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ALKU LAUSE 

Tie- ja vesirakennushallituksessa on todettu, että lähinnä suo-
riin vaikutuksiin pitäytyvä tarkastelu ei anna riittävän laajaa 
tukea päätöksenteolle tiehankkeista. Niinpä onkin aloitettu työ 
tarkastelukulman laajentamiseksi kattamaan investointitarkaste-
lussa myös tiehankkeiden ns. epäsuoria (ulkoisia) vaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi tien ja tieliikenteen fyysiset vaikutuk-
set tien lähialueen asukkaisiin (liikkumisvapauden rajoittumi-
nen, melu, saasteet, maisemallisten arvojen muutokset jne.). 

Jäljempänä selostetun tutkimuksen tavoitteena on ollut kysely- 
tutkimuksen keinoin selvitellä suomalaisen taajamaväestön mieli-
piteitä tieliikenteestä ja asuinympäristöstä lähinnä liikenteen 
aiheuttamien haittojen kannalta. Lisäksi on pyritty saamaan sel-
ville vastaajien käsitys varojen käytön tärkeysjärjestyksestä 
erilaisiin liikenneinvestointeihin (ne. preferenssit). 

Tieinvestointien positiiviset vaikutukset on jätetty tässä tutki-
mukeessa tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkimus on tehty TVH:n tiesuunnitteluosastolla. Sitä johtamaan 
perustettiin kesällä 1972 työryhmä, johon kuuluivat TVH:sta tut-
kija Nils Halla (pj.), tutkija Anna-Liisa Sirjamo ja dipl.ins. 
Mauri Ilva, sekä liikenneministeriön liikennesuunnitteluosastol-
ta tutkija Kari Korpela. Tutkimussihteerinä toimi valt.yo. Tarmo 
Halonen Tutkimustoimisto Sosplanista. 

Tutkimukseen liittyvistä atk-tehtävistä on huolehtinut Helsingin 
Yliopiston Laskentakeskus. 

Kyselytutkimusmenetelmä oli preferenssiosaltaan uudentyyppinen 
ja meillä ennen kokeilematon, joten tuloksia on siltä osin tar-
kasteltava jonkin verran varauksellisesti. Tutkimuksessa saatu 
aineisto palvelee ensisij aisesti investointilaskentamenetelmien 
kehittämistä, mutta tutkimus tarjoaa sellaisenaankin uudentyyp- 
pistä ja tuoretta tiet a tausta-aineistoksi keskustelulle liiken-
neinvestoinrieista ja liikennepolitiikasta. 

Helsingissä 17. huhtikuuta 1973 
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LIIKENTEEN HA ITTAVAIKUTTJXSET ELINYNPÄR ISTÖÖN: T IIVISTELMÄ 

1. Liikenteen ympäristövaiku.tukset 

Liikenteen fyysisistä vaikutuksista ympäristöön voidaan laa-
jasti ottaen erottaa kaksi osaa: 

1) alkuperäinen ekologinen ympäristö (eliöt ja niiden epäor-

gaaninen ja orgaaninen elinympäristö) sekä 2) ihminen ja kuit-
tuuriympäristö. Kumpaakin osaa olisi suojeltava ja käsiteltä-
vä siten, että ihmisen perustarpeet voidaan tyydyttää nyt ja 
tulevaisuudessa. Liikenteen on voitu todeta vaikuttaneen hal-

tallisesti koko ekologiseen ympäristöön (ilmaan, veteen, maa-
perään, kasveihin ja eläimiin). 

Tuntuvampia ovat kuitenkin olleet liikenteen haitalliset vai-
kutukset ihmiseen ja kulttuuriympäristöön. Joitakin esimerkke-
jä näistä vaikutuksista voidaan esittää seuraavasti (Lehtonen 
1972): 

- ihminen: 	- toiminnan häiriöt (esimerkiksi 
melun aiheuttama keskustelun 
vaikeutuminen) 

- viihtyisyyden väheneminen (me-
lu, ilman saasteet) 

- psyyl&iset häiriöt (melun aihe-
uttama unen häiriintyminen ja 
keskittymiskyvyn lasku) 

- sairaudet (ilmari saastutnisen 
vaikutukset hengityselimiin, 
loukkaantumiset liikenneonnet-
tomuuksissa) 

- yhteisöt: 

- kaupunkirakenne: 

- materiaalit ja rakenteet: 

- vanhusten, lasten ja vammautu-
neiden eristyminen 

- yhteisöjen hajoaminen 
- liikennepalvelujen epätasai-
nen jakautuminen 

- alueyksiköiden hajoaminen ja 
eristäminen 

- asuntojen muuttuminen työt!-
loiksi 

- vaurioituminen, tuhoutuminen 

- liikenneonnettomuudet 
- jalankulkijoiden viivytykset 

ja kiertomatkat 
- paikallisijikenteen kiertorna -tkat 

- pintojen likaantuminen 
- korroosio 
- tärinävaurio-t 

- rakennettu ympäristö ja 
maisema: 

- liikenneytripäristö: 
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Tässä tutkimuksessa rajoitutaan käsittelemään liikenteen vaiku-

tuksia vain ihmiseen ja hänen lhirnmin kokemaansa ympäristöön. 

Tällöin pelkistetymmin tulevat tutkittaviksi melu, ilman saas-
tuminen, viivytykset liikenteessä sekä turvallisuuteen liitty-
vät tekijät. 

2. Liikennepoliittisten mielipiteiden tutkiminen 

Yleisen tietoisuuden lisääntyminen elinyrnpäristön laadun säilyt-

tämisestä sekä pyrkimykset julkisen päätöksenteon ja suunnitte-
lun demokraattisen kontrollin lisäämiseksi aiheuttavat sen, että 
liikenneväyläsuunnittelussa tarvitaan entistä monipuolisempaa 
tietoa yhteiskunnasta ja liikenteen vaikutuksista. Tätä on omi-

aan korostamaan se, että etenkin tieliikenteen voimakkaaseen 
kasvuun liittyvät haitat ovat jo monin paikoin nähtävissä mei-
dänkin oloissamme 

Teknisen normiston kehittelyn ohella olisikin jatkuvasti kerät-
tävä. tietoa erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien elinolosuhteis-
ta, mielipiteistä, asenteista ja arvostuksista liikenne- ja 
liikenneväyläsuunnittelun tarpeisiin. Tällöin sosiologiset 

kyselytutkimukset ovat eräs käyttökelpoinen keino tietojen 
kokoamiseksj. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut mainitunlaisten tietojen hank 
kiminen niin laajalti, että niillä olisi yleisempääkin merkitys-
tä 

3. Tutkimuksen tavoite ja toteutus 

Tutkimuksessa on pyritty 1) kartolttamaan ihmisten yleisiä ar-

vostuksia ja mielipiteitä elinympäristöstään läninnä liikenteel-
listen tekijöiden kannalta, 2) kokeellisestj selvittelemään, 

mitä liikenneympäristön parannusvaihtoehtoja. ihmiset arvostavat 

enemmän kuin toisia ja mihin tekijöihin he valintatilanteessa. 
olivat valmiita uhraamaan rahaa ja mihin eivät, 3) selvittele-
mään sitä, miten sosiaaliset tekijät ja ympäristö vaikuttavat 
asennoitumiseen ja tiedostamiseen tutkimuksessa esiin otettu-

jen tekijöiden suhteen (ks. myös liite n:o 2:kysymyslomake). 
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Tutkimus toteutettiin otokseen perustuvana postikyselynä syk-

syllä 1972. Otokseen kuului 2734 perheen päämieheksi väestö- 
rekisteriin ilmoitettua henkilöä. Otanta tehtiin alueellisesti 
ositettuna 1.1 milj. henkilön suuruisesta perusjoukosta. Otos- 

alueina oli kuusi kaupunkia: Helsinki ja Turku ympäristöineen, 

Oulu, Kuopio, Kouvola ja Ylivieska, sekä neljä maalaiskuntaa: 

Ranua, Nellilä, Kesälahti ja Viitasaari. 

Palautettujen ja hyväksyttyjen vastausten määrä oli 1751 kpl 
1. noin 64 %, jota voidaan pitää riittävänä tulosten yleistä-

.misen kannalta. Vastaajaryhmässä oli todettavissa jonkin ver-
ran vinoutumia koko väestöön verrattuna (esim. auton omistus), 

mutta kokonaisuutena sen katsottiin olevan riittävän edustavan. 

4. Liikenteen vaikutusten tiedostaminen 

Liikennehaittojen tiedostamisprosessiinvaikuttavat tekijät 
voidaan jakaa seuraavaan neljään ryhmään: 1) asunnon ja asuin- 
alueen olosuhteet, 2) liikkumiseen ja .matkustamiseen liityvät 
kokemukset, 3) erilaiset sosio-ekonomiset tekijät kuten ammatti, 
koulutus, tulot jne. ja 4)  tiedollista aktiivisuutta kuvaavat 
tekijät. Edellä mainitut tekijät eivät kuitenkaan ole täysin 
riippumattomia toisistaan: esimerkiksi riippuvuusketju koulu-

tus-tulotaso-asunto-asuinyinpäristö on varsin todennäköinen. 

Seuraavassa poimintoja havaituista merkitseviksi katsotuista 
korrelaatioista: 

Melun ja saasteiden tiedostaminen oli sitä selvempää, 
1 - mitä lähempänä tietä asunto sijaitsee 
- mitä taajemmin asutulla alueella asunto sijaitsee 
- mitä pienempi on asunnon koko 

2 - mitä vähemmän tehdään matkoja omalla autolla (ts. ei ehkä 
oiniste -ta autoa) 

- mitä enemmän tehdään matkoja jalkaisin tai/ja julkisella 
ii ikenneväline ellä 

3 - mitä pienempi on perheen koko 
- mitä vähemmän lapsia on perheessä 
- mitä vähemmän työssäkäyviä on perheessä 
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Turvallisuuden tiedostavat selvimmin ne, 

- jotka ovat saaneet ene.mmn koulutusta 
- jotka ovat suuriperheisiä 
- joiden perheistä käydään enemmän töissä 

Tiedollista aktiivisuutta mitattaessa ei sanomalehtien luku- 

aika saanut .merkitsevää korrelaatiota mainittujen haittojen 
tiedostamisen kanssa. 

Tärkeimmäksi tietolähteeksi (kysymys 33) ilmoitti kaikista 
vas -taajista 60 % radion tai television, 21 % lehdistön, 17 % 

omat havainnot, 1 % muut ihmiset, samoin 1 % kirjallisuuden 
sekä 1 % jonkin muun tietolähteen. Maaseudulla radion tai te-
levision asema päätietolähteenä oli vahvempi kuin kaupungeis-

sa (77 % - 59 %). 

Yksityisen ihmisen vaikutusmandollisuuksista (38) 38 % piti 

parhaana haittoja tuovien liikennevälineiden oston ja käytön 
välttämistä taajama-alueilla, 23 % liittymistä ja toimimista 
etujärjestöissä, 14 % kirjoittamista lehtiin tai puhumista 

muiden kanssa, 6 % puolueisiin liittymistä, 3 % kannatti mui- 
ta keinoja ja 17 % oli sitä mieltä, että yksityinen ihminen 
ei voi mitenkään vaikuttaa liikennehaittojen vähentämiseksi. 

Aktiivisesti ilmoitti toimineensa haittojen vähentämiseksi 
25 % vastaajis -ta. 

Kyselyn. yhteydessä pyydettiin vastaajilta tietoja myös heidän 
sen hetkisistä asuinolosuhteis -taan ja jokapäiväisestä matkus-
tamisestaan. Seuraavassa (A) joidenkin näiden kysymysten vas-

tausten prosentti jakaumia perustuen koko aineistoon (Itse ra-

portissa ovat jakaumat myös paikkakunnittain sekä maaseutu ja 
kaupungit erikseen): (ens. luku viittaa vast, kysymykseen) 

A 

	

	24-Melun häiritseväksi koke.minen: suuresti: 10 %, jonkin verran: 
45 %, ei olleenkaan 45 % 

25-Työmatkan liikenneväline: henkilöauto: 34 %, jalan: 31 %, lin- 
ja-auto: 15 %, polkupyörä(mopo): 13 %, juna: 1 %, muu väline: 
6 
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27-Suosituin liikenneväline yli 100 km matkoilla: henkilöauto: 
46 %, juna: 33 %, linja-auto: 14 %, lentokone: 7 % 

29-Matkojen (edestakaisten) lukumäärä/perhe ja päivä: 2.96, jois 
ta jalan 1.52, henkilöautolla 0.76 ja julkisella liikenneväli-
neellä 0.68 kpl 

lrastaajilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään mm. julkisen 
liikenteen parantamistoimenpiteistä, .melun ja saasteiden vähen- 

tämiskeinoista , liikennehaittojen kustannusten maksajista, 
tienrakennusmäärärahojen käytöstä sekä ihanneasuinympäristöstä. 

Seuraavassa (B) näiden kysymysten vastausten prosenttijakaumia, 
jotka myös perustuvat koko aineistoon: 

B 	34-Ihanneasuinympäristö: pieni kaupunki (as. alle 20 000): 21 %, 
keskikokoisen kaupungin (as. 20 000-100 000) esikaupun.ki: 21 %, 
.maaseututaajama: 18 %, keskikokoisen kaupungin keskusta: 13 %, 
maaseutu: 9 %, suurkaupungin (as. yli 100 000) esikaupunki: 9 %, 
suurkaupungin keskusta: 9 % 

35-Julkisen liikenteen parantamiskeinoja (edellytyksenä h-auton 
käytön rajoituksille kaupunkikeskustoissa): lyhyemmät kulkuajat: 
39 %, halvemmat hinnat: 26 %, mukavammat ajoneuvot 14 %, enem-
män vaihtoehtoja: 10 %, ei rajoituksia henkilöauton käytölle: 
9% 

36-Liikenne.melun torjuntakeinojen kannatus: melutto.mampia ajo-
neuvoja: 24 %, paremmat rakennusten äänieristykset: 20 %, lii-
kennerajoitukset asuntoalueilla: 18 %, meluesteet: 7 %, muita 
keinoja: 12 %, melu ei ole kovin häiritsevä 6 % 

37-Saasteiden torjuntakeinoja: puhtaammat moottorit: 58 %, käyt-
törajoitukset: 19 %, asunnot riittävän kauas teistä: 12 %, mui-
ta: 7 %, liikenne ei saastuta: 4 o 

40-Kuka maksaa: valtio (veronmaksajat yhdessä): 48 %, haittaa 
aiheuttavien liikennevälineiden omistajat: 28 %, ajoneuvojen ja 
polttoaineiden valmistajat: 17 %, muut: 3 %, ei mielipidettä: 

41 -Tienrakennusmäärärahojen (valtion) kohdentaminen: vähemmän 
uusia teitä, enemmän kunnossapitoon: 44 %, vähemmän rahaa tien- 
rakennukseen: 22 %, enemmän uusia teitä: .2Ø %, nykyinen tilan-
ne hyvä:7%, muu mielipide: 5 % 	9 

5. Tyytyväisyyssuhdeluku 

Kyselyn toisessa osassa vastaajaa pyydettiin 1) jakamaan tietys-

sä tilanteessa (asunnon osto) tietty raharnäärä (10 000 mk) an-
nettujen kymmenen yinpäristöllisen ja/tai liikenteellisen 
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tekijän eriasteisille parannustoimenpiteille perustilanteeseen 

verrattuna. Parannusvaihtoehdot oli hinnoiteltu etukäteen. 

Toiseksi (2) hänen piti ajatella omaa asuntoaan ja arvostella 

se annettujen tekijöiden suhteen käyttäen nyt asteikkoa: huo-
no-keskinkertainen-hyvä (ks. liite n:o 2 s. 7-8). 

Näistä valinnoista on sitten laskettu ns. tyytyväisyyssuhdelu-

ku jokaiselle kyrnmenelle tekijälle. Suhdeluvut osoittavat mil-

le tekijälle ihmiset ovat valmiit sijoittamaan rahan ja mille 
eivät. 

Vastaajien valinta: 

Tekijä % rahasum- Tyytyväisyys- 
masta suhdeluku 

Jalankulun turvallisuus 19 2.2 
Ajon.liikent. turvali. 15 1.0 
Saasteiden torjuminen 14 0.9 
Melun torjuminen 13 0.7 
Julkinen liikenne 6 0.7 
Liikenne olosuhteet 8 0.6 
Kävely ulk.alueille 4 0.6 
Kävely lähiliikekeskukseen 5 0.5 
Matka-aika keskustaan 7 0.5 
Matka-aika työhön 11 0.5 

100 

Korkea suhd.eluku merkitsee, että vastaajat ovat joko halukkaita 

kuluttamaan rahaa kyseisen tekijän parantamiseen tai ovat tyy-
tymättömiä nykyisiin asuinolosuhteisjjnsa mainitun tekijän suh-
t een tai molempia. 

Matala suhdeluku puolestaan merkitsee, että vastaajat ovat suh-
teellisesti vähemmän halukkaita kuluttamaan rahaa kyseiseen te-

kijään tai ovat suhteellisen tyytyväisiä nykyisiin olosuhtei-
siinsa tai molempia. 

Ykköstä suurempi arvo merkitsee, että vastaajat haluaisivat 

parantaa asuinolosuhteitaan, vaikka tämä merkitsisi rahallisia 
uhrauksia tai huononnusta jossain muussa suhteessa; erityises-
ti aihaisen suhdeluvun omaavissa tekijöissä. 
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Luvuista näkyy, että vaetaajien keskuudessa vaatimus jalanku-
lun turvallisuuden lisäämisestä erottui varsin selvästi muista 
tekijöistä. Myös ajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantami-
nen ja saasteiden vähentäminen saivat suhteellisen suuria lu-
kuarvoja. Nämä parannukset voisivat jopa tapahtua esim. työ- 
ja keskustamatkustamisen tason kustannuksella. 

Merkillepantavaa on, että turvallisuutta parantavat ja ympäris-
töhaittoja vhentävät toimenpiteet muodostavat 61 % halutuista 
investoinneista. Matka-aikojen lyhentäminen ei näytä olevan 
läheskään yhtä tärkeää. 
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HARMFULL IMPACTS OF TRAFFIC ON LIVING ENVIRONNENT: Summary 

(Measurement of peopies traffical and environmental preferencies 
in Finland) 

The main basis for road investment decisions is nowadays - or at 
least it is meant to be - s.c. traffic economical analysis, when 
it is tried to find out costs and benefits of motor vehicles, 
which will be induced by the planned road. Those changes in dri-
ving costs are usually called direct impacts of road projects. 

It is widely accepted that increasing traffic and correspondingly 
expanding road constructs are one important factor in the worse-
ning. of our environment. This imposes new demands for decision 
making on road investrnents and so also for methods of investment 
analysis. 

In National Board of Public Roads and Waterways it i recognized 
that the present counting system based mainly on direct impacts, 
does not necessarily give the best resuit for decision making. 
So it Is started a work to widen the scope of investment analysis 
to include also some of the s.c. indireet impacts of road pro- - 
jects. These are e.g. impacts of road and road traffic on in-
habitants near the road (factors as noise, fumes, landscape, con-
ditions of light traffic and so on). 

In regard to road planning, it is obviously very difficult to 
striice the correct balance between the inclusion of public 
opinion and efficient planning. In particular, minorities need 
protection: the general public is very often ill-inforrned and 
frequently out of their depth on complex issues; and almoet in-
variably members of the public have conflicting preferences. The 
current controversy over •the loss of amenity and disruption of 
comrnunities on the other hand and the increased desire to travel 
on the other is a good illustration both of the need for and the 
immense difficulty of assessing cornrnunity preferencies. 

This study is a preparatory attempt to get direct information 
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of peopies' traffical and environmental preferenCies for road 
planning and the evaluation of investment analysis methods. 

Basic data for the survey was collected by post inquiry in autumn 
1972 from a sample of 2734 heade of families. The sarnple was 
chosen using regionally stratified sampling method from a basic 
group of 1.1 miilion people living in six towns and four rural 
communities. The towns were Helsinki and Turku (with the communi-
ties around), Oulu, Kuopio, Kouvola and Ylivieska. The rural 
comrnunities were Ranua, Mellilä, Kesälahti and Viitasaari. 

The amount of returned and accepted inquiry forms was 64% of the 
whoie sampie. The percent of answers was regarded as satisfactory.. 
The answered group seemed to be quite normal in comparison with 
the whole population in Finland ( age, family size, education, 
social class, incoine level, car owning and dweiling). 

Opinions and background information 

In the ollowing, percent distributions of the answers to some 
questions of the first part of the survey (see annex 1, pp. 1-6) 
based on the-  material as a whole ( in the original report there 
are also resuits of each individual cornmunity):(N=1600-1700) 

A 	24-disturbed by the noise from traffic: much: 10%,  to some exten 
45%, not at ali: 45% 

25-journey to work: by foot: 31%, bicycle (moped): 13%,  bus : 15%, 
car: 34%, train: 1%,  other means:6% 

27-preferable means of transportation on distances over 100 km: 
train: 33%, coach: 14%, piane: 7%, car: 46% 

29-number of journeys (to and frorn) of an average family: 2.96 
per a day (by foot: 1.52, publ.transp.: 0.68, car: 0.76) 

B 	32-reading time of newspapers (per day): over 60 min: 15%, 30-60 
min: 39%, 15-30 min: 33%, iess than 15 min: 13% 

33-source of' information on environmental probiems: radio and te-
levision: 60%, press: 21%,  personal experiences: 17%, books:  1%, 
other people: 1% 
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34-ideal living environment: city of a big town(popul. over 
100 000): 9%,  outskirt of a big towh: 9%,  middle-sizedtown(pOpUl. 
20 000-100 000): 13%,  outskirt of a middle-sizedtown: 2 1 %, little 
town(popul. less than 20 000): 21%,  rural densely popuiated area: 
1 8%, rural area: 9% 

35-means for better public transportation: shorter journey time: 
39%, lower prices: 26%,  more cornfortable coaches: 14%,  inore al-
ternatives: 10%;  no limits for the use of private cars: 9% 

36-means for less noisy environment: speeci limite: 14%, better 
soundinsulations: 20%,  noise barriers: 7%, making of less noisy 
vehicles: 24%,  limitted traffic in residential areas: 18%,  other 
12%, no harm of noise: 6% 

37-means for cleaner air: making cleaner enines: 58%, limits of 
the Use: 19%,  dwellings far enough from routes: 12%, others: 11% 

38- what can people do for better environrnent: to avoid the use 
and purchase of harrning vehicles: 38%,  join to interest groups: 
23%, to political parties: 6%,  there is nothing to do: 17% 

40-who pays: owners of harrning vehicles: 28%,  state (ali tax 
payers): 48%,  producers of vehicles and fueis: 17%,  others: 3%, 
no opinion: 5% 

41-allocation of public investinents: more new roads: 20%,  current 
trend good: 9%,  less new roads, more maintenance: 44%, lese mo-
ney for road construction: 22%,  other opinion: 5% 

Satisfaction ratio 

In the second part of the inquiry the replier was first asked 
to allocate in a spesific situation (buying a house) a certain 
sum of money ( 10 000 Fmk) between improvements of given ten en-
vironmental factors in various ways compared with base situation. 
Secondly he must think his own house and he must say for each of 
ten factors whlch of three given situatioris corresponds to his 
own situaion (See annex 2, pp. 7-8). 

From those two allocations has then been calculated s.c. satis-
faction ratio for each of ten factors. The ratio table shows, on 
which factors people are willing to spend money to improve them 
and on which not. 

1 See: Hoinville, G.: Identifying Environrnentai Values, P.T.R.C.: 
EnvironLlental tirard, London 1970, pp. 33-35. 



Finns' choice: 

Factor 	% alloc. Satisfaction 
of money ratia 

Pedestrian safety(8) 19 2.2 

Vehic. 	safety(7) 15 1.0 

Fumes(9) 14 0.9 

Noise(6) 13 0.7 

Fbi. 	transp. 	(buses )(2) 6 0.7 

Driving conditions(10) 8 0.6 

Waiking to park(5) 4 0.6 

Waiking to shopping centre(4) 5 0.5 

Journey to city(3) 7 0.5 

Journey to work(1) ii 0.5 

Ä high ratio for a factor shows that peopie were wiiling to spend 

on that sort of amenity, or were dissatisfied with their present 

situation, or both. A low ratia shows that people were relativ-

ely less.willing to spend on this factor, or were relatively sa-

tisfied with their present situation or both. A value above 1 

implies that -people wanted, to improve their situation even it 

this meant spending money, or a deterioration in other amenities, 

in particular those with iow ratios. 

The figures show that among this sampie of peopie there was a 

strong demand for improving pedestrian safety. Aiso improving of 

vehicular safety and reducing furnes got relatively high ratios. 

Improvements could happen even at the price of some loss of e.g. 

ability to commute to work or to the city. 

Finnish original: "Liikenteen haittavaikutukset elinympäristöön", 

Tie- ja vesirakennushailitus, Tiesuunnitteluosasto, Helsinki 

1973, cat.nr TVH 2.397. 

xi 



1. TIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖHAITAT JA NIIDEN TORJUMINEN: 
Katsaus tehtyihin selvityksiin 

Hyvä liikenneympäristö voidaan esimerkiksi määritellä 
sellaiseksi ihmisen ja liikenteen väliseksi vuorovaikutusguh-
teeksi, jossa ihminen voi olla elinympäristössään mandollisim-. 
man vapaa hyvinvointiaan, terveyttään ja viihty-vyyttään haittaa-
vista tai vaarantavista liikenteellisistä tekijöistä. Tällöin 
esimerkiksi viihtyvyys käsitetään niin laajasti, että se sisäl-
tää myös maiseman esteettiset tekijät. 

Ympäristön laadullista huononemista nimitetään ympäristön p4-
laantumiseksi. Pilaantumisella tarkoitetaan kaikkia sellaisia 

muutoksia ihmisen ympäristössä, joista on tai saattaa olla hait-

taa hänen aineelliselle tuotannolleen, terveydelleen sekä viih-. 
ty-vyyd.elleen ja jotka täten vaikeuttavat hänen tarpeidensa tyy-
dyttämistä tai vaikuttavat ympäristöön muulla epätoivotulla 
tavalla. Ympäristön saastumisella tarkoitetaan nimenomaan sel-
laista pilaantutnista, josta on suoranaista haittaa ihmisen ter-
veydelle ja viihtyvyydelle (Elämisen laatu 1972, 98). 

Mikäli pi]aaritumaton ympäristö halutaan 
säilyttää hyvänä tai jo pilaantunut ympäristö halutaan palaut-
taa paremman laatuiseksi, on ympäristösysteemi saatava valvon-
nan alaiseksi. Valvonta edellyttää puolestaan tietoja ympäris-
tön tilasta ja siihen vaikuttavista toitninnoista. Näiden tie-
tojen perusteella voidaan ympäristön tilan el-toivottuihin muu-

toksiin vaikuttaa sitten lainsäädärmölljs-halljnnolljsin toi-
menpitein ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisen avulla 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Seuraavassa käsitellään viime aikojen keskusteluissa eniten 

esillä olleita liikenteen haittavaikutuksia ihmiseen ja hänen 
lähimxnin kokemaansa ympäristöön. Haittojen syiden ja ominaisuuk-

sien tarkastelun ohella kiinnitetään huomiota siihen, kuinka 
nämä liikenteen haitat voitaisiin parhaiten poistaa. Voidaan 
olettaa 	, että tehokkaimpia toimenpiteitä melun ja saas- 
teiden vähentämiseksi sekä liikenteen tekemiseksi turvallisem- 
.maksi ovat matkamäärien 	vähentäminen, joukkoliikenteen ja 
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kevyen liikenteen matkojen suhteellinen lisääminen, liikenteen 
sujuv-uuden parantaminen sekä eri liikennemuotojen erotteleminen. 

Vaikka tässä esityksessä tarkastellaankjn vain tieliikenteen ai-
heuttamia haittoja, voidaan muiden tekijöiden kuten teollisuus-, 
voima- ja lämpö- ja jätteidenhävityslaitosten sekä asuin- ja 
toimistorakennusten todeta 	vastaavan pääosasta elin- 
ympäristömme laadun huononemisesta, 

1.1 Melu 

Useiden tutkimusten mukaan liikenteen aiheuttamista jokapäiväi-
sistä ongelmista melu on koettu haitallisjmjnaj (mm. Moottori- 
teiden vaikutukset asukkaisjjn 1972, 13). Liikenne onkin pää-
asiallisin melun lähde asuntojen ulkopuolella. Sen arvellaan 
edustavan n. 80 % ulkoisesta kokonajemelusta (muita meluläii-
teitä ovat teollisuus, rakerinustyöinaat, paineilmakoneet, jäte- 
autot jne.). Kaikki liikenne, niin maa-, vesi- kuin ilmalijken-
nekin, aiheuttaa melua, mutta seuraavassa käsitellään liiken-
teen meluna vain tieliikenteen aiheuttamaa melua. 

Liikenne.melu riippuu mm. liikenteen määrästä, koostumukeesta, 
nopeudesta ja nopeusvaihtelujeta sekä tien suuntauksesta. 

