nat liikenteessä on nähtävä myös osana muita valintoja, jotka liittyvät mm. työhön, kotiin, per-
heeseen ja harrastuksiin. Tätä kautta asenteet ja arvot liittävät myös liikenne- ja kaupunkisuun-
nittelun yhteen.

Mielenkiintoisia ovat myös kysymykset, missä määrin toisaalta päätöksentekijöiden ja toisaalta
kansalaisten asenteet näkyvät päätöksenteossa tai mikä merkitys on liikenteestä luoduilla mieli-
kuvilla valintoihin yksilötasolla ja yhteiskunnallisella tasolla.

Päätöksentekijöiden oletukset ja luulot kansalaisten arvoista, asenteista, toiveista ja odotuksista
voivat olla ristiriidassa kansalaisten todellisten näkemysten kanssa. Päätöksentekijöiden toi-
minnan ollessa sidoksissa näihin mahdollisiin harhaoletuksiin voivat kansalaisten todelliset tar-
peet jäädä täyttymättä. Kansalaisten arvojen, asenteiden ja mielipiteiden selvittäminen antaisi
nykyistä varmemman pohjan liikennepoliittiselle päätöksenteolle.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Kati Kiiskilä, Tampereen teknillinen korkeakoulu
Lokakuu 2000
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Lisää aiheesta

Liikenneskenaariot 2025. Yksilön arvot, asenteet ja matkustuskäyttäytyminen tulevaisuudessa.
Liikenneministeriön julkaisuja 49/99.

Attitudes as interpreters of travel behaviour - A cluster analysis approach. 4th KFB Research
Conference: Cities of Tomorrow, 23-24 August 2001, Kati Kiiskilä, Tampere University of
Technology

Changing values and mobility. Kalvosarja NTF-seminaariin. Kati Kiiskilä.

Asenteet ja matkustuskäyttäytyminen - klusterianalyysin käyttö skenaariotyön apuna. Lisensiaa-
tintutkimus. Kati Kiiskilä. 2001. Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Asenteet, materia ja matkustaminen. Väylät ja Liikenne –tapahtuma 2000. Kati Kiiskilä. Tam-
pereen teknillinen korkeakoulu.

5.3 Henkilöliikennetutkimusten 1986, 1992 ja 1998-99 vertailu

Tiivistelmä

Henkilöliikennetutkimuksia on Suomessa tehty kuuden vuoden välein vuodesta 1974 lähtien,
joista tässä selvityksessä mukana olivat kolme viimeistä, vuosina 1986, 1992 ja 1998-99 toteu-
tetut henkilöliikennetutkimukset. Tässä selvityksessä tarkasteltiin liikkumiseen käytetyn ajan
ja kokonaismatkasuoritteen muutoksia näihin tutkimuksiin pohjautuen.

Tarkastelukehikkona käytettiin kolmen kerroksen väki –mallia, jossa henkilöt on jaettu kol-
meen ryhmään liikkumisaktiivisuuden mukaan: matkoja tekemättömät, matkoihin enintään kolme
tuntia ja yli kolme tuntia päivässä käyttäneet. Edelleen tarkasteltiin ryhmien liikkumista suku-
puolen ja autonkäyttömahdollisuuden mukaan.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kaikille henkilöliikennetutkimuksille yhteisen ikäryhmän,
18-64-vuotiaiden, arkipäivän kokonaismatka-ajan ja matkasuoritteen pysyvyyttä ja muutoksia.

Tulokset

Tutkimusaineistojen vertailujen perusteella arkipäivän aikana matkoja tekemättömien henki-
löiden osuus näyttäisi vähentyneen. Tämä ilmiö on havaittavissa lähes kaikissa väestöryhmissä
autonkäyttömahdollisuudesta ja sukupuolesta riippumatta. Suurin osa väestöstä, vuonna 1998-
99 jo 83 prosenttia 18-64-vuotiaista kuuluu keskikerrokseen kolmen kerroksen väki-mallissa.



45

He liikkuvat siis enintään kolme tuntia päivässä. Ylimpään kerrokseen kuuluvat eli yli kolme
tuntia liikkuvien pieni seitsemän prosentin joukko vastaa kuitenkin yli kolmasosasta arkipäivän
matkasuoritteesta. On myös huomattava, että eri kerrosten väki vaihtuu päivittäin eli sama hen-
kilö voi liikkua eri päivinä eri tavoin.

Eroja tutkimusten välillä voivat kuitenkin selittää myös henkilöliikennetutkimusten väliset mene-
telmäerot ja vastaushalukkuus. Vuonna 1986 vastausprosentti postikyselyissä oli noin 60 pro-
senttia, mutta vuonna 1992 enää noin 40 prosenttia. Vuosien 1998-99 henkilöliikennetutkimus
toteutettiin taas puhelinhaastatteluna ja vastausprosentti oli noin 65 prosenttia.

Tutkimusten eroavaisuudet huomioon ottaen voidaan päätellä, että suomalaisten matkasuoritteet
ovat kasvaneet, mutta kokonaismatka-aika ei ole merkittävästi pidentynyt.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu liikkumista Suomen rajojen sisällä. On kuitenkin oletetta-
vaa, että merkittävä osa suomalaisten matkasuoritteen kasvusta aiheutuu kansainvälistymisen
myötä ulkomaanmatkoista.

Lisää aiheesta

Tutkimuksesta valmistuu liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema raportti vuonna 2002.
Tekijät ja työn valmistumisajankohta
Tuuli Järvi-Nykänen, VTT
Veli Himanen, VTT
Ari Sirkiä; TKK

Työ valmistuu vuonna 2002.

5.4 Henkilöauton omistus ja käyttö 1985-1995

Tiivistelmä

Tulevaisuudessa Suomen aluerakenne muuttuu maan sisäisen muuttoliikkeen seurauksena ja
myös väestön ikärakenne muuttuu. Alueen, ikä- ja tuloryhmän sekä perhetyypin mukaisilla
liikennekäyttäytymistiedoilla ja niiden muutoksilla on merkitystä liikennesuunnittelussa, kun
arvioidaan eri liikennemuotojen suoritteita ja niiden sijoittumista maan eri osiin.

Tässä tutkimuksessa on analysoitu erityyppisten kotitalouksien lukumäärää, henkilöauton omis-
tusta ja käyttöä sekä niiden viimeaikaisia muutoksia.

Tutkimuksessa saatavia tietoja voidaan käyttää liikenneturvallisuusselvityksissä, maankäytön
suunnittelussa sekä liikenne- ja ennustemallien kehittämisessä valtakunnallisella ja alueellisella
tasolla. Tuloksia voidaan myös hyödyntää liikennepoliittisessa päätöksenteossa, kuten autokan-
nan käytön ja verokertymän ohjauksessa ja kohdistamisessa.
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Tavoitteet

Tutkimuksessa on tavoitteena Tilastokeskuksen kotitalouksilta keräämän aineiston avulla sel-
vittää ja analysoida erityyppisten kotitalouksien lukumäärää, henkilöauton omistusta ja käyttöä
sekä muutoksia vuosina 1985-1995. Aineiston avulla on saatu tietoa demografian sekä tulojen
ja muiden sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksesta henkilöautoliikenteeseen. Lisäksi on tar-
kasteltu taloudellisten suhdanteiden, mm. 1990-luvun taloudellisen laman ja mahdollisten asenne-
muutosten vaikutusta autoistumiseen ja auton käyttöön. Myös työttömien autokäyttäytymistä
on selvitetty.

Tulokset

Kotitalouksien ajosuoritteet kasvoivat vuodesta 1985 vuoteen 1995 mitattiinpa ajosuoritetta
kutakin kotitalouden aikuista, koko kotitaloutta tai ajoneuvoa kohti. Samanaikaisesti kotitalo-
uksien koko pienentyi. Kasvun taustalla vaikuttavat näkyvät taloudellinen kasvu ja tähän liitty-
vä autokannan kasvu. Kotitalouksien henkilöauton omistus ja käyttö ovat olleet suorassa yhte-
ydessä käytettävissä oleviin tuloihin. Taloudellisen laman aikana vuosina 1990-1995 ajosuoritteen
kasvu hidastui selvästi edelliseen viisivuotisjaksoon verrattuna.

Kotitalouksista 68 prosentilla oli auto käytettävissä vuonna 1995 ja autollisissa kotitalouksissa
asui 80 prosenttia väestöstä. Kotitalouksien keskimääräinen käytettävissä olleiden autojen luku-
määrä kasvoi 9 prosenttia vuosina 1985-1995. Kasvu syntyi yhden auton kotitalouksien osuuden
lisääntymisestä, sillä moniautoisten kotitalouksien osuus ei muuttunut tutkimusvuosien aikana.
Vuonna 1995 kotitalouksien keskimääräinen ajosuorite oli noin 15 000 km vuodessa ja autollisten
kotitalouksien noin 22 200 km vuodessa. Kotitalouksien keskimääräinen ajosuorite kasvoi 30
prosenttia vuosina 1985-1995. Kotitalouksien autoistuminen, uusimman auton ikä ja ajosuoritteet
korreloivat käytettävissä olleiden tulojen kanssa. Vuonna 1995 keskimääräiset ajosuoritteet oli-
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vat suurimmat maaseutumaisissa kunnissa ja pienimmät kaupunkimaisissa kunnissa asuneilla
kotitalouksilla.

Suhteellisesti eniten tutkimusvuosien aikana autoistuminen ja keskimääräiset ajosuoritteet kas-
voivat pienituloisissa ja päämiehen iältään vanhoissa kotitalouksissa. Nuorissa ikäluokissa auto-
istuminen ja keskimääräiset ajosuoritteet kasvoivat vuosina 1985-1990, mutta kääntyivät las-
kuun taloudellisen laman aikana vuosina 1990-1995.

Kehittämistarpeet

Kotitalouksien henkilöauton omistusta ja käyttöä on selvitetty vuosina 1985-1995. Kiinnosta-
vaa olisi nyt nähdä, miten tilanne on muuttunut vuosituhannen vaihteeseen tultaessa.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Mika Kulmala, Tampereen teknillinen korkeakoulu
Kesäkuu 1999

Lisää aiheesta

Henkilöauton omistus ja käyttö 1985-1995. Liikenneministeriön julkaisuja 28/99.

Autoliikenteen tulevaisuus. Veijo Kokkarinen. Tulevaisuuden näkymiä 1/1998.
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6 Ennusteiden lähtötietojen ja niiden saatavuuden
parantaminen

6.1 Liikennetietovaraston kehittäminen

Tiivistelmä

Liikenne-ennusteita laadittaessa tarvitaan runsaasti erilaisia lähtötietoja mm. toteutuneesta lii-
kenteestä, liikennepalveluista, liikenteen syntyyn vaikuttavista tekijöistä, talouden ja maankäy-
tön tulevasta kehityksestä. Liikenne-ennusteiden laadinnassa huomattava työpanos kuluu näi-
den perustietojen hankintaan. Liikennetietovaraston kehittämissuunnitelman ja pilotin avulla
hahmoteltiin mahdollisuuksia, joilla lähtötietojen saatavuutta voitaisiin edesauttaa. Työssä sel-
vitettiin tietovaraston sisältöä, tiedon mahdollisia käyttäjiä, teknistä toteutusta ja ylläpidon käy-
tännön järjestelyjä. Tietojärjestelmästä laadittiin myös pilotti.

Tavoitteet

Liikenteen tietovaraston tavoitteena on helpottaa ja yhdenmukaistaa liikenne-ennusteissa käy-
tettävän tiedon hankintaa ja käyttöä. Tietovarasto tarjoaa myös paikan tietojen dokumentoituun
tallentamiseen ja mahdollistaa jo kerätyn tiedon uusintakäytön.

Tulokset

Liikenteen tietovarasto on tarkoitettu asiantuntijakäyttöön. Käyttäjiä ovat eri organisaatioissa
liikenne-ennusteiden laadintaan osallistuvat henkilöt ja tutkijat. Tietovaraston kautta tarjottai-
siin yksityiskohtaista tietoa liikenteen ja liikkumisen eri osa-alueista.

Tietovarastossa olisi kyse www-pohjaisesta tietopalvelusta, jonka kautta käyttäjät mahdollisim-
man helposti löytäisivät tarvitsemansa tiedon. Itse tieto säilytetäisiin pääsääntöisesti nykyiseen
tapaan tiedon tuottajien tietokannoissa. Tietovarasto toimisi siis eräänlaisena liikenne-ennuste-
järjestelmän numeerisen aineiston dokumentointi- ja arkistointijärjestelmänä, jossa kuvataan,
mitä tietoa eri tietolähteistä on saatavissa.

Tietovaraston tietosisältö koostuu seuraavista pääryhmistä:

• liikenteen kysyntätiedot eli toteutunutta liikkumista ja kuljetusta kuvaavat tiedot
• liikenteen tarjontatiedot eli kuljetusverkkoja ja –palveluja kuvaavat tiedot
• maankäyttö ja talous
• liikennekäyttäytyminen ja ennustemenetelmät
• ennusteiden tulokset
• kuvaus tiedon tuottajien keräämistä tiedoista
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Kehittämistarpeet

Tietovaraston käyttökelpoisuus riippuu ensisijaisesti tiedon keräyksen ja ylläpidon onnistumi-
sesta. Keskeinen ratkaistava kysymys on, kuka tai ketkä ottavat ylläpitovastuun ja keiden tehtä-
vä tiedon keräys on. Yksityisten yritysten halu ottaa vastuuta tiedon keräyksestä ja ylläpidosta
on riippuvainen toiminnan kannattavuudesta. Toisaalta tiedon ylihinnoittelu, voi johtaa tilan-
teeseen, että olemassa olevaa tietoa ei käytetä. Toisaalta taas Suomessa julkisella sektorilla ei
nykyisin ole organisaatiota, jonka tehtäviin luontevasti kuuluisi laajamittainen tiedon ylläpito
kaikkien liikennemuotojen ja yhteisesti liikenne-ennusteissa käytettävien tietojen osalta.

Toinen tietojärjestelmiin liittyvä yleinen ongelma on tiedon dokumentointi. Esimerkiksi liikenne-
mallien myöhempi käyttö edellyttäisi liikennemallien teoreettisten perusteiden, käytettyjen lähtö-
tietojen ja estimointitietojen tarkkaa kuvausta, jotta malleja voisi käyttää muutkin kuin alkupe-
räinen mallin laatija. Keskeisimmistä liikenne-ennusteiden lähtökohdista tulisikin laatia yhtei-
set dokumentointiohjeet.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Tapani Särkkä, Matrex Oy
Raimo Kauhanen, Suunnittelukeskus
Teuvo Leskinen, Suunnittelukeskus
Kehittämissuunnitelma valmistui syksyllä 2000 ja prototyyppi helmikuussa 2001.

6.2 Henkilöliikennesuoritteen nykytila ja kehityksen seuranta

Tiivistelmä

Henkilöliikennesuoritteiden tilastoinnin keskeinen tavoite on eri liikennemuotojen vertailtavuus.
Henkilöliikenteen tilastoinnissa on kuitenkin melko suuria liikennemuotokohtaisia ja tilasto-
kohtaisia eroja, jotka johtuvat erilaisista rajauksista ja tilastointikäytännöistä. Tässä työssä on
selvitetty käytettyjä tilastointiperusteita ja annettu suosituksia tilastoinnin kehittämiseksi.

Tavoitteet

Tämän selvityksen tavoitteena oli koota henkilöliikennesuoritteiden määrittämisperusteita lii-
kennemuodoittain ja muodostaa ratkaisumalleja suoritteiden määrittämisen ja laskennan yh-
denmukaistamiseksi. Tavoitteena oli, että uusia tutkimuksia suoritteiden selvittämiseksi ei tar-
vita, vaan ne pyritään määrittämään nykyisin käytettävissä olevilla tiedoilla.
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Tulokset

Erillistilastoihin koottava tieto olisi mahdollisuuksien mukaan voitava liittää osaksi virallista
tilastointia, jotta päällekkäisiltä tiedonkeruutavoilta vältyttäisiin. Samalla suoritekäsitteiden
määrittelystä tulisi päästä yhteisymmärrykseen. Matkasuoritetilastoinnin peruslähtökohtana olisi
oltava kaikkien matkojen tilastointi, ottamatta kantaa matkustajan ikään tai lipputyyppiin.

Tärkeimpiä tilastoinnista puuttuvia liikennemuotoja ovat jalankulku ja polkupyöräily. Uusiksi
tilastoitaviksi liikennemuodoiksi ehdotettujen liikennemuotojen suoritetietojen päivitys voitai-
siin toteuttaa kustannussyistä kuitenkin vain määrävuosittain. Tärkeänä pidettiin myös taaja-
missa ja taajamien ulkopuolella syntyvän suoritteen jaottelua tilastoinnissa sekä kuntakohtaisten
ja maakuntakohtaisten tilastoinnin täydentämistä.

Liikennelajikohtainen tilastointi voi perustua esimerkiksi kalustotyyppiin, liikennetyyppiin tai
liikennöinnin kustannusjakoon. Näiden tilastoinnin julkaisupaikaksi soveltuvat parhaiten
erillistilastot, koska tilastointiperusteet voivat vaihdella liikennemuodoittain.

Kehittämistarpeet

Selvityksessä esitettiin yhteensä yli kolmekymmentä suositusta henkilöliikenteen suoritetilas-
toinnin kehittämiseksi. Toteutettavaksi ehdotettujen tilastointimuutosten toimenpiteiden toteutta-
minen ja priorisointi riippuu mahdollisuuksista muuttaa nykyistä tilastointikäytäntöä – muu-
toksesta seuraa usein myös epäjatkuvuus tilastoluvuissa. Kyse on myös osaltaan tilastointiin
käytettävissä olevista resursseista.
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Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Tilastointisuositusten antamisesta vastasi henkilöliikennesuoritteiden työryhmä, jonka jäsenet
olivat liikenne- ja viestintäministeriöstä ja sen hallinnonalalta, Tilastokeskuksesta, Linja-auto-
liitosta, Paikallisliikenneliitosta, Suomen Kuntaliitosta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Työryhmän tueksi laaditun taustaselvityksen ovat laatineet Hanna Kalenoja Tampereen teknilli-
sestä korkeakoulusta ja Kari Mäkelä VTT:ltä.

Lisää aiheesta

Henkilöliikennesuoritteet, Taustatietoja ja suosituksia määritelmistä, tilastoinnista ja laskenta-
tavoista. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 26/2001.

6.3 Tavaravirtojen nykytilakuvauksen kehittäminen

Tiivistelmä

Luotettavat tavaravirrat ovat välttämättömiä lähtötietoina arvioitaessa liikennejärjestelmän nyky-
tilaa tai suunniteltaessa kehittämistoimenpiteitä. Tavaraliikenne on merkittävä osa liikenneky-
syntää ja tavaraliikenteen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset korostavat sen merkitystä.

Tavoitteet

Työssä selvitettiin, miten valtakunnan tasolla voidaan tuottaa mahdollisimman luotettavat tavara-
virrat maakuntien ja myös kuntien välillä olemassa olevien tutkimustietojen ja tilastotietojen
avulla. Työssä kartoitettiin kaikki ne tutkimukset ja tilastot, joita voidaan hyödyntää tavaravir-
tojen tuottamisessa. Lisäksi selvitettiin tavaravirtojen käyttökohteita sekä vaatimuksia ja velvoit-
teita, joita mm. EU asettaa. Työssä tehtiin esitys menetelmistä, joilla voidaan tuottaa mahdolli-
simman hyvät nykytilanteen tavaraliikennematriisit eri kuljetusmuodoille olemassa olevien aineis-
tojen pohjalta.

Tulokset

Työn tuloksena laadittiin NST/R 24 –luokituksesta johdettavissa oleva yhdeksän tavaravirtaa
käsittävä ryhmäjako, jota suositellaan käytettäväksi kaikkien kuljetusmuotojen osalta tuotettaessa
nykytilanteen tavaravirtatietoja.

Maakuntien ja kuntien väliset vuositason virtatiedot tavararyhmittäin voidaan tuottaa olemassa
olevien lähtötietojen pohjalta kuorma-autokuljetuksille, rautatiekuljetuksille ja vesikuljetuksille.

Lentoliikenteen seurantajärjestelmät mahdollistavat ainoastaan kokonaistavaramäärien tuotta-
misen liikennepaikkojen välille. Tavararyhmittäistä tietoa ei saada.
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Kehittämistarpeet

Tieliikenteen tavarakuljetuksia tulisi tutkia ja analysoida nykyistä tarkemmin, jotta kuljetusten
lähtö- ja määräpaikoista saataisiin nykyistä enemmän tietoa.

Erikoistavaroiden kuten öljyn, raakapuun, turpeen ja vaarallisten aineiden kunta- ja maakunta-
tason tavaravirtojen selvittämiseksi suositeltiin harkittavaksi erillisten tutkimusten tekemistä.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Matrex Oy, Erkki Jaakkola
VTT, Heikki Kanner
Suunnittelukeskus Oy, Raimo Kauhanen
Lokakuu 1998

Lisää aiheesta

Tavaravirtojen nykytilakuvauksen kehittäminen. Liikenneministeriö, mietintöjä ja muistioita
B20/98.