Liikenneuiäärän ja nopeuden kasvu lisää melutasoa; 
samoin myös raskaiden ajoneu'v-ojen, moottoripyörjen ja mopedien 
osuuden lisäys sekä suuret nopeusvajhtelut. Tien suuntauksen, 
liittyrnien, liikennemerkkien ja liikennemäärän yhteisvajkutuk-
sesta puolestaan rnääräytyvä.t ajonopeus sekä ajon tasaisuus. Tien 
korkeussjjajnnilia on merkitystä melun leviämisen kannalta: 
tasaisessa maastossa tai loivan rinteen alapuolella sijaitse-
vasta tiestä leviää melu laajemmalle kuin syvässä leikkauksessa 
olevalta tieltä. Maaston ollessa metsän tai muun kasvilljsuuden 
peittämää, melu vaimenee nopeammin kuin avoimessa maastossa. 
Moottoriajoneuvon ääni ei myöskään kantaudu yhtä 	voimakkaana 
kaikkiin suuntiin, vaan suuntautuu voimakkaimmin molemmille 
sivuille yläviistoon. Tämän vuoksi joutuvat korkeammat raken-
nukset suuremman melukuorinan alaisiksi kuin matalat. Jos taas 
välittömästi kadun, vieressä on korkeita rakennuksia, melu voi-
mistuu seinistä tapahtuvien hei jastusten vuoksi. 
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Melun mittaamisessa käytetty logaritminen mittayksikkö desibeli 
(dB) perustuu äänen paine-eroon ja on määrätty siten, että ih-
misen kuulokynnys on merkitty 0 dB:ksi. Tavallinen puhe metrin 
etäisyydeltä. on n. 60 dB. Liikennemelu koostuu eri taajulsista 
äänistä. Ihmisen korva aistii korkean äänen voimakkaammin kuin 
matalan, siksi melutaso ilmaistaan dBA-yksikköinä, joissa ma-
talat äänet saavat pienemmän painokertoirnen kuin korkeat. Myös 
melun kestoajalla on merkitystä haittavaikutuksia arvioitaessa. 
Se otetaan mittauksissa huomioon ilmoittamalla keskimääräinen 
melutaso ajanjaksona tai määrätyn melutason ylittäminen tiet-
tynä osana ajasta. 

Pohjoismaissa käytetään yleisenä ohjeena, että liikenteestä 
aiheutuva vuorokauden keskimääräinen tnelutaso ei saa ylittää 
35 dBA asuinhuonejssa ikkunoiden ollessa suljettuina, mikä vas-
taa 60 dBA rakennuksen ulkopuolella. Toimistorakennuksissa 
taustamelu ei saisi ylittää 40 dBA (Rakennustietokortisto, 
kortti no 998.509, vrt, myös seur. taulukko). 

Taulukko 1. Erityyppisten huoneiden ja alueiden sallittu melu- 
taso (Lfihde: STF kursverksamhet, vägtrafikbuller, 

Göteborg 4-5/10 1971) 

Toirnirita/Iluonetila S&.littume1utao L.,t1 	dLs(A) 
piivällä y3l10 

-__________________________ 06.. .18 23.. .06 

SXSJL 
Asunnot 

- 	 asuir,huoneet 35 25 

- 	 muut tilat '30 

Työtilat 

- 	 taustamelu rajoitettu '40 - 

Koulutustilat 

- 	 luokkahuoneet, kokoontumIs- 

tilat, kurssihuoneistot jne. 35 

Hoitolaitokset 

- 	 potilashuoneet 35 25 

- 	 toimenpidehuoneet 35 - 

ULKOHA 

Virkistysalueet 

- asuntojen / koulujen ja sai- 

raaloiden lAheisyydessä 55 
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Melun vaikutukset ihmiseen 

Terveydellä ei tarkoiteta vain taudin tai sairauden puuttumis-

ta vaan täydellistä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin- 

voimiin tilaa (WHO). Tämän määritelmän perusteella mikä tahan-
sa melu, myös liikennemelu, on terveydelle haitallista (Miet-
tinen 1972, c 25). 

Ihmisen kokeman melun haittavaikutusten voidaan luettelonoma.j-

sesti sanoa johtuvan a) ihmiskorvan aistimiskyvystä, b) ihmisen 

terveydentilasta ja myös rasittuneisuudesta eli siis levon ja 
unen tarpeesta, c) melun voimakkaimmista äänikomponenteista ja 
niiden jakautumisesta ääniasteikolle, d) melun kokonaisvoi-
makkuudesta, e) vuorokauden ajasta, f) ihmisen tekemän työn 

laadusta, g) ympäristö- eli taustamelun ja paikallisen melun 
voimakkuuden keskinäisestä, suhteesta, h) melun kestoajasta ja 
rytmistä. ja 1) melulle alttiina ollusta kokonaisajasta (Elämi-
sen laatu 1972, 113). 

Kaikki nämä seikat olisi otettava huomioon tutkittaessa kunkin 
yksilön ja eri ihmisryhmien kokemia haittoja liikenteen melus-

ta. fleensä liikenteen melu lienee vain harvoin riittävän voi-
makasta aiheuttaakseen varsinaisen kuulovaurion. Ihmisen kuu- 
loelime -t alkavat vahingoittua vasta oleskeltaessa useiden tun-

tien ajan päivittäin yli 85 dBA melussa. Sen sijaan liikenne- 
melu aiheuttaa liikenneväylän ympäristössä oleskeleville ja 

asuville ihmisille lähinnä psyykkislä häiriöitä (stressiä), 
suoritus- ja keskittymiskyvyii laskua sekä unen ja keskustelun 
häiriintyrnis -tä (Miettinen 1972 b). 

Edellä mainitut psyykkiset vaikutukset alkavat tuntua melutason 

ylittäessä 30 dBA. Pyysisiä muutoksia on todettu mm. sydämen 
toiminnassa, verenkierrossa ja lihas jännityksessä melun yht-
täessä 65 dBA (Miettinen 1972 c, 25 ja Kaupunkihiikenteen suun-
nittelu 1972, 74). 

Konkreettisten ja helposti määriteltävien haittojen ohella melu 
saa aikaan ns. subjektiivista häiriintyrnistä. Vaikutusta ei 
pystytä tarkemmin erittehemään, mutta melu tuntuu häiritsevän, 

vaivaavan, rasittavan tms. Tällainen häiriö ilmenee muiden 

haittojen ohella, mutta tulee usein ilmi valveilla ollessa jo 
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sellaisessakin melussa, joka ei vaikeuta esim. keskustelua 
tai radionkuuntelua (Miettinen 1972b, 3). 

Meluntorjunta voidaan määritellä toiminnaksi, jolla pyritään 
valentamaan melulähteitä. tai vaikeuttamaan äänen etenemistä. 

Liikenteen .meluun voivat vaikuttaa toimenpiteillään ajoneuvo-
jen ja renkaiden valmistajat, ajoneuvojen kuljettajat, tien- 
pitäjä, yhdyskuntasuunnittelijat sekä julkinen hallinto lakel-
neen ja säädöksineen (Miettinen 1972c, 76). 

Mikään yllämainituista vaikuttajista ei yksin voi poistaa lii-
kenteen melua, On kuitenkin tärkeää, että suunnittelijat tie-
dostavat melun haitallisuuden ja yhteistyön tärkeyden tässä 
asiassa. Erittelemättä tarkemmin, keiden tehtäviin jotkin me-
lun torjuntatoimenpiteet ensisijaisesti kuuluisivat, luetel-
laan seuraavassa eräitä yleisimmin esiintuotuja parannuskei-
noja (Rakennustietokortisto, RT 998.509 ja Miettinen 1972c, 
76-77): 
- ajoneuvojen rakenne tehdään sellaiseksi, että syntyvä ääni 

on mandollisimman vähäinen (moottori, pakoputkisto, renkaat, 
sähköautot jne.) 

- tien päällyste tehdään sellaiseksi, että syntyvä ääni on 
mandollisimman vähäinen 

- rajoitetaan ajonopeutta 

- edistetään liikennevirtojen hornogeenisuutta tasoittama]j.a 
ajonopeuksia, sekä pyrkimällä ajoneuvojen samantyyppisyyteen 
ja yhtä suuriin ajoneuvoetälsyyksiin (liikennevalojen yhteen-
kytke.misellä saa.tava ne. vihreä aalto, erilliset jalankulku-
ja pyöräilytiet, joukko1ijkennekadu, kävelykadut ja ohikul-
kutiet sekä autoton ydinkeskusta jne.) 

- rajoitetaan auton käyttöä. melusta eniten kärsivillä alueilla 
- rajoitetaan auton tyhjäkäyntiä 

- tien ja suo jattavan rakennuksen tai alueen väliin jätetään 
niin suuri etäisyys, että sen vaikutuksesta ääni vaimenee 
riittävästi (esim. etäisyyden kasvaessa kaksinkertaiseksi 
ääni vähenee 6 dBA) 
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- tien ja suojattavan rakennuksen väliin jätetään metsävyöhyke 
siten, että ääni etäisyyden ja kasvillisuuden vaikutuksesta 

vaimene e 
- tien ja suojattavan rakennuksen väliin jätetään luonnollisia 

ääntä läpäisemättömiä esteitä tai rakennetaan tekoesteitä 

- rakennusten sijoituksessa otetaan huomioon melun leviäminen 

esim. siten, että korkeammat rakennukset tulevat kauemmaksi 

tiestä ja häiriölle herkät huonetilat poispäin tiestä (esim. 

makuu- ja olohuone) 

- rakennusten ulkoseinien ja erityisesti sen heikoimmin ääntä 
eristävien rakennusosien, esim. ikkunoiden ääneneristystä 
parannetaan ja/tai rajoitetaan niiden pinta-alaa 

1.2 Ilman saastuminen 

Liikenteen aiheuttaman saastumisen suurin syy on autojen mää-
rän valtava kasvu. Koko maapallolla oli vuonna 1961 noin 
135 miljoonaa autoa (Suomessa 302 000) ja vuonna 1971 jo 220 
miljoonaa (Suomessa 880 000) (Auto ja Tie 1972). Autotiheyden 
kasvaessa paikallisten saastulcepitoisuuksien on todettu kas-
vavan vielä nopeammin, koska useammat autot eivät merkitse 
ainoastaan lisää epäpuhtauslähteitä, vaan myös lisääntyviä 
liikennekatkoja ja ajoneuvoruulakia. Ruuhkautuminen aiheuttaa 

keskinopeuden alenemista, josta puolestaan seuraa suurempi 

pakokaasumäärä tiekilo.metriä kohti. Pakokaasut purkautuvat li-
säksi lähellä maanpintaa, jolloin niiden laimentuminen ennen 

ihmisten hengitysilmaan joutumista on vähäistä verrattuna esi-

.merkiksi korkean tehtaanpiipun hajoitustehoon. 

Kaikesta ilman saatumisesta vaihtelee liikenteen osuus erittäin 

paljon alueittain. Kaupunkien keskustoissa ja ahtailla suuresti 
kuormitetuilla väylillä saattaa liikenteen osuus ilman epäpuh-

tauksista nousta jopa 80-90 prosenttiin. Maaseudulla liikenteen 
OSUU8 saasteiden määrästä jää usein alle 10 prosentin (Jokinen 
1972, 2). 
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Tärkeitntaät ilmaa saastuttavat aineosat ovat hiilimonoksidi 
eli häkä, hiilivety, typpioksidit, rikkioksidit, lyijy-yhdis-
teet ja hiukkasjakoiset aineet eli partikkelit. Seuraavassa 
on esitetty taulukko, josta nähdään liikenteen osuus ilman 
saasteista mitattuna Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa 
vuonna 1970 (Jokinen 1972, 3). 

Taulukko 2. Liikenteen osuus ilman saasteista eri yhdisteiden 
osalta (liikenne, teollisuus, lämmitys ja muut 
kulttuuriperäiset saasteet). 

Epäpuhtaus Suomi % Ruotsi % USA % 
Hhilimonoksjdi 90 98 64 
Hiilivedyt 65 100 52 
Typpioksid.it 40 60 40 
Rikkioksjdj -t 2 3 2 
Partikkelit 10 6 4 

Taulukosta nähdään, että hiilimonoksidin ja hiilivetyjen tuot-
to on lähes kokonaan autojen aiheuttamaa. Myös typpioksidin 
tuotossa on liikenteeflä suuri osuus. 

Ajoneuvotyypeittäin tarkasteltuna on todettu, että dieselmoot-
tori tuottaa huomattavasti vähemmän haitallisja aineita kuin 
bensiinimoottori - ei esim.laisinkaan lyijy-yhdisteitä. Sen 
sijaan diese1moottora syntyvä noki on selvästi näkyvää ja 
likaavaa. Lisäksi pakokaasut ovat pahan hajuisia. 

Bensjjnjtnoottoreiden polttonesteeseen puristuskeetävyyden ii-
sämiseksi sekoitettu lyijytetraetyy]i tulee pakokaasujen jou-
kossa osittain palamatto.mana ulos, ja on todettu, että ilman 
lyijypitoisuus on liikenteen lisääntyessä selvästi nousussa. 
Lyijy-yhdistejd.en haitallisuus tulee esiin siinä, että niiden 
vaikutus on kumulatjlvinen, ts. niitä kerääntyy kasvien väli-
tyksellä eläinten ja ihmisten .maksaan ja luustoon, mikä aiheut-
taa vähitellen myrkytystilan. Lyijy on kuitenkin mandollista 
korvata bensiiniesä hiilivedyillä tai alkoholilla. 



Liikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien terveyttä vaa-
rantaville vaikutuksille ovat pahimmin alttiina ne, jotka jou-
tuvat oleskelemaan pitkiä aikoja kaduilla kuten esim, auton- 
kuljettajat, liikennepoliisit ja katujen kunnossapitotyönte-
kijät. Näillä ryhmillä onkin todettu esim. veren lyijypitoi-
suuden olevan huomattavan korkean (Jokinen 1972, 1, 70-71). 

Suomessa ei ole tähän mennessä suoritettu laajaa ja maan kaikki 
osat kattavaa ilman saastumistilanteen kartoitusta. 

Voidaan kuitenkin yksittäisten havaintojen perusteella todeta, 
että Suomessa on ilma suhteellisen puhdasta verrattuna moniin 
muihin teollisjin maihin. Tämä on tosin keskimääräinen tilanne: 
suuri osa väestöstä elää jo nykyään ilman lisääntyvän saastu-
misen vaikutuksen alaisena asutuskeskuksissa ja eräiden teol-
lisuuslaitosten läheisyydessä (Ympäristön pilaantuminen ja 
sen ehkäiseminen 1970, 55-72). 

Liikenteen aiheuttaman ilman saastumista voidaan vähentää lä-
hinnä kandenlaisin toimenpitein: liikennevälineiden teknisen 
kehittämisen ja yhdyskuntasuunnittelun avulla. 

Teknisiä mandollisuuksia pakokaasu-uhan välttätniseen on useita. 
Voidaan esimerkiksi 

- vähentää vaarallisia ja haitallisia osa-aineita polttonesteis-
sä tai siirtyä esim. nestekaasuun tai kevytpolttoaineisiin 

- valvoa ja tarkkailla moottorien kunnossapitoa 
- kehittää ja valmistaa moottoreita, jotka polttavat tarkemmin 

polttonesteen tai puhdistavat muutoin pakokaasut ennen niiden 
pääsyä ulko ilmaan 

- kehittää ja valmistaa polttomoottoristen ajoneuvojen sijaan 
sähkö.moottorisja 

- siirtyä käyttämään pienenipitehoisja ajoneuvoja jne. 

Yhdyskuntasuuimittelun ja siihen liittyvän lainsäädännön avulla 
voidaan mm. 

- pyrkiä suunnittelemaan ja rakentamaan vilkkaasti liikennöidyt 
liikenneväylät niin kauas asuinalueista, ettei saastuminen 
tunnu 



- pyrkiä suunnittelemaan pienempiä kaupunkiykeikköjä tai tytär- 
kaupunkeja, joissa saastemäärä muodostuu vähäiseksi 

- pyrkiä suunnittelemaan työpaikat ja palvelut suhteessa asu-
miseen niin, että ajoneuvoilla suoritettavien jokapäiväisten 
matkojen määrä vähenee 

- pyrkiä suunnittelemaan ja suosimaan joukkoliikennettä (eten- 
kin johdinautoja, raitiovaunuja, sähköjunia ja metroa) 

- pyrkiä suunnittelemaan jalankulku- ja polkupyöräreitit eril- 
leen moottoriliikenneväylistä esim. rakentamalla väylien vä- 
liin viherkaistoja 

- pyrkiä suunnittelemaan liikenteen kulkua sujuvammaksi mm. 
jäsentämällä liikenne eri luokkaisille väylille, yksisuun-
taistamalla katuja, kytkemällä liikennevalot yhteen ne. vih-
reäksi aalloksi, johtamafla läpikulkuliikenne keskusten ulko-
puolisille väylille sekä rajoittamalla pysäköintiä pää- ja 
kokoo jakaduilla 

- pyrkimällä tarpeettoman tyhjäkäynnin kieltämiseen 
- rajoit -tamalla saastumista aiheuttavien ajoneuvojen käyttöä 

taajama- ja keskusta-alueilla, (mm. autoton ydinkeskusta) 

1 .3 Liikenne -turvallisuus 

Yhteiskunnassamme tieliikenneonnettomuudet ovat jatkuvasti 
vaikeutuva ongelma. Taloudellisten menetysten lisäksi kuoleman- 
tapauksista ja loukkaantumisieta aiheutuu merkittäviä inhimil-
lisiä kärsimyksiä. Jos tarkastellaan onnettomuuksien määrää 
suhteessa väestöön, huomataan että yksilön riski kuolla liiken-
neonnettomuudessa on suunnilleen kaksinkertaistunut kanden vii-
me vuosikymmenen aikana. Onnettomuuksien määrän kasvu johtuu 
osaltaan autokannan nopeasta lisääntymisestä, mutta siitä huo-
limatta maamme liikenneonnetto.muusluvut ovat varsin synkkiä 
etenkin muihin Pohjoismaihin verrattuna. 

Tähän mennessä liikenneturvallisuutta on pyritty hoitamaan 
ratkaisuilla, joiden tarkoituksena on ollut lähinnä saada väy-

lien käyttäjät sopeutumaan liikenneympäristöön. Tätä sopeutu-
mieta on autettu liikennevalistuksella ja poliisivalvozmalla. 
Saav-utettuja tuloksia ei lisääntyvieri liikenneonnettomuuksien 
valossa voi pitää tyydyttävinä. Ihmisen asenteiden ja käyttäy- 



- 10 - 

tymisen muuttaminen on ylivoimainen tehtävä, etenkin kun monet 
tekijät (mm. nopeutta ja muita toisarvoisia seikkoja korostava 
automainonta) toimivat suoranaisesti turvallisuutta vastaan. 
Näyttää siltä, että ihmisen muovaaminen nykyiseen liikenneym-
päristöön ei onnistu. Liikenneympäristö on siis muutettava 
ihmisen sosiaalisten, psyykkisten ja fysiologisten tarpeiden 
ja kykyjen mukaiseksi. 

Tilastojen mukaan Suomessa vuosittain sattuneista onnettomuuk-

sista 80 % johtuu kuljettajan virheistä ja vain 4 % tie- ja 
sääolosuhtejsta (Kaupunkiljikenteen suunnittelu 1972, 79). 
Näistä luvuista saatu kuva johtaa kuitenkin harhaan, sillä 

tilastoista ei voi todeta, missä määrin puutteellisesti suun-
niteltu katu tai liittymä sekä yleensä eri syiden kasautuva 
vaikutus on lisännyt "inhimilliseen erehdykseen" johtavaa ris-
kiä. Väärät johtopäätökset ja toiminnot olisi voitu kenties 
estää kokonaan toisin suunnitellulla liikenneympäristöllä. 

Liikenneturvalljsuuden parantaminen kytkeytyy saumattomasti 

kaikkeen lilkennesuunnjtteluun ja koko yhdyskuntasuunnjttelu, 
Sitä ei voida eikä saa käsitellä muusta suunnittelusta erilli-
senä kysymyksenä tai pelkästään ihmisten kasvatus- tai ajo-
neuvo jen parantamiskysymyksenä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuolemanriski eräissä lii-
kenneväljnejssä. Luvut on esitetty Liikenteen nykytilan in-

ventointi-raportissa n:o 3 ja ovat vuosilta 1960, 1965 ja 
1970 (taulukko seuraavalla sivulla). 
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Taulukko 3. Kuolemanriski eri 1iikennevälineiss. 

Liikennemuoto 	Kuolleita 100 milj .henkilökilo- 
metriä kohti 

v. 1960 	v. 1965 v. 1970 
Tie 1 iikenne 
- kaikkiaan (ml. jalan- 

kulkijat,mopot) 6.5 6.9 3.5 
- matkustajia ja kuljettajia 
- henkilö- ja pakettiautot - - 1.68 
- linja-autot - - 0.10 
- kaikki autot 0.94 1.57 1.29 

Rautatie 1 iikenne 
- kaikkiaan (ml. yliajot) 2.2 2.5 2.9 
- matkustajia 0.09 0.44 0.18 
Ilmaliikenne (vain liikenneilmailu) 
- kaikkiaan ajanjaksona v. 1951-1970 0.86 

Lihde: Liikenteen nykytilan inventointi, raportti 3, s. 235 

Liiken.neturvallisuutta voidaan tarkastella sekä moottoriajo-

neuvoliikenteen että ne. kevyen liikenteen (jalanlculkijat ja 
pyöräilijät) kannalta. Pääperiaatteena voidaan pitää, että 

näiden kanden toisilleen nopeuden ja .massan puolesta hyvin 

eritasoisen käyttäjäryhmän liikennejärjestelmät on toteutet-
tava mandollisimman pitkälle toisistaan eristettyinä ja joh-

donmukaisesti jäsenneltyinä verkkoina. Eri liikennemuotojen ne-
teyskohdat on järjestettävä eri tasoon tai päästettävä lii-
kenne eri aikoina risteyksen läpi. 

Erityisesti ajoneuvoljikenteen tehokkuuden ja turvallisuuden 
kannalta on tärkeää, että tie- ja katuverkko jäsennöidään 
selväpiiteises -ti eriluokkaisiin teihin: moottori-, pää- ja pal-
kallisväyliin. Mitä suure.mmasta yhdyskunnasta on kyse, sitä 

selvemmän on jäsentelyn oltava. Valtakunnalliset päätiet olisi 
yleensä johdettava kokonaan kaupunkien ohi. 

Liikenneympäristö on suunnittelun avulla tehtävä niin yksin-

kertaiseksi ja selväksi, että ajoneuvon kuljettajan ja jalan- 
kulki jan virhemandolljsuudet ovat mandollisimman pienet. Lii-
kenxieyinpärjstöä voidaan parantaa mm. väylien tarkoitukseximukaj-

sella suunnittelulla, poikkileikkauksen mitoituksella, liitty-
mäsuunnittelulla, liikennevalojen suunnittelulla, muulla lii-

kenteen ohjauksella, joukkoliikenteen yksityiskohtaise].la 
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järjestelyllä, jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelulla ja 
asuntoalueiden huoltoljikenteen suunnittelulla (Yhdyskunta-
suunnittelu ja liikenneturvalljsuus 1972, 1-27). 

Kaupungeissa ja taajatna-alueilla liikenneonnettotnuudet tapahtu-

vat yleensä alemmilla nopeuksilla kuin maaseudulla. Samalla 
kuitenkin kaupunkialueilla on selvemmin havaittavissa risti-
riita ajoneuvoljjkenteen ja kevyen liikenteen kesken vaarati-
lanteiden lukumäärän noustessa hyvin suureksi. Runsas puolet 

kuolemaan tai loukkaantumjseen johtaneista liikenneonnettomuuk-
sista tapahtuu nykyisin kaupungeissa ja kauppaloissa. 

Monissa tutkimuksissa (mm. Tuomola 1971 ja Trafikolyckornas 

samband med trafikmiljön 1964) on havaittu kaavarakenteen vai-
kutus asuntoalueiden liikezmeturvafljsuuteen. Kaavoituksen ja 
muun fyysisen yhdyskuntasuunnittelun osuutta voidaan pitää 
jopa aivan ratkaisevana tekijänä etenkin kevyen liikenteen 

turvallisuuden kannalta. Tämä on huomattu erityisesti Ruotsissa, 
missä ovat käynnissä ns. tra±'iksanering-ohjelmat. 

Etenkin uusia yhdyskuntia suunniteltaessa tulevat kysymykseen 
seuraavantyyppiset liikennejärjestelyt: 
(1) Sekajärjestelmä, jossa jalankulku- ja polkupyöräliikenne 

on ajoväyl välittömässä yhteydessä. Asuntoalueiden sisäisillä 

teillä ja piha-alueilla eri liikennemuodot käyttävät samoja 
alueita. 

(2) Jäsennöity järjestelmä, jonka oleellisin piirre on erilli-

set jalankulkulcadut. Tällöin asuntoalueiden sisällä ajoneuvo- 
liikenteeltä tavallisesti erotetaan määrättyjä alueita. Huolto- 
liikenne ja julkinen liikenne joudutaan kuitenkin sallimaan 
ainakin määräaikojna. Jäsennöityä järjestelmää voidaan sovel-

taa esim. vanhojen kaupunkien keskustoissa jalankulkukatuina 
tai ns. auto -ttomana ydinkeskustana, Uusien asuntokaupunginosj.en 
suunnittelua tehdään puolestaan ns. suurkortteliperiaatteefla. 
Suurkor -ttelin sisäpuolella ei sallita aluetta jakavia ajoneu-
voväyliä. 

(3) Jäsennöity eritasojärjestelmä, joka tarjoaa nimensä mukai-

sesti jalankulkijojfle ja pyöräilijöille täydellisen erottelun 
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ajoneuvoliikenteestä. Tämän järjestelmän sovellutuksia ei 
toistaiseksi ole vielä paljoakaan, vaikka se onkin kiistatto-
masti turvallisin. Telaiillistaloudelliset selvitykset osoitta-
vat tämäntyyppiset järjestelyt tiiviillä asuntoalueilla ed.ul-
lisiksi ja ilmeisesti myös keskusta-alueilla parhaiksi mandol-
lisiksi (Vuorela 1971, 48 ja Kaupunkiliikenteen suunnittelu 
1972, 40-41). 

1.4 Haitat työ- ja asiointimatkoille 

Taloudelliset, poliittiset ja hallinnolliset organisaatiot ha-
kevat toimipaikkansa kaupungin keskustoista; sitä suuremman 

kaupungin mitä suurernmasta organisaatiosta on kysymys. Tällais-
ta toimintojen keskittymistä voidaan usein pitää suotavana 
yleisten tehokkuuspyrkiinysten kannalta, mutta tällä kasautumi-
sella on myös haittavaikutuksia, Näitä ovat esimerkiksi lii-

kermeongelmat sekä pitkien työ- ja asioimismatkojen aiheuttama 

vapaa-ajan väheneminen. Nykyaikaisen yhdyskuntasuunnittelun 
tavoitteeksi onkin yleisesti otettu sellaisten uusien yhdys-
kuntien rakentaminen, joissa näiden haittojen vaikutusta pyri-
tään vähentämään mm. sijoittamalla työpaikat, palvelukset ja 
asunnot mandollisimman lähelle toisiaan. 

Asuinympäristön laatuun vaikuttavana tekijänä juuri palvelu-

taso on tärkein. Sen indikaattorejta voidaan muodostaa mm. 
sillä perusteella, mitä palveluksia on tarjolla asuntoalueella. 

Hyvällä palvelutasolla tarkoitetaan esim, sekä lyhyttä etäi-
syyttä lähimpään kauppaan että laajaa valikoimaa. Pyrkimyksenä 

on taata vähintään jokapäiväisten kysyntätavaroiden saanti kä-

velyetäisyydeltä (Vähittäiskaupan palvelukset ja niiden käyttö 
1969, 6). Lisäksi asuinalueen vähimmäisvaatimuksiin alkaa kuu-
lua myös lyhyt etäisyys julkisen kulkuneuvon pysäkille, perus-

koulun ala-asteeseen ja lasten päivähoitoon jne. Useissa tut-
kimuksissa (mm. Uusitalo 1967, 14-15 ja Vuorela 1971, 59) on 
jalankulun maksimietäisyysnormiksi välttämättö.mi.mpiin palvelui-
hin saatu noin 400 metriä. Jos perheellä on käytettävissään 
henkilöauto, on päivittäis -ten ostosmatkojen mediaanietäisyyd.eksj. 
saatu hieman yli neljä kilometriä (Usitalo 1967, 20 ja Gibbs 
1964, 231). 
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Viime vuosina on vähittäiskaupassa ollut havaittavissa selvä 

suuntaus suurempiin myyuiäläyksikköihin, ns. supermarketeihin, 

jotka pyrkivät sijoittumaan kaupunkialueen ulkopuolelle lii-
kenteen solmukohtiin. Nämä suurmyymälät vähentävät asuma-alu-

eiden pienkauppoja monien kilometrien säteellä ja aiheuttavat 
täten etenkin autottomalle väestönosalle palvelutason laskua. 