6.4 Taajamien tavaraliikenne, perusselvitys

Tiivistelmä

Taajamien tavaraliikenteestä on ollut vähän tietoa ja tutkimuksia, vaikka taajamien tavara-
liikenteellä on huomattava merkitys mm. taajamien ympäristöön, katujen ruuhkaisuuteen sekä
toimintojen sijoittumiseen ja kehittämiseen. Erityisen ajankohtaiseksi taajamien tavaraliiken-
teen selvittämisen tekee odotukset kaupan logististen ketjujen uudelleenmuotoutumisesta.

Tavaraliikenteestä tarvitaan tietoja kaupunkisuunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia var-
ten. Tavaraliikenteen määrää, liikennevirtoja ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia on
hankala mitata tavaraliikenteen monimutkaisuuden takia. Tavaravirrat ovat monivaiheisia ja
katkonaisia: Ne koostuvat useista kuljetuksista, kuormauksista ja varastoinneista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin hollantilaista yksinkertaistettua mallia, joka perustuu tavaraliikennettä
synnyttävien yritysten lukumäärään. Mallin käyttökelpoisuutta testattiin kolmessa esimerkki-
kaupungissa. Tuloksia voidaan tietyin varauksin yleistää myös muihin kaupunkeihin.

Tavoitteet

Tavoitteena oli selvittää, miten taajamien tavaraliikenne tulisi ottaa huomioon eri liikenne-en-
nusteissa ja mitä tietoja siitä tarvitaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa.
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Tulokset

Tavaraliikennettä koskevissa tutkimuksissa on tehdään ero taajama-alueen sisällä tapahtuvan ja
alueiden välisen liikenteen kesken. Perustietojen keräys taajamien tavaraliikenteestä on tärke-
ää, jotta voidaan arvioida saavutetaanko ohjaavilla toimenpiteillä toivottuja vaikutuksia. Toi-
menpiteet voivat olla tavaraliikenteen ohjaamista ja rajoituksia, mutta toisaalta myös taloudel-
liseen tehokkuuteen, maankäytön suunnitteluun ja ympäristön suojeluun liittyviä.

Tulevaisuuteen tähtäävien kehittämistoimenpiteiden tavoitteet – taloudellinen kasvu, liikenteen
sujuminen ja ympäristöhaittojen väheneminen – saavutetaan eri kaupungeissa kaupunkikohtaisilla
toimenpiteillä. Tavoitteena on mm. kuljetusten tehokkuuden parantaminen sekä liikenteen ja
kuljetusten haittavaikutusten vähentäminen.

Hollannissa kehitelty malli soveltunee kaupunkisuunnittelun apuvälineeksi, kun halutaan tietää
suunnitteluhetken liikennemäärät ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset niihin.

Kehittämistarpeet

Esimerkkikaupungeissa ei testattu liikennematriisien tekoa tai paikkatietojärjestelmän hyväksi-
käyttöä. Näiden selvittäminen toisi arvokasta lisätietoa taajamien tavaraliikenteestä.

Taajamien tavaraliikenteen määrän arviointiin kehitetyt mallit perustuvat enemmän tai vähem-
män nykyisiin kuljetusjärjestelmiin. Siten niiden avulla voi olla vaikea arvioida logistisissa
järjestelmissä tapahtuvia muutoksia. Näiden arvioimiseksi on käytettävä kehittyneempiä arviointi-
menetelmiä.

Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitaessa olisi tärkeää ottaa huomioon tavara- ja henkilö-
liikenteen vuorovaikutus ja riippuvuus toisistaan. Toimenpide, jolla vaikutetaan tavaraliikennettä
vähentävästi voi merkitä henkilöliikenteen kasvua ja päinvastoin.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Jorma Nummenpää, Suunnittelukeskus Oy
Taina Ollikainen, Suunnittelukeskus Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikoulu

Selvitys valmistui tammikuussa 1999.

Lisää aiheesta

Taajamien tavaraliikenne; Perusselvitys. Liikenneministeriön julkaisuja 5/99.
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6.5 Joukkoliikenteen aikataulusijoittelun hyödyt ja ongelmat
Suomessa

Tiivistelmä

Liikennesuunnittelussa ja liikenteen tulevaisuuden ennakoinnissa käytetään Suomessa ja mo-
nessa muussa Euroopan maassa yleisesti Emme/2-ohjelmistoa. Perinteisesti joukkoliikenteen
tarjontaa on tässä ohjelmistossa tarkasteltu keskimääräiseen vuorotiheyteen perustuen. Pitkillä
matkoilla joukkoliikenteen vuoromäärät ovat kuitenkin suhteellisen pienet eikä yksin vuoro-
määrien avulla pystytä kuvaamaan joukkoliikenteen palvelutasoa. Palvelutasoon vaikuttaa eri-
tyisesti, miten jatko- ja vaihtoyhteydet on järjestetty. Jos koko matkaketjun osat on yhteen-
sovitettu, ei vuorotiheys anna oikeaa kuvaa todennäköisistä matkustajien odotusajoista. Uusim-
missa Emme/2-ohjelmistoversioissa on kuitenkin mahdollista kuvata koko matkaketju suhteel-
lisen realistisesti, sillä joukkoliikenteen aikataulut voidaan tallentaa järjestelmään todellisina.

Tavoitteet

Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida aikatauluun pohjautuvat joukkoliikenteen tarjonta-
mallin hyötyjä, ongelmia ja kustannuksia. Työssä on myös selvitetty Emme/2-ohjelmiston
aikataulusijoittelun toteutusmekanismia ja annettu suositukset sopivista teknisistä säätöparamet-
reista aikataulusijoitteluun liittyen.

Tulokset

Aikataulusijoittelualgoritmin toiminta perustuu sijoitteluajanhetkellä optimaalisen reitin etsin-
tään. Aikataulusijoittelu soveltuu pitkämatkaisen joukkoliikenteen palvelutason kuvaukseen ja
sitä voidaan käyttää mm. valtakunnallisten henkilöliikennevirtamallien yhteydessä. On kuiten-
kin otettava huomioon, että aikataulusijoittelu antaa tuloksena yhtä ajanhetkeä kuvaavan sijoit-
telutuloksen. Jos tutkitaan esimerkiksi vuorokausiliikennettä, keskimääräiset matka-ajat saa-
daan toistamalla sijoittelu sopivin aikavälein ja laskemalla näistä keskiarvo.

Kehittämistarpeet

Laadittaessa alueiden välisiä tai liikenneverkkoennusteita, tarvitaan aina liikenteen verkkoku-
vaukset. Valtakunnallinen joukkoliikenteen (lentoliikenne, raideliikenne ja linja-autoliikenne
kukin erikseen) kuvaus Emme/2-ohjelmistoon ja näiden kuvausten pitäminen ajantasalla on
tärkeä osa tätä työtä.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Petja Partanen, Matrex Oy
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Lisää aiheesta

Joukkoliikenteen aikataulusijoittelun hyödyt ja ongelmat Suomessa. Liikenneministeriön mie-
tintöjä ja muistioita B32/99.

Joukkoliikenteen kysynnän esittäminen aikataulusijoittelussa
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7 Ennustemenetelmien ja järjestelmien kehittäminen

7.1 Tavara- ja henkilöliikenteen ennustejärjestelmä

Tiivistelmä

Selvityksessä laadittiin ehdotus valtakunnalliseksi liikenne-ennustejärjestelmäksi. Esitetty jär-
jestelmä perustuu sekä kansainvälisiin kokemuksiin että liikenne-ennusteiden käyttäjien ja en-
nusteiden laatijoiden näkemyksiin, joita kartoitettiin erilaisissa haastattelu- ja keskustelu-
tilaisuuksissa.

Liikenne-ennustetyöhön sisältyy tärkeänä osana sektorin omien skenaarioiden laatiminen. Ta-
voitteena on muodostaa näkemys liikennesektorista osana yhteiskuntaa, määritellä tavoitteet
sekä hahmotella toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Valtakunnalliset ennusteet perustu-
vat liikennesektorilla yhteisesti laadittuihin skenaarioihin ja taustaennusteisiin. Ennusteisiin
kuuluvat yleisennusteet, verkolliset ennusteet ja kansainvälisen liikenteen ennusteet.

Tavoitteet

Esiselvityksen tavoitteena oli laatia ehdotus valtakunnalliseksi liikenne-ennustejärjestelmäksi
ja esitettiin kehittämishankkeita järjestelmän toteuttamiseksi.

Tulokset

Yleisennusteita käytetään ministeriötasolla arvioitaessa verotuottoja ja suunnattaessa määrära-
hoja. Tavoitteena on myös arvioida liikennepoliittisten keinojen vaikutusta liikenteeseen. Eri
liikennemuotojen edustajia yleisennusteet palvelevat koko maata koskevassa suunnittelussa.

Verkkotason ennusteet soveltuvat muun muassa tavoiteverkon suunnitteluun, strategisen
ympäristövaikutusarvioinnin lähtökohdiksi sekä hanke-ennusteiden vertailutiedoiksi. Verkko-
taso tarkoittaa tässä pääverkkoa. Verkkotason ennusteisiin sisältyvät kuitenkin myös alueelliset
suuntaa-antavat arviot liikenteen kehityksestä.
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Kansainvälisen liikenteen ennusteita hyödynnetään arvioitaessa infrastruktuurin riittävyyttä ja
kuljetus-järjestelmien liikennekäytävien kehittämistarpeita. Kansainväliset ennusteet ovat myös
osa kokonaisennustetta.

Kehittämistarpeet

Esiselvityksessä esitettiin joukko kehittämiskohteita, joista suuri osa on toteutunut joko LIIKE-
ohjelman puitteissa tai muissa hankkeissa. Kaikki kehittämishankkeet eivät toki toteutuneet
sellaisenaan, vaan monet ajatukset jalostuivat toteutuksen myötä. Seuraavassa on lueteltu esite-
tyt kehittämishankkeet. Toistaiseksi kokonaan toteuttamatta jääneet ehdotukset on alleviivattu.