Myös työpaikkojen ja asuinalueiden suhde on ongelmallinen. 
Toisaalta asuinalueen työpaikkaomavaraisuutta pidetään ihan-

teena, toisaalta taas teollisuustyöpaikkojen runsaus asunto-
jen välittömässä ympäristössä katsotaan yleensä alueen laatua 
heikentäväksi tekijäksi. Asuinpaikkojen sijaintia suhteessa 
palveluihin ja työpaikkoihin on viime aikoina alettu tarkas-
tella kokonaisvaltaisemmin, jolloin jokapäiväinen suuria ajal-
lisia ja rahallisia kustannuksia vaativa työmatkaliikenne 

(ns. pendel-liikenne) pyritään tarkoituksenmukaisen yhdyskunta-
suunnittelun avulla minimoimaan (mm. Koivukylä-suunnitelma). 

Eri keskusten vetovoima, ts. mistä ihmiset ostavat mitäkin 

tavaroita, missä käyvät töissä, opiskelernassa ja huvittelemassa 
on monitahoinen tekijä, joka riippuu alueen väestörakenteesta, 

väestön sijoittuneisuudesta, eri keskusten välisistä etäisyyk-
sistä, paikallisista liikenneolosu.hteista, julkisen liikenteen 
tasosta, pysäköintimandollisuuksista jne. Eri alueiden palvelu-

tason vertailu on vaikeaa: esimerkiksi maaseudulla palvelukset 
ovat monin paikoin puutteelliset ja pitkien etäisyyksien pääs-

sä; myös monien asumalähiöiden palveluksissa on runsaasti toi-
vomisen varaa, ja etäisyydet ajassa laskien saattavat liikenteen 

ruuhkautumisen vuoksi olla lähes yhtä pitkät kuin maaseudulla. 

Paremman palvelutason pyrkimyksistä huolimatta tulevat enemmän 
tai vähemmän säännöllisesti toistuvat matkat asuinalueilta 
kaupunkien tai taajamien keskustoihin olemaan jokapäiväistä 
todellisuutta monille ihmisille. Huolimatta yksityisen mootto-

riajoneuvoliikenteen lisääntymisestä tulevat jalankulku, p01-

kupyöräily ja julkinen liikenne säilyttämään asemansa tai ii-

sääntyrnään liikenneongelmien tiedostamisen ja yleisen liikenne- 
poliittisen asennemuutoksen myötä. 

Useimmissa aikaisemmissa näitä asioita sivuavissa tutkimuksissa 
on päähuomio kiinnitetty matkojen pituuksiin. Tässä tutkimuksessa 
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on mittauksen perustaksi otetcu eri matkoihin kuluva aika, 
joka nykyisen yksityisajoneuvoihin paljolti perustuvan liiken-
nötinisen ansiosta näyttää .muodostuvan tärkeämmäksi tekijäksi 
kuin matkan pituus metreissä. Asuinympäristön liikenteellist. 
palvelutasoa tutkittiin kysymällä työmatkaaxi kuluvaa kokonais-
aikaa, julkisen liikennevälineen vuorotiheyttä, ajoaikaa kes-
kustaan, kävelyaikaa lähiliikekeskukseen sekä kävelyaikaa ui-
koilualueelle. Lisäksi on tied.usteltu liikenneolosuhteita kau-
punkien ulkopuolella ruuhka-aikoina tai viikonloppuisin. Kysy-
.mysten vastausvaihtoehdot on saatu osittain aikaisempien tut-
kimusten (mm. Uusitalo 1967, Vuorela 1971) tuloksista, osit-
tain erilaisista yhdyskuntasuunnittelussa käytettävistä nor-
meista ja suunnitteluohjeista (min. Rakennustietokortisto 
993.01 ja 998.504 sekä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu-
viraston yleiskaavaosaston kuikulaitosta, liikenteen verkko- 
vaihtoehtoja ja asumista koskevat esiselvitykset). Jalankulku-
matkojen metrimääräiset suositukset on muutettu aikamääriksi 
siten, että kävelyvauhdiksi katsotaan 5-6 krn/h eli 200 metrin 
kävelyyn menisi sen mukaan 2,5 - 3 minuuttia. 

Edellä on tarkasteltu eräitä elinympäristön tilaan ja asumiseen 
liittyviä liikenteen aiheuttamia f'yysisiä vaikutuksia aikai-

sempien tutkimusten valossa. Ne osoittavat, että ongelmat ovat 
kiistatta olemassa ja että niitä voidaan myös kvantitatiiviseg-
ti mitata. Esitettyjä tuloksi on käytetty hyväksi tämän tutki-

muksen kysyniyksenasetteluissa pyrittäessä selvittämään, miten 
nämä haitat subjektiivisestj ja suhteellisesti koetaan. 
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2. MIELIPIDETUTKIMUKSET LIIKENNESUTJNNITTELUN APUNA 

2.1 Mielipidetutkimusten tarpeellisuus 

Liikenne- ja tiesuunnittelun kannalta on aivan ilmeisesti hy-
vin vaikea saavuttaa oikeaa tasapainoa julkisen mielipiteen 
huomioon ottamisen ja tehokkaan suunnittelun välillä. Erityi-
sesti vähemmistöt tarvitsevat suojaa; suuri yleisö on hyvin 
usein huonosti asioista perillä, varsinkin kun on kyse moni-
mutkaisista hankkeista, ja lähes aina käsitykset asioiden tär-
keysjärjestyksestä eroavat suuresti. Nykyinen väittely elin-
ympäristön pilaantumises -ta, toisaalla ja vaatimus pareintniata 
liikku.mismandolljsuuksjsta toisaalla on hyvä esimerkki sekä 
tarpeesta, että suurista vaikeuksista arvioida yhteiskunnalli-
sia preferenssejä. 

Liikenne- ja tiesuunnitteluun liittyvän teknisen nortniston kehit 
tely-n oheI ja sen avuksi olisi joka tapauksessa tarpeellista 
kerätä tietoa erilaisten ihmisten ja ihmieryhmien elinolosuh-
teista, heidän mielipitejetään, asenteistaan ja arvostuksistaan, 
Jos lähdetään siitä, että norinaaleissa vaaleissa ilmaistut 
mielipiteet eivät riittävästi kuvasta ihmisten liikennepoliit-
tisia arvostuksia, jää vielä jäljelle ainakin kolme mandolli-
suutta yrittää ratkaista liikennepolitiikan ja liikennesuun-
nittelun peruslinjoja: 
1) yritetään johtaa liikenteellisjä arvostuksia ihmisten mark-

kinapreferenssejstä, toisin sanoen mm. autoliikenteen vapaan 
kasvun pohjalta, 

2) määrätään ylhäältä päin (esim, hallituksen toimesta) nouda- 
tettavista liikennepolitiikan suuntaviivoista, toisin sa- 
noen toimitaan sen mukaan, minkä oletetaan olevan hyvä täl- 
le ja/tai tulevalle sukupolvelle. 

3) kysytään suoraan ihmisiltä, mitä he ajattelevat erilaisista 
ympäristöönsä ja eläiniseensä vaikuttavista liikenteellisistä 
tekijöistä ja mihin arvojärjestykseen he asettavat nämä 
tekijät. 

Kolmantena vaihtoehtona kuvattu kyselymenettely on mandollista 
toteuttaa normaalina sosiologisena survey-tutkimuksena. Tosin 
sosiologian tutkimusmene -telmät eivät ole kehittyneet niin 
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pitkälle, että niiden avulla voitaisiin antaa täysin eksakteja 
vastauksia; sosiologinen tutkimus voi antaa vain viitteitä, 
mitä on ratkaistava tai se voi osoittaa mihin suuntaan on py-
rittävä, jotta asetetut päämäärät saavutetaan (Valkonen 1970, 
2-4). Toisin sanoen sosiologisella tutkimuksella voidaan sel-
vittää, miten erilaiset ratkaisut täyttävät odotettavissa ole-
vat tarpeet ja mitä sosiaalisia tai taloudellis-poliittisia 
seurauksia ratkaisuista todennäköisesti olisi. 

2.2 STaltnistunejta tutkimuksia 

Tähän mennessä ei Suomessa, eikä juuri muuallakaan, ole suori-
tettu liikenteen aiheuttamiin haittoihin kohdistuvia sosiolo-
gisia tutkimuksia. Näin ollen ei ole riittävästi kokemuksia 
siitä, kuinka hyödyllisiä tai tarpeellisia tällaiset tutkimuk-
set olisivat. 

Suomessa on tie- ja vesirakennushallitus yleisen kehityksen myö-
tä alkanut tutkia tiehankkeiden epäsuoria vaikutuksia inves-
tointilaskelmjensa tarkentaniiseksi kattamaan entistä tarkemmin 
tiehankkeiden vaikutuksia. Yksi tällainen tiehankkeiden ei-
toivottujen vaikutusten sosiologinen tarkastelu valmistui äs-
kettäin (Moottoriteiden vaikutukset asukkaisiin 1972). Siinä 
selvitettiin moottoriteiden läheisyydessä asuvien tai mootto-
ritien alta pois muuttamaan joutuvien ihmisten asenteita moot-
toriteihin yleensä ja erityisesti niiden tuomiin terveydelli-
sun, sosiaalisiin ja taloudellisiin haittoihin. Postikyselynä 
suoritettu tutkimus oli varsin suppea alueensa (Länsiväylä, 
Tuusulan- ja Landentie), otantansa (337 ruokakuntaa) ja sisäl-
tönsä suhteen. Tutkimus liittyi osana projektiin, jossa tar-
kastettiin Turun seudulle suunnitteilla olevan ns. Turpiina-
tien vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä 
kaupunkikuvaan ja maisemaan. 

Liikenteen joitakin vaikutuksia on soslologisesti tarkasteltu 
erilaisissa yhdyskunnan palvelusten ja viihtyvyyden kartoituk-
sissa, joista tärkeimpänä mainittakoon Kaupunkitutkimus -70 
-projektiin liittynyt tutkimus "Asuntoalueiden kehittämista-
voitteet 1970-luvulla" (Vuorela 1971). Myös junaliikenteen 
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melun vaikutuksista on tehty pienehkö sosiologinen tutkimus 

(I'Iiettinen 1 972a). 

Ulkomaisista liikenteen haittavaikutuksia koskettelevista so-

siologisista tutkimuksista mainittakoon Englannin liikennemi-
nisteriön Social and Co.mmunity Planning Research'ilta tilaatna 

tutkimus "Identifying environmental values" (Hoinvillel 970 ja 

What will you pay for amenity 1970). Sen kiintoisimpana yrityk-

senä oli luoda jonkinlainen arvojärjestyssysteemi ihmisten 
koke.mista liikenteen aiheuttamista haitoista. Tutkimusmetodina 

oli tavallinen survey-tyyppinen haastattelu, jonka apuna käy-
tettiin mm. nauhuria melutasojen havainnollistamiseksi sekä 
shköllä toimivaa "arvoetelulaatikkoa". Arvostelulaatikolla 

voitiin näyttää vuoron perääh kymmenen kolmen kuvan sarjaa 
erilaisista liikennehaitoista. Vastaajan tuli nyt valita tär-
keysjärjestykseen etukäteen ilmoitetun summan ( 2000) edestä 

myös etukäteen hinnoiteltuja mainittujen haittojen parannus- 
vaihtoehtoja. Toisena tehtävähä vastaajan oli arvosteltava 
nykyinen elinympäristönsä samojen liikennehaittojen suhteen 
joko hyväksi, keskinkertaiseksi tai huonoksi. Vastauksista 
näihin kahteen tehtävääh konstruoitiin sitten ne. tyytyväisyys- 
suhdeluku, joka ilmoitti sen preferenssijärjestyksen, mihin 
haastateltavat asettavat kokemansa liikenteeseen liittyvät te-
kijät. Tämä tutkimus on pitkälti ollut selostettavan tutkimuk-
sen ne. preferenssiosan lähtökohtana. 
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3. KYSELYTUTKIMIJS LIIKENTEEN HAITTAVAIKIJTUKSISTA ELIN-
YMPRISTÖÖN: Aineiston hankinta 

3.1 Tutkimustehtävän määrittely 

Tutkimuksessa on pyritty (1) ensinnäkin kartoittamaan ihmisten 
yleisiä arvostuksia ja mielipiteitä asuinympäristöstään ja 

etenkin liikenteen asumiselle aiheuttamista haitoista. Toisek-
si (2) on pyritty kokeellisesti selvittämään, mitä liikenneym-
päristön parantamistekijöitä ihmiset arvostavat enemmän kuin 
toisia ja mihin tekijöihin he olisivat valintatilanteessa vai- 
muta uhraamaa.n rahaa ja mihin eivät. Kolmanneksi (3) on pyrit-

ty selvittelemään sitä, millaiset ja millaisissa elinympäris-
töissä asuvat ihmiset tiedostava -t liikenteen aiheuttamia hait-
toja ja minkälaisiksi he kokevat vaikutusmandollisuutensa näi-
den haittojen poistamiseksi. 

Kysymyksissä esiintyviä tekijöitä ovat mm. melu, saasteet, ja-
lankulun ja ajoneuvoliikenteen turvallisuus, julkisen liiken-

teen palvelutaso, vapaa-ajan matkaolosuhteet, jokapäiväiset 
kävelymatkat eri kohteisiin jne. Kysymysten ja niiden vastaus- 
vaihtoehtojen pohjana ovat olleet edellä selostetut tutkimus-
tulokset ko. haitoista ja niiden mandollisista parannuskeinois-
ta (Kyselylomake on liitteenä n:o 2). 

Tarvittavat tiedot on saatu pyytämällä vastaajia: 
1) ilmoittamaan joitakin taustatietoja perheestään ja asuin-
olosuhteistaan (tulot, koulutus, perheenjäsenten iät, auton- 

omistus, asunnon sijainti, pinta-ala, kerros, työmatkojen suo-
ritustapa, erilaisten matkojen määrä, tietojen hankkimistapa 
jne.) 

2) asettamaan tärkeysjärjestykseen erilaisia vaihtoehtoja mm. 

liikennemelun ja -saasteen torjumiseksi, liikennehaittojen 

kustannusten jakamiseksi, julkisen liikenteen parantamiseksi 
jne. 

3) jakamaan kuvitellussa asumionhankintatilanteessa tietty 

rahasumma (10 000 mk) edellä mainittujen asuinympäristöön vai-

kuttavien liikenteellisten tekijöiden eriasteisille parannus-
toimenpiteille 

4) arvostelemaan nykyinen asuntonsa samojen tekijöiden suhteen 

kysymyslo.makkeessa annetun arvosteluasteikon mukaisesti 
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Tutkimuksessa ei siis ole pyritty soveltamaan tai testaamaan 

mitään nimenomaista teoriaa eikä myöskään ole pyritty minkään 

yleispätevän mallin laadintaan, vaan tutkimus on luonteeltaan 
kartoittava, ja hypoteesej ets iv. selvitys. 

3.2 	alyysimenete1mät ja testit 

Tutkimuksen tarkoituksena olevien ongelmien selvittämiseksi 
laskettiin: 
1) taustakysymyksistä sekä absoluuttiset että prosentuaaliset 
jakautnat paikkakimnittain, maalaiskunnista ja kaupungeista 
yhteensä sekä koko aineistosta yhteensä 

2) erilaisia ristiintaulukointeja • taustamuuttujien sekä 

varsinaisten mielipide- ja arvostusmuuttujien välillä 
3) korrelaatiot mandollisimman monen sekä tausta- että varsi-
naisten muuttujien välisten riippuvuuksien selvittämiseksi 
4) kvsymyslomakkeen tehtävien 1 ja 2 analyysi (kuvitellussa 

asuimonhankintatilanteessa jaettu 10 000 mk ja oman asunnon 

arvostelu). Ensin laskettiin vastausvaihtoehtojen saamat pro-
senttise -t ja absoluuttiset valinnat ja sitten konstruoitiin 
näiden kanden kohdan antamista tuloksista ns. tyytyväisyys- 
suhdeluku (ks. luku 5.5) 

Taulukoissa esiintyviä riippuvuuksia ja eroja ei ole johdonmu-
kaisesti testattu tilastollisesti. Tutkimuksen yleiskartoitta-
vasta luonteesta sekä suuresta vastaajamäärästä johtuen testien 
käyttö on ollut lähinnä kokeilevaa. Tällöin on pyritty selvit-

tämään miten suuret erot tai riippuvuudet voidaan katsoa paik-

kansapitäviksi, ts. etteivät ne aiheudu sattumasta (ks. Valko-
nen 1971, 105-109). 

Mitään kovin tarkkoja luotettavuusmittauksia ei nähty tarpeel-
liseksi tehdä, sillä Valkosen (1971, 66-67) mukaan voitaneen 
yleensä olettaa tavano.maisten taustamuuttujatietojen, kuten 
iän, sukupuolen tai koulutuksen luotettavuuden (reliabiliteetin) 

olevan lähes täydellisen. Lisäksi suuriotoksissa ekologisissa 

tutkimuksissa yksilötiedoissa mandollisesti olevat satunnaiset 

mittausvirheet menettävät merkityksenä ja mittauksen luotetta-
vuutta voidaan pitää hyvin korkeana. 
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3.3 Tutkimusalueet 

Postikyselynä suoritettava tutkimus antaa, toisin kuin haastat-

teluna suoritettava kysely, vapaat valintamandollisuudet otan-

nan suorittamiselle miltä maan alueelta tai paikkakunnalta 

hyvänsä. Erilaisia lähtökohtia otannalle oli suunnitteluvai-

heissa kolme: 

a) alueellisesti ositettu otanta, jolloin olisi tutkittu 

tiettyjä ennalta valittuja alueita kuten esim. Helsingin, 

Tampereen tai Kuopion seutua 

b) yleinen, umpimähkäinen otanta koko Suomen väestöstä kun-
nittämättä huomiota paikkakuntiin otantavaiheessa 

c) edellisten yhdistelmä, jolloin voidaan saada sekä valtakun-
nallisesti että alueellisesti edustavia tuloksia 

Näistä mandollisuuksista päädyttiin viitneksimainittuun, sillä 
kokemuksesta ja monista tutkimuksista lähtien oli perusteltua 
keskittää tutkimus kaupunkeihin, joissa liikenteen aiheuttamat 
haitat ja toisaalta hyödyt tuntuvat suurempina kuin maaseudul-
la. Alueellisten tekijöiden lisäksi myös kaupunkien suuruus 

ja keskittyneisyys vaikuttaa liikenneongelmiin. Olisi kuiten-
kin ollut harhaanjohtavaa ja kyseenalaista koettaa etukäteen 
valita ne kaupungit, joissa ongelmat olisivat pahimpia. Siksi 
Suomen kaupungit päätettiin jakaa asukasluvun ja alueellisen 
sijainnin mukaisiin ryhmiin ja valita näistä ryhmistä joitakin 

kaupunkeja ottaen vielä huomioon kaupunkien pinta-alaa, ikää, 

keskittymisastetta ja mandollisia liikenneongelmia. 

Vaikka liikenteen aiheuttamat haitat keskittyvätkin etupäässä 

kaupwikiseuduille nähtiin tärkeäksi valottaa myös maaseudun 

liikenteellisiä oloja samojen kysymysten valossa. Siksi vertal-
lumateriaaliksi päätettiin ottaa muutamia maalaiskuntia pitäen 

mielessä edellä mainitut asukasluku- ym. kriteerit. 

Edellä kuvatulla ositetulla, osittain harkinnanvaraisella ja 
osittain umpimähkäisellä otannalla tulivat valituiksi: 
1) Helsinki ympäristöineen (Espoo, Kauniainen ja Vantaa) lähin-

nä maamme ainoana todellisena me tropolialueenal), 

2) Turku ympäristöineen (Kaarina, Masku, Naantali, Raisio ja 
Rusko) suurena kaupunkialueena sekä Turkua ja sen ympäristöä 

halkovan Turku-Naantali-Piikkiö-tiesuumijtelman vuoksi 1 , 

1) •Iäljempänä käsiteltäessä tekstissä tai taulukoissa Helsinkiä 
tai Turkua tarkoitetaan mainittuja kokonaisuuksia. 
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3) Oulu suurena kaupunkina pohjoisessa, 

4) Kuopio keskisuurena kaupunkina Itä-Suomessa, 

5) Kouvola itäisestä Etelä-Suomesta keskikokoisena kaupurikina, 

jossa on ajankohtaisia ohikulkutiehankkeita, 

6) Ylivieska Pohjanmaan pienenä ja melko uutena pikemminkin 
maalaiskuntamaieena kaupunkina, 

7) Viitasaari Keski-Suomesta suurehkona valtatien varrella 

olevana .maalaiskuntana, 
8) Ranua Lapin läänin eteläosan väkiluvultaan keskisuurena, 

mutta harvaanasuttima maalaiskuntana, 

9) Kesälahti Pohjois-Karjalan läänin etelä-osan valtatie 6:n 
varrella olevana pienenä .maalaiskuntana, 

10) Mellilä Turun läänin keskiosissa olevana pienenä, syrjässä 
valtateistä olevana maalaiskuntana. 

Otoksen määrä suuritnmilta paikkakunnilta pyrittiin pitämään 
joissakin väljissä suhteissa (1-6 promilleä) paikkakunnilla 

asuvaan väestöön. Pienemmiltä paikkakunnilta otettiin vakio- 
määrä otosyksiköitä (150 kpl kustakin). Tämän määrän katsot-
tiin takaavari tarpeellisen vastausten luotettav-uuden olettaen, 
että vastausprosentiksi saadaan vähintään 60 (ks. Alameri-
Pöyhönen 1967,  11 ja Galtung 1970, 60). 

Tarkemmat tiedot otoskuntien asukasluvuista, pinta-aloista, 
taajama-asteesta, otosmääristä ym. on esitetty sivulla 24 
olevassa taulukossa. 

3.4 Kyselyn telminen suoritus 

Tutkimusyksikkönä on tässä tutkimuksessa päädytty käyttämään 

perhettä. Näin siksi että perheen arveltiin olevan tutumman 
käsitteen vastaajille kuin lähes samaa käsitettä ilmaisevan 

ruokakunnan, jota nykyisin käytetään samssa taloudessa elävien 
ihmisten tutkimusyksikkönä. Saatekirjeessä (liite 1) vastaa-

jaksi pyydettiin mieluiten perheen miespuolista päämiestä. 
Tämä johtuu siitä että kysymyksissä on melko paljon jokapäiväl-

seen matkustamiseen (esim. työ.matkoihin) liittyviä seikkoja. 

Tietynlaista vinoutta tämä menettely luonnollisesti saattoi 

aiheuttaa, sillä jos perheessä on auto, sitä käyttää yleisim-

min perheenisä ja hänen kokemuksensa liikenteestä välittyvät 
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vastauksiin ns. "ratin takaa". Perheen muut jäsenet, äiti, 
lapset ja vanhukset, saavat sen sijaan kokemuksensa liikentees-
tä useimmiten jalankulkijana, pyöräilijänä tai julkisten lii-
kennevälineiden käyttäjänä. Kuitenkin korostettiin erityisesti 
että vastaukset tuli antaa koko perheen kannalta, paitsi mil-
loin ei kysytty nimenomaan vastaajaa koskevaa seikkaa. 

Kyselylomake lähetettiin edellä selostetuilta paikkakunnilta 
tietokoneella väestön keskusrekisteristä umpiuiähkäisesti vali-
tuille 2734:lle perheen päämiehelle syyskuun lopussa 1972. 
Määräajan kuluttua umpeen ja ennen toisen kyselykierroksen 
alkua oli lomakkeen palauttanut n. 43 % otokses -ta. Vastaamatta 
jättäneille lähetettiin uusi lomake palautuskehoituksjneen, 
Toinen kierros tuottikin yllättävän hyvän tuloksen: takaisin-
tuloprosentiksi saatiin 73.3. Lopulliseksi vastausprosentiksj 
tuli 64.0 kun oli ensin vähennetty muuttaneiden, kuolleiden 
ja vakavasti sairaiden palautetut lomakkeet sekä sen jälkeen 
vielä vaillinaisten tietojen tai epäselvyyksien vuoksi hylätyt 
loaiakkeet. 

Lomakkeen kanden viimeisen sivun tehtävien arveltiin jo etu-
käteen olevan ehkä jonkin verran vaikeita täyttää tai ainakin 
vaativan enemmän vaivaa kuin muut kysymykset. Näin osoittautui- 
km olevan asian laita. Lopullisesti hyväksytyistä 1751 vasta-
uksesta oli peräti 327 (18.7 %) sellaisia, joissa oli täytetty 
vain ensimmäinen tai toinen tehtävä tai ei kumpaakaan. Kuiten-
kin lo.makkeiden alkuosissa katsottiin olevan niin paljon infor-
maatiota, että tällä tavalla puutteelljsjakaa.n lomakkejta ei 
hylätty. Tehtävien 1 ja 2 analysointi oli oleellisesti riip-
puvainen toisistaan ja siksi toisen puuttuessa täytyi toisen-
kin tehtävän vastaus hylätä. Näiden puutteellisten vastausten 
mukanaolo ei tietenkään voinut olla vaikuttamatta alentavasti 
kanden viimeisen tehtävän tulosten luotettav-uuteen. 

Jonkinlainen arvelu saatettiin tehdä kokonaan vastaauiatta jät-
täneiden henkilöiden ominaisuuksista. Havaittiin nimittäin, 
että toisella kierroksella oli runsaat 10 prosenttiyksikköä 
enemmän puutteelljgja vastauksia kuin ensimmäisellä. Vastaajat 
toisella kierroksella olivat sen lisäksi myös vanhempia ja 
alemmjsta scsiaaliluokjsta. Siksi on perusteltua olettaa, että 
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näin on asianalaita myös kokonaan vastaamatta jättäneiden 
henkilöiden keskuudessa (Eskola 1967, 160). 

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) on merkitty perus joukon 
suuruus, otoksen suuruus, otoksen prosenttimäärä väestöstä, 
kyselyyn hyväksytysti vastan.neiden määrä sekä vastausprosentti 
paikkaktmnittain. 

Lopullista vastausprosen -etia (64.0) on pidettävä tyydyttävänä. 
Maaseudulla vastausaktiivisuus oli hieman alempi kuin kaupun-

geissa, mikä oli odotettuakin. Otoksen suunnittelussa oli tar-
koitus antaa enemmän painoa kaupungeille - etenkin suuremmille 
kaupungeille - maaseudun kustannuksella. Tässä suhteessa saadun 
aineiston voidaan katsoa vastaavan asetettua tavoitetta ja ta-
kaavan riittävän luotettavuuden. 

Taulukko 4. Kyselyn suorittamista kuvaavia lukuja 

Alue Perusjoukko Otos Otos pro- Kysel.vast. Vastaus- 
(väestölas- (hen- milleä määrä prosentti 
kenta 1.1.70) keä) väestöstä (henkeä) 

Kaupungit 

Helsinki ympäris- 
töineen 695 000 760 1 456 60.0 
Turku ytnpäris- 
töineen 190 000 614 3 398 64.8 
Oulu 87 000 260 3 175 67.3 
Kuopio 65 000 200 3 135 67.5 
Kouvola 26 000 150 6 114 76.0 
Ylivieska 11 000 150 13 104 69.3 

Yhteensä 1 	074 000 2134 2 1382 64.8 
Maalaj s kunnat 

Ranua 7 000 150 23 96 64.0 
Mellilä 2 500 150 60 85 56.7 
Kesälahti 4 500 150 35 86 57,3 
Viitasaarj 13 000 150 12 102 68.0 

Yhteensä 27 000 600 22 369 61.5 

Koko aineisto yht. 	1 101 000 	2734 	2 	1751 	64.0 
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3.5 Aineiston edustavuus 

Tutkimuksen taustatiedoiksi pyydettiin vastaajilta (perheiden 
päämiehiltä) joitakin tietoja, joiden perusteella voitiin ku-

vata otosalueiden sosiaalista rakennetta. Näitä tietoja olivat 

vastaajien sukupuoli, siviilisääty, ikä, koulutus ja ammatti. 

Lisäksi kysyttiin vastaajan perheen kokoa, ikärakennetta, työs-

säkäyvien lukumäärää, bruttotuloja sekä autonomistusta. 

Vastaus jakaumat ja niiden tarkempi erittely esitetään liittees-
sä n:o 3. Yhteenvetona vastaus jakaumista voidaan todeta niiden 
vastaavan melko hyvin koko väestöstä tämänkaltaisilla otokseen 

perustuvilla kyselymenetelmillä saatavia tuloksia. On toisaal-
ta huomattava, että kyselyihin vastaavat passiivisimrnin huo-
nommassa sosiaalisessa asemassa oleva, vähemmän kouluja käy-

neet ja läkkäämmät ihmiset. Tämänkin kyselyn tulokset ovat hie-
man vinoja näissä suhteissa. Jakautumista voidaan vielä todeta 
pari erityispiirrettä: 

- saatekirjeen vastaajatoivornuksesta johtuen naiset ovat sel-

västi aliedustettujna vastaajien joukossa; heitä on vain n.30 % 
- auton omistavat tai ne, joilla on auto vakituisessa käytös-

sään, ovat vastaajien joukossa hieman yliedustettuina (paitsi 
maalaiskunnissa, ks. liite 3). 