1. Liikennesektorin skenaariotyö

• Liikenneskenaariot
• Toimintaympäristön mittareiden kehittäminen
• Toimenpideindikaattorit

2. Tavaraliikenteen kehittämishankkeet

• Ekonometriset mallit
• panos-tuotostauluihin perustuva ennustemenetelmä
• kuljetustapojen kysynnän trendimuutosten arviointimenetelmät ja kuljetustapojen

kustannusjoustojen määrittäminen
• verkollisten muutosten arviointimenetelmät
• transitoliikenteen ennustemenetelmät
• ulkomaankaupan reitinvalintamallien jatkokehitystyö
• paikkatietojen hyödyntäminen tavaraliikenteen ennustamisessa

3. Henkilöliikenteen kehittämishankkeet

• joukkoliikenteen verkkojen ja linjastojen päivitys
• nykytilanteen liikennemäärätietojen hankkiminen ja tilastointi
• elämäntapatottumusten ja arvojen muutosten vaikutukset liikkumiseen
• lyhyen ja keskipitkän aikavälin aikasarjamallit
• liikennemallien päivitys HLT1998-1999 aineistolla
• väestön ja työpaikkojen sijoittumisen malli
• kansainvälisen liikenteen mallit ja ennusteet
• ajankäyttömallien esiselvitys

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Virpi Pastinen, SCC Viatek Oy
Pekka Iikkanen, SCC Viatek Oy
Petri Blomqvist, SCC Viatek Oy

Työ valmistui marraskuussa 1998.
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Lisää aiheesta

Tavara- ja henkilöliikenteen ennustejärjestelmä; Esiselvitys. Liikenneministeriön julkaisuja 52/
98.

7.2 Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin mallien kehittäminen

Tiivistelmä

Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin ennusteita käytetään mm. liikenne- ja viestintäministeriön
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kokonaistaloudellisessa liikenteen ennustejärjestelmässä
henkilöliikennettä arvioidaan erityisesti yksityisen kulutuksen liikennemenojen määrän perus-
teella ja tavaraliikennettä toimialojen tuotannon määrän sekä tuonnin ja viennin toimialakohtaisen
volyymikehityksen perusteella. Mallin tulokset ovat lähtökohtana lyhyen- ja keskipitkän aika-
välin liikenne-ennusteille, jotka viimekädessä muodostuvat kuitenkin asiantuntija-arvioina.
Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin ennusteita on kuvattu edellä luvussa 4.3.
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Tavoitteet

Työ tavoitteena oli laatia kansantalouden ja kansainvälisen talouden kehitysarvioihin nojaava
liikennepalveluiden kysynnän ennustejärjestelmää ja sillä tehtyjä liikenteen ennusteita vuosille
2000-2005. Kyseessä on ekonometrinen panos-tuotos-malli. Ennusteet perustuvat maaliskuus-
sa 2000 käytössä olleisiin tietoihin.

Tulokset

Mallissa henkilöliikennepalvelujen kysynnän nähdään riippuvan kotitalouksien ostovoiman ja
liikenteen hintojen kehityksestä. Liikennemuodot jaetaan yksityisiin kulkuvälineisiin ja ostet-
tuihin kuljetuspalveluihin kotimaassa ja ulkomailla. Näihin kohdistuvat kulutusmenot heijasta-
vat liikennesuoritteiden kehitystä. Työmatkojen määrään vaikuttaa keskeisesti työllisyys ja työ-
asiamatkat johdetaan tuotantotoiminnan välituotekäytöstä, jonka arviointiin käytetään panos-
tuotosmallia.

Myös tavarankuljetuspalvelujen tuotanto on luonteeltaan välituotekäyttöä, joka on sidoksissa
toimialojen tuotannon määrän kehitykseen. Maantie- ja rautatiekuljetuksiin vaikuttavat pää-
osin samat toimialat. Keskeisimmin vaikuttavia toimialoja ovat elintarviketeollisuus, metsäte-
ollisuus, kemiateollisuus, metalliteollisuus ja kauppa. Merivientikuljetuksissa tonnimääräisesti
merkittäviä toimialoja ovat paperi- ja puutavarateollisuus, kemianteollisuus ja metalliteollisuus.
Merituonnissa näkyvät taas raakaöljyn, kivihiilen, malmien, muiden mineraalien, kemianteolli-
suuden ja perusmetalliteollisuuden tuotteet. Kotimaisten kuljetusten ja tuonnin merikuljetusten
kehitystä määrittäviä toimialoja on panos-tuotosmallissa yli kolmekymmentä. Toimialojen viennin
kehitys näkyy puolestaan merikuljetusten volyymissä. Transitovienti kytkeytyy läntisten vienti-
markkinoiden kysyntään ja kansainväliseen teollisuuden raaka-ainehintojen kehitykseen. Tran-
sitotuonnissa ratkaisevaa on Venäjän talouden kehitys.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Olavi Rantala, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
Juha Kinnunen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
Reijo Mankinen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos

Lisää aiheesta

Liikenteen kehitys vuoteen 2005 kokonaistaloudellisella liikenne-ennustejärjestelmällä arvioituna.
Liikenneministeriön julkaisuja 26/2000.
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7.3 SAMPERS -henkilöliikennemallin soveltuvuus ja
siirrettävyys Suomeen

Tiivistelmä

LIIKE-ohjelmassa selvitettiin ruotsalaisen SAMPERS-liikennemallin siirrettävyyttä Suomeen.
Periaatteellisella tasolla mallin siirto on mahdollinen, mutta käytännössä mallin käytön ja yllä-
pidon katsottiin olevan liian työlästä. Liikenne-ennusteiden laatiminen SAMPERS-mallilla vaatii
nykyisillä laitteilla kohtuullisen paljon aikaa ja resursseja.

Tavoitteet

Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko ruotsalainen SAMPERS-malli siirtää Suomeen ja mil-
lä ehdoilla siirto olisi mahdollinen.

Tulokset

SAMPERS henkilöliikennemallin kehittämisen tavoitteena oli luoda Ruotsiin henkilöliikenne-
mallisto, joka mahdollistaa liikennejärjestelmän yhtenäistetyn suunnittelun ja infrastruktuurin
kysynnän ja liikenteen palvelutason arvioinnin sekä yksittäisissä hankkeissa että laajoissa
investointiohjelmissa. Lisäksi mallilla voidaan arvioida hinnoittelupolitiikkojen vaikutuksia.

Mallin tilaajana oli Ruotsin kansallinen liikennetietohallinnon keskusorganisaatio SIKA.
Kehittämistyön kustannukset olivat noin 13 Milj. SEK. Myöhemmin mallin käyttö on ja ylläpi-
to on kuitenkin hajautettu sektorikohtaisille vastuuviranomaisille. Kussakin organisaatiossa on
tehtävään koulutetut henkilöt, jotka vastaavat tästä työstä.

SAMPERS-mallin käyttöliittymä on rakennettu havainnolliseksi, vaikka itse malliajot vaativatkin
runsaasti tietokoneaikaa ja tarvittavien lähtötietojen määrä on mittava. Liikennejärjestelmän
kuvaukseen käytetään Emme/2-ohjelmistoa. Joukkoliikenteen erityistarjonta, kuten nopeat ju-
nat, on eritelty.

SAMPERS- liikennemallit perustuvat laajaan henkilöliikennetutkimukseen. Mukana ovat niin
paikalliset matkat kuin kansalliset pitkät matkat ja kansainväliset matkatkin. Väestö on jaettu
kymmeneen väestöryhmään.

SAMPERS sovelluksessa on viisi seutualuetta ja näiden sisällä yhteensä 6000 pienaluetta. Tarkan
aluejaon avulla päästään paikallisten matkojen tarkasteluun ja tarkasteluihin liikenneverkkotasolla.

Ruotsalaista mallijärjestelmää ei olla siirtämässä sellaisenaan Suomeen, mutta mallityöhön liit-
tyvästä yhteistyöstä ja osallistumisesta on saatu hyviä kokemuksia. Näitä kokemuksia voidaan
hyödyntää, kun mallityö tulee ajankohtaiseksi Suomessa.
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Kehittämistarpeet

Liikenteen alueiden välisillä tai verkkoennusteilla voidaan arvioida kaupungistumisen, väestö-
kehityksen, yksittäisten liikenneinvestointien tai investointiohjelmien sekä liikenteen politiikka-
keinojen vaikutuksia sellaisella tasolla, joka ei yleisennusteissa ole mahdollista. Liikenneskenaa-
rioissa tarkastellaan erilaisia tulevaisuudennäkymiä, mutta näiden vaikutukset liikenteeseen ja
edelleen liikenteen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset voivat jäädä epäselviksi. Esimerkiksi
vuonna 1997 laaditussa Suomen liikennejärjestelmän visio 2020 –työssä vasta alueiden välis-
ten liikenne-ennusteiden laatimisen jälkeen voitiin havaita, millaisia yhteiskuntataloudellisia
vaikutuksia eri skenaarioista ja visioista aiheutuu. Työssä laadittiin ympäristöpainotteinen, mark-
kina- ja kysyntäpainotteinen ja tasa-arvopainotteinen visio Suomen liikennejärjestelmästä. Näi-
den skenaarioiden vaikutukset osoittautuivat osittain ennakkokäsitysten vastaisiksi. Vastaavan-
kaltainen tarkastelu voitaisiin tehdä nykyisistä skenaariotarkasteluista, mikäli Suomessa olisi
käytössä valtakunnallinen liikennevirtamalli.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Björn Silfverberg, LT-Konsultit Oy
Staffan Algers, Transek Ab
Heikki Kaner, VTT

7.4 TRANSIMS-väestötiedoista liikenteen simulointiin

Tiivistelmä

Perinteisillä henkilöliikenteen malleilla ennustetaan matkojen määrän, suuntautumisen ja kulkuta-
pojen käytön kehitystä. Tätä ajattelutapaa voidaan täydentää mallintamalla matkojen sijasta
liikkumista vaativia toimintoja. Kaikki nykyisin liikkumista vaativat toiminnot eivät tulevaisuu-
dessa välttämättä synnytä matkoja. Siten esimerkiksi etätyön, sähköisen asioinnin ja virtuaali-
palvelujen vaikutuksia liikenteeseen voitaisiin paremmin arvioida toimintoja kuin matkoja
mallintamalla. Nykymuodossaan käytettävissä olevat ohjelmistot ovat kuitenkin varsin moni-
mutkaisia, mikä tuli esille arvioitaessa TRANSIMS-ohjelmiston käyttömahdollisuuksia Suo-
messa. Siten liikenteen ennustamiseen soveltuvia aktiviteettimalleja joudutaan vielä odottamaan.

Tavoitteet
Tässä työssä tavoitteena oli arvioida TRANSIMS-ohjelmiston soveltuvuutta Suomeen. Työssä
on raportoitu ohjelmiston päätoimintaperiaatteet ja koekäytetty ohjelmistoa.