3.6 Esitu -tkjmukset 

Tutkimuksen hahinotteluvaiheessa suoritettiin kaksi koekyselyä 

tutkimusidean käyttökelpoisuuden toteamiseksi. Tässä oli tar-
koituksena selvittää, soveltuuko Englannissa kokeiltu prefe-

renssien tutkimusmeneteimä Suomen oloihin. Ensimmäinen kysely 
tehtiin liikenteen asiantuntijoiksi katsottaville TVH:n tek-

nhllistaloudelljsen toimiston toimihenkilöille (N=27) ja toi-
nen niille Länsiväylän ja Tuusulantien varrella asuville ihmi-

sille (N=223), jotka olivat olleet otosjoukkona aiemmassa tut-
kimuksessa "Moottorjtejden vaikutukset asukkaisjjn" (1971). 

Nämä koekyselyt osoittivat idean käyttökelpoisuuden, vaikka 
samalla jouduttiinkin muuttamaan ja täsmentämään monia lomak-

keen kysymyksiä sekä muotoilemaan ne helpommin vastattavaan 
asuun. 
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Kyselylomakkeen valmistuttua myös taustakysymysten ja lisät-
tyjen mielipidekysymysten osalta, suoritettiin kolmas koeky-
sely lähinnä aslantuntijoiksi katso -ttaville TVH:n tiestötoi-
taiston toimihenkilöille (N=39). Tämän kyselyn antamien tulos-
ten ja huo.rnautusten pohjalta valmistui lopullinen kyselylo-. 
make (liite 2). 
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4. KYSELYTUTKINUKSEN TULOKSET 1: Taustatiedot ja mielipiteet 

On selvää, että näin suuressa otoksessa vastaavat sijoittuvat 
maantieteellisesti ja paikallisesti varsin erilaisiin elinolo-
suhteisiin niin asumisen kuin matkustamisenkin suhteen. Tulos-
ten vertailtavuuden ja yleistettävyyden kannalta on siksi vält-
tämätöntä selvittää näitä seikkoja. Erityistä huomiota asumiseen 
ja matkustamiseen liittyvät tekijät ansaitsevat tarkasteltaes- 
sa jäljempänä niiden ja erilaisten ympäristöhaittojen tiedos-
tamisen ja koke.misen välisiä riippuvuussuhteita. 

4.1 Asumisen laatu ja matkustusolosuhteet 

4.1.1 Vastaajien asuinolosuhteet 

Seuraavassa tarkastellaan vastaajien ja heidän perheidensä, 
asuinolosujiteita. Kysymyksiä on tehty asumismuodosta, asunnon 
hallintasuhteesta, asumisajasta, asumisväljyydestä, asuntoker-

roksesta, asunnon ikkunoiden avautumissuurinasta, asuntoympä-
ristöstä sekä asunnon etäisyydestä liikerineväylään. Vaatausten 
avulla on tarkoitus jälje.mpänä selvittää asumiseen ja asumis- 
ympäristöön liittyvien tekijöiden riippuvuussuhteita erilaisten 
ympäristöhaittojen tiedostamiseen ja kokemiseen. 

Vastaajien asuntojen jakautuminen erityyppisiin taloihin on 
esitetty seuraavassa tau].ukossa. 

Taulukko 5. 	Ta.tji.n ssinsn •vLtyppisies taoiaea 
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Runsas puolet vastaajista asuu kerrostaloissa, kaupungeissa 
luonnollisesti enin osa. Maaseudun 13 %:n kerrostalomäärä 
vaikuttaa liian suurelta: ehkä kaksikerroksinen omakotitalo 
on jOis8akifl tapauksissa tulkittu kerrostaloksi. Omakotitalo 
on tyypilliee.mpi maaseudun asuntomuoto, ja rivitalo puolestaan 
on hieman yleisempi kaupungeissa. flivieskan jakaumat tässä 
kohden, samoin kuin monissa myöhemmissä taulukoissa, ovat 
hyvin maalaiskuntamaiset. 

Vastaajien asunnon hallintasuhde ilmenee seuraavasta taulukosta. 

Taulukko 6. 	 £aunnon h.1 ]Jnan. 

Kaupungit Xaalaiekunnat 
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ui 	.-4 
ui 	0 	4i 
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.4 4. ,ui . 	4. on A.unnon hallinta- M 

suMe 	 (455)(397)(174)(135)(115)(103)(1375) ( 93)(85)(86)(10 (364) (1739) 

Aljvuoalaine 10 3 8 7 8 4 6 10 5 2 5 6 6 
Virka tai tyub4.- 
aeunto 11 6 9 7 9 6 8 14 6 8 17 11 9 
PflAyuoe1.ain.n 36 33 29 30 26 14 32 7 8 8 12 9 27 
0ietu8asmto 43 58 54 56 57 76 54 69 81 82 66 74 58 

100 100 100 100 100 100 100 	100100 100 100 100 	100 

Omistusasunto koko aineistossa on 58 %:lla vastaajista, maa-

seudulla kolmella neljästä. Helsingissä on huomattavasti vä-
hemmän omistusasuntoja kuin muissa kaupungeissa. Päävuokralai-
sina asuu runsas neljännes vastaajista ja virka- tai työsuhde-
asunnojssakjn enemmän kuin alivuokralaisasunnoissa. 

Vastaajien asumisaika nykyisessä asunnossaan näkyy seuraavalla 
sivulla olevasta taulukosta. 
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Taulukko 7. 	L8umiaika nykyi8eaa aaunnoaaa 

Kaupungit Maalaiekunnat o 
4.. 

.d 
- 
4' 

1. .4 

.4 
0 
4 

r4 
0 

) 
.-4 0) C 	.4 

0) 	.) - 	14 .-4 
. 

0 .4 
0) 
4' 

'l 
.-1 	(0 

4' 
4' 

0) OGO 
4' 

A8umisajk$ — 0 
4 

. 0 	0 4' 
14 

(vuotta) ( 45( 397)( 174)(134)(114)(1o4)(1374) ( 94)( s.$)( 86)(102) 1 36 ( 174( % 	% 1 % % % $ 
-1 13 	10 16 19 12 10 113 	1 ii 	7 	2 1 4lh 1 1 
1-2 23 	21 25 21 24 13 1 	21 	1 12 	6 	5 9 	1 8 1 	19 
5-5 20 	22 28 26 28 13 1 	22 14 	6 	25 10 	1 13 21 
6-10 18 	17 13 16 20 15 117 19 	12 	9 15 	1 14 1 	16 
10- 26 	50 18 18 16 49 27 44 	69 	61 52 	1 1 	33 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Yleisin asutnisaika koko aineistossa on yli kymmenen vuotta, 
maaseudulla yli puolella vastaajista, kaupungeissa yli neljäs- 
osalla. Yleensäkin kaupungeissa asumisajat ovat lyhyempiä 
kuin maaseudulla. 

Asunnon huoneiden lukumäärä on esitetty taulukossa n:o 8. 

Taulukko 8. 	Aiunnon huonsiden lukumr 
(k.ittiDt* tai k•Lttokosroa ui ole laskettu huon..kei) 

Huoneitten 
luumLrA 

2 

3 
4-5 
6- 

Kaupungit 	 Maalaiskunnat 	o 4' 
(0 .4 

0) 	 .4 	1. 
.4 	 .0 	0) 	 4' 	 0) 

0) 	0) 	0 	)0) 	. 	C.) 
0 	r-4 	0) 	 .4 	0) 	0) 
4' 	0 	.4 	0) 	 0) 	 4' 
1). 	 4 	:0) 	4' 	0) 	00) 

14 	.-4 	0 	 .4 	4' 	 r4 	 4' 	4' 	M 4' 
0 	.-4 	 0) 	0) 	4' 	4' 	. 	o.0 

1-. 	Id 	Id 	4 	 4 

45( 397)( 174)( 134)1 114)(103)(1375) (9 	( 85)1 86)1101) (366) (1741 
_% % 	% 	$ 	 $ 
40 	29 	29 	28 	23 	16. 31 	17 	13 	15 	35 	20 	29 
32 	37 35 45 32 27 34 	27 39 32 	18 	29 	33 
15 	20 18 21 	24 29 	19 	30 27 	22 	17 	24 	20 
11 	15 	15 	5 	20 	27 	14 	23 	19 	26 	27 	24 	16 
2 	1 	5 	1 	1 	1 	2 	3 	2 	5 	3 	3 	2 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 
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Kaupungeissa asunnot ovat selvästi pienempiä kuin maaseudulla. 

Helsingissä ja Kuopiossa yli 70 %:ssa asunnoista on vain yksi 
tai kaksi huonetta. 

Vertailtaessa perheen kokoa ja huoneitten määrää koko aineis-
tossa saadaan seuraava taulukko. 

Taulukko 9. Perheiden asumisväljyys koko aineistossa 

Perheen koko 
Henk/huone 	1 	2-3 	4 	 yht. 

(397) 	(741) 	(598) 	(1736) 

-1 	 64 1 6 21 
1.1 	- 2.0 	 27 63 55 52 
2.1 	- 	 9 28 39 27 

100 100 100 100 

Tyypillisin asumaväljyyden arvo on 1.1 - 2.0 henk./huone. Tä-
hän luokkaan sijoittuu hieman yli puolet perheistä. Asumis- 

väljyys riippuu voimakkaasti perheen koosta. Mitä suurempi 
perhe, sitä ahtaammin asutaan. Lähes samoihin tuloksiin on 
päätynyt Matti Sihto (1968) asumisväljyyslaskelmissaan. Koko 
maan vastaavat luvut olivat hänellä 21 %, 56 % ja 23 %. Las-
kentaperusteissa on tosin se ero, että Sihdon aineistossa 
keittiö on katsottu huoneeksi. 

Asumaväljyyden toisen osoi -ttajan, asunnon lämmitetyn pinta- 
alan, jakaututuat on esitetty liitetaulukossa no 4.1. Siinä näky-
vät jakaumat ovat hyvin samansuuntaisia kuin taulukossa n:o 8. 

Asunnon sijainti kerroksittain ilmenee seuraavalla sivulla 
olevasta taulukosta. 
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Taulukko 10. 	 Asunnon sijainti kerrokeittain 

Kaupungit Xaalaiskunnat 
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(kerro.) 	 (452 )(395 )(175 )(135)(113)(103)(i373) (9 )( 83)( 85)(102) (363) (1736) 

1 27 40 38 34 38 87 39 

r 

86 
r 

87 

r 

92 

r 

73 

r 

85 48 
2-3 38 28 38 45 51 12 34 13 12 8 27 15 51 
4-5 25 21 18 17 9 1 19 1 0 0 0 0 15 
6- 10 11 6 4 2 0 8 0 1 0 0 0 6 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Kaikista vastaajis -ta noin puolet asuu ensimmäisessä kerrok-
sessa, maalla luonnollisesti suurin osa. Kaupungeissa neljäs-
osa asuu neljännessä kerroksessa tai sitä korkeammalla. 

Asunnon ikkunoid.en avautumissuurita on esitetty taulukossa 
n:o 11. 

Taulukko 11. 	 Asunnon ikkunoiden ayautunjesuunta 

Kaupungit Maalaiskunnat 
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(4 	4, 
4, 
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4 40 4 

- 
suunta 	 ( 45( 39( 175)( 135)(114)(103)(1375) ( 	95)( 82)( 85)(101) (363) ( 173 

% 	% .c 
Yksinomaan kadulle 
tai tielle 18 10 10 13 10 1 12 2 2 0 3 2 10 
Suurimmaksi osaksi 
kadulle tai tielle 14 14 12 15 12 10 13 8 10 1 7 6 12 
Puoliksi pihalle ja 
puoliksi kadulle tai 
tielle 27 41 49 47 52 62 41 63 71 66 63 66 '6 
Suur1mrudRj osaksi 
pihalle 9 12 16 9 11 19 12 18 13 22 18 18 13 
Yksinomaan pihalle 32 23 13 16 15 8 22 9 4 11 9 8 19 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 
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Vajaalla puolella vastaajista asunnon ikkunat avautuvat puo-
liksi kadulle tai tielle ja puoliksi pihalle. Hieman suurem-
malla osalla avautuvat ikkunat enemmän pihalle kuin kadulle 
tai tielle. 

Vastaajien jakautuminen eri tyyppisiin elinympäristöihin nä-
kyy seuraavasta taulukosta. 

rauiukico 12. 	 Vaataaj ien jakautuain.a .ti tyyppiaiin ei inympärietöihin 
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( 456)(398 )( 1 75X1 35)( 11 4)(1o3)( -i381) (96 )(a5 )( 86)(1O1) (368) 
1 f 

0 
1 1 / % 

64 45 29 49 37 15. 1 	4 1 	0 0 0 0 1 	0 

26 	45 	68 	50 	61 	40 1 	1 	1 	1 	2 	1 	1 1 	34 
9 	7 	2 	1 	1 	21 	31 	33 	26 	44 	35 	1 13 

1 	3 	1 	0 	1 	24 	68 60 72 	55 	64 	16 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Elmpisti 

kaupungin kealcueta 
Esikaupunki tai 
asua1.hjb 
Maa8 eudun taa jama 
'.aaaeudun b.araan 
aauttu alue 

0 

.1 

c. c' 

(1749) 

37 1 

Kaupungit 	 Yaalai 3'4'.unnot 

Kaupungin keskustassa asuu vastaajista runsas kolmannes. Jon-
kinlaista käsitteellistä epätietoisuutta on ilmeisesti olemassa, 
sillä maalaiskuntalajejata vastaajista muutamat arvelevat asu-
vansa esikaupungissa tai asumalähiöseä. Kaupungin keskustan 
tarkempi määrittely olisi kenties antanut luotettavampia tu-

loksia, sillä esim. Helsingin (johon tosin siis kuuluu tässä 
kyselyssä Espoon ja Kauniaisten kaupungit ja Vantaan kauppala) 
vastaajista kaksi kolmasosaa ilmoitti asuvansa kaupungin kes-
kustassa. Joko otos, tai vastannejden jakautuminen on tässä 
tapauksessa selvästi vino, sillä esim, vuonna 1970 Helsingin 
kantakaupungissa asui 220 000 henkeä ja koko helsinginseudulla 
vastaavasti 676 000 asukasta. 
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Asunnon etäisyys vilkkaasti käytetystä häiriötä tuottavasta 
kauttakulkuliikenneväylästä ilmenee taulukosta n:o 13. 

Taulukko 13. 	Äaunnon .ttieyye h*iriöt tiaottavseta liikenn.vKyl.etä 

Kaupungit ?daalaiakunnat 
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43 
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(metriK) 	( 445X 384)(  172)( 132)(110)(100)(1343) ( 89)( 79)( 81 )( 97) ( 34 (1689) 
. d .1 . -. - 

—10 25 18 20 32 12 8. 21 5 16 4 14 10 19 
10 — 20 12 12 9 13 13 9 12 15 8 7 9 10 11 
21 - 40 11 13 15 8 11 14 12 15 8 12 8 11 12 
41 - 80 12 15 14 8 7 14 13 7 11 19 11 12 12 
81 - 160 13 13 14 12 14 17 13 12 9 11 17 12 13 

161 - 320 11 11 15 11 22 12 13 17 10 7 11 11 12 
320 - 16 18 13 16 21 26 17 29 38 40 30 34 21 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100100 100 100 	100 

Asuntojen etäisyydet jakautuvat melko tasaisesti käytetyn 

asteikon mukaan eri etäisyyksille. Kaupungeissa luonnollises-

ti asutaan hieman tiheämmässä kuin maaseudulla ja niin ollen 
myös lähempänä liikenneväyliä. 

4.1.2 Matkat ja kulkutapavalinnat 

Perheen matkojen tekoon liittyviä seikkoja kartoitettiin ky-

syrnällä vastaajilta työ.matkojen pääasiallisinta kulkutapaa, 

perheen eniten käyttämiä liikennemuotoja, tnieluisjnta. liiken-
nevälinettä pitemmillä matkoilla, tärkeimpiä matkojen tarkoi- 

tuksia, matkojen määriä eri liikennevälineinä, viikonloppu- 

matkojen toistuvuutta sekä tyytyvälsyyttä jalankulkumatkojen 
pituuteen. 

Vastaajien pääasiallinen ku.lkutapa työmatkoilla ilmenee seu-
raavalla sivulla olevasta taulukosta, 
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Taulukko 14. 	 Vantaajien pUaAialliBin kulkutapa tySmatkoiUaan 

Kaupungit Maala1kunnat o 
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Kuflcutapa 	 ( 421)( 358)(164)(121)(104)( 95)(1263) ( ei)( 68)( 83 )( 92) ( 33 (1593) 
4 	4 	4 4 4 4 4 4 	4 	44 4 4 

Jalan 33 30 28 40 34 21 32 24 32 28 32 29 31 
Polkupyrllä 2 9 21 8 20 34 11 14 13 34 24 21 13 
Linja-autolla tai 
buaoifla 26 22 8 14 4 4 18 1 5 6 10 5 15 
Oualla autolla 25 37 39 36 38 34 33 48 38 28 29 36 34 
Junalla 3 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 1 
Muulla tayoin 11 2 4 2 3 7 5 13 9 3 5 8 6 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Vajaa kolmasosa työmatkoista tehdään jalan ja runsas kolmas-
osa omalla autolla. Maaseudulla oman auton käyttö on runsaam-

paa kuin kaupungeissa, joissa taas julkisen liikenteen muodot 
ovat käytetympiä. Polkupyörän käytössä on suuria vaihteluita 
eri paikkakuntien kesken. Näyttää siltä, että pieneminissä 

kaupungeissa ja maaseudulla polkupyörän (ja mopedin) käyttö 
korvaavat julkisen liikenteen heikkoa palvelutasoa. Helsin-
gissä pyöräillään vähiten, mikä johtunee toisaalta julkisen 

liikenteen suhteellisesta runsaudesta ja toisaalta pyöräily- 
väylien puutteesta. 

Lähes saniantapaisiksi muodostuivat perheen tärkeimpien liiken-

nemuotojen valinnat, jotka nähdään seuraavassa taulukossa (tau-
lukko seuraavalla sivulla). 

Kaupungeissa on jalankulku tärkein kulkurnuoto. Yhtenä syynä 
on kenties se, että perheenpään ajaessa autolla muut perheen- 

jäsenet saavat käyttää enemmän jalkojaan. Maaseudulla yksityis- 
auto, linja-auto ja polkupyörä ovat ennen jalankulkua, mikä 
johtunee pitenimis -tä etäisyyksistä. 
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Taulukko 15. 	Perheen kolme tM.rkeint liik.nnemuotoa kaupungin tai taajaman keakuetaan 
t.htilU matkoilla 
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Liikenneanoto 	(441)(396)(175)(135)(111 )(104)(1362 ) (96 )( 83 )(85 )( 102) (366) (1728) 
4 . e 

Jalan 1 45 37 37 61 50 15 42 11 11 11 20 13 35 
II 15 20 15 27 18 17 19 10 11 12 15 12 17 

III 17 29 24 17 37 21 24 24 16 18 14 18 22 

PolkupyrälU tai 1 1 4 12 1 16 29' 7 9 20 15 14 15 8 
mopedilla II 7 15 30 13 41 34 18 22 22 25 24 23 19 

III 9 22 25 21 15 27 18 31 16 25 27 25 19 

Linja-autolla tai 1 22 22 14 14 4 23 18 26 17 34 30 27 22 
buaeilla II 36 44 39 31 15 28 35 37 44 29 36 37 36 

III 28 23 28 30 22 13 28 12 23 16 16 17 	. 23 

Tkeityieautoll.a 1 20 30 37 23 30 32 25 52 48 40 36 44 31 
II 19 18 16 28 23 14 19 24 14 16 22 19 19 

III 19 22 19 22 24 32 22 18 13 16 20 17 21 

Junalla 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 
113 1 0 0 2 2 2 1 5 15 0 5 2 

III 10 0 1 4 0 4 4 10 31 18 6 16 6 

Muullatavoin IlO 1 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 3 
1120 2 0 0 0 5 8 6 5 1 2 4 7 
11116 3 5 5 3 4 7 4 2 5 16 7 7 

Selite: Tässä ja joissakin muissa taulukoissa on näkyvissä kolme 
lukuarvoa (1-111). Rivillä 1 oleva %-luku osoittaa tär-
keimpänä pidetyn vaihtoehdon osuutta, II toiseksi tär-
keimmän ja III kolmanneksi tärkeimmän. 

Tämä olettamus saa vahvistusta taulukosta n:o 16, josta näkyy 
tyytyväisyys asuinalueella suoritettavien jalankulkumatko jen 
pituuteen. 

Taulukko 16. 	Aeuinalueel2.a suoritettavien jalankulkumatkojen pituuden 
ari-ioiminen 
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Jalenkulkumatkat 	( 44( 392)( 175)( 135)(112)(103)(1365) ( 94)( 84)( 85 )(101 ) ( 36' ( 173 
. d . . 	 ' 

Aivan liian pitkia 	3 	4 	3 	4 	3 	6 r24 	18 	18 	16 19 ' 

Melko pitkiÄ 	8 	10 	10 	16 	8 	13 10 18 	15 	14 	19 16 11 
Sopivia 	68 	67 	66 	61 	70 	70 67 42 	49 	48 	54 47 63 
LyhyitÄ 	21 	19 	21 	19 	19 	11 20 16 	18 	20 	11 16 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 
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Maaseudulla runsas kolmasosa pitää jalankulkurnatkoja melko 

pitkinä tai liian pitkinä, kaupungeissa on vain 13 % tätä 
mieltä. Suurin osa vastaajista on kuitenkin tyytyväisiä ja-. 

lankulkumatko j ensa pituuteen. 

Myös perheen tavallisina arkipäivinä tekemien edestakaisten 
matkojen määristä näkyy etäisyyksien vaikutus. 

?aulukko 17. P.rheon tavalliaina arkip.ivin& suorittanien edeetakaleten matkojen 
m.rt eri kulkutavoilla (% ja keskim.trin) 

Xaupwgit Xaalaiekunnat 
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kulkutavoilla ( 44( 39( 172)( 134)( 111)(102)(1354) ( 	91)( 83)( 85)( 98) ( 35 (1711) 

% 
Jalan 
1 
2 
3- 
i yhtn 

22 
20 
17 
41 

28 
18 
17 
37 

21 
29 
24 
26 

25 
25 
28 
22 

29 
22 
31 
18 

31 
20 
22 
27 

24 
22 
21 
34 

20 
20 
13. 
47 

40 
6 

15 
39 

33 
15 
18 
34 

31 
20 
9 
40 

31 
15 
14 
40 

26 
20 
19 
35 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Julkieefla liikenne- 
vlineell 
1 30 25 16 19 9 20 24 14 18 13 18 16 22 
2 23 14 8 10 2 4 15 8 4 13 3 7 13 
3- 9 6 3 2 0 1 4 5 9 6 6 7 4 
Zi ybt&än 38 55 73 69 89 75 57 73 79 68 73 70 61 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Uaityiaautolla 
1 17 22 19 20 23 21 20 28 29 29 27 28 22 
2 12 17 18 13 14 11 14 20 17 8 9 14 14 
5.- 4 4 12 10 9 11 7 6 3 7 5 5 6 
Zi yhtD4n 67 57 51  .57 54 57 59 46 51 56 59 53 58 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

V44 

Jalan 	1.36 1.39 1.92 2.07 1.99 1.75 1.61 11.16 	1.19 	1.60 	1.10 1.26 1.52 
Julkieella liikenne- 
vlineell. 	1.14 0.76 0.49 0.48 0.13 0.33 0.75 0.560.25 	0.61 	0.43 0.46 0.68 
raityisautoua 	0.57 0.73 1.10 0.80 0.84 0.77 O.7j3 0.81 	0.68 0.64 0.76 0.76 

Thtesne 	3.07 2.88 3.51 3.35 2.96 3.21 3.14 2.65 2.25 2.89 2.17 2.48 	2.96 
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Matkojen kokonaismäärät ovat jonkin verran pienempiä kuin jois-

sakin muissa tutkimuksissa (Helsingin kaupunkiseudun liikenne- 
tutkimus 1968, 120-121 ja Leppänen 1971, 9). Tämä johtunee pää-
osiltaan laskentaperusteista. Mainituissa tutkimuksissa on ky-

sytty tarkasti yhden henkilön suorittamia yhdensuuntaisia tnat-
koja jonakin tiettynä päivänä (esim. kotoa töihin, työstä kaup-
paan, työstä kotiin). Tässä tutkimuksessa sen sijaan kysyttiin 
koko perheen keskimääräistä edestakaisten matkojen määrää ta-
vallisena arkipäivänä. Tällöin yhteen edestakaiseen matkaan 

on saattanut sisältyä useampiakin yhdensuuntaisia matkoja kuin 
vain kaksi. 

Kaikkia matkoja - jalan, julkisella liikennevälineeflä ja 
omalla autolla - tehdään maalaiskumijssa vähemmän kuin kau-
pungeissa. Ero korostuu vielä jos otetaan huomioon, että 
maaseudulla perheissä on enemmän jäseniä. 

Kaupungin tai taajaman keskustaan suunt'utuvierj matkojen tar-
koitukset selviävät seuraavasta taulukosta. Vastaajia pyydet-

tiin asettamaan järjestykseen kolme tärkeintä tarkoitusta. 

Taulukko 18. 	Koin. ttrkeint 	tarkoitusta, joita varten perheen jaen.t suoritta- 
vat useimmat matkat kaupungin tai taajaman keskustaan 

Kaupwigit Maalalakiannat 
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Matkan tarkoitus 	( 436)( 385)( 170)(130)(11O)(102)(1333) ( 92)( 83)( 86 )( 101) ( 36 (1695) ( 	. 	 . - 	-' 

f 1' 

Aajointimatkat jul- 1 13 12 13 14 15 34 17 53 29 45 49 44 21 kiejin palveluksiin II 17 20 22 19 20 22 20 22 13 39 21 24 20 III 20 23 25 25 33 25 25 18 33 12 21 21 23 
Ptvitt.isten ky- 1 15 22 19 24 23 22 21 11 28 17 11 17 19 syntätayaroiden II 28 29 24 33 39 43 33 29 41 21 43 34 31 osto III 18 19 19 11 13 15 16 18 16 15 11 15 17 
Valinta-jaon- 18 8 5 6 5 3 6 8 10 9 5 8 7 koistavaroiden II 20 17 23 15 15 13 17 15 20 20 14 17 18 osto III 25 25 27 28 25 24 26 20 20 41 30 28 26 
TyöaaUkynti 1 56 53 50 51 50 37 50 20 28 9 25 21 45 116 5 6 5 8 9 7 6 6 3 9 6 6 1113 3 2 1 3 8 3 8 2 7 2 5 3 
Koulu- ja opiske- 1 4 3 7 4 8 4 5 8 5 13 8 9 5 lumatkat II 14 17 15 18 13 11 15 19 12 13 9 13 15 1118 6 6 7 5 11 7 10 4 5 8 7 7 
Huvittelu- ja har- 1 3 1 4 1 0 0 2 0 0 2 2 1 rastuanatkat II 13 10 11 8 6 2 8 6 9 3 3 5 

2 
9 III 24 22 20 23 20 15 21 24 20 17 23 21 22 

JokIn muu tarkoi- 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 5 1 2 1 tue II 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1111 1 1 2 1 1 2 4 2 6 4 2 
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Työssäkäynti on odotetusti tärkein keskustamatkojen tarkoitus 

kaupungeissa, maalla sen sijaan matkat julkisiin palveluksiin. 
Työssäkäynti on maaseudulla vasta toiseksi tärkein matkojen 
syy, mikä johtunee siitä, että maanviljelijäväestö tekee työtä 

enimmäkseen kotipiirissän. Kaupungeissa päivittäisten kysyn-
tätavaroid.en osto ja asiointimatkat ovat seuraavaksi tärkeim-

piä matkojen syitä. Valinta- ja erikoistavaroiden osto, koulu-
ja opiskeluinatkat sekä huvittelu- ja harrastusmatkat ovat seu-

raavina sekä kaupungissa että maaseudulla. 

Löliinnä liikenneolosuhteiden kokemusperäisyyden varmistamisek-
si kysyttiin vastaajilta viikonloppumatkojen suorittamisen 

useutta. 

Taulukko 19. 	Viikonloppumatkojen auorittamistiheya oman asuinpaik]cakuunan 
ulkopuolel].. 
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Matkoja 	(444)(392)(172)(132)(109)(104)(1553) ( 85)( 82)( 85)( 10 25 (1706) 
. 	( ( . 

Lghe 	joka 
viikonloppuna 	26 	31 	33 	27 	36 	12 28 9 	24 	7 	8 12 25 
Perran pari 
kuukawieeea 	33 	28 	26 	33 	26 	24 29 27 	28 	16 	22 23 28 
Harvemmin kuin kur- 
ran kuukaudeeea 	41 	41 	41 	40 	38 	64 43 64 	48 	77 	70 65 47 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 	100 	100 

Useimmat vastaajat suorittavat viikonloppumatkoja harvemmin 

kuin kerran kuukaudessa. Lähes joka viikonloppuna suorittaa 
matkoja kaupungeissa runsas neljäsosa, mutta maaseudulta vain 

joka kymmenes. Natkustustiheys riippuu suuresti perheen sosio-

ekonomisesta asemasta ja ennen kaikkea autonomistuksesta. 

Korrelaatio koko aineistossa autonomistuksen ja matkojen suo-

rittainistiheyden välillä on 0.36 (r = 0.08, p< 0.01 ; vrt. 
liite 5). 
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Yksityisauton suosituimmuus selviää myös vastauksista kysymyk-

seen mieluisimmasta kulkuvälineestä yli 100 km:n matkoilla. 

Taulukko 20. Mielui8in kulkuiäline yli 100 kmzn natkoilla 
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Kulkuyftjjne (452)(395)( 1 75)(i34)(113)(104)(1373) (96 )( 83)( 86)( 10(3 (365) ( 173 %____.________%______ % % 	% $ % : 
Juna 36 	35 	29 32 46 47T7 113641 1 331 3 23 
Linja-auto 10 	14 	9 13 4 4 9 22 18 23 48 27 J 	14 
Yksityiaauto 42 	45 	54 45 50 48 46 64 45 36 46 1 	48 46 	1 Lontokone 12 	6 	8 10 0 1 8 3 1 0  1 2 7] 

100 	100 	100 100 100 100 	100 100 100 100 100 100 100 

Lähes puolet vastaajista pitää yksityisautoa mieluisimpana 

kulkuvälineenä. Kaupunkilaiset pitävät toiseksi eniten junas-

ta, maalaiset linja-autosta. Ranualla ja Viitasaarella ei to-
sin ole juxlankäyttömandofljsuua Julkisia liikennevälinejtä 
kannattaa kuitenkin yli puolet eli 54 	vastaajis -ta. 

4.2 Tiedonsaantj ja vaiku.tusmandollisuudet 

Sosiologissa ja joukkotiedotustutkjmuksjssa on jo pitkän alkaa 
tehty sellaisia havaintoja, että vaikka kaikilla ihmisillä 

olisikin periaatteessa samat mandollisuudet tiedonhankintaan 
ja osallistumiseen, niin aktiivisuus näissä suhteissa rajoit-

tuu vain suhteellisen pieneen osaan väestöstä. Valtaosa ihmi-
sistä pysyy passiivisena ja jää helposti vaille niitä vaiku-
tus.mandollisuuksia, jotka vaativat aktiivista toimintaa. Ak-
tiiviset henkilöt ovat tavallisesti paremmin koulutettuja, 

paremmassa sosiaalisessa asemassa ja yleensä sellaisia, joilla 
on riittävä tiedon taso mielipiteenmuodostuksen pohjaksi ja 
vaikutuskanavjen käyttämjseksj (Saikkonen 1970, 20) 
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Tässä tutkimuksessa kartoj -te -ttavat liikenteelliset ongelmat 
ovat meillä Suomessa - kokonaisuutena ottaen - varsin nuoria 

ja kohteeltaan paikallisia. Liikenteen melu, ilman saastuminen, 
liikenteen turvattomuus, pitenevät matkustusajat, ruuhkautu-

minen ja julkisen liikenteen palvelutaso ovat toden teolla 
aiheuttaneet keskustelua ja lehtikirjoi -ttelua vasta muutaman 
viime vuoden ajan. Tämä kyselytutkimus ja siihen annetut vas-

taukset on siis nähtävä jonkinlaisena hei jastumana tähän asti 
käydystä julkisesta keskustelusta ja sen omaksumisesta ne. 

suuren yleisön keskuudessa. Tämän ohella se on tietysti kar-
toitus vastaajien asuinympäristöstä ja heidän kokemuksiaan 
liikeimeolosuhtejsta. 

Ennen kuin ryhdytään tarkastelemaan sitä, kuinka paljon ihmi-
set seuraavat tiedotusvälineitä, mistä he saavat tietoa lii-
kenteen haitoista, minkälaisiksj kokevat vaikutusmandofljguu-

tensa ja ovatko he toimineet liikenteen haittojen poistami-
seksi, on syytä tarkemmin selvitellä niitä seikkoja, joista 
liikennehaittojen tiedostaminen saattaa johtua. 

4.2.1 Tiedostaminen ja tiedostamisprosessi 

Erilaisista asioista tiedon saaminen tai hankkiminen riippuu 
tiedon hankinnan mandollisuuksista sekä siitä, kuinka tärkeäk-

si tieto koetaan. Puhuttaessa erityisesti liikenteen haitalli-
sista vaikutuksista on huomattava, että niistä saatava infor-

maatio on usein vielä puutteellista ja epämääräistä. Tästä 
johtuen ihmisten elinolosuhteet ja niiden subjektiivinen koke-
minen merkinnevät enemmän haittojen tiedostamisessa kuin pel-
kät tekuiset tosiasiatiedot. 
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Tiedostamiseksi vaativassa mielessä voisi kutsua sellaista 

tietojen ja kokemusten tietoista tajuamista, jossa nähdään 

koko ongelma-alueeseen liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Täl-
lainen tiedostaminen voi johtaa toimintaan epäkohtien poista-

miseksi. Vähemmän vaativassa mielessä tiedostamisella voi 
tarkoittaa vaikka sitä, että kokee subjektiivisesti jonkin 

ympäristössään vaikuttavan seikan häiritsevän itseään. Tämän 
ei välttämättä tarvitse johtaa toimintaan haitan poistami-
seksi tai vähentämiseksi. Toisaalta on kyllä myönnettävä., 

että esim. liikennehaittojen parantamistoi.menpiteet ovat niin 
moninaisia, ettei niiden ratkaisemiseen useinkaan riitä yksi-
tyisen ihmisen tiedot, keinot tai varat. 

Liikennehaittojen tiedostamisprosessiin vaikuttavat tekijät 

voidaan ajatella jaettavan neljään ryhmään. nsimmäisenä ja 
tärkeimpänä ovat luonnollisesti (1) asunnon ja asuinalueen 

olosuhteet. Toisena ovat (2) liikkumiseen ja matkustamiseen 
liittyvät kokemukset. Kolmantena ovat (3) erilaiset sosioeko-

no.miset tekijät kuten ammatti, koulutus, tulot jne. Viimeisenä 

ovat (4) erilaiset tiedolljsta aktiivisuutta kuvaavat seikat. 

On selvä, että mainitut tiedostamisprosessiin liittyvät teki-
järyhmät eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Päinvastoin, 
esim. tuloilla on varmaan suuri merkitys asuinpaikan tai kul-

kumuodon valintaan samoin kuin tiedonsaantjmandolljsuuksjjn. 

Seuraavassa koko aineistosta tehdyssä. korrelaatiotarkastelussa 
on esitetty oman asunnon arvostelusta saadun (ks. luku 5.3) 

kanden liikenteen aiheuttaman haitan: melun ja ilman saastumisen, 
sekä ajoneuvoljjkenteen turvallisuuden tiedostamjsen korre-

laatiot eräisiin edellä suoritetun ryhmittelyn mukaisiin te- 
kijöihin nähden. 
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Taulukko 21. Liikenteen haittojen tiedostarnisen korrelaatiot 

eräisiin taustatekijiihin 

Korrelaatioiden suuruus 

(koko aineisto) 1  

Liikenteen Ilman Ajoneuvoliiken- 
melu saastuminen teen turvalli- 

Taustatekijä suustekijä 

Etäisyys liikenneväylästä 0.46 0.36 0.03 

Taajam.a-aste 0.28 0.40 -0.17 

Kerros 0.17 0.26 -0.14 

Asunnon koko 0.15 0.24 -0.02 
Ikkunoiden avautumissuunta 0.20 0.10 0.00 
Asunnon hallintasuhcle 0.11 0.13 -0.04 
Talotyyppi 0.10 0.13 -0.04 
Äsumisaika -0.01 0.02 0.03 

Matkojen määrä omalla au- -0.17 -0.14 0.01 
tolla 
Matkojen määrä jalan 0.13 0.13 0.00 
Työmatkojen kulkutapa 0.13 0.13 -0.03 
Matkojen määrä julkisella 0.03 0.07 -0.03 
liik. välineellä 

Perheen koko -0.14 -0.22 0.07 
Autonomistus -0.13 -0.20 0.01 
Sukupuoli -0.13 -0.17 0.00 
Lasten määrä -0.12 -0.17 0.04 
Työssäkäyvien lukumäärä -0.07 -0.10 0.06 
Kuukausitulot 0.04 0.05 0.03 
Koulunkäynti -0.02 -0.05 0.08 
Ikä 0.03 0.01 -0.02 

UKoko  aineistosta laskettu korrelaatiokerroin on:(N=1751) 

- melkein merkitsevä, kun sen arvo = 0.06, p < 0.05 
- merkitsevä, kun sen arvo 	= 0.08, p < 0.01 

Aineiston käsittelyssä myöhemmin ei joka kohdassa mainita 
näitä merkitse'v-yystasoja erikseen. Korrelaatiokerrointa kä-
sitellään tarkemmin liitteessä 5. 
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Taulukosta voidaan jo yleissilmäyksellä nähdä, että liikenteen 

melu ja ilman saastuminen ovat saaneet suurin piirtein saman-

laisia korrelaatioita eri tekijöiden suhteen. Turvallisuuden 

tiedostaminen näyttää riippuvan sen sijaan muista tekijöistä 

ja sen korrelaatiot eivät ola yhtä suuria kuin melun ja saas-
teiden. 

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti kutakin tiedos-

tusprosessiin vaikuttavaa tekijäryhmää eri muuttujien saamien 

korrelaatioiden suuruusjärjestyksessä. Tiedollista aktiivi-

suutta kuvaavat tekijät on esitetty jäljempänä (s. 44 ). 

(1) Asunnon ja asuinalueen vaikutus liikenteen melun ja saasteid.en 
tiedostamiseen on sitä suurempi, 

- mitä lähempänä liikenneväylää asunto sijaitsee 

- mitä taajernmin asutulla alueella asunto sijaitsee 

- mitä alemmassa kerroksessa asunto sijaitsee 

- mitä pienempi asunnon koko on 

- mitä suurempi osa ikkunoista avautuu kadulle tai tielle päin 

Lisäksi alivuokralais- ja työsuhdeasunnossa tai päävuokralai-

sena asuvat näyttävät tiedostavan haitat selvemmin kuin omis-
tusasunnossa asuvat. 

Kaikilla mainituilla tekijöillä ovat korrelaatiot merkitseviä. 

Ainoastaan asumisaika ei näytä vaikuttavan tiedostamiseen mer-
kitsev-ästj. 

Turvallisuuden tiedostamiseen vaikuttaa merkitsevästi taajama- 

aste: tiedostaminen on sitä voimakkaampaa, mitä kauempana kes-
kuksista asutaan. 

(2) Liikkumiseen ja matkustamiseen liittyvien kokemuksien vaiku-

tukset .melun ja saasteiden tiedostamiseen ovat sitä suuremmat, 
- mitä vähemmän tehdään matkoja omalla au tolla 

(ts. ei ehkä ornisteta autoa) 

- mitä enemmän tehdään matkoja päivittäin jalkaisin 

- mitä enemmän tehdään matkoja päivittäin julkisilla liikenne 
välineillä 

Kaikilla paitsi viimeksi mainitulla tekijällä ovat korrelaa-

tiot .merkitseviä. Ilman saastumisen tiedostaminen on silläkin 
melkein merkitsevä. 
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Ajoneuvoliikenteen turvallisuuden tiedostamisen suhteen mikään 
matkustamiseen liittyvä tekijä ei saa merkitseviä korrelaati-
oita. 

(3) 1Tastaajan ja hänen perheensä sosioekonomiset tekijät vaikut- 
tavat sielun ja saastejden tiedostamiseen sitä suuremmin, 
- mitä pienempi on perheen koko 
- mitä vähemmän autoja perheessä on 
- mitä vähemmän lapsia perheessä on 
- mitä vähemmän työssäkäy-viä perheessä on 

Näiden lisäksi merkitsevän korrelaation saa sukupuoli, sillä 
miehet tiedos -tavat melun ja saasteet paremmin kuin naiset. 
Tuloilla, koulunkäyimillä ja iällä ei ole merkitseviä korre- 
laatioi -ta. 

Ajoneuvoliikenteen turvallisuuden suhteen merkitsevän tai 
melkein merkitsevän korrelaation saa vain kolme tekijää. Pa-
remmin tiedostavat turvallisuuden vastaajat, 
- jotka ovat saaneet enemmän koulutusta 
- jotka ovat suuriperheisiä 
- joiden perheistä käydään enemmän töissä 

Tiedollinen aktiivisuus - sanomalehtien lukeminen 

Tiedonhankixitakejnona on sanomalehtien lukemisen yleensä kat-
sottu osoittavan suurempaa tiedollista aktiivisuutta kuin te-
levision katselun tai radion kuuntelun. Näitten sähköisten tie-
dotusvälineiden käyttö ohjautuu pikemminkin käytettävissä ole-
van ajan kuin ohjelmien tietoisen valinnan mukaan (Norden- 
streng 1969, 136). 

Näistä syistä on sanomalehtien päivittäinen lukemisaika valit-
tu kyselyn kohteeksi mitattaessa tietojen saamismäärää. Yksi-
tyiskohtaisempia ja kokonaisvaltajsja tietoja luonnollisesti 
antaisivat kirjat ja erikoislehtien artikkelit, mutta liikenne- 
ongelmista tällaisia ei ole toistaiseksi liiernmälti suomen 
kielellä saatavissa. 
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Taulukko 22. 	 Sanomalehtien keekimärinen lukemiaaika päivittliin 
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Taulukon mukaan yli 50 % ihmisistä lukee sanomalehtiä enemmän 
kuin puoli tuntia päivässä.Kolmasosa lukee 15-29 minuuttia 
ja vain 3 % ilmoittaa lukevansa vähemmän kuin 5 minuuttia päi-
vässä. 

Kysymyksellä pyrittiin saamaan selvyyttä edellä esitettyyn 

olettamukseen tiedofljsen aktiivisuuden vaikutuksesta tiedos-

tusprosessiin. Merkitseviä positiivisia korrelaatiolta ei kui-
tenkaan esiintynyt lukemisajan ja liikenteen haittojen tiedos-

tamjsen välillä. Korrelaatjot olivat: melu 0.02, ilman saastu-
minea 0.04 ja turvallisuus -0.02. Sen sijaan lehtien lukemis-

aika korreloi merkittävästi korkeamman sosiaaliryhmän (0.09) 
ja koulunkäynnin määrän kanssa (0.11). 

4.2 .2 Tiedonsaantilähteet 

Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta nähdään, mistä kol-

mesta lähteestä ihmiset ovat mielestään saaneet enitefl tietoa 
liikenne.melun lisääntymisestä tai ilman saastumisesta. 
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Taulukko 23. 	Iolme trkeint 1hdettä, joiata va8taajat ovat saaneet tietoa liikenne- 
melun liBääntymisestä tai ilman saastumiseata 
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T - 

Rsdio ja t.l.vieio 1 47 53 63 64 64 70 5 78 73 77 81 77 60 
II 32 27 27 19 26 19 26 13 19 17 11 15 25 

III 16 15 6 11 9 11 12 5 6 7 4 6 11 

Ltrjalliauue 1 	1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
114 4 2 6 3 24 3 5 3 3 4 4 

III 	7 8 6 6 10 6 7 18 7 17 5 12 8 

Muut ihmiest 1 	1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
114 7 5 6 6 8 6 4 5 5 5 5 6 

III 13 13 13 13 19 9 13 21 25 20 18 21 15 

LoMiatö 1 29 25 17 16 19 18 22 9 19 12 12 13 21 
II 47 49 54 53 44 55 50 69 63 67 65 66 53 
11118 20 22 25 25 22 21 18 12 16 16 16 20 

Omat havainnot 1 21 20 16 19 15 11 18 11 7 10 7 9 17 
II 12 14 12 14 21 17 14 9 8 9 16 11 13 

III 44 44 54 44 36 52 45 35 50 38 54 44 45 

Jokin muu tieto- 1 	1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 
lmhde 110 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1111 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 

Ilmeisesti etenkin television jotkut kohuohjelmat ovat vaikut-
taneet siihen, että ihmiset ilmoittavat television ja radion 
antaneen heille eniten tietoa näistä asioista. Tärkeimrniksi 

välineiksi valitsi radion ja television maaseudulla 77 % ja 
kaupungeissa 59 % vastaajista. Myös toiseksi ja kolmanneksi 
tärkeimmäksi valittiin sähköisiä tiedotusvälineitä. Lehdistöä 

pidetään selvästi (53 %) toiseksi tärkeimpänä tiedonsaannin 
välineenä. Kaikista vastaajista sitä pitää sen lisäksi tärkeim-

pänä välineenä 21 %. Erot maaseudulla ovat selvemmät näiden 

välineiden tärkeys järjestyksissä kuin kaupungeissa. 

Omiin havaintoihinsa tiedonsaantikeinona ovat luottaneet eri-

tyisesti kaupunkilaiset, joilla onkin ilmeisesti enemmän jo-

kapäiväistä havaintoaineistoa. Seuraavaksi tärkein tiedonlähde 
on "muut ihmiset". Kirjallisuutta pitää vain yksi prosentti 
tärkeimpänä tiedonlähteenään ja toiseksi ja kolmanneksi valin-

tojakin on harvoja. Tämä kuvastaa ainakin osaltaan aihetta 
käsittelevän kirjallisuuden puutetta tai sitten lukuhalun 

puutetta. Joinakin muina tiedonlähteinä mainittiin vastauksissa 
toiminta erilaisissa tutkimustehtävissä ja niiden kautta esiin- 
tuleva yksityiskohtainen informaatio. 
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4.2.3 Vaikutusmandollisuudet 

Pelkkien tietojen ja mielipiteiden olemassaolo ei paista lii-
kenteen melua tai ilman saastetta. Ihmisten mielipiteitä 

omista vaikutusmandollisuuksistaan valottaa seuraava taulukko. 

Taulukko 24. 	Vetaajien rnieleata kolme tärkeinta keinoa, 	joilla 
yksityinen ihminen voi vaikuttaa liikennehaittojen 
vahentämj Saan 

Paupan.lt Maalalokunnat 
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Vaikuttaniskeinot 	(434)(383)(169)(132)(112)( l01)(  1331) (94 )(78 )(80 )(97 ) (359) (1680) 

Lehtiin kirjoittani- 1 11 11 17 14 22 1 14 14 18 17 21 18 14 
nen ja puhuminen II 22 18 21 22 25 13 20 16 20 22 17 19 20 
muiden kanssa III 26 27 25 25 24 33 27 25 52 42 21 30 27 

Liittyminen puoluei- 1 9 8 4 6 2 1 6 5 3 4 7 5 6 
elin ja niissä toi- II 12 9 11 13 9 12 11 16 8 8 3 9 10 
niminen III 14 12 22 17 10 13 14 22 14 12 21 17 15 

Haittoja tuovien lii- 1 40 38 37 36 36 35 38 36 29 47 37 37 38 
kennevälineiden 08- II 15 19 15 16 11 21 16 11 22 20 27 20 17 
ton ja käytön väit- III 13 12 17 16 15 11 14 14 11 9 11 11 13 
iMminen 

Liittyminen liiken- 1 22 23 25 27 23 24 24 22 27 20 22 23 23 
teen etujärjestöl- II 31 33 33 28 35 28 31 38 25 37 36 34 32 
hin ja niissä toimi- III 21 18 14 20 22 13 18 6 9 19 25 15 18 
minen 

Jokinmuukeino 1 3 3 1 4 3 2 3 5 4 2 3 4 3 
II 2 2 3 3 1 3 2 4 0 2 4 3 2 

III 4 3 2 0 0 1 2 2 0 2 4 2 2 

Kielteinen kunta: 16 18 17 13 15 19 16 18 24 15 13 18 17 
YksitYinen ihminen - ___________________ _____ 
ei voi vaikuttaa 
mitenkään liikenne- 
haittojen vähentä-
mts een 

Välitön, jokaisen itsensä käytössä oleva suoraan vaikuttava 

keino, "haittoja tuovien liikermevälineiden oston ja käytön 
rajoittaminen taajama-alueilla" valittiin tärkeimmäksi sekä 
maaseudulla että kaupungeissa. Toiseksi tärkeimpänä, välilli-

senä vaikutuskeinona nähtiin "liittyminen liikenteen etujär-
jestöihin ja niissä toimiminen". Myös "lehtiin kirjoittaminen 

ja puhuminen muiden kanssa" on vastaajien mielestä mielekäs 
vaiku-tuskeino. Liittymistä puolueisiin ja niissä toimimista 
ei koeta kovin hyvänä vaikutuskeinona. Tämä voi johtua osit-

tain siitä, että liikennettä ei nähdä ensisijaisesti puolue- 
poliittisena toimintana, mitä seikkaa tukee myös se, että 

puolueiden liikennepoliittiset kannanotot ovat ainakin vielä 

olleet varsin vähän esillä yleisessä poliittisessä keskustelussa. 
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lTastaajien esiintuomia joitakin muita vaikutuskeinOja olivat 
autojen turhan käytön rajoittamiskehoitukset, valtakunnalli-

set liikennehaittojen vähentämiskampanjat tai 	-mie- 

lenosoitukset, asenne- ja elämäntavan muutokset, tiedon tason 

kohottaminen sekä yksityisesti että julkisen sanan välityksellä, 

työ- ja asuinpaikan tarkoituksenmukainen valitseminen, fyysisen 

kunnon merkityksen korostaminen jne. 

Koko kysymykseen otti kielteisen kannan 17 % vastaajista. He 

olivat siis sitä mieltä, että yksityinen ihminen ei voi vai-
kuttaa mitenkään liikennehaittojen vähentämiseen. Muutamat 
ihmiset vastasivat sekä vaikutusvaihtoehtoihin että myös tä-

hän kielteistä kantaa osoittavaan kohtaan. 

Ihmisten tiedostusprosessin korkeinta astetta - aktiivista 

toimintaa — selvittää seuraava taulukko, jossa on esitetty 
jotenkin liikennehaittojen vähentämiseksi tai viihtyisämmän 
ja turvallisemman asuinympäristön luomiseksi toimineiden osuus 

vastanneista. 

Taulukko 2. 	Liikennehaittojen vhentämiaekai tai viihtyisWnudn ja turvalliaemman 

a8uinymp.ri8tön luomiseksi toimineiden vastaajien mättr 

Kaupungit 	 Maalaiakunnat 	o 

aj 
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Toiminta 	( 45(39(175)(135)(114)(104)(1382) ( 96)( 85)( 86)(102) (369) (1751) 

oimi.nut 	29 	26 	22 	21 	22 	32 	26 	18 	16 	14 	26 	19 	25 

Ei toiminut 	71 	74 78 79 78 68 	74 	82 84 86 74 	81 	75 

100 100 100 100 100 100 	100 	100 100 100 100 	100 	100 

Liikermehaittojen vähentämiseen tai viihtyisämmän ja turvalli-

seinman asuinympäristön luomiseksi oli omakohtaisesti toiminut 
noin neljäsosa vastaajista. Kaupunkilaiset olivat vain hieman 

innokkaammin osallistuneet tällaiseen toimintaan kuin maalaiset. 

Mitä tulee toiminnan muotoihin, niin eniten kannatusta näyt-
tivät saavan ylläesitetyt toimintavaihtoehdot samassa tärkeys-

järjestyksessä. Siten useimmat tämän kohdan vastaajat ilmoit-
tivat, että he eivät olleet hankkineet autoa ja/tai käyttävät 
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julkisia liikennevälineitä, polkupyörää, potkukelkkaa tai 
jalkojaan. Monet kertoivat myös istuttaneensa puita ja pensal-
ta pöly-, saaste- ja .melusuojiksi tai sitten leikanneensa 
niitä paremman näk.3rvyyden aikaansaamiseksi. Useat ihmiset ovat 
vähentäneet liikennehaittoja työssään suun.nittelijana tms. 

tai luottamustoiminnassaan päättämällä asioista tai tehden 

ehdotuksia. Lisää esimerkkejä toimintamuodojsta on liitteessä 
n:o 6. 

4.3 Liikennehaittojen parannusvajhtoehd.ot 

4.3.1 Julkisen liikenteen parantaminen 

Suurkaupunkigeuduilla ympäri maailmaa vallitsee tyytymättörnyys 
liikenneoloihjn. Vastalääkkejtä jatkuvalle ruuhkauturniselle 

on esitetty monenlaisia. Mm. OECD:n alullepanemassa tietutki-

musohjelmassa kaupunkiljjkenteen alalla suoritettavat tutki- 

mukset kohdistuvat seuraavasti (Relief of inner-city congestion 
1972): 

a) kaupunkiverkon ja -suunnittelun toimenpiteet, joilla 

voidaan vähentää henkilöautoljjkenteen kysyntää, rajoit-
taa tietynlainen liikenne (esim. läpikulku- tai kuorma- 

autoliikenne) tai parantaa julkisten liikennevälineiden 
palvelua 

b) liikenteen ohjaus, so. toimenpiteet (liikennevalot jne), 

joilla lisätään liikenteen sujuvuutta sekä olemassa ole-
van tieverkon välityskykyä 

c) julkinen liikenne so. toimenpiteet, joilla voidaan paran- 
taa joukkoliikenteen palvelutasoa ja vähentää henkilöau-
tojen käyttöä 

d) liikenteen rajoittaminen, so, menetelmät ja maksupoli-

tukka, joilla voidaan vähentää henkilöautojen käyttöä, 

vähentää liikennetarvetta ylikuormitetuilla teillä ja 

kiihottaa yksityisiä autonkäyttäjiä siirtymään muiden 
kuljetusmuo -tojen käyttäjiksj 

Tässä OECD:n tutkimussutmnjtelmassa samoinkuin monissa muissa 

kaupunkiljikenteen selvityksissä nähdään ruuhkautumisen vasta-

lääkkeiksi julkisen liikenteen (joukkoliikenteen) palvelutason 
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parantaminen ja toisaalta yksilöllisen liikenteen (henkilö-

auto ) vähentäminen tai rajoittaminen. Luonnollisesti nämä 

toimenpiteet eivät yksin ratkaise koko ongelmaa; ne vain 
parantavat olemassaolevaa tilannetta. Rakenteellisempia ja 
kestävämpiä keinoja ovat tarkoituksenmukainen maankäyttöpoli-

tukka ja tasapainoinen työllisyyspolitiikka, joilla voidaan 

vähentää ihmisten liikkumista niin töihin, kouluun kuin joka-
päiväisuin palveluihinkin. Eräänä ruuhkatuntien tasoittajana 

voitaisiin jo nyt käyttää porrastettuja työaikoja. 

Kulkumuoto jakautumaan vaikuttaa eniten 
yleensä mandollista valita eri julkist 
ja henkilöauton välillä. Jos tällainen 
on olemassa, vaikuttavat valintaan mm. 
(Rakennustietokortisto 998.504): 

- matka-aika (kävely-, odotus-, 
aika 

se, missä määrin on 
n liikennevälineiden 
valinnantnandoll isuus 
seuraavat tekijät 

vaihto- ja matkustus- 

- soveltuv-uus (aikataulun sopivuus, kävelymatkan pi-

tuus jne.) 
- auton tarpeellisuus päätepisteessä 
- vaihto jen lukumäärä 
- matkan hinta 

- mukavuus (väljyys, istumis.mandollisuus, kantamusten 
käsittely jne.) 

- luotettavuus, täsmällisyys 

- yksilöllisyys, eristäytymiehalu 
- turvallisuus 

- pysäköintimandollisuus 

Tässä kyselyssä päätettiin kohdistaa päähuomio julkisen lii-

kenteen parantamistoimenpiteisiin, sillä nykyisin vain poik-

keustapauksissa joukkoliikenne pystyy tarjoamaan henkilöauton 
kanssa kilpailevan palvelutason. 
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Taulukko 26. 	 Jui.kieen liikenteen koine trkeint parannusvaihtoehtoa, jotka on nähty 
olevan edellytykaenä yksityisauton käytön rajoittamiaelle suureinpien 
kaupunkien keakuatoisea 

kaupungit 	 aalaiskunnat 
4. 

.1 

	

.4 	k 
.4 	 . 	 4. 	e 

5 
0 	.-I 	(.4 
.4 	0 	.4 	0 	 -4 	-4 	4 
p 	). 	 ..4 	 ne 

,-I 	Ø 	 .-4 	4. 	 5 	.4 	4. 
o 	.-* 	 e 	0 	- 	. 	o, Julkisen liikenteen 	 e- 	o 	 4 

parannusvaihtoehdot 	(445)(391)(168)(133)(113)(100)(1350) ( 90 )( 78 )( 82 )( 97 ) (347) ( 1697) 
c 	1 	 . 