Tulokset

TRANSIMS (Transportation Analysis and SIMulation System) on liikenne-ennustejärjestelmä,
jonka tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkat tiedot ennustetun liikenteen määrästä ja vai-
kutuksista, kuten ilman saastumisesta. Työssä arvioitiin ohjelmiston ja sen eri moduulien sovel-
tuvuutta suunnittelutyön välineeksi Suomessa.
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Tärkeimpiä ohjelmiston etuja on, että matkojen sijasta tarkastellaan aktiviteetteja, jotka synnyttä-
vät matkoja. Toinen tärkeä etu on, että liikenteen sijoittelu liikenneverkolle perustuu mikrosimu-
lointiin. Toisaalta ohjelmisto vaatii myös erittäin tarkkoja lähtötietoja ja näiden tietojen keräämi-
nen on työlästä. TRANSIMS ei korvaa liikenteen kysynnän mallintamisessa nykyisin käytössä
olevia mallityyppejä, vaan se tuo esille uuden tavan soveltaa neliporrasmallia. TRANSIMS-
ohjelmisto on toteutettu modulaarisena, joten tarvittaessa sen toimintaa voidaan parantaa kor-
vaamalla yksittäisiä moduuleja toisilla.

Kehittämistarpeet

Aihepiiriin liittyvinä kehittämisideoina työssä tulivat esille

• aktiviteettitutkimuksiin liittyvä perustutkimus ja niiden käyttö liikenne-ennusteissa
• kaupunkiseutujen tai koko Suomen liikenneverkon kuvaus paikkatietoaineistoja

hyödyntämällä
• soluautomaatteihin perustuvan mikrosimuloinnin tutkiminen
• TRANSIMS päästömallin vertailu muilla malleilla laskettuihin tuloksiin
• Suomen Ilmatieteen laitoksen päästöjen leviämismallin vertailu Yhdysvalloissa

kehitettyihin vastaaviin malleihin
• liikenteen kysynnän mallintaminen yksilölähtöisesti ilman osa-aluejakoa paikka-

tietomuotoisia väestö- ja maankäyttötietoja hyödyntämällä.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Iisakki Kosonen, TKK
Jari Kurri, TKK
Ville Lehmuskoski, TKK
Pekka Horttanainen, TKK
Matti Pursula, TKK

Lisää aiheesta

TRANSIMS - väestötiedoista liikenteen simulointiin. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä
ja muistioita B11/2001.
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8 Ennusteiden yhtenäisyyden kehittäminen

8.1 Tutkimusmenetelmän vaikutus henkilöliikennetutkimuksen
luotettavuuteen

Tiivistelmä

Henkilöliikennetutkimuksissa kerätään tietoja liikkumistottumuksista liikennejärjestelmän suun-
nittelua ja päätöksentekoa varten. Tavoitteena on saada käsitys ihmisten liikkumisesta ja liikku-
mistottumuksiin vaikuttavista syistä. Aineistoja tarvitaan liikennejärjestelmän suunnittelussa,
liikenteen mallintamisessa ja liikenne-ennusteiden laatimisessa.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten tutkimusmenetelmä vaikuttaa henkilöhaastattelututki-
musten luotettavuuteen. Tutkimusten laatua heikentäviä virhelähteitä ovat vastauskato, mittausvir-
he (mm. lyhyet matkat postikyselyssä), kehikkovirhe (puhelinhaastattelussa henkilöt, joilla ei ole pu-
helinta) ja otantavirhe, jonka suuruuteen otoskoko vaikuttaa. Puhelinhaastatteluin on vaikea ta-
voittaa paljon liikkuvia. Postikyselyssä ongelmana on saada myös vähän matkoja tekevät vastaamaan.

Työssä käytettiin Turun seudun tutkimuksen aineistoa, jossa päämenetelmä oli postikysely ja
taustatietojen lisäksi pyydettiin tietoja kahtena peräkkäisenä arkipäivänä tehdyistä matkoista.
Kahdessa muussa pelkkään postikyselyyn perustuvassa menetelmässä tutkittiin muistutus-
kirjeiden määrän vaikutusta ja yksipäiväistä matkapäiväkirjaa. Neljännessä menetelmässä haas-
tateltiin puhelimitse.

Mahdollisimman yhtenäiset lähtötiedot ovat välttämättömiä, jotta liikenne-ennusteiden laati-
mista ja käyttöä voitaisiin yhtenäistää ja ennusteiden uskottavuutta parantaa.

TUTKIMUS VUOSI TARKEMPI TUTKIMUS PERUS OTOS VASTAUS VASTAUS
AIKA TYYPPI JOUKKO PROSENTTI KARHUJA

Jyväskylä 1989 10.4.-18.5. postikysely 18-74 9 756 45% 1
(ma-to)

Oulun seutu 1989 11.9.-10.10. postikysely >7 (matkapäiväkirja) 3 923 48% 3
(ti-to) >18 (myös taustatiedot)

Kotka 1991 2.-17.5. puhelinhaastattelu >7 ei voida ei voida ei voida
(ma-to, pe) määrittää määrittää määrittää

Hämeenlinnan 1995 maalis-huhtikuu puhelinhaastattelu/ 7-75 (matkapäiväkirja), 1 200 matkapäiväkirja ei voida
seutu (arki) postikysely >18 (myös taustatiedot) 48% määrittää

Pääkaupunki- 1995 18.9.-12.10. puhelinhaastattelu/ >7 8 065 38% ei voida
seutu (ma-to) postikysely määrittää

Tampereen 1996 18.-22.11. postikysely >15 14 947 23% 0
seutu (ma-su) (jaettuja

lomakkeita)

Vaasan seutu 1997 17.-20.3. postikysely 7-90 9 842 36% 0
(ma-to)

Turun seutu 1997 20.-23.10. ja postikysely/ 7-90 21 000 43% 1/3
3.11.-4.12. (ma-to) puhelinhaastattelu

Forssan seutu 1998 26.-28.5. (ti-to) postikysely 18-75 2 500 23% 0

KEHYLI 1998 22.9.-8.10., puhelinhaastattelu/ 7-90 12 000 38% ei voida
(29.8.-7.11.) (ti-to) postikysely määrittää
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Tavoitteet

Tavoitteena oli selvittää, miten tutkimusmenetelmä vaikuttaa ilmoitettujen matkojen määriin ja
muihin, mm. liikenne-ennusteiden laadinnassa käytettäviin muuttujiin. Eri seuduilla tehtävät
tutkimukset tulee saada vertailukelpoisiksi ja niiden laatua tulee parantaa.

Tulokset

Yksi- ja kaksipäiväisen matkapäiväkirjan erot olivat melko pieniä. Postikyselyissä tarvitaan
yksi karhukierros, mutta useammista kierroksista ei ole merkittävää lisähyötyä. Puhelinhaastat-
teluissa numeroon on yritettävä soittaa 5-10 kertaa. Postikysely saattaa olla joissakin tapauksis-
sa puhelinhaastattelua sopivampi menetelmä, mutta puhelinhaastattelua pidetään yleensä luotet-
tavampana.

Postikyselyjen laadussa on vielä paljon kehitettävää. Vastausten koodausvaiheessa tulee tehdä
samantyyppisiä loogisuus- ja virhetarkasteluja kuin puhelinhaastatteluissa tehdään jo haastatte-
lun aikana.

Postikyselyyn vastaamattomat eivät muodosta yhtenäistä joukkoa, vaan mukana on sekä keski-
määräistä enemmän että keskimääräistä vähemmän liikkuvia.

Kehittämistarpeet

Jatkossa esitetään tehtäväksi seuraavat tutkimukset:

1. Vertaillaan eri menetelmiä ja näiden kykyä tuottaa kaupunkialueiden matkamatriisi
2. Selvitetään lyhyiden matkojen ja kävellen tai polkupyörällä tehtävien matkojen

todellinen määrä
3. Selvitetään matkan eri vaiheiden yksityiskohdat
4. Henkilöliikennetutkimuksissa tiedonkeruumenetelminä käytetään vaihtoehtoisia

vastaustapoja rinnakkain

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

TTKK, Jari Kurri ja Nina Karasmaa
Helmikuu 1999

Lisää aiheesta

Tutkimusmenetelmän vaikutus henkilöliikennetutkimuksen luotettavuuteen. Liikenneministe-
riö, mietintöjä ja muistioita B1/99.

Suositus alueellisten liikennemallien yhtenäistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön jul-
kaisuja 33/2001.
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8.2 Suositukset alueellisten henkilöliikennetutkimusten
yhtenäistämiseksi

Tiivistelmä

Alueelliset henkilöliikennetutkimukset on perinteisesti toteutettu osana liikennejärjestelmäsuun-
nittelua tai erillistutkimuksina. Niitä käytetään alueen liikenteen nykytilan selvittämiseen. Tutki-
mukset ovat tarpeen kehitettäessä alueellisia liikennemalleja ja arvioitaessa uusien hankkeiden vai-
kutuksia liikkumiseen. Tätä kautta ne ovat eräs lähtökohta yhteiskunnallisille vaikutusarvioille.
Lisäksi tutkimuksilla on tärkeä rooli, kun verrataan alueelle ominaista liikkumista muihin seutuihin.

Tausta ja tavoitteet

Alueellisten henkilöliikennetutkimusten keskeinen ongelma on ollut, että eri alueilla toteutettu-
jen tutkimusten tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään ja tutkimusten laatu on vaihdel-
lut. Työn tavoitteena oli antaa suositukset alueellisten henkilöliikennetutkimusten yhtenäistä-
miseksi ja samalla laadun parantamiseksi.

Tulokset

Kun henkilöliikennetutkimukset toteutetaan yhtenäisellä tavalla, tulee tutkimusten vertailu
mahdolliseksi. Jatkossa tutkimusten perusrungot noudattavat samaa muottia. Yhteinen perusrunko
sallii kuitenkin alueellisten erityispiirteiden ja erityiskysymysten tulla esille, koska tutkimuk-
seen voidaan liittää tarpeellisia lisäkysymyksiä. Tätä periaatetta noudattaen työssä annettiin

• suositukset tutkimusajankohdalle, otokselle ja tutkimusmenetelmälle
• yhteiset määritelmät mm. matkakäsitteille
• ohjearvot tiedonkeruun onnistumiselle ja ohjeet tunnuslukujen laskemiseksi.

Tutkimusmenetelmä, tutkimusajankohta ja otos

Puhelinhaastattelu on suositeltavin menetelmä, koska siinä haastattelija on vuorovaikutuksessa
vastaajan kanssa ja voi tarvittaessa täsmentää kysymyksiä. Ihanteellisessa tilanteessa puhelin-
haastattelua voidaan täydentää joko käyntihaastattelulla tai vähintään postikyselyllä, jotta myös
ne henkilöt, joita ei tavoiteta puhelimitse, voivat vastata tutkimukseen.

Alueellisen henkilöliikennetutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi ai-
kaa. Aikataulua arvioitaessa on myös otettava huomioon, että määrätyt ajankohdat, esimerkiksi
keskikesä, keskitalvi ja lomakaudet ovat epäedullisia tutkimusajankohtia.