Jop.aat kulkuajat 1 41 40 35 39 34 35 39 32 44 43 34 38 39 
II 27 26 24 28 21 19 25 20 17 19 23 20 24 

III 15 10 18 14 16 22 15 18 22 15 25 20 15 
Albaisemmat kulje- 1 18 29 37 38 28 26 27 22 22 21 34 25 26 tuamaksut II 18 29 29 28 28 24 24 28 24 38 23 28 25 

III 18 16 13 17 13 23 17 13 14 19 10 14 16 
Suurenpi natkustus- 1 14 13 12 11 11 18 14 23 12 7 14 14 14 mukavuus II 26 21 25 21 21 38 25 24 27 19 27 24 24 III 27 35 32 40 28 23 30 25 29 38 28 30 30 
Lisätyt vaihtoehtoi- 1 14 6 4 5 10 14 10 11 14 20 9 14 10 set ku].kumuodot II 18 10 10 16 14 13 13 16 19 16 22 18 14 III 26 23 22 18 21 24 23 27 20 19 32 25 24 
Jokin muu toinen- 1 	5 4 2 1 4 2 3 1 0 5 6 3 3 pide 112 4 2 0 1 1 2 0 2 2 2 2 2 

1113 2 4 1 3 1 3 0 2 2 0 1 2 
.eeinen kaxita: 10 9 12 6 13 6 9 13 12 6 4 9 9 yksityisauton kkyt- 

tM 	s4 	f1 	1,44_. 
_________________________________ 

taa kaupunklenkes-
kue to lee a 

Julkisen liikenteen paramiusvaihtoehdoista saivat nopeammat 
kulkuajat eniten kannatusta niin kaupungeissa kuin maaseudul-
lakin. Aikasäästö on siis tärkeämpi tekijä kuin matkan hinta. 

Alhaisemmat kuljetus.maksut oli kylläkin toiseksi tärkein pa-
rannuskeino, jota kannatti runsas neljäsosa vastaajista. Suu-

rempaa maticustusmukavuutta toivottiin kolmanneksi eniten ja 
lisää vaihtoehtoisia kulkumuotoja neljänneksi eniten. Joinakin 

muina toimenpiteinä vastaajat ehdottivat enimmäkseen yllämal-
nittujen vaihtoehtojen yksityiskohtaiseinpia muotoja tai yksi-

tyisautoliikenteen rajoitus- tai kieltämistoimenpiteitä (ks. 
liite 6). 

Vastaajista 9 % ei haluaisi rajoittaa yksityisauton käyttöä 

keskustoissa. Pieni osa vastaajista oli sitä mieltä, että 
julkisen liikenteen parantamistoimenpitei -tä ja yksityisauton 
käytön rajoittamista ei tule nähdä toisilleen vastakkaisina 
toimenpiteinä. 
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4. 5.2 Melun ja saastutnisen ehkäiseminen 

4elun ja saasteiden ominaisuuksia ja ehkäisykeinoja on yksi-

tyiskohtaisemmin tarkasteltu luvussa 1. Haittojen ehkäisytoi-

menpiteet ovat toteutettavissa pääasiassa joko liikenne-, ajo-

neuvo- tai rakermustelmisinä ratkaisuina tai sitten yhdyskun-

tasuunnittelun avulla. Ehkäisytoimenpiteiden toteuttamiskel-

poisuus vaihtelee suuresti taloudellisten mandollisuuksien 

mukaan. Asiaan vaikuttaa myös se, onko kysymyksessä vanha vai 
vasta suunnitel -tava asuntoalue. 

Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mitä mieltä iii-

miset ovat erilaisista liikeiinehaittojen parantamistoimenpj-
teistä. Ensimmäiseksi vastaajia on pyydetty asettamaan tärkeys-

järjestykseen mielestään kolme tehokkainta liikennemelun 
ehkäisykeinoa (taulukko n:o 27). 

Taulukko 27. 	Vastaajier. mielo3tri kolme tehokkainta liikenne- 
rne1n ehkäisemistoimenpideta taajana-alue illa 
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toimenpiteet 	(446)(396)(171)(134)(113)(103)(1363) ( 93)( 83)( 83)(100) ( 35 (1722) 
! 	4. 	d s d 

Ajonopeuden 1 8 12 15 16 12 25 13 17 22 20 20 20 1 	14 
rajoittaminen II 11 10 10 7 10 11 10 9 10 5 9 8 10 

III 10 10 14 12 11 17 11 12 20 17 7 14 12 

Asuntojen parem- 1 22 21 21 19 25 16 21 18 6 14 17 14 20 
p1 	neneristys II 20 18 19 25 18 11 20 17 18 22 14 18 19 

III 16 15 15 14 10 10 15 10 12 9 17 12 14 

Teitten eristmj- 1 10 4 11 6 7 6 7 9 2 6 8 6 7 nen istutuksilla, II 13 11 13 14 24 11 14 11 10 11 10 11 13 leikkaukeilla jne III 16 18 16 20 21 14 18 13 8 13 8 11 16 

Meluttomampien 1 22 25 23 25 15 19 22 31 27 29 27 29 24 
liikennevalineiden II 23 22 21 21 19 21 21 26 18 28 20 23 22 
valmistaminen III 17 17 13 19 15 13 16 17 20 13 17 17 16 

Liikenteen rajoit- 1 20 21 19 18 19 16 20 10 19 7 15 13 18 te.minen asuin- II 18 22 25 19 17 31 19 21 27 18 24 23 21 
alueilla III 19 18 19 21 16 26 19 26 12 30 27 24 20 

Asuinalueiden ja 1 12 10 9 10 15 12 11 6 13 14 9 11 11 
liikenneväylien II 9 10 8 8 5 10 9 7 7 9 17 10 9 rakentaminen riit-Ili 15 14 18 7 20 14 15 10 15 10 17 13 14 tvUn kauakal 
toisistaan 

Jokin muu toi- 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 menpide II 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 
III 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 

lielteinen kanta: 6 5 5 4 5 4 5 9 11 8 5 8 6 liikenne ei aiheu- 
ta melua häirit- 
sevssä määrin 
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initen kannatusta saivat ajoneuvo-, rakennus- ja liikenne-

telmiset melunehkäisykeinot. Neluttomampien liikennevälinei-

den valmistaminen nähtiin maaseudulla hieman parempana keino-

na kuin kaupungeissa. Toiseksi tarkeimmäksi keinoksi mainit-

tiin asuntojen ääneneristys; kaupungeissa oltiin enemmän tätä 

mieltä. Lähes yhtä tärkeäksi toimenpiteeksi. kaupunkilaiset 

ehdottivat liikenteen rajoittamista asuinalueilla. Ajonopeuden 

rajoitus oli neljänneksi tärkein keino muualla paitsi Helsin-

gissä, jossa se nähtiin toiseksi huonoimpana. ksuinalueiden 

ja liikenneväylien erottelua kannatti vain joka kymmenes vas-

taaja. Teitten eristäminen istutuksilla ja leikkauksilla sai 

vielä vähemmän kannatusta. 

MaaseuJulla 8 	ja kaupungeissa 5 	vastaajista oli sitä miel- 

tä, ettei liikenne aiheuta melua häiritsevässä määrin taajama-

aluiella. 

Liikenteen aiheuttaman ilman saastumisen ja ympäristön likaan-

tumisen ehkäisykeinojen tärkeysjärjestys selviää taulukosta 

n:o 28. 

Taulukko 28. 	Vastaajien mielestä kolme tarkeinta ilman saas- 
tumisen ja ympäristön likaantumisen ehkäieykei-
noa 
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ikAisykeinot 	(450) (397)(174)(135 )( ii( 104( 1373) (91 	)(80 )( 85)(101) (367) (1730) ' 
Rakennetaan liikenne- 1 11 13 14 10 13 11 11 9 16 11 17 13 12 
vAylät ja asunnot II 11 12 13 12 16 12 12 11 11 12 8 11 11 
erilleen toisistaan III 26 23 21 22 27 23 24 20 18 27 19 21 23 

Saasbeettomampien 1 56 53 53 62 58 57' 56 73 54 71 63 65 58 
liikennevälineiden II 26 25 27 20 19 17 24 15 21 15 19 17 23 
valmietaninen 11 10 13 8 10 14 11 7 16 5 4 8 10 

Rajoitetaan liikenne- 1 21 24 21 14 16 18 20 9 20 9 12 13 19 
välineiden käyttöä II 36 31 37 45 33 59 37 51 37 53 56 49 38 
taajamissa ja kes- III 21 22 23 25 22 29 23 24 19 14 24 20 22 
kutoissa 

Tasoitetaan lukea- 1 6 6 10 7 8 8 7 4 4 3 5 4 6 
Deyirtoja II 23 27 22 16 25 22 23 15 24 15 14 17 22 

III 15 38 41 37 32 26 30 39 37 44 50 43 37 

Jokin muu toinen- 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
pide II 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 

111 3 2 1.1 4 0 2 0 2 0 0 1 2 

fle].teinen kanta: 4 3 2 6 4 7 4 6 8 7 3 6 4 
liikenne ei saas- 	_______________________________________ _______________________ ______ 
tuta iinaa mer1-
tävässä määrin 
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Ylivoimaisesti parhaimpana saasteiden ehkäisykeinona pidettiin 
saasteettomampien liikennevälineiden valmistamista. Maalla 
kannatus oli suurempaa kuin kaupungeissa. Toiseksi tärkeim-
pänä keinona vastaajat pitivät liikemievälineiden käytön ra-
joittamista keskus -toissa ja taajamissa. 

Liikennevirtojen tasoittaminen sekä liikermeväylien ja asun-

tojen erottelu saivat huomattavasti vähemmän kannatusta kuin 
kaksi ensiksi mainittua keinoa. Maaseudulla hiukan suurempi 

osa vastaajista (6 %) kuin kaupungeissa (4 %) ei pitänyt lii-
kenteen aiheuttamaan ilman saastumista niin merkittävänä, että 
sitä pitäisi ehkäistä erityisin toimenpitein. 

Liikenteen melun ja ilman saastumisen ehkäisytoimenpi-teiksi 

tuli muita varteenotettavja ehdotuksia sangen vähän. Runsaim-
min ehdotettiin erilaisia liikenteen ja yksityisauton käytön 
rajoituksia sekä sähköisten liikennevälineiden lisäämistä. 
Toimenpide-ehdotuksia on enemmän liitteessä no 6. 

4.3.r$ Haittojen kustaimusvastuu ja teiden rahoitus 

Liikenteen aiheuttamat kustannukset oTat erittäin merkittävä 

tekijä valtion taloudessa. Esimerkiksi vuonna 1971 olivat val-
tion tienpitomenot yhteensä 918 milj, markkaa, mistä s:akennus-
menojen osuus oli 546 milj. markkaa. 1Yksityisen ruokakunnan 
menoista on liikenteen osuus nykyisin n. 16 %. 

Liikenneinvestointien määrällä on suuri liikennepoliittinen 

rnerkitys, sillä liikenneverkoston rakenteella ja laadulla on 
välitön vaikutus liikennepalvelusten laatuun, palvelusten 
tuottajien kustannuksiin ja sitä tietä välillisesti palvelus-
ten käyttäjien liikennek-ustannuksjjn kuljetusmaksuina. Liiken-
neinvestoinnejila ja liikeimeväylien rakenteella on olennai-

nen vaikutus myös liikenneturvalljguuteen ja liikenteen ai-

heuttamien haittatekijöiden muodostumiseen. Erittäin tärkeätä 
on huomata, että liikenneverkkoinvestojunit säätelevät pit-
kiksi ajoiksi eteenpäin kaikkea yhteiskunnassa tapahtuvaa toi-

mintojen sijoittumista ja maankäyttöä (Rinne 1972, 15). 

1 Luvut parlamentarisen liikennekomitean työjtkojaoston laske-
mia. 



Nykyiset investointilaskelmat perustuvat erilaisiin hyöty-

haitta-analyyseihin. Hyötyjen ja haittojen määrittely tehdään 
asetettujen tavoitteiden avulla. Osa tavoitteista on helposti 
mitattavissa, osa perustuu lähinnä arvostuksiin. 

Parhaillaan etsitään monilla tahoilla menetelmiä, joiden avulla 

voidaan ottaa huomioon liikenneinvestointien kokonaistalou-
delliset vaikutukset. Tällöin siis pyritään selvittämään ne 
liikermepalvelusten tuottamisesta aiheutuvat kustannukset ja 

haitat, jotka eivät välttämättä kohdistu liikenteen harjoitta-
jaan tai liikenneväylän pitäjään, vaan saattavat kohdata jo-
tain täysin ulkopuolista yksikköä tai koko yhteiskuntaa. Näi-

tä ovat esim. liikenneonnettomuuksjen seurauksena olevat ai-
neelliset ja alneetto.mat menetykset, kevyen liikenteen vaikeu-

tu.mlnen, liikenneruuhkista koituva viivytys sekä liikenteen 
aiheuttamat melu-, saaste- ja miljööhaitat. 

Kokonaisvaltaisemman liikennepolitiikan alkaessa hahmottua on 

syytä olettaa, että nämä nyt vielä enemmän tai vähemmän arvos-
tuksenvaraiset tekijät saavat tarkemmin määriteltäviä sisäl-
töjä ja mittoja. Liikennetaloudefljsten rahassa mitattavien 

tehokkuuslukuarvojen ohella tulevat nämä liikenteellisen hy-
vinvoinnin laadulliset tekijät saamaan yhä suurempaa merkitys-
tä liikennepoliittisessa päätöksenteossa. 

Lähestyttäessä ongelmaa, kenen viime kädessä tulisi vastata 

liikenteestä aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä, on luon-

nollisesti tiedettävä, keihin haitat pääasiassa kohdistuvat ja 
ketkä haittoja eniten aiheuttavat. 

Ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata, että liikenteen hai-

toista joutuvat ensi sijassa kärsimään eniten vähävaraisimmat 
ja huonokuntoisimmat ihmiset. Taloudellisesti paremmassa ase-

massa olevat voivat valita asuinpaikkansa alueilta, joissa 

ympxistön fyysiset haitat kuten esim, melu ja saaste ovat 
vähäisemmät. Samoin varakkaammat voivat valita liikkumismuo-

tonsa vapaammin ja suunnata varoja ennakolta ehkäisevään ter-
veydenhoitoon (Koskiaho 1970, 164). 

Etsittäessä liikenteen haittoja eniten aiheuttavia yksilöitä 
ja ryhmiä on muistettava, että liikenne on välttämätöntä 
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nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kukaan ei tule 

toimeen ilman liikenneväylien tai -välineiden käyttöä. Tästä 
syystä olisi puolusteltavjssa se kanta, että yhteiskunnan tu-

lisi huolehtia jäsentensä terveydestä ja hyvinvoinnista täs-

säkin suhteessa. Toisaalta liikenteen käyttäjistä on erotel-

tavissa ryhmiä, jotka selvästi aiheuttavat tarpeillaan ja toi-
minnallaan suurempaa haittaa kuin jotkin muut ryhmät. Näin 

ollen voidaan nähdä oikeaksi myös se kanta, että haittojen 

välitön aiheuttaja maksaa tuottamuksenga. Tällöin tulevat et-
simättä. mieleen lähinnä erilaiset moottoriajoneuvojen käyttäjä- 
ryhmät, joista suurimman muodostavat henkilöautoilijat. Vas-

tuuta voisi ajatella jaettavan vielä pitemmälle, sillä viime 
kädessä itse liikenneväljneestä johtuvat ominaisuudet (poltto-
moottori, renkaat jne) aiheuttavat melua ja saastetta. Näin 

liikenrieväljnejden ja polttoaineiden valmistajat voisivat tul-
la kysymykseen ehkäisemiskustaniiusten maksajina. 

Seuraavassa on esitetty vastaajien mielipiteiden jakauma siitä, 
kuinka tämä kustannusvastuuongeima tulisi ratkaista. 

Taulukko 29. 	Io]me tkeintä rahoituslhdett, joiden maksettavaksi liikenteen aiheut- 
tamien haittojen kustannukset tulisi kohdistaa 
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Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että liikennehait-

tojen ehkäisemiskustannukset tulisi rahoittaa julkisista va-

roista, kuten pääasiassa tapahtunee nykyisinkin. Toiseksi eni-

ten sai kannatusta se, että yksityiset liikennevälineiden omis-

tajat vastaisivat kustannuksista. Myös liikennevälineiden ja 

polttoaineiden valmistajat saisivat monien vastaajien mielestä 

mielellään maksaa haittojen aiheuttamisesta. Joinakin muina 

rahoituslähteinä saivat eniten kannatusta mm. ajoneuvoa hu-

vikseen käyttävät, vakuutusyhtiöt ja suunnittelijat. Muita 

mielipiteitä liitteessä ro 6. 

Maalla hieman useampi kuin kaupungeissa oli sitä mieltä, että 
liikennehaitat ovat melko vähäisiä ja niin niitten ehkäisy-

kustannuksien maksajista ei kannata puhua. 

Tieinvestointeihin valtio käyttää kaikista investoinneistaan 

vuosittain noin 15 'yo. Rahojen riittävyydestä, riittämättömyy-

destä tai jakamisesta eri tiehankkeiden kesken käydään jatku-

vasti kiistaa esim, lehdistössä. 

Taulukko 30. 	 Vaetaukeot tjenrakennusrnArø.rahojen iudel1eenkohdentaiuieta 
koekevaan kysymykseen 
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Vastaajista 442 (koko aineisto) oli uusien teiden vänäisemmän 

rakentamisen ja vanhojen teiden oarantami;en kannalla. haken-

nusmäärärahojen vähentämistä kannatti 22%. Vajaa kolmasosa 
katsoi, että teitä olisi rakennettava nykyisessä määrin tai 

vielä runsaammin. Maaseudulla uusien teiden rakentaminen ja 

vanhojen teiden parantaminen sai enemmän kannatusta kuin kau-

pungeissa. Koko rahanjakoasiaa piti yhdentekevänä 2 % vastaa-

jista. Kuten odotettua, korkea sosiaalinen asuma ja varsinkin 

autonomistus vaikuttaa mielipiteisiin suurempien tiemääräraho-

jen puolesta. Korrelaatiot koko aineistossa: sosiaaliryhmä 
0.15, kuukausitulot 0.19, koulunkäynti 0.08 ja autonomistus 
0.26. 

Rahoituskrrm,y herätti vastaajissa runsaasti mielipiteitä. 

Korostettiin mm. rahojen rationaalisempaa käyttöä, teiden tar-

peellisuutta syrjäseuduilla, jalankulku- ja pyöräteiden lisää-

mistä jne. Lisää mielipiteitä liitteessä n:o t. 

4.3.4 Ihanne-elinympäristö 

heilläkin on jo alettu käydä keskustelua suurten kaupunkiemme 

nopeasta kasvusta ja siitä, tapahtuuko tuo voimakas kasvu 

asukkaiden viihtyvyyden kustannuksella. Erityisesti monet lii-

kenteelliset haitat, mutta toisaalta myös edut liittyvät kiin-

teästi elinympäristöön ts. siihen, asutaanko suurkaupungin 

keskustassa, maaseudun harvaan asutulla alueella vai jossain 

silta väliltä. 

iieluisinta asuinpaikkaa mitattiin tässä kysytnällä, "jos teille 

tarjoutuisi tilaisuus muuttaa nykyisenkaltaiseen asuntoon jol-

lekin muulle alueelle tai paikkakunnalle, niin mikä seuraavis-

ta vaihtoehdoista vastaisi lähinnä ihanne-elinympäristöänne?" 

Vastaukset eri vaihtoehdoille jakautuivat seuraavalla sivulla 

olevan taulukon mukaisesti. 



- 59 - 

Taulukko 31. 	 Vaetausten jekautuna ibanne-olinymprietbn valtianaeta tehtyyn 
kyeymykseen 
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Tarkasteltaessa valintoja kiinnittää huomiota ensiksi suur-
kaupungin keskustan ja sen asumalähiöiden vähäinen kannatus, 

alle 20 %. Maaseudun taajamat ja harvaan asutut alueetkin ovat 
suositumpia. Enemmistö katsoo kuitenkin keskisuuren tai pie-
nehkön kaupungin ihanne-elinynipäristökseen. 

Ihanne-elinympäristön valinta on luonnollisesti riippuvainen 

erilaisista taustamuuttujista, ei vähiten nykyisestä asuinpai-
kasta. Seuraavassa tarkastellaan korrelaatiokertojmjen avulla 
näitä riippuvuuksia koko aineistossa. 

Asunnon sijainti o.o 
Koulunkäynti -0.30 
Sos iaaliryhmä -0.15 
Perheen tulot -0.17 
Perheen koko 0.23 
Vastaajan sukupuoli 0.15 
Asumisajka 0.14 
Työssäkäyvien lukumäärä 0.13 
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Asunnon nykyinen sijainti määrittää edelläolevan mukaan parhai-

ten ihanne-elinympäriStön valintaa. Suurkaupunkiin ja kaupun-

kimaiseen asumiseen pyrkivät enemmän kouluja käyneet, ylim-

piin sosiaaliryhmiin kuuluvat ja paremnituloiset ihmiset. Pie-

nempiin kaupunkeihin ja maalaismaisempaan ympäristöön haluavat 

puolestaan ne perheet, joissa on enemmän jäseniä, ja työssä-

käyviä sekä ne perheet, jotka ovat asuneet kauemmin asuin-

paikkakunnallaan. Myöskään naisvastaajat eivät valitsisi suur- 

kaupunkia elinympäristökseen. 

Suurkaupungin ja sen lähiöiden huono suosio elinympäristönä 

on todettu muissakin tutkimuksissa. Keskisuuria suomalaisia 

kaupunkeja käsittelevässä tutkimuksessa (Vuorela 1971, 2-53) 
olisi suurkaupungin tai sen lähiön valinnut runsaat 20 %, kes-

kisuuren tai pienen kaupungin yli 50 ja varsinaisen maaseudun 

tai maaseututaajaman alle 20 % vastaajista. Myös Ruotsin nuo-

risosta tehty tutkimus osoitti 83 %:n nuorista olevan sitä 

mieltä, että suurkaupunkiasuminen ei ole paras elämisen muoto 

(iluoriso ei halua asua suurkaupungeissa 1972, 15). 

/j .5.5 Lisäehdotuksia ja mielipiteitä 

Tämän kyselyn yleiskartoittavan luonteen vuoksi haluttiin vas-

taajille antaa tilaisuus vielä erikseen kertoa havaitsemistaan 

liikenneyinpäristön puutteista ja niiden mandollisista paranta-

mistoimenpiteistä. Samalla oli mandollisuus otta kantaa ylei- 

semminkin liikennepolitiikkaan tai sen erilliskysymyksiin. Vas-

tausaktiivisuus ilmenee taulukosta n:o 32. 

Taulukko 32. 	Ebiotukaia liik.nnoympäriatbn parantaa.teaksi tai iuita ajatukaia liikunne- 
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Kaupungeissa asuvat vastasivat hieman useammin kuin .maalaiset. 

Kysymyksen sanamuoto ohjasi vastaajiksi enemmän sellaisia hen-

kilöitä, jotka kärsivät joistakin liikenneytnpäristön epäkoh-
dista tai tiedostavat ne tavallista paremmin. Tyytyväiset ei-
vät yleensä kirjoittaneet mitään. 

Suurin osa vastauksista sisälsi yksityiskohtaisia toimenpide- 
ehdotuksia edellä käsiteltyjen kysymysten pohjalta. Toiseksi 

eniten oli lähinnä paikkakuntatasolla ilmenevien epäkohtien 
korjausesityksiä. Joukossa oli myös joitakin laajoja pohdin-
toja ja kommentteja liikemiepolitiikasta yleensä. 

Useimmat mielipiteet ja parannustoimenpiteet oli aiheuttanut 
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, vanhusten, lasten ja inva-
lidien huono asema liikenteessä. Julkisen liikenteen paranta-
minen ja toisaalta yksityisautoilun rajoittamistoimenpiteet 
saivat myös runsaasti mainintoja. Edelleen oli liikennekurin, 

asenteiden, valistuksen ja valvonnan osuus voimakkaasti esillä. 
Monet ottivat kantaa liikennesuuiinjtteluun ja vaativat siitä 
enemmän tietoa sekä vaikutus.mandofljguuksjen lisäämistä. Yk-

sittäisiä kommentteja tuli mm. lentoliikenteen häiritsevyydes-
tä, mopohurjastelusta, liikenneverotuksesta, pysäköintijärjes-

telyistä, liikennerjkkomusten rankaisemisesta, nopeusrajoituk-

sista, teitten rakentamisesta, liikennetutkjmuksjsta jne. Tyy-
pillisimpiä lomakkeista kerättyjä mielipiteitä on esitetty 
liitteessä n. 6. 
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5. KYSEIJYTTJTKIMUKSEN TULOKSET II: Pre±'erenssit 

5.1 Liikenteellisten preferenssien mittaamisesta 

Tämän tutkimuksen lähtöajatuksena oli selvitellä, miten ihmi-

set arvostavat eräitä elin- ja asuinympäristönsä liikenteelli-
siä tekijöitä, ja mihin arvojärjestykseen he asettavat näiden 
- pääasiassa epäkohtien - parantamis -toimenpiteet. Jotta nämä 
preferenssit olisi saatu johonkin konkreettisempaan muotoon, 

päätettiin tutkimuksessa käyttää rahaan perustuvaa mittaus- 
tapaa (ks. liite 2, s. 7-8). 

Liikenteellisten haittojen parantamisen kansantaloudellisista 
kokonaisku.stannuksista ei ole olemassa mitään varmaa tietoa 
tai arviota. Näin ei voida tietää myöskään niin yksilöiden 

kuin yhteisöjenkään viime kädessä maksettavaksi tulevista kus-
taimuksista. On kuitenkin selvää, että erilaisten haittojen 
poistaminen maksaa eri määriä riippuen haitan suuruudesta ja 
käytetys -tä parannuskeinosta, Kun kyselyssä eri parannustoimen-
piteille määritellyt hinnat ovat näin ollen varsin harkinnan 
varaisia, pyrkimyksenä on ollut saada vain jonkinlainen suh-
teellinen kuva ihmisten preferenssejs -tä. 

Suhteellisen arvojärjestyksen mittauksessa havaitaan kuitenkin 
kaksi vaikeutta. Ensimmäinen koskee vastausten todenperäisyyt-
tä. Tavallisessa käyttäytymistilanteessa ihmiset pakotetaan 

valitsemaan eri vaihtoehtojen väliltä. Kärjistäen voisi sanoa 
että lähes kaikki haluaisivat asuinympäristökseen puhtaan 

järven rannalla sijaitsevan rauhallisen omakotitalon suurkau-

pungin keskustassa. Tämä ei voi tietenkään toteutua, ja niin 

on hyväksyttävä jokin sovitteluratkaisu. Useimmiten kai tämä 

kompromissi heijastuu tutkimukseen siten, että ihmisten ver-

tailupohjaksi valinnojfle tulevat ne todelliset olosuhteet, 

joissa he nyt elävät ja niin ne seikat, joista he eniten kär-

sivät tai jotka kokevat haitallisimpina, painottuvat eniten 
hypoteet -tisessa valintatilan.teessa. 

Toinen vaikeus liittyy tavallaan myös ihmisten kokemuksiin. 

Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole laajaa kokemusta mandolli-
sista vaihtoehdoista. On vaikea asettaa arvo järjestykseen 



- 63 

joitakin melko abstrakteja seikkoja ilman riittäviä tietoja. 

Tutkimuksessa ihmisiä ei voida pakottaa hankkimaan tietoa, joka 

voisi auttaa heitä vastaamaan. He saattavat tehdä umpimähkäisen 

valiiman päästäkseen kyselystä eroon mandollisimman pian. On 

myös mandollista että kyselyssä edellä tarkimmin ksit11y 

ongelmat voivat korostua vastaajien valinnoissr. 

Jotta nämä vaikeudet edes jossain määrin olisi voitu poistaa, 

tuntui tarkoituksenmukaiselta kysyä vastaajilta kuvitellussa 

asunnonhankintatilanteessa ilmaistujen preferenssien ohella 
myös heidän arvioitaan nykyisestä elinympäristöstään samojen 

liikenteellisten tekijöiden suhteen. Suhteuttamalla sitten 

näin saatuja taustatietoja ilmaistuihin preferensseihin, voi-

tim myös elinympäristökokemusten vaikit 	esti le ne. 
tyyiyväisyyssuhdeJ.uvssa (:s. 

5.2 Teki j diJen 

Kyselyyn mukaan o t : 	; eLi. 	vaii.11flcr 	kJy teLt iifl hy 
väksi mainitun englantilaisen tutkimuksen (What will you pay 
for amenity 1970, 77) kysymyksenasettelua sovellettuna Suomen 
oloihin. Samoiksi liikenteellisiksi tekijöiksi koekyselyn jäl-

keen jäivät melu, ilman saastuminen, jalankulun turvallisuus, 

työmatkaan kuluva aika, kävelyaika ulkoilualueelle ja liiken-

neolosuhteet viikonloppuisin. Muiksi liikkumisen vaikeutta 

tai liikenteen haittoja kuvaaviksi ajankohtaisimmiksi teki-

jöiksi valittiin julkisen liikenteen palvelutasoa kuvaavat 
muuttujat, vuorotiheys ja ajoaika keskustaan sekä kävelyaika 

lähiliikekeskukseen ja ajoneuvoliikenteen turvallisuus. 

Kysymysten valintavaihtoehtojen laatimisessa on käytetty aikai-
semmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia sekä voimassa olevia 

suomalaisia suunnitteluohjeita ja ntandardeja, Häitä on tar-

kemmin selostettu luvussa 1 

Engiantilaisessa haastattelututkimuksessa vastausvaihtoehdot 

esitettiin audiovisuaalisin välinein, mikä tuntui olevan melko 
onnistunut ratkaisu. Postikyselytutkimuksessa tämä ei tieten-

kään käynyt päinsä, ja niin oli tyydyttävä sanalliseen tai 

kuvalliseen esitvsmuotoon. Joidenkin vastausvaih-Laeh-Lojen 
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esittäminen kuvallisesti olisi ollut mandollista, joidenkin 

ei. Selvyyden ja yhtenäisyyden vuoksi päätettiin kysymyksen-
asettelu ja vas -tausvaihtoehdot esittää vain kirjallisessa 
muodossa. 

Vastausprosentti preferenssiosan kohdalla oli vähemmän koulu-

tettujen ja vanhempien ihmisten keskuudessa pienempi kuin 

muilla ryhmillä. Kyselytutkimuksissa yleensäkin on havaittu 
samansuuntaista vinoutta. 

Vaikka koko tämän preferenssitutkjmusosan tärkeimmät tulokset 
tulevatkin esiin tyyt3rväisyyssuhdeluvun (ks. luku 5.5) tar-
kastelussa, niin sen perustana olevassa kuvitellussa asunnon-
hankinta-tilanteessa ilmaistut preferenssit sekä oman asunnon 
arvostelussa annetut tiedot ovat sinänsä mielenkiintoisia ja 
tarjoavat hyödyllistä informaatiota. Niinpä aluksi tarkastel-
laan näistä kandesta tehtävästä saatuja vastauksia ja sitten 

vasta tyytyväisyyssuhdelukua. 

5.3 Nykyisen asunnon arvostelu 

Taulukossa n:o 33 on esitetty kaikkiin kysymysvaihtoehtojhjn 
aimettujen vastausten prosenttiosuudet oman asuinalueen ja 

asunnon arvostelua koskevassa kysymyksessä paikkakunnittajn. 
Jakautuminen mielenkiintoisimpia piirteitä on sitten kommen-

toitu ja vertailtu joidenkin muiden tutkimusten tuloksiin. (Tau-
lukko seuravulla sivulla) 
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Taulukko 3. 	Oman asunnon arvoLtelu eri tekijöiden suhteen 

Tekijä ja arvostelu- 
vaihtoehdot 

kaupungit 
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(1424) 
...L.. 

Työmatkan kokonaisaika 
yli 40min. 11 4 1 2 7 19 7 24 9 15 18 16 9 
20 - 40 min. 44 36 24 23 18 25 34 20 26 24 29 25 32 
U. 20 min. 45 60 75 75 75 56 59 56 65 61 53 59 59 

Vuorotiheys 
yli 20 min. 19 8 28 11 52 73 23 88 80 80 68 79 33 
10- 20 min. 33 52 57 61 30 21 43 9 17 16 16 15 38 
alle 10 min. 48 40 15 22 18 6 34 3 3 4 16 6 29 

Ljoaika keskustaan 
yli 30 min. 11 2 3 3 5 14 6 48 21 43 36 37 12 
15 - 30 min. 37 30 33 14 12 39 30 15 50 33 28 32 30 
.11. 15 min. 52 68 64 83 83 47 64 37 29 24 36 31 58 

[ävelyaika l.hi- 
liikekeekukseen 

yli 8 min. 19 22 22 24 33 64 25 60 75 50 54 60 31 
4 - 8 min. 39 38 41 41 41 25 38 22 13 34 26 24 36 
alle 4 min. 42 40 37 35 26 11 37 18 12 16 20 16 33 

flvelyaika 	ulkoilu- 
alueelle 

yli 8 min. 21 20 11 12 7 39 19 21 42 9 24 24 19 
4 - 8 min. 31 39 41 39 38 24 35 19 19 30 20 22 33 
alle 4 min. 48 41 48 49 55 43 46 60 39 61 56 54 48 

Liikenteen melu 
korkea 17 14 10 16 9 5 14 5 7 2 7 5 12 
kohtalainen 38 39 47 46 34 38 40 37 25 15 29 27 38 
matala 45 47 43 38 57 57 46 58 68 83 64 68 50 

ijoneuvoliikenteen 
turvallisuus 

huono 22 20 20 25 18 37 22 28 32 32 40 33 24 
keskinkertainen 57 63 60 64 61 58 60 60 49 54 49 53 59 
hyvä 21 17 20 11 21 5 18 12 19 14 11 14 17 

Jalankulun turvallisuus 
eekaj.rjestelmh 55 53 45 54 34 74 53 74 85 85 79 81 57 
jäsennöity jär- 
jesteinä 41 42 50 46 53 22 42 25 10 12 16 16 38 
eritasojärjes- 
telmä 4 5 5 0 13 4 5 1 5 3 5 3 5 

Ilman s aas tuminen 
runsas 31 20 17 13 8 6 21 3 3 5 8 5 18 
kohtalainen 37 48 47 49 47 23 42 28 27 19 26 25 39 
vöhäinen 32 32 36 38 45 71 37 69 70 76 66 70 43 

Li ikenneo los uht eet 
ruuhka-ajoa 33 20 9 19 8 7 21 11 11 5 15 11 19 
jonoajoa 55 69 77 69 86 70 67 49 61 55 56 55 64 
ei ruuhkia 12 11 14 19 6 23 12 40 28 40 29 34 17 

1) Työmatkan kokonaisaika 

Työmatkan kokonaisaikaan nänden tilanne kokonaisuudessaan ei 

ole kovin huono. Esimerkiksi Helsingin suunnittelunormjehdotuk-
sen mukaan julkisella liikenteellä enimmäismatka-alka pääkes-

kukseen on 40 min (Liikenteen verkkovaihtoehtojen vertailu 

1972, 89). Tämän ajan ylittää Helsingissä 11 %, maaseudulla 
16 % vastaajista. Vuorelan (1971, 62) tutkimuksen mukaan tosin 

39 % vastaajista pitää yli puolen tunnin matkaa liian pitkänä 



keskisuurten kaupunkien asumalähiöissä. Hänen tutkimuksessaan 

työ.matka-ajan mediaaniksi tuli 18 min. Tässä tutkimuksessa 
vastaavasti n. 60 % vastaajista pääsee alle 20 minuutissa 
työpaikkaansa. 

2) Vuorotiheys 

Kuten odotettua julkisen liikenteen palvelutaso maaseudun 

asukkaiden suhteen on heikko: lähes 80 % vastaajista ilmoitti 

vuorotiheyden olevan suuremman kuin 20 min. Kaupungeissa sen 
sijaan kolme neljästä vastaajasta saavutti tämän maksimitavoit-
teena pidettävän vuorotiheyden. 

3) Ajoaika keskustaan 

Maaseutu-kaupunki-muuttuja on ajoajan kohdalla selvä. Kaupun-

geissa lähes kaikki pääsevät keskustaan alle puolessa tunnissa 
ja kaksikolmasosaa jopa 15 minuutissa. Maaseudulla sen sijaan 
kestää matka taajaman tai kaupungin keskustaan 37 %:lla vas-
taajista yli puoli tuntia. 

4) Kävelyaika lähiliikekeskukseen 

Noin 8 minuutin kävely merkitsee runsaan puolen kilometrin 
etäisyyttä. Tämän jonkin verran eri tutkimusten suositteleman 
normin ylittävällä etäisyydellä lähiliikekeskuksestaan asuu 
vain 40 riaaseudun vastaajista, mutta kaupungeissa sen sijaan 
kolme neljästä. 

5) Kävelyaika ulkoilualueefle 

Kaupungin ja maaseudun asukkaiden ulkoilualueiden etäisyyksissä 

ei ole suuria eroja. Lähes puolella vastaajista on ulkoilualue 
alle 4 minuutin etäisyydellä. 

Yleisesti ottaen asuinalueensa kävelyuiatkoja piti sopivina 

tai lyhyinä kaupungeissa 87 %, kun taas maaseudulla vastaava 
luku oli 64 % (ks. taulukko s. 35 ). 

6) Liikenteen melu 

Puolet kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että liikenteen 

melu on korkea tai kohtalaisen korkea. Maaseudulla tosin vain 
kolmasosa vastaajista oli tätä mieltä. Lähinnä tarkistusluon-

toisesti kysyttiin toisessa yhteydessä liikenteen melun 
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häiritsevyyden kokemista (liitetaulukko 4.3). Kaikista vastaa-

jista 55 % koki melun häiritsevän paljon tai jonkin verran. 
Vuorelan (1971, 54) tutkimuksessa sen sijaan vain noin neljäs-
osa vastaajista koki melun häiritsevän paljon tai melko paljon 
asumalähiös sään. 

7) Ajoneuvoliikenteen turvallisuus 

Ajoneuvoliikenteen turvallisuus koettiin huonoksi tai keskin-
kertaisen huonoksi suuren enemmistön keskuudessa, maaseudulla 
oli tilanne vielä huonompi kuin kaupungeissa. Tämä onkin luon-
nollista, sillä kaupungeissa erilaiset turvallisuuslaitteet 
ja -järjestelyt ovat paremmat kuin maaseudulla. 

8) Jalankulun turvallisuus 

Myös jalankulun turvallisuus oli erittäin huono kysyrnysvaihto-

ehdoissa armettujen melko ankarien turvallisuusjärjestelyjen 
valossa. Sekä kaupungeissa että maaseudulla on vallitsevana 

kevyelle liikenteelle erittäin turvaton sekajärjestelmä. Eri-
tasoristeyksiä on vain hyvin harvoissa paikoissa. 

9) Ilman saastuminen 

Kaupunkilaisten mielipiteiden mukaan liikenteen aiheuttama 
ilman saastuminen oli huomattavasti suurempaa kuin maalaisten 

mielestä. Turussa ja Helsingissä vain 32 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että saastuminen on vähäistä. Vuorelan (1971, 55) 
tutkimuksessa piti 77 % vastaajista lähiöasuinalueensa ilmaa 
hyvin tai melko puhtaana (Erot saattavat johtua paikallisista 
olosuhteista ja kysymyksenasettelusta). 

10) Liikenneolosuhteet 

Liikenneolosuhteet tuntuivat vaivaavan enemmän kaupunkilaisia 

kuin maaseudun asukk.ita. Helsinkiläisistä kolmasosa koki 
ruuhka-ajon kaupunkien ulkopuolella tyypilliseksi esim, vii-

konloppuisin. Jonoajo näytti kuitenkin olevan yleisintä vii-
konloppuisin niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. 



5.4 Valinnat kuvitellussa tilanteessa 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastausten prosenttijakau-

tumat tehtävään, jossa vastaajien tuli jakaa 10 000 mk edellä 

esitettyjen liikennehaittojen parantamistoimenpiteiden kesken. 
Taulukkoa tarkasteltaessa on muistettava, että toimenpiteen 
hinta osaltaan vaikuttaa sen arvos -tamiseen, ts. valinnat 
riippuvat toimenpiteelle määrätystä hinnasta. Tosin vastaa-
jille annettu 500 mk:n pelivara kunkin parannustoimenpiteen 
kohdalle tasoit -taa tätä vaikutusta. 

Kysymyksenasettelussa vastaajia pyydettiin jakamaan 10 000 mk 

haluamallaan tavalla joidenkin epäkohtien poistamiseksi joko 

jonkin verran tai paljon. Jotta eri epäkohtien parantamiskan-
natus saataisiin paremmin suosituimmuus järjestykseen, on vaih-
toehdon "jonkin verran" prosen -ttiluvulle annettu painokerroin 
- ja vastaavasti vaihtoehdolle "paljon" painokerroin 1. Seu-
raavassa on liikenteen epäkohdat asetettu koko maasta näin 
saatujen uusien "tunnusprosenttllukujen" mukaiseen tärkeys-

järjestykseen. Myös kaupunkien ja .maalaiskuntien vastaavat lu- 
vut on esitetty. 

Taulukko 34. Eri parannustoimenpiteiden suosituimmuus järjestys 
suhteellisina "prosentteina" 

Koko ai- 
neisto Kaupungit Maalaiskuimat 
(1424) (1159) (265) Tekijä "%" "%" 

1) Jalankulun. turvallisuus 58,0 59,0 64,0 
2)  Ilman saas -tumjnen 52,5 54,0 48,5 
3) Liikenteen melu 50,5 52,0 45,0 
4)  Ajoneuvoliikenteen tur- 45,0 43,0 54,0 

vallisuus 
5) Vuorotiheys 34,0 34,5 33,5 
6)  Työmatkan kokonaisalka 32,5 33,0 34,5 
7)  Kävelyaika ulkoilualueelle 31 31 ,0 31 ,0 
8)  Ljjkenneolosuhteet 30 29,0 32,5 
9)  Kävelyaika lähiliikekesk. 29,5 28,5 31,0 

10)  Ajoaika keskustaan 28 29,0 30,0 



Jalankulun turvallisuutta, ilman saastumista, liikenteen melua 
ja ajoneuvoliikenteen turvallisuutta painotettiin huornattavas-
ti enemmän kuin muita tekijöitä koko aineistoa tarkasteltaessa. 

Maaseudulla järjestys .muotoutui hieman erilaiseksi kuin kau-
pungeissa. Ajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantaminen sai 

maaseudulla yhtä paljon kannatusta kuin jalankulurikin tur-
vallisuus. 

Valinnat näkyvät selvemmin seuraavassa taulukossa, jossa on 

esitetty 10 000 mk:n jakaminen keskimäärin. Luvut on esitetty 
prosentteina (tai tuhansina markkoina) suuruusjärjestyksessä. 
Täydellinen paikkakuntakohtainen taulukko on liitteenä (liite- 
taulukko 4.2). 

Taulukko 35. 10 000 mk:n jakautuminen keskimäärin eri paran-

nustoimenpiteille 

Koko ai- 
neisto Kaupungit Maalaiskunnat 
(1424) (1159) (265) 

Tekijä 
1) Jalankuluri turvallisuus 19 19 18 
2) Ilman saastuminen 15 15 13 
3) Ajoneuvoliikenteen tur- 14 13 17 

vallisuus 

4) Liikenteen melu 13 14 12 

5) Työmatkan kokonaisaika 11 11 11 
6) Liikenneolosuhteet 8 8 9 
7) Vuorotiheys 7 6 7 
8) Ajoaika keskustaan 5 5 5 
9) Kävelyaika lähiliikekesk. 5 5 5 

10) Kävelyaika ulkoilualueelle 4 4 3 

100 	100 	100 

Verrattaessa nyt saatuja tuloksia edelliseen taulukkoon näh-

dään, että jalankulun turvallisuuden ja ilman saastumisen pa-

rantaminen ovat saaneet absoluuttisestikjn laskien eniten ra-

haa. Ajoneuvoliikenteen turvallisuus ja liikenteen melu ovat 
vaihtaneet paikkoja. Työmatkan kokonaisaika on noussut sel-

västi viidenneksi. Tämä, samoin kuin muutkin muutokset, joh-

tuu luonnollisesti eri tekijöiden hinnoittelusta. 
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Erityisesti on huomattava, että ensimmäiset neljä kohtaa, 
joissa korostetaan turvallisuutta lisääviä ja ympäristöhait-
toja vähentäviä toimenpiteitä, ovat saaneet halutuista inves-

toirmeista suurimman osan eli 61 %. Matka-aikojen lyhentämis-

tä ei pidetä läheskään yhtä tärkeänä. Huomattavin ero kaupun-

iden ja maaseudun välillä oli taaskin se, että maaseudulla 
ajoneuvoliikenteen turvallisuuteen sijoitettaisiin enemmän 
rahaa. 

5.5 Liikenteen parannustoimenpiteiden suhteellinen tärkeys 

Nk. tyytyväisyyssuhdeluv -im (yhtä hyvin: tyytymättömyyssuhde-
luku) avulla on pyritty selvittämään sitä, mihin tekijöihin 
ihmiset asuin- ja liikenneympäristössään ovat valmiita tar-
vittaessa uhraamaan rahaa tai mihin eivät. Eri haittojen saa-
mien suhdelukujen suuruuksista voidaan päätellä parannustoi-
menpiteiden kannatusta toisiinsa nähden. Samalla saadaan nä-

kyviin ihmisten nykyisten asuinolosuhteiden vaikutus näihin 
arvostuksjjn. 

Tyytyväisyyssuhdeluku on saatu laskemalla ensin keskiarvot 
kunkin parannustoimenpiteen saamista markkamääristä kuvitel-

lussa asunnonhankintatjlanteessa. Tämän jälkeen on muurinettu 
oman asunnon arvostelussa annetut arvosanat (huono, keskinker-

tainen, hyvä) kysymyslomakkeen (ks. liite 2, sivu 8) ilmoitta-
miksi markkamääriksi, ja näistä edelleen laskettu keskiarvot. 

Tyytyväisyyssuhdeluku on nyt saatu jakamalla kuvitellusta 
asunnonhankjntatjlanteesta saadut keskiarvot oman asunnon 
arvostelus -ta muuntamafla saad.ujlla keskiarvoilla. 

Korkea suhdeluku merkitsee, että vastaajat ovat joko halukkai-
ta kuluttamaaji rahaa kyseiseen parannustekijään (ja pitävät 

siis haittaa merkittävänä) tai ovat tyytymättömiä nykyisiin 

asuinolosuhteisijnsa tämän tekijän suhteen. Korkea suhdeluku 
voi myös merkitä näitä molempia asioita yhtä aikaa. 

Matala suhdeluku puolestaan merkitsee, että vastaajat ovat suh-
teellisesti vähemmän halukkaita kuluttamaan rahaa kyseiseen te-

kijään tai ovat jokseenkin tyytyväisiä nykyisiin olosuhteisiinsa, 
tai sitten molemmat asian -tilat ovat mandollisia. 
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Ykköstä suurempi arvo merkitsee, että vastaajat haluaisivat 
parantaa asuinolosuhteitaan tässä suhteessa, vaikka se rner-
kitsisi rahallisia uhrauksia tai huononnusta jossain muissa 
suhteissa, erityisesti aihaisen suhdeluvun saavissa tekijöissä. 

Tyytyväisyyssuhdelukujen saamiin arvoihin on kiistämättä vai-
kuttanut se, että telmisistä syistä on jouduttu käyttämään 

määrättyä eri parannustoimenpiteille jaettavaa summaan (10 000 mk) 
sekä ennalta määriteltyjä ja hinnoiteltuja parannustoimenpitei- 
tä (0-3000 mk). Toisaalta vastaajille oli annettu jonkinlainen 
pelivara (500 mk) eri parannustoimenpiteid.en hinnoittelulle 
ja tätä mandollisuutta onkin käytetty runsaasti hyväksi. Vaikka 

tutkimuksessa on käytetty ennalta määrättyjä markkamääriä 
viitteellisinä arvoina, on syytä otaksua, että kustannusten 
keskinäiset suhteet kuvastavat lähimain todellisuutta. 

Taulukosta n:o 36 näkyy, että vain jalankulun turvallisuus on 

saanut arvon yli 1 koko aineistossa (2.2). Maalaiskunnissa 
arvot lähentelevät neljää, jopa viittä. Tämä merkitsee sel-
västi ihmisten kokevan jalankulun turvattomuuden erittäin suu-
reksi haitaksi, ja ihmiset olisivat valmiita uhraamaan rahaa 

liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Tällaista johtopäätöstä 
tukee vielä toiseksi suurimman arvon saanut ajoneuvoliikenteen 
turvallisuustekijä, joka sekin on korostuneemmin koettu hai-
taksi maaseudulla. 

Taulukko 36. 	'Tyytyi-Misyysauhdeluku jdrjeetettyuä koko aineieton mukai8een euuruue- 
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38( 33i( 14(113)(94 )(85 )(1159) ( 	68)( 60)(59 )( 78) (265) (1424) 

Jalankulun tur'ralli- 1.9 2.1 1.7 2.0 1.4 3.9 2.0 3.8 5.4 4.4 4.2 4.3 2.2 
8UU8 

Ajoneuvoliikenteen 0.8 0.9 1.0 1.0 0.8 1.8 0.9 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.0 
tUrValliBUU8 
flun aaaetuminen 1.1 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 1.0 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 

Melu 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 
Yuorotiheye 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 2.1 0.7 4.3 3.1 2.6 1.4 2.5 0.7 
Liikenneoloauhteet 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 

Uvelyaika ulkoilu- 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 
alueelle 
Työnatkan kokonaisaika 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 
Kävelyaika lähi- 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 1.3 0.5 0.9 1.2 0.9 1.0 1.0 0.5 
liikeLeckukseen 
Ajoalka keskuataan 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5 
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Turvallisuustekijöiden lisäksi erottuvat tyytyväisyyssuhdelu-
kujen suuruuJessa omaksi ryhmäkseen ilman saastuminen, melu 

ja vuorotiheys. Ilman saastuminen on luonnollisesti koettu 
voimakkaampana haittana kaupungeissa kuin maaseudulla. Tässä 

kohden, samoinkuin kaikkien muidenkin tekijöiden kohdalla, 

tekee flivieska poikkeuksen kaupunkien joukossa: sen antamat 

arvot ovat samankaltaisia kuin maalaiskuritien. Vaikka maaseu-

dulla vain 5 % ( taulukko 33)  ihmisistä pitää ilmaa suuresti 
saastuneena, olisi 32 % ( liitetaulukko 4.2) valmis parantamaan 
paljon (2500) tätä haittaa kuvitellussa asunrionhankintatilan-
teessa. Ilman saastuminen koetaan siis todellisena uhkana. 

Liikenteen aiheuttama melu koetaan jonkin verran suurempana 
haittatekijänä kaupungeissa kuin maaseudulla. Huomionarvoista 
on, ettei Helsinki tässä, samoin kuin ei muissakaan kohdin, 
erotu mitenkään selvästi muista kaupungeista. Julkisten lii-
kennevälineiden .arva vuoroväli näyttää olevan suuri haitta 
maalaiskunnissa (arvot 1.4 - 4.3), mutta myös Oulussa, Kouvo-
lassa ja Ylivieskassa on tyytyrnättö.myys suuri (28-73 %; tau-
lukko 33), vaikkakaan rahaa ei olla valmiita käyttämään kovin 
runsaasti tämän epäkohdan poistamiseen. - 

Loput viisi tekijää, liikerineolosuhteet, kävelyajat ulkoilu- 

alueelle ja lähikeskukseen, ajoaika keskustaan sekä työmatkan 

kokonaisaika ovat saaneet melko alhaisen tyytyväisyyssuhdelu-

vun. Liikenneolosuhteet Helsingin ulkopuolella ruuhka-aikoina 

ja viikonloppuisin ovat melko tuntuva haitta (33 % pitää lii-
kenneolosuhteita huonoina; taulukko 33); haitan parantamiseen 
haluaisi silti uhrata rahaa vain 17 % vastaajista (liitetau-
lukko 4.2). Kävelyaika ulkoilualueelle on saanut melko saman-
laiset arvot niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Sen sijaan 
kävelyaika lähiliikekeskukseen, joka on asuinalueen jokapäl-

väisten palvelujen käytön kannalta tärkeä seikka, on saanut 

huomattavasti suurampia arvoja maaseudulla kuin kaupungeissa. 
Kaupunkilaiset ovat melko tyytyväisiä palvelujensa etäisyyteen. 

Maaseudulla sen sijaan on tyytymättömyys suurta (50-75 %)(tau-
lukko 33), mutta rahaa ei haluta kuitenkaan kovin paljon si-
joittaa. Ajoaikaan keskustaan-tekijään pätevät samat huomau-

tukset kuin kävelyaika lähikeskukseen-tekijäänkin sillä ero- 
uksella, että Helsingissä ilmeisesti liikenteen ruuhkauturninen 
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ja kaupunkiseudun laajuus ovat muodostwlast iedostettavam-
maksi ongelmaksi kuin muualla. 

Tymatkojen kokonaisaika-tekijä on saanut pienempiä suhdelu-

kuarvoja lähes kaikkialla. Työmatkaan kuluvaa aikaa arvoste-

taan silti melko korkealle, sillä puolet vastaajista halu 
sijoittaa sille rahaa. Suhdeluvun mataluus selittyy sillä 
että annetussa eniinmäisajassa, 40 minuutissa, voi nykyisi 

suorittaa työ.matkansa yli 90 % vastaajista (taulukko 3). 
työmatkan kokonaisajan parantamiseksi alle 20 minuutin ase- 
tettu summa, 3000 mk, on saattanut suuruudellaan alentaa suäJe-

lukua. Tiheimmin asutulla helsinginseudulla ja harvimmin asu- 
tulla Ranualla ovat tämän kohdan suurimmat suhdeluvut, ja pa-
rantamishalu on samoin suurinta. 

Vertailtaessa edellä esitettyjä tuloksia tyyty-väisyyssuhdelu-
vuista Englannissa suoritettuun tutkimukseen (What will you 

pay for amenity? 1972) ja tämän tutkimuksen suunnitteluvai-

heessa tehtyjen koekyselyjen tuloksiin on otettava huomioon, 
että esitetyt kysymykset, vastausvaihtoehdot ja annetut summat 
poikkeavat toisistaan mikä enemmän, mikä vähemmän. Kuitenkin 
voidaan todeta, että jalanku.lun turvallisuus, ilman saastumi-
nen ja melu ovat kaikissa tutkimuksissa saaneet korkeita suh-
delukuarvoja. (Ajoneuvoliikenteen turvallisuutta on kysytty 

vain tässä tutkimuksessa.) Myös työmatka-tekijä on saanut kor-

keita suhdelukuja mainituissa muissa tutkimuksissa. Tässä tut-

kimuksessa muutetut aika- ja markkamäärät sekä koko Suomen 
huomioon ottaen kohtalaisen hyvät työmatkaolosuhteet selittä-
nevät suhdeluvun pienuuden. Muut tekijät ovatkin saaneet pie-

nin eroin melko samansuuntaisia suhdelukuja kaikissa em. tutki- 
muksissa. 
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LIITE 1 
TH - V\ VEs!RAKE!NUSHALLLUS 

Arvoisa vastaanottaja 

Tie- ja vesirakennuehaliituksessa on tekeillä tutkinus, jonka 
tarkoituksena on selvitellä, mitä mieltä ihmiset ovat erilaisista 
liikenteeseen, liikenne3rmpäristLiön ja matkustamiseen liitty-
vistä haittatekijöistä. Tämän tutkimuksen antamia tietoja 
melusta, saasteista, jalankulkuolosuhteista, julkisen liikenteen 
palvelu-tasosta, -työ- ja ostosmatkojen suorittamisesta jne, tullaan 
kavttaman auna tien la sen vrrrnariton 	 iiina1ueidn 'nni- 

Saadakseuime tutkimuksessa tarvittavia tietoja käännymme myös 
Teidän puoleenne ja pyydämme Teitä ystävällisesti täyttämään 
oheiset kysymyslomakkee -b huolellisesti. Lomakkeet pyydetään 

a oievassa 
e1uoressa. Post.tmalcsua ei tarvita. 

Jokainen vastaus 	 sillä kyselylomake on lähetetty vain 
joukolle määrätyiltä paikkakunnilta sattumanvaraisesti valittuja 
henkilöitä. Annetut vastauksj sitellään täysin luottamuksel 

Yksityisten vastaajien antamat tiedot eivät ole tunnis-
tettavissa valmiista tutkimustuloksjsta. 

Pääosa kyselylomakkeista on lähetetty kaupunkiseuduilta valituille 
henkilöille, mutta vertailuryhmJksi on valittu myös joukko 
maaseutualueiden asukkaita. Heitäkin pyydetään huolellisesti 
vastaamaan, mikäli mandollista kaikkiin kysymyksiin, vaikka 
niistä osa käsitteleekin lähinnä kaupunkialueiden ongelmia. 

JJ 	U VYJ,LLJ. 	 )eJ:iii 	ayj_jKajfl 
työssäkäyvä edustaa,, Vastaukset annetaan koko perheen kannalta, 
paitsi milloin kysytään nimenomaan vastaajaa koskevaa seikkaa. 

Mandolliset tiedustelut puh. 90-630741/678 (tutk.aih -t. T.Halonen). 
Kiitäinme jo etukäteen antamistanne vastauksista. 

Helsingissä, tie- ja vesirakennushallituksessa, 18. syyskuuta 1972 

Tiesuunnitteluosaston 
päällikkö 
Rakennusneuvos 

1 f 

tE!A Hietanen 

TVH no 8.202 A4 
5000 3.72 8473-7222 



LIITE 2 

TIE- JA VESIRAKEN1mSIIALLITUS 

TUTKIMIS LIIKENTEESEEN JA ASINYI1PRISTÖÖ1T KOEDISTUVISTA ASENTEISTA JA 

ARVOSTUKSISTA 

Kysymyksiin vastataan rengastatnalla oikea vaihtoehto (esimerkiksi 0) tai 
kirjoittamalla vastaus kysymyksen jäljessä olevalle viivalle. 