Tutkimukset on suositeltavaa toteuttaa syys-lokakuussa, mieluiten niin, että tutkimus toteute-
taan kaikkina viikonpäivinä sekä arkena (ma-to) että viikonloppuna (pe-su). Sääolosuhteiden
vuoksi Pohjois-Suomessa tutkimukset kannattanee ajoittaa heti syyskuun alkuun, kun taas Ete-
lä-Suomessa näitä voidaan jatkaa vielä pitkälle lokakuuhun.
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Henkilöliikennetutkimuksen perusjoukoksi suositellaan valittavan kaikki kuusi vuotta täyttä-
neet alueella henkikirjoitetut henkilöt. Hyvänä lähtökohtana on, että perusjoukko valitaan alu-
eellisesti työssäkäyntialuetta vastaavasti. Siten ydinkuntien lisäksi perusjoukkoon kuuluvat myös
kehyskunnat.

Määritelmiä

Henkilöliikennetutkimusten tulokset ovat vertailukelpoisia, kun eri tutkimuksissa noudatetaan
yhteneviä määritelmiä. Henkilöliikennetutkimuksissa toivotaan käytettävän liikenne- ja viestintä-
ministeriön suosituksen mukaisia kysymyksiä ja määritelmiä.

Matka
Matka on siirtymistä paikasta toiseen, esimerkiksi kotoa
kauppaan tai työpaikalle. Meno ja paluu ovat erillisiä
matkoja. Matkoiksi luetaan kaikki matkat, myös ly-
hyet, jos ne ulottuvat pihapiirin ulkopuolelle. Piha-
piiri voi tarkoittaa vastaajan oman kodin pihapiiriä
tai muuta sen hetkistä asuinpaikkaa. Matka koos-
tuu yhdestä tai useammasta osamatkasta.

Osamatka
Osamatka tarkoittaa keskeytyksetöntä liikkumis-
ta yhdellä ja samalla kulkutavalla sisältäen odo-
tusajan välittömästi ennen liikkumisen alkamista
tai tämän aikana. Uusi osamatka alkaa, kun

• kulkutapa vaihtuu
• matkan aikana poiketaan ohimennen jossain
• matkalle otetaan mukaan henkilö tai joku

poistuu matkaseurueesta.

Matkaketju
Matkaketju on peräkkäinen jono matkoja ja mat-
kan osia, jotka alkavat ja päättyvät samaan pistee-
seen - yleensä kotiin ja joskus esimerkiksi työpaikal-
le. Matkaketjulla tarkoitetaan siirtymistä paikasta toi-
seen tai useampaan määräpaikkaan. Matkaketju sisältää
koko sen ajan, jonka henkilö on poissa lähtöpaikasta.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksessa keskeisessä asemassa ovat tutkimushenkilökunnan koulutus, koe-
tutkimusten toteutus sekä seuranta työn aikana. Jälkikäteen työn laatua voidaan arvioida tunnus-
luvuilla, jotka kuvaavat tiedonkeruun onnistumista ja tulosten luotettavuutta.
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Ohjearvot tiedonkeruulle puhelinhaastattelussa

Osuus otoksesta
Puhelinnumeroita ei löydetä alle 15 %
Ei tavoiteta puhelimitse alle 7 %
Kieltäytyneitä alle 12 %
Ei voida haastatella (ikä, kielikysymykset ym.) alle 2 %
Onnistuneita haastatteluja yli 65 %

Yhteensä 100 %

Tulosten tilastollista luotettavuutta suositellaan arvioitavaksi tunnuslukujen luottamusvälin avulla.
Luottamusvälit ilmoitetaan kaikille keskeisille tunnusluvuille: vuorokauden matkaluku, vuoro-
kauden kokonaismatkasuorite ja vuorokauden kokonaismatka-aika.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Työhön osallistuivat:
M. Kivari, Traficon Oy
V. Pastinen ja T. Pentilä, SCC Viatek Oy
J. Kurri, J-M Laakso ja Nina Karasmaa, TKK
T. Vesajoki, A.Korhonen ja J. Leinonen Suunnittelukolmio Oy
R. Murto TTKK

Suositukset julkaistiin kesäkuussa 2000.

Lisää aiheesta

Suositukset alueellisten henkilöliikennetutkimusten yhtenäistämiseksi. Liikenneministeriön jul-
kaisuja 28/2000

Henkilöliikennetutkimus 1998-1999. Liikenneministeriön julkaisuja 43/1999.

Liikkumisen tunnusluvut aluetasolla. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2002.

Esite: Alueellisten henkilöliikennetutkimusten yhtenäistäminen; Suositukset

Esitelmä Väylät- ja liikenne 2000-tapahtumassa ”Henkilöliikennetutkimukset – alueellisten ja
valtakunnallisten intressin yhteensovittaminen”, Markku Kivari, Virpi Pastinen.
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8.3 Suositus alueellisten liikennemallien yhtenäistämiseksi

Tiivistelmä

Työssä on tarkasteltu Suomessa viime vuosina tehtyjen alueellisten liikennejärjestelmäsuun-
nitelmien ennusteita ja niiden perustana olevia liikennemalleja, jotka sisältävät hyvin eri tasoi-
sia ratkaisuja. Tärkeimmät liikennemallin valintaan vaikuttaneet reunaehdot olivat seudun omi-
naispiirteet, olemassa olevat mallijärjestelmät sekä suunnitteluun käytettävissä olevat resurssit.

Tavoitteet

Työn tarkoituksena on ollut kartoittaa seudullisten liikenne-ennusteiden nykytila ja käytetyt
mallijärjestelmät. Tavoitteena on ollut vertailla erilaisten ennustejärjestelmien toimivuutta sekä
antaa suosituksia liikennemallien käytöstä.

Tulokset

Mallijärjestelmän määrittelyn ja valinnan lähtökohtana pitää olla alueen tarpeet ja olosuhteet:
millä aikajänteellä, minkälaisiin suunnittelun ja päätöksenteon ongelmiin malleilla haetaan rat-
kaisua ja mitä resursseja alueella on käytettävissä. Luontevasti tämä valinta voidaan tehdä
liikennejärjestelmäsuunnittelun tarveselvityksessä.

Realistiset tavoitteet ovat tärkeitä. Usein odotusten ja käytännön välillä on ristiriitaa: käytössä
on strategisen tason yleisennuste, mutta siltä odotetaan vastauksia yksityiskohtaisiin ratkaisui-
hin. Siksi liikennejärjestelmäsuunnitelman määrittelyyn kannattaa panostaa riittävästi, jotta
odotukset ovat oikealla tasolla.

Valittu mallijärjestelmä vaikuttaa suoraan siihen, millaisia ja kuinka laajoja tutkimuksia alueel-
la joudutaan tekemään. Mallijärjestelmän tärkein ominaisuus on sen kyky tuottaa vastauksia
juuri alueen liikennejärjestelmän tulevaisuudesta ja suunnitteluongelmista nouseviin kysymyk-
siin. Mallijärjestelmään vaikuttaa myös maankäytön suunnittelun valmius tuottaa omia suunni-
telmiaan ja ennusteitaan liikennesuunnittelun lähtökohdiksi.

Neliporrasmallin käyttö on perusteltua, jos

• seutu on kasvava ja maankäytön suunnittelu on samanaikaisesti käynnissä
• halutaan testata erilaisia liikennepolitiikkoja
• on tarvetta uusille liikennehankkeille
• joukkoliikenne on todellinen vaihtoehto yksilölliselle liikenteelle
• tarkasteluajanjakso on yli viisi vuotta

Lyhyen aikajänteen ennusteisiin saattaa riittää pelkkä liikennejärjestelmän nykytilan kuvaus,
jota voidaan helposti muokata esim. alueittaisilla kertoimilla. Liikennemallin tulisi tuottaa mo-
nipuolista tietoa erilaisten liikenteen toimintaympäristön muutosten vaikutuksista eri liikenne-
muotoihin.
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Tavoitteena on tuottaa laadukasta tietoa liikennejärjestelmän tilasta päätöksenteon tarpeisiin.
Tiedon tarvitsijalle ei mallin rakenne tai toimintatapa ole oleellinen kysymys. Tärkeämpää on,
ovatko tulokset luotettavia ja onko ne esitetty ymmärrettävässä muodossa.

Hyvä ja selkeä ennusteen esitystapa on tärkeä ennusteiden hyväksyttävyyden kannalta. Samoin
laskentamenetelmän ymmärrettävä esittäminen on tärkeää, jotta tuloksiin voisi luottaa. Toisaal-
ta hyvällä esitystavalla ei korjata puutteellista sisältöä.

Useista työssä tarkastelluista mallijärjestelmistä ei ollut lainkaan teknistä raporttia. Jos laskenta-
menetelmää ei ymmärretä, se on omiaan heikentämään luottamusta tuloksiin. Mallien tilaajat
kaipasivat tietoja mallien toiminnasta ja mahdollisista käyttökohteista.

Liikennemallien käytössä törmätään usein dilemmaan: Mallien pitäisi vastata monimutkaisiin
tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin, mutta samalla niiltä vaaditaan helppokäyttöisyyttä. On
selvää, että yksinkertaisella mallilla ei pystytä vastaamaan moniulotteisiin kysymyksiin luotet-
tavasti. Toisaalta liikennemallitöiden resurssit ovat usein olleet niin suppeat, että alueellisissa
liikennemallijärjestelmissä ei ole yritettykään panostaa järjestelmän helppokäyttöisyyteen. Tilaaja-
organisaatiolla tulisi olla valmius soveltaa sekä ylläpitää mallijärjestelmää myös jatkossa tai
ainakin mahdollisuus siirtää järjestelmä muiden konsulttien käyttöön.

Kehittämistarpeet

Liikennemallien käytettävyyttä voidaan jatkossa edistää kiinnittämällä erityisesti huomiota
liikennemallien dokumentointiin, varaamalla riittävästi resursseja itse liikennemallityöhön sekä
järjestämällä liikennemallien käyttökoulutusta. Erityisesti eduksi on, jos tilaajaorganisaatiolla
on mahdollisuus ottaa liikennemallit käyttöön jo varsinaisen mallityön aikana.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Petja Partanen, Matrex Oy

Lisää aiheesta
Suositus alueellisten liikennemallien yhtenäistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön jul-
kaisuja 33/2001.

8.4 Hanke-ennusteiden laadinta

Tiivistelmä

Työssä tarkasteltiin liikenne-ennusteiden käyttöä liikennesuunnittelussa ja hankearvioinnissa
sekä selvitettiin liikenne-ennusteille asetettavia yleisiä ja hankekohtaisia vaatimuksia. Tulokse-
na esitettiin liikenne-ennustemenetelmät sekä ohjeita hankkeiden liikenne-ennusteiden ja hanke-
arviointien laatimiseksi.
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Hanke-ennusteohjeissa luetellaan tarvittavat lähtötiedot ja kuvataan, miten ne selvitetään. Oh-
jeissa esiteltiin myös ennusteisiin liittyviä herkkyystarkasteluja ja menetelmiä niiden laatimi-
seen sekä esimerkkejä hanke-ennusteen dokumentoinnista ja tietoaineiston tallennuksesta.

Ohjeiden taustaksi analysoitiin noin 20 viime vuosina tehtyä eri tyyppistä hanke-ennustetta.
Lisäksi käytettiin lähtötietona työryhmän kokemuksia hanke-ennusteista, kirjallista aineistoa
kotimaasta sekä ulkomaisia liikenne-ennusteohjeita.

Tavoitteet

Tavoitteena oli selkeyttää ohjeita hankkeiden liikenne-ennusteiden ja niiden osalta myös hanke-
arviointien laatimisesta. Yhtenäisillä ohjeilla pyrittiin parantamaan mahdollisuutta arvioida, millä
lähtötiedoilla ja menetelmillä ennusteen tulos on syntynyt. Ohjeilla pyrittiin myös parantamaan
eri hankkeiden liikenne-ennusteiden vertailukelpoisuutta ja edistämään ennusteiden tulosten
oikeaa tulkintaa päätöksenteossa.

Tulokset

Nykyisissä hanke-ennusteissa todettiin olevan useita puutteita: liikenne-ennusteilla on voinut
olla erilaisia lähtöoletuksia väestöennusteiden tai taloudellisen kehityksen suhteen, ennusteet
on laadittu vain kyseisen liikennemuodon edustajien toimesta, ennusteet eivät välttämättä ole
keskenään vertailukelpoisia, osa liikenteestä on jäänyt käsittelemättä, ennusteissa ei ole riittä-
västi otettu huomioon muita hankkeita, hanke-ennusteisiin ei yleensä ole sisältynyt herkkyys-
tarkasteluja ja ennusteista ei yleensä ole tehty jälkiseurantaa ja –arviointia. Puutteiden vuoksi
hankkeiden perusteena olevien liikenne-ennusteiden tulokset asetetaan joskus kyseenalaisiksi.

Ohjeessa kuvataan hanke-ennusteelle asetettavat vaatimukset, käytettävät menetelmät ja mene-
telmän valinta, ennusteissa käytettävät lähtötiedot, menetelmän ja tulosten arviointi sekä ennus-
teen dokumentointi ja ennusteaineiston tallennus.

Kehittämistarpeet

Hanke-ennusteiden laatimisen menettelytapoja ja ohjeita tulee edelleen kehittää näiden ensim-
mäisten ohjeiden jälkeen. Hanke-ennusteita koskevia ohjeita esitetään tarkistettavaksi muuta-
man vuoden käyttökokemusten jälkeen.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Teuvo Leskinen ja Aulis Palola, Suunnittelukeskus Oy
Tapani Särkkä, Matrex Oy
Heikki Haila, SITO-Yhtiöt Oy
Joulukuu 1998
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Lisää aiheesta

Hanke-ennusteiden laadinta. Liikenneministeriön julkaisuja 54/98.
Ohjeet liikenne-ennusteiden käytölle tieinvestointien hankearvioinneissa. Tiehallinto 2002.

8.5 Kuntalaisten tarpeiden kartoittaminen liikennesuunnittelussa

Tiivistelmä

Työssä tarkasteltiin liikenteen loppukäyttäjien, kansalaisten ja kuntalaisten, tarpeiden kartoit-
tamista osana liikenteen ennakointia ja liikennesuunnittelua. Työssä esitettiin syvällisemmin
yksi konkreettinen menetelmä kartoittaa kuntalaisten odotuksia ja kokemuksia liikenteen eri
osatekijöiden ja koko liikennejärjestelmän osalta.

Kuntalaisten tarpeita kartoittava tutkimusmenetelmä täydentää perinteistä liikennetutkimusta
sekä tuottaa myös kokonaan uutta tietoa, joka ei kuulu perinteisen liikennetutkimuksen piiriin.
Tarpeiden kartoittamisella saadaan tietoa kuntalaisten liikkumistottumusten lisäksi siitä, kuin-
ka ihmiset haluaisivat liikkua ja kuinka nykyisiä liikkumisolosuhteita voitaisiin entisestään
parantaa. Päätöksentekijät saavat lisätietoa kulkumuotojen kehittämisen priorisointiin ja pää-
töksenteon kannalta keskeisten teemojen hahmottamiseen.

Tutkimus tuo esille konkreettisia kehittämistarpeita ja keskittyy vain niihin asioihin, joihin suun-
nittelussa ja päätöksenteossa voidaan aidosti vaikuttaa. Kehittämistarpeet suhteutetaan muihin
kilpaileviin hankkeisiin, koska toteuttamismahdollisuudet ovat usein rajalliset.

Kuntalaisten tarpeiden analysointi toteuttaa hallinnon avoimuuden kehittämistavoitteita ja to-
dellisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistavoitteita.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada kokonaiskuva kansalaisten vaikuttamiseen liittyvistä suuntauksista lain-
säädännön ja hallinnon kehittämistä koskevien suositusten osalta. Toisena tavoitteena on konk-
retisoida tarvepohjaisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja saatuja tuloksia liikennesuunnittelussa.

Tulokset

Työssä on esitetty tutkimusmenetelmä kartoittaa kuntalaisten tarpeita, odotuksia ja kokemuk-
sia. Tutkimusmenetelmä täydentää perinteistä liikennetutkimusta ja tuottaa kokonaan uutta tie-
toa sekä tuo uusia liikenteen osa-alueita liikennetutkimuksen piiriin.

Perinteisten liikennetutkimusten ja liikennemallipohjaisen suunnittelun rinnakkaistyökaluksi
sekä eri ongelmien ratkaisua ohjaamaan ehdotetaan käytettävän tarpeisiin perustuvaa lähesty-
mistapaa. Ongelmanratkaisua haetaan kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarpeiden analysoinnilla.
Tavoitteena on hakea kokonaiskuvaa siitä, millä tavalla seudun liikenteeseen liittyviä asioita on
hoidettu ja miten ne tulisi hoitaa.
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Tulokset antavat hyvää pohjaa asiantuntija-arvioinneille, joita voidaan käyttää täydentämään
liikennemallien antamia tuloksia liikenteen tulevaisuudesta. Kuntalaisten tarpeiden kartoittaminen
antaa päätöksentekijöille tietoa liikennemuotojen kehittämisen priorisointiin ja tuo esille konk-
reettisia kehittämistarpeita.

Kuntalaisten tarpeiden analysointi toteuttaa hallinnon avoimuuden kehittämistavoitteita ja lisää
todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Se on osa laajaa liikenteeseen liittyvää vuoropuhelua.

Kehittämistarpeet

Jatkokehittämiskohteena on toteuttaa kuntalaisten kuulemistapoja ja kehittää vuorovaikutteista
suunnittelua osana liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Oy Viisikko-Femman Ab, Marko Forsblom ja Juhani Liminka
Insinööritoimisto A-Tie Oy, Heimo Rintamäki
Kesäkuu 2000

Lisää aiheesta

Kuntalaisten tarpeiden kartoittaminen liikennesuunnittelussa. Liikenneministeriön julkaisuja
29/2000.

Kevyen liikenteen tutkimusohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita
B8/2001.

8.6 Kevyen liikenteen mallien kehittämisen edellytykset ja
tutkimustarpeet

Tiivistelmä

Jalankulun ja pyöräilyn osuuksien lisääminen on voimakkaan kiinnostuksen kohteena nykypäi-
vänä. Myös kiinnostus jalankulun ja pyöräilyn mallintamiseen on lisääntynyt. Tässä työssä tarkas-
teltiin viimeaikaisten henkilöhaastatteluiden aineistoilla etupäässä pyöräilyyn vaikuttavia tekijöitä.

Pyöräilyä tarkasteltiin kuuden alueellisen henkilöliikennetutkimusaineiston perusteella. Tarkastel-
tuja aineistoja olivat Oulun seudulla 1989, pääkaupunkiseudulla vuosina 1995 ja 1997, Vaasan
seudulla vuonna 1997, Turun seudulla 1997 ja Keski-Uusimaan ja Hyvinkään–Riihimäen seu-
dulla vuonna 1998 tehtyjen henkilöliikennetutkimusten aineistot.

LIIKE-ohjelmassa on tutkittu myös kevyen liikenteen tulevaisuutta. Tätä aihepiiriä on tarkastel-
tu lähemmin edellä luvussa 4.1.4.
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Tavoitteet

Yhdyskunnan rakentaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Tähän liittyvien vaikutusselvityksien
oleellisena työkaluna ovat erilaiset mallit ja mallijärjestelmät. Tähän asti kevyt liikenne on mo-
nesti jäänyt muita kulkutapoja vähemmälle huomiolle liikennemalleissa.

Mallien tarkkuuden parantamiseksi tarvitaan lisää tietoa siitä, miksi matka päätettiin pyöräillä
tai kävellä. Mallien parantaminen olisi tärkeää, jos halutaan kasvattaa kevyen liikenteen osuut-
ta kaikista matkoista. Näin voidaan arvioida erilaisten toimenpiteiden tehokkuutta.

Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella kevyen liikenteen mallintamisen mahdollisuuksia ja
edellytyksiä liikennemallien kannalta sekä selvittää pyöräilyyn vaikuttavia tekijöitä.

Tulokset

Kävely ja pyöräily ovat suomalaisten arkipäivän liikkumisessa erittäin tärkeitä, noin kolmannes
päivittäisistä matkoista tehdään kävellen tai pyöräillen. Vertailluissa henkilöliikennetutkimuksissa
polkupyörämatkojen osuus tutkimusaineiston kaikista matkoista on välillä 10–16 %.

Tutkimusaineistojen perusteella niin
polkupyörällä, henkilöautolla kuin
joukkoliikenteelläkin liikkuneet vas-
taajat ovat valinneet päivän matkoil-
le sopivan kulkutavan jo päivän en-
simmäiselle matkalle lähtiessään.
Valitulla kulkutavalla tehdään suuri
osa päivän matkoista. Yksittäisen
matkan kulkutavanvalintaan vaikut-
taa voimakkaasti jo tehdyillä mat-
koilla käytetty tai tuleville matkoil-
le suunniteltu kulkutapa.

Tähän mennessä tehtyjen henkilölii-
kennetutkimusten ongelmana on ylei-
sesti aluejaon epätarkkuus. Vaikka
tutkimusaluejaon tiheys keskusta-
alueilla yleensä riittäisikin pyörä-
mallin tarpeisiin, on aluejako muu-
tamien kilometrien päässä keskus-
toista ollut jo niin karkea, että alue-

jako ei palvele kevyen liikenteen suuntautumisen tarkastelua. Jos kaikkien pyörämatkojen suun-
tautumista halutaan mallintaa pitää aineiston määrän lisäksi kiinnittää huomiota myös aluejaon
riittävään tiheyteen. Kevyen liikenteen suuntautumisen arvioimiseksi olisikin tärkeää, että hen-
kilöliikennetutkimuksissa matkatiedot on geokoodattu, jolloin matkan lähtö- ja määränpäät sel-
vitetään tarkasti.
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Kehittämistarpeet

Suosituksiksi jatkotutkimuksiin havaittiin tärkeimmiksi

• tutkia erityisesti päivän kulkutapavalintaa ohjaavaa matkaa (ja matkaketjuja)
• on harkittava pyöräilijöihin kohdennettavia erillistutkimuksia yleisten

liikennetutkimusten yhteydessä

Lisäksi liikennetutkimuksissa suositellaan käytettävän paikkatietopohjaista koodausta.

Tekijät ja työn valmistumisajankohta

Matti Keränen, SCC Viatek Oy
Tuuli Järvi-Nykänen, Jukka Räsänen, VTT
Jukka-Matti Laakso, Nina Karasmaa, TKK

Lisää aiheesta

Kevyen liikenteen mallien kehittämisen edellytykset ja tutkimustarpeet. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön mietintöjä ja muistioita B 10/2001.

Kevyen liikenteen tutkimusohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita
B 8/2001.



75

9 LIIKE-ohjelman arviointia

LIIKE-ohjelman toteutukseen ovat osallistuneet useat eri tahot. Seuraavassa on koostettu kah-
den korkeakoulun (TKK, TTKK), yhden tutkimuslaitoksen (VTT) ja yhden konsulttitoimiston
(Strafica Oy) näkemykset osallistumisestaan ohjelman toteutukseen ja ohjelman merkityksestä
oman toimintansa näkökulmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä LIIKE -tutkimusohjelmassa on käsitelty liikennet-
tä ilmiönä huomattavan laajasta näkökulmasta. Yleisellä tasolla on käyty läpi valtakunnan ja
yleisen tason ennusteiden taustalta löytyviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia ilmiöitä sekä nii-
hin liittyviä mahdollisuuksia ja epävarmuustekijöitä. Tähän kategoriaan kuulunevat myös eri-
laiset tulevaisuusskenaariot ja liikenteen ja tietotekniikan suhdetta selvittäneet tutkimukset. Li-
säksi on tehty tutkimusta, jonka tavoitteena on ollut liikenne-ennustemenetelmien ja ennustei-
den lähtötietojen laadun ja saatavuuden parantaminen. Konkreettisimpana asiana käytännön-
tasolle on tarkoitettu erilaiset ohjeet ja suositukset.

LIIKE-ohjelma on ollut strategisesti merkittävä tutkimusohjelma, jossa on laajasti ja monipuo-
lisesti kartoitettu liikenteen ennustejärjestelmän kehittämismahdollisuuksia Suomessa. Ohjel-
ma on tuottanut valtakunnallisesti merkittävää uutta perustietoa, jota on ollut mahdollista hyö-
dyntää tutkimus- ja kehitystyössä.

Korkeakoulujen tutkijat ovat osallistuneet laajasti LIIKE-ohjelman hankkeiden laadintaan ja on
lisäksi hyödyntäneet LIIKE-ohjelman tuottamia tuloksia ja menetelmiä tutkimus- ja opetus-
toiminnassaan. LIIKE-ohjelman merkittäviä tuloksia korkeakoulujen tutkimustyön kannalta ovat
olleet ennustejärjestelmän kehittämiseen, liikenneskenaarioihin ja ennustemenetelmiin liittyvät
tulokset.

Useissa liikennealan tutkimusohjelmissa korostetaan hyvin paljon käytännönläheisyyttä ja hel-
posti ymmärrettäviä tuloksia. Tällöin jää helposti vähemmälle huomiolle, että ihmisten
liikkumistottumuksia, asenteita ja mielipiteitä kartoittavien tutkimusten tulokset ovat varsin
herkkiä sen suhteen, miten kysymykset muotoillaan ja mitä tutkimusmenetelmiä käytetään.

Korkeakoulumaailmassa arvostetaan sitä, että LIIKE-ohjelmaan on kuulunut myös perustutki-
musta tukevia tutkimushankkeita. Tutkimusohjelmassa on ollut mahdollista arvioida kriittisesti
aikaisempia tutkimus- ja mallinnusmenetelmiä ja testata pilottihankkeissa uusia ideoita ja me-
netelmiä.

Kokonaisuutena LIIKE-ohjelmaa pidetään hyvin jäsenneltynä ja toimivana – niin tekijätahon
näkökulmasta kuin tietojen hyödyntämisenkin kannalta. Erityisesti ohjelman vapaa sisältö on
ollut tutkimuksen kannalta olennainen etu. Nykyisin useissa tutkimusohjelmissa on tarkasti
rajatut tutkimusteemat, jotka antavat hyvin vähän tilaa ideoinnille ja uusien menetelmien kehittä-
miselle. LIIKE-ohjelmaan on voinut ehdottaa ja tehdä aloitteita useaan aihepiiriin liittyvistä
hankkeista. Toisaalta liikenne- ja viestintäministeriö on voinut kohdentaa tutkimusta alueille,
joissa tiedon tarve on suurin.
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Tieto LIIKE-ohjelman tuloksista on tutkijapiireissä levinnyt melko hyvin ja tiedottaminen on
ollut onnistunutta. Esimerkiksi liikenneskenaariot ovat hyvin tunnettuja ja niitä on voitu sovel-
taa useissa eri yhteyksissä.

Avoin vuoropuhelu ministeriön ja tutkimussektorin välillä on LIIKE-ohjelmassa toiminut hyvin
ja ollut osaltaan vaikuttamassa tutkimusohjelman onnistumiseen. Tarvittaessa tukea oli saatavista
ministeriöltä työn toteuttamiseen. Tutkimushankkeiden rahoitusta pidettiin toisissa aihealueissa
liian niukkoina. Kokonaisuutena LIIKE olisi tarvinnut enemmän resursseja, sillä osa aihepiireistä
jäi lähes huomiotta ja toisissa aihealueissa tutkimuksissa ja selvityksissä jouduttiin tyytymään
esiselvitystasoon tai annettuja suosituksia ei päästy vielä toteuttamaan.

Yleisen tason selvitykset ja niistä saadut tulokset soveltuvat parhaiten liikenne- ja viestintä-
ministeriön oman toiminnan ja hallinnonalan väylälaitosten tarpeisiin, näiden osallistuessa oman
roolinsa edellyttämään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tulosten hyödyntäminen liittyy ensisi-
jaisesti valtakunnantason liikennepolitiikkaan, hyödyntäminen alueellisella tasolla tapahtuu
välillisesti liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvän tavoitekeskustelun kautta.

Tutkimukset ovat pureutuneet johonkin konkreettiseksi koettuun ongelmaan tai ovat olleet luon-
teeltaan esiselvityksiä, joiden avulla on haluttu saada tietoa tulossa olevista asioista niiden mer-
kityksen tunnistamiseksi. Tuloksia on hyödynnetty osittain jo LIIKE –tutkimusohjelman puit-
teissa mm. laadittujen suositusten ja ohjeistusten muodossa. Laadittuja selvityksiä voivat var-
masti hyödyntää myös tutkijat, eli tulosten avulla voitaneen ohjata jatkotutkimustarpeita.

LIIKE –ohjelman konkreettisimpia tuloksia konsulttien ja käytännöntekijöiden kannalta ovat
laaditut suositukset ja ohjeistukset sekä ennusteiden laadintaan että ennusteiden edellyttämien
lähtötietojen hankintaan. Ongelmaksi voi muodostua kuitenkin näiden tulosten käyttöönotto,
koska soveltaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Suositusten laatimisen taustalla on ollut pyr-
kimys yhdenmukaistaa käytäntöjä ja siten parantaa laatua ja tulosten vertailtavuutta. Avainase-
massa onkin siten sekä tilaajien että konsulttien motivointi suositusten käyttöönottamiseksi.
Vakiintuneet käytännöt muuttuvat hitaasti ellei ole selkeää osoitusta esimerkiksi tilaajien tahol-
ta, että tulevissa töissä edellytetään ko. suositusten mukaisia käytäntöjä.

Skenaariot ja liikenne-ennusteet –teemaan liittyvät selvitykset antavat hyvän kokonaiskuvan
liikenteen toimintaympäristöstä. Jatkotutkimuskohteena nähtiin tarve arvioida, mitä muutokset
merkitsevät alueellisella tasolla ja verkollisella tasolla. Hyödyntäminen käytännössä tapahtuu
asioiden tiedostamisen muodossa sekä mahdollisten herkkyystarkastelujen kautta.

Ennustetyötä tukevat tutkimukset –teeman alla tehdyt selvitykset liittyvät edellistä teemaa
konkreettisemmin pitkän aikavälin liikenne-ennusteiden laatimiseen ja niihin liittyviin muutos-
tekijöihin. Selvitykset parantanevat pitkällä aikavälillä ennustemenetelmien tarkentumista ja
muodostavat siten varsin tarpeellisen ja hyödyllisen kokonaisuuden.

Ennusteiden lähtötietojen ja niiden saatavuuden parantaminen – teeman alla laaditut selvi-
tykset ovat tarpeellisia, koska käytettävien lähtötietojen ja määritelmien yhtenäistäminen lisää
tulevien suunnitelmien tulosten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Ennustemenetelmien ja –järjestelmien kehittäminen –teeman alla laaditut selvitykset ovat
käytännön tasolta katsottuna varsin yleisellä tasolla ja luonteeltaan pääasiassa esiselvityksiä.
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Teeman alla on selvitetty useita mahdollisia etenemissuuntia ottamatta kuitenkaan selkeää kan-
taa mihin ollaan menossa. Seuraavana vaiheena nähdään tämän osa-alueen kehittäminen.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta arvioituna ajankäytön ja aktiviteettien kautta tapah-
tuvan mallintamisen ja suunnittelun sovelluksia tulisi selvittää myös jatkossa.

Ennusteiden yhteneväisyyden kehittäminen –teeman alla laaditut selvitykset ovat parhaiten
hyödynnettävissä myös käytännön suunnittelutehtävissä. Selvitykset muodostavat kokonaisuu-
den, jonka hyödyt kohdentuvat koko ennuste- ja suunnitteluprosessiin.

Alueellisen suunnittelun kannalta keskeinen eri alueiden keskinäistä vertailtavuutta parantava
asia olisi saada käyttöön valtakunnalliset verkkoennusteet.
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