A. Aluksi joitakin henkilötietoja vastiusten tilastollista luokittelua varten. 

1-4 (lomakkeen numero) 

5. SUKUPUOLI 
1 mies 
2 nainen 

6. SIVIILISÄÄTY 
1 naimaton 
2 naiminissa 
3 leski tai eronnut 

7. SYNTYMJiVUOSI 
v..... 

8. AMMATTI 
JOS OLETTE ELiCELÄINEN, NIIN 
MAINITKAA ENT INEN JUMATTINNE 
• . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 1 • • • • 1.1 • 

(ammatti) 

9. KOULUNKÄYNTI 
1 kansakoulu 
2 kansakoulu ja ammattiopintoja 
3 keskikoulu 
4 keskikoulu ja ammattiopintoja 
5 ylioppilastutkinto 
6 akateeminen loppututkinto 

10. KUINKA MONTA HENIEÄ Icuuitiir KAflCIAAN 
PER}iEES EEITNE IT S EN1E MUKkANLUKIEN? 

....... ......... henkeä 

11 • PEHEEN1TE JÄSEITTEN IÄT ITSENNE 
MUKAANLUKIEN? 
1 	- 6 vuotta ...... henkeä 
2 	7-15 vuott'.......henkeä 

3 	16-29 vuotta ......henkeä 
4 	30-39 vuotta ......henkeä 
5 	40-49 vuotta ...... 	henkeä 
6 	50-59 vuotta ......henkeä 

7 	60- vuotta ...... henkeä 

12 • PERIIEENNE TYJSSKÄYVIEN JÄSENTEN 
LUKUNÄÄRÄ ITS ENNE MUKAA NIITK IEN? 

henkilöä 

13. MITEN SUURET OVAT PERHIEENITE YHTEEN-
LASKETUT KUtJKAUSITUIOT VEROJA VI-
HENTNÄTTÄ? 
1 	-400mk 
2 401 -800mk 
3 801 - 1200 mk 
4 1201 - 1600 mk 
5 1601 - 2000 n'k 
6 2001 - 2400 mk 
7 2401 - 2800 mk 
82801- 	mk 

14. ONKO PERHEENITE OMISTUKSESSA TAI 
1TAKITUISESSA KÄYTÖSSÄ AUTOA? 
1 eiole 
2 on yksI tai useampia 
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'. Sitten muutamia asumiseen liittyviä seikkoja. 

15. ASU'TO TLQ !ETKELLÄ 
1 kerrostalossa 

2 omakotitalosaa 

3 rivitalossa 

16. ASON !iALLINTASUHDE? 
1 omistusasunto 
2 päävuokralainen 

3 virka tai työsuhdeasunto 

4 alivuokralainen 

17 • KUINKA NOlTTA VUOTTA OLETTE ASUKUT 

PEIITENNE NYKYISESSÄ AStTNNOSSA1NE? 
1 alle 1 vuotta 
2 1-2 vuotta 

3 3-5 vuotta 
4 6-10 vuotta 
5 yli 10 vuotta 

18. KUINKA MOTTA HUONETTA ON PE1EN1 
KÄYTÖSSÄ? 

..huonetta+keittiö,keitto-
komero 
(tarpeeton yliviivataan) 

19. ASUNTONTtE LTITETTY PINTA-ALA ON 
1 alle 20 

2 20-40 
3 41-70 

4 71-110 
5 yli 110 

20. ASUNTOITITE SIJAITSEE 
......... kerroksessa 

21. i1urTAIrIJE OVAT 

1 yksinomaan pihan puolelle 
2 suurimmaksi osaksi pihan 

puolelle 
3 puoliksi pihalle ja puoliksi 

kadun tai tien puoleli: 
4 suurimmaksi osaksi kadun tai 

tien puolelle 

5 yksinomaan kadun tai tien 

puolelle 

22. ONKO ASUNTONNE 
1 kaupungin keskustassa 
2 esikaupungissa tai asuma- 

lähi össä 

3 maaseudulla taajamas8a 
4 maaseudulla harvaan asutulla 

alueella 

23 • S IJAITS EEKO ASUITTOmTE VILKKAASTI 
KÄYTETYSTÄ IÄIRIöTÄ TUOTTAVASTA 
KAUT TAKUIKUTLI IKENNEVÄYLLSTÄ 
1 alle 10 metrin etäisyydellä 
2 10-20 metrin etäisyydellä 
3 21-40 metrin etäisyydellä 
4 41-80 metrin etäisyydellä 
5 81-1 60 metrin etäisyydel].ä 
6 161-320 metrin etäioyyde].lä 
7 yli 320 metrin etäisyydellä 

,..i•Ierkitkää tähän rasti (x) jos 
häiriötä tuottaa rautatie. 

24. H.ÄIRITSEEKÖ ASUNTO0N1E KUULUVA 
LIIKENTEEN IIELU TEIT.Ä JA 
PERHETTÄNNE 
1 paljon 
2 jonkin verran 
3 ei ollenkaan 
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. Seuraavaksi joitakin Teidän jc perheenne suorittaniin matkoihin liittyviä 

seikko ja. 

25. IK ON TE1T ITSENNE PÄLkSIALLISIN 
KITLKUTAPA TYÖMATKOI1LANE? 
1 jalan 
2 polkupyörä].lä tai mopedi].la 
3 linja-autolla tai bussilla 
4 omalla autolla 

5 junalla 
6 muulla tavoin, miten?  

valinta- ja erikoistavaroiden 

osto (vaatteet, huonekalut, 

kod.inkoneet jne.) 

••0 työssäkäynti 
koulu- ja opiskeluuiatkat 

huvittelu- ja harrastusmatkat 
ku,urheilu ,yhdistys- 

toiminta jne.) 
jokin muu tarkoitus, mikä? 

. 

26. DO IAA TÄXEYS JXRJES TYKS SEN 
(1,2 ja 3) NE KOLr LIIKENNRJOTOA, 
JOILLA PERHEENNE JÄSENET (TE. MUKkAN-
LUETTUNA) TEKEVÄT USEfl'U(AT MATKAT 
KAUPUNGIN TAI TAAJANAN KESKUSTAAN 
... jalan 

polkupyörällä tai mopedilla 
linja-autolla 
yks ityisautolla 

•.. junalla 
muulla tavoin, miten? 

. . . . ... 

27. MITÄ LIIKEITNEVÄLINETTÄ KÄYTÄTTE 
MIELUITEI PITEMMIILÄ MATKOILLA 
(yli 100 km)? 
1 juna 
2 linja-auto 
3 yksityisauto 

4 lentokone 

Perustelut 
.. ........... 

28, WJROIKAA TRKEYSJÄRTESTYKSEEN 
(YKSI TAI USEMIA VALINTOJA) NE TAR-
KOITUKSET, JOITA VARTEN PERHEENN TE-
KEE USEIMMAT MATKAT KAUPUNGBT TAI 
TAAJAMAN K2SKUSTAA.N 

asiointimatkat julkisiin palveluk-
sun esim. lääkäriin, kunnantoi-
mistoon jne. 

kysyntätavaroiden osto (elintar-
vil:koet yn. piivittäiset ostokset) 

29. KUINKA MONTA KDESTAXAISTA MATKAA 
(TYÖ-, OSTOS-, KOULU- ASIOINTI-
MATKAA ris.) YHTEENSÄ PEaHXENNE 
TEKEE TAVALLISENA ARKIPÄIVÄHÄ? 

matkaa jalan tai polkupyL5- 

rällä 
matkaa julkisella liikenne-
välineellä 
matkaa yksityisautolla 

30. SUORITATTEKO VIIKONLOPPUISIN OMAN 
ASUINPAIKKAKUITTANNE ULKOPUOLELLE 
SUUNTAUTUVIA MATKOJA 
1 lähes joka viikonloppuna 

2 kerran pari kuukaudessa 
3 harvemmin kuin kerran kuukau-

desea 

31. MILLAISINA PIDÄTTE ITSENNE JA 
PERIIEENITE ASU INALUEELLMTNE SUO-
RITTAMIA TÄRKEIHIÄ JALANKIJLKU-
MATKOJA? 
1 aivan liian pitkinä 
2 melko pitkinä 
3 sopivan mittaisina 
4 lyhyinä 
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D. Ja vielä tiedonhankintaan ja liikennehaittojen vhentämiseen liittyviä kysymyksiä. 

32. KUINKA PALJON KESKIMJ(ÄRIN KÄYTÄTTE 
AIKAA PÄIVÄSSÄ SANOMALEHTIEN LUKE-
MISEEN? 
1 yli 60 minuuttia 

2 30-60 minuuttia 

3 15-29 minuuttia 

4 5-11 minuuttia 

5 alle 5 minuuttia 

33. NtJMEROIKAA TÄRKEYS JÄRJESTYKSEEN 

(1,2,3) NE KOLME LÄIIDETTÄ, JOISTA 
OLETTE ENIMMÄKSEEN SftJJWT TIETOA LII-
KENNENELUN LISÄÄNTYMISESTÄ TAI ILMAR 
SAASTUMISESTA? 

radiosta ja televisiosta 

• . kirjallisuudesta 
muilta ihmisiltä 
lehdistöstä 
omista havainnoistani 

muualta, mistä? 

34. JOS TEILLE TARJOUTUISI TIlAISUUS MUUT- 
TAA NYKYISENKAIITAISEEN ASUNTOON JA 
TYÖPA ]IKAAN JOLLEKIN MUUlLE AIiTEEIj- 
L1 TAI PAIKAXUNNALLE, NIIN MIKÄ 
SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA VASTAISI 
LÄHINNÄ flANE-ELINYMPÄR ISTÖINNE? 
1 suurkaupungin (yli 100 000 asukas-

ta) keskusta 
2 suurkaupungin esikaupunki tai 

asu alähitS 
3 keskisuuren kaupungin (20 000 - 

100 000 asukasta) keskusta 
4 keskisuuren kaupungin esikaupunki 

tai asumaUUiiö 
5 pienehkö kaupunki tai kauppala 

(alle 20 000 asukasta) 

6 maaseudun taajama 

7 maaseudun harvaan asuttu alue 
Perustelut 

35. JULKISEN LIIKENTEEN PARANTAMINEN ON 
NÄHTY OLEVA^ EHTONA SILLE USEIN ESI-
TETYLLE VAATIMUKSELLE, ETTÄ !KSITYIS-
AUTON KÄYTTÖÄ PITÄISI RAJOITTAA SUU- 
REHKOJEN KAUPUNKIEN KESKUSTOISSA. 
JOS OLETTE SAMAA MIELTÄ, NUNEROI-
KAA TÄRKEYS JÄRJESTYKSEEN MIELESTÄIT-
NE TEHOKKAIMMAT JULKISEN LIIKENTEEN 
PARANTAMISTO IMENP ITEET 

nopeammat kulkuajat (omat kais-

tat julkiselle lilkenteelle, 
nopeampi rahastus jne.) 

huomattavasti aihaisemmat kul-
jetusmaksut 
suurempi matkustusmukavuus 
(lisää istumapaikkoja ja ajo- 

vuoroja, parempia kulkuneu-
voja jne.) 
lisää vaihtoehtoisia kulkurnuo-

toja (metro, juna, raidetaksi 
jne.) 

jokin muu parannustoimenpide, 
mikä? 

Merkitkää tähn rasti (x) jos 

olette sitä mieltä, että yksi- 

tyisauton käyttöä ei tule 

rajoittaa kaupunkien keskus- 

toissa 
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36. VARSINKIN TAAJAAN ASUTUIIJJA AIU-
EILLA LIIKENNE Auu!uTTAA MELUA, 
JOKA ON USEIDEN IHNISTEN MIELESTÄ 
UAITAILISTA. JOS OLETTE SANAA 
MIELTÄ, NUMERO IKAA TÄRKEYS JÄRJES-
TYIS EEN MIELESTÄNNE TEHOKXAIMMAT 
PARANNUSTO IMENPITEET 

rajoitetaan ajonopeutta 
rakennetaan asunnot paremmin 
ääntä eristäviksi 
eristetään tiet istutukeilla, 
metsävyöhykkeillä, le ikkauk-
sUla jne. 
valmistetaan meluttomampia 
ii ikenneväl meitä 
rajoitetaan melua aiheuttavaa 
liikennettä asuntoalueilla 
rakennetaan liikenneväy].ät/aaun-
not niin kauas ettei melu hät-
ritse 
jokin muu toimenpide, mikä? 

....... ....... 
. . ...... ... 0••• •• 

Merkitkää tähän raati (x) jos 
olette sitä mieltä, että liikenne 
ei aiheuta melua häiritaeväasä 
määrin 

37. LIIKENNE AiaiuTTkA MYÖS USEIDEN 
MIELESTÄ ILMAN SAASTTJNISTA JA YM-
PÄRISTÖN LIKAANTUMISTA. JOS OLETTE 
SAMAA MIELTÄ, NUMEROTWAA TÄRKEYS-
JÄRJESTYKSEEN NE TOIMENPITEET, JOIL-
LA TÄTÄ PARHAITEN VOITAISIIN EN-
KÄISTÄ 

rakennetaan liikenneväylät/asun-
not niin kauas ettei saastuminen 
tunnu asuinalueille 
valmistetaan liikennevälineitä, 

jotka aiheuttavat vähemmän saas-
teita 

•.. rajoitetaan aaaatuTnista aiheut-
tavien liikennevälineiden käyt-
töä taajamissa ja keskuatoissa 

tasoitetaan liikennevtrtoja, 
jolloin nykivästä liikenteestä 
aiheutuva saasteznäärä vähenee 
("vihreä aalto" ,moottoritiet 
jne.) 

... jokin muu toimenpide, mikä? 

Merkitkää tähän rasti (x) jos 
olette sitä mieltä, ettei liikenne 
saastuta ilmaa merkittävästi 

38.MIKÄLI YKSITYINEN IHMINEN VOI 
MIELESTÄWNE VAIKUTTAA JOTENKIN 
LIIKENNEHAITTOJEN VÄRENTÄMISEEN, 
NIIN NIJIIEROIKAA TÄRKEYS JÄRJESTYK-
SEEN NE KEINOT, JOILLA HÄN VOI SEN 
PARHAITEN TEHDÄ 

kirjoitteleznalla lehtiin ja 
puhumalla muiden kansaa asi-
asta 
liittymällä poliittisiin puo-
lueisiin ja toimimalla niissä 
väittämällä haittoja tuovien 
liikennevälineiden ostoa ja 
käyttöä taajama-alueilla 
liittymällä asiaa ajaviin 
etujärjestöihin ja toimimalla 
niissä (autojärjestöt, lii-
kennepoliittiset yhdistykset 
jne.) 
jollakin muulla keinolla,miten? 

Merkitkää tähän rasti Cx) mikäli 
olette sitä mieltä, että yksityi-
nen ihminen ei voi vaikuttaa mi-
tenkään liikennehaittojen vöhen-
tämiseen 

39. OLETTEKO ITSE TOIMINUT JOTENKIN 
LIIKENNEHAITTOJEN V.ÄKENTÄNISEKS 1 
TAI VIIHTYISÄMNÄN JA TURVALLISEN-
MAN ASUINYMPÄRISTÖN LUOMISEKSI. 
JOS, NIIN MITEN? 

• • • . •1ø .....• • • • . ... . ........... 



1 

40. LIIKENE}IAITT0JBN EffKÄISEMINEN EI OLE 
ILMAISTA. NUMERO IKAA TÄREEYSJÄRJES-
TYKSEEN NE RAHOITUSLÄHTEET, JOIJ)EN 
KANNETTAVAXS 1 KtJSTANNIJKSET MIELESTN-
rE ENSI SIJASSA KUULUISIVAT. 

niille yksityisille ihmisille, 
joiden omistaniat liikennevälineet 
aiheuttavat haittoja (esim. lii-
kennevlinekohtaiflefl "saastevero") 
julkiselle vallalle (valtion ja/tai 
kunnan verovaroista) 
liikennevälineiden ja polttoai-
neiden valmistajille (viime kä-
dessä tästä maksaa liikenneväli-
neiden ostaja tai käyttäjä kohon-
neina hintoina) 

... joillekin muille, keille? 
. .. . . ....... •..•.S ••S .......... 

. . .. . . ....... ... .. •1• •e•••Sq •. • • 

• Merkitkää tähän raati (x) mikäli 
olette sitä mieltä, että liikenne- 
haitat ovat niin vähäisiä, ettei 
kustannusten maksajista knnnata 
puhua 

41 • TED)EN RLKENTAMINEN VAATII SUURIA 
RAHkMÄÄRIÄ, JOITA VOITAISIIN TIETEN-
KIN KÄYTTÄÄ MUUALLAXIN. OLISIKO MIE-
LESTÄNNE 
1 rakennettava uusia teitä (niin. moot-

toriteitä) nykyisessä määrin 
2 käytettävä enemmän varoja tieden 

rakentamiseen 
3 rakennettava vIheimnJn uusia tietä, 

mutta sijoitettava enemmän varöja 
iiykyisten teiden parantamiseen 

4 vähennettävä tienrakennustnitäräraho-
ja kokonaisuudessaan ja käytettävä 
näin vapautuneita varoja esim. 
asuntotuotantoon tai aaiaaliaten 
palvelujen lismisoen 

5 jokin muu mielipide, mikä? 
•*eS•••SSS•l••S•SeSl •••S•••S 

. .••.•... .. ..... ....• ... .... .. ... 

6 asia on yhdentekevä 

42. ONKO TEILLÄ VLSLÄ JOITAKIN TÄSSÄ 
TUTKflUKSESSA ES IINTULEATTONIA 
EHDOTUKSIA LIIKENITEYIIPÄ!USTÖN 
PAWTAMISIXSI TAI AJATUKSIA 
LIIKE1EPOLIT lIIASTA YLEENSÄ? 
(Vastatkaa tähän kysymykseen 
mieluiten vasta sitten kun olette 
täyttänyt lomakkeen kaksi seuraa-
vaa sivua) 
... . . ...... ... .... .. •1••• •e•• •.. 

. . 1••••• • • 1••S• • l •• • • • • l •l • 
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Tämän kysymyslomakkeen seuraavalla sivulla (8) on mainittu joitakin eri matkoihin 
liittyviä aikoja sekä liikenteellisiil haittoja. Eri olosuhteissa asuvat ihmiset 

ajattelevat arvattavasti näistä asioista kukin omalla tavallaan. Yleiskuvaii saa-
miseksi pyydämme Teitä vielä vastaamaan kahteen seuraavaan tehtäväön. 

TEHTÄVT 1 TYTT.)0HJEET 
Ajatelkaa omaa tämänhetkistä asuntoanne ja asuinaluettanne sivulla 8 mainittujen 

matkustatn.tsen heippoutta tai vaikeutta sekä liikenteen haittoja kuvaavien tekijöi-
den suhteen (kohdat 1-10). Arvostell:aa sitten asuntonne merkitseti,llä rasti (x) 
samalla sivulla (8) oleviin tyhjiin ympyröihin. ksuntonne voi olla kolmen vastaus-

sarakkeen antamiin vaihtoehtoihiri nähden joko huono (vasemmsnpuolinen vaihtoehto), 

keskinkertainen (keskimmäinen vaihtoehto) tai hyvä (oikeanpuolinen vaihtoehto). 
- Vaihtoehtojen kohdalla olevista summista ei tarvitse välittää. Ne kuuluvat seu-

raavaan tehtävään. 

TEHTÄV1 2 T1YTTÖ0HJEET 
Kuvitelkaa olevanne tilanteessa, jossa hankitte omakotitaloa tai asunto-osaketta. 
Valitsemanne muuten sopiva talo kärsii kuitenkin suuresti erilaisista seuraavalla 

sivulla mainituista liikenteen haitoista ja pitkistä etäisyyksistä (kohdat 1-10). 
Edelleen kuvittelemme että Teillä on mandollisuus käyttää asunnon hinnan lisäksi 
10 000 markkaa, joilla voitte parantaa joitakin haittoja tai lyhentää matkoja. 

Teidän olisi nyt jaettava kyseinen 10 000 mk haluarnallanne tavalla muutamien epä-

kohtien parantamiseen. Parainiuskustannukset on hinnoiteltu seuraavan sivun kandes- 
sa oikeanpuolisessa sarakkeessa. Koska 10 000 mk ei riitä kaikkien epäkohtien pa-

rantamiseen, joitakin •täytyy jättää s±llensä. Valinta on Teidän 

10 000 mk:n jakaminen käy ehkä helpommin jos otatte esim. 20 tulitikkua (joista 
jokainen vastaa 500 mk), ja pelaatte ?Jvalintapolinll niiden avulla. 

?lerl:itkää valintanne alla olevaan vastaussarakkeeseen. Jaossa pyydetään käyttämään 
seuraavalle sivulle merkittyjä summia 500 mk:n tarkkuudella. Loppusu.mman tulisi 

kuitenkin olla tasan 10 000 mk. 

TEHTXVÄ 2. Vastaukset kuvjtellussa asunnonhankintatilanteessa 

10 000 mk:n 
jakaminen 

1.. Työmatkan kokonaisaika 

2. Vuorotiheys 

3. Ajoaika keskust.aan 

4. Kävelyaika lähikeskukseen 

5. Kävelyaia ulkoilualueelle 

6. Melu 

7. Ajoneuvoliikenteen turvallisuus 

3. Jalankulun turvallisuus 

9. Ilman saastuminen 

10. Liikenneolosuhteet 

... 
mic 
nik 

mlc 

... m1c 
mk 

mk 

tnk 
ric 

yht. 10 000 mk 
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THTiV 1. Oman a2unnon arvostelu. erkitkää rasti 

(x) asuinolosuhteitanne va3taavaan 

ynpyräin 

TE}:IJ)iT: Huono Keskinkertainen 3yvä 

YMensuuntaisen työmatkan koko- yli 40 min. 20-40 min, alle 20 min. 

naisaika kotiovelta työpaikkaan 0 2000 mk r\ 3000 zik 
käyttämällänne liikennevälineell 

Julkisen liikennevälineen vuoro- yli 20 min. 10-20 min, alle 10 min. 

tiheys kaupungin tai taajaman 0 1000 mk /\ 2000 mk 
keskustaan päiväsaikana I ,, ) _______________ _____________ 

Ajoak. 	julkisella liikennevälineel yli 30 min. 

0 mk /\ 

15-30 min, 

1000 mk /\ 

alle 15 min. 

2000 mk Ui kaupungin tai taajaman keskus- 
taan (ei ruuhka-aikana) 

Kävelyaika jalkaisin jokapäiväisiin yli 8 min. 4-8 min, alle 4 miii. 
ostoksiin käytettyyn lähillikekes- 0 mk 1000 mk ,"'\ 2000 mk 
kuks een 

Kvelyaika jalkaisin lähimmälle yli 15 min. 4-8 min, alle 4 min. 
ulkoilualueelle (urheilukentälle, 0 mk 500 mk f\ 1000 mk 
puistoon, metsään jne.) () ________________ 

Liikenteen aiheuttama melu ja Korkea Kohtalainen ilatala 
tarinä 0 mk (I) 1500 mk () 2500 mk 	(1) 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuus Huono Keskinkertaunen Hyvä 
(risteysjärjestelyt, suojaraken- 0 mk 1500 mk f'\ 3000 mk 
teet, opasteet, valaistus jne.) (,,J 
Jalankulun ja pyöräilyn turvalli- Seka järjestelmä Jäsennöity järjes Eritasojärjes -tel- 
suun (esim, lasten koulumatkoilla) (autot,jalankul- teltnä (erilliset mä (jalanlculkua 

kijat ja pyöräili-jalsnkulku- ja ja pyöräteitä 
jät samalla ka- pyörätiet,suoja- varten eritaso- 
duila tai tiellä) tiet) risteykset) 

0 mk 2000 mk 
() 

3000 mk 	(1) ____________- 

Liikenteen aiheuttama timan saan- Runsas Kohtalainen Vähäinen 
tuninen ja ympäristön likaantuni- 0 mk 1500 m: 2500 mk 

(j) (1) 
Liikenneolosuhteet kaupunkien ulko- Ruuhka-ajoa Jonoajoa oottoritie, 
puollla (esim. ruuhka-aikoina tai ei ruuhkia 

pp'isin) 0-mk Q 1500 

(% :o 	Q 



LIITE 3: OTOSALUEIDEN SOS IkALIWEN RAKENNE 

Tässä liitteessä kuvataan kyselylomakkeen antamien tietojen 
perusteella otoksen perheiden sosiaalisia ominaisuuksia. Tau-
lukoissa on jakautumat esitetty erikseen kustakin paikkakun-
nasta sekä kaupungeista, maalaiskunnista ja koko aineistosta 
yhteensä. Suurehkosta otoksesta johtuen vastaajajoukko on omi-
naisuuksiltaan jäljempänä tehtävin varauksin melko hyvin yh-
denmukainen koko väestön kanssa. 

3.1 Sukupuoli, siviilisääty ja ikä 

Kyselylomakkeeseen pyydettiin vastaajaksi perheen täysi-ikäis-
tä edustajaa, mieluiten perheen päämiestä. Seuraavassa taulu-
kossa näkyvät vastaajien sukupuolen sekä siviilisäädyii mukai-
set jakautumat paikkakunnittain. 

Taulukko 1, 	Vaetaajien eukupuolen eekU eiviiliaäUyn IsukaiBet jakautumat 

Kaupungit Maalaiskunnat o 
4. 

øj 

m 	0 

.4 
,-4 	. 
4-' 	' 

:.I 	. 	i : 
0 

0 
.4 

c3 

. 	0 	.4 	0 
'-4 	0 	.4 	0 .4 _ 	al . 	.- 	 0 i 	.-4 	0 	 -4 	4-' 

o 	i 	0 	.-4 	. ,-4 	:c6 	1' 
,-4 	 ' 
0 	0 	'-4 

4. 4' 

= 	E- 	0 	 , 	.. . . 
Sukupuoli 	( 456)( 398)( 175)( 135)(114)(104)(1382) ( 	96)( 85)( 86 )(102 ) ( 36 (1759) 

1 	% 	 C 	% 	% 

Nainen 	39 	31 	25 	36 	25 	18 	52 	23 	24 	20 	29 	28 	30 

61 	69 	75 	64 	75 	82 	68 	77 	76 	80 	71 	72 	70 

100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

SiviilisMty 

Nainaton 	26 	17 	18 	21 	11 	13 	20 	18 	20 	16 	20 	19 	20 

Naimisissa 	55 	65 	72 	62 	74 	73 	64 	65 	64 	75 	65 	67 	64 

Leski tai eronnut 	19 	18 	10 	17 	15 	14 	16 	17 	16 	9 	15 	14 	16 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Saatekirjeen vastaajatoivomuksesta johtuen naiset ovat selvästi 
aliedustettuja vastaajien joukossa. Perheellisiin kuului vas-
taajista 2/3. Suuria eroja sukupuolen ja iän suhteen ei näytä 
olevan kaupunkien ja maaseudun välillä, joskin Helsinki erot-
tuu muista suuremman naisvastaajamääränsä sekä naimattomien, 
leskien tai eronneiden suhteen. 

Lomakkeessa vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan syntymävuotensa. 
Vastaukset koodattiin seitsemäksi ikäryhmäksi seuraavalla si-
vulla olevan taulukon mukaisesti. 
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-4 
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00 
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+. 

04) 
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17 17 19 17 17 17 
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Taulukko 2. 	Vaataajien iktrybmät ja keaki-ik 

Kaupungit 
	

Maalalekunnat 	
4-,  
0) 

.4 

.2 
.2 

0 
.4 

4 
0 

4) 
.4 4) 

- 1 - 0 
0 

. 
.4 
-4 

4) 

. 
Vaataajien ikt 

4) 
E4 0 

(vuoeia) ( 456)(398)(175)(135)(114)(104)(1382) 
% % %_% % % 

-20 3 1 0 0 1 0 1 

20 - 29 29 23 28 23 13 15 24 

30 - 39 23 18 24 21 27 15 22 

40 - 49 13 18 18 21 17 22 17 
50 - 59 14 18 15 13 23 27 16 
60 - 69 12 14 10 15 9 15 13 
70- 6 8 5 7 10 6 7 

100 	100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 	100 	100 

eaki-ikA 	36.9 40.4 36.9 39.6 41.6 43.1 39.8 	39.5 45.6 43.5 43.0 42.9 	39.8 

Mitään erityisen selviä eroja ei maaseudun ja kaupunkien vä-
lillä ole lukuunottamatta e}'kä sitä, että maaseudulla kanden 
nuorimman ikäluokan vastaajia on jonkin verran vähemmän kuin 
kaupungeissa. Keski-ikä on maaseudulla niinikään hieman kor-
keamoi kuin kaupungeissa. Vastaajista runsas puolet sijoittuu 
iältään kolmenkymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välille. 

Mitään tarkkaa vertailua koko maan tai kaupunkien ja maalais-
kuntien ikäjakautuinaan ei ole tehty. Vaikeutena on ollut mm. 
se, että Suomen virallisen tilaston tunnusluvuissa ovat mukna-
na myös lapset, joita ei tässä tutkimuksessa ole vastaajina. 
Silmämääräisesti arvioiden näyttää kuitenkin siltä, että vain 
kaikkein nuorimrnat ja vanhimmat ikäluokat olisivat aliedus-
tettuja. 

3.2 Perheiden koko ja ikärakenne 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään sosiaalitutkimuksis-
sa yleisemmän ruokakuntakäsitteen sijasta vielä nykyisin 
ihmisille selvernpää yksikköä perhettä. 

Taulukossa 3 (seuraavalla sivulla) on tietoja perheiden koosta, 
keskikoosta, sekä eri ikäryhmien osuuksista perheissä, jälkimäi-
isä on yksikk5nä henkiii j-t henki].5/nerhe. 
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Tau1kko 3. 	Porheitton kokoakautwa ja keektmäArätnen koko eok eri 
ikäryhmien oauuo perhei8si 

}aupungit 	 1,aa1a1ekunnat 

-4 
'.4 	. 	 0 

-4 	 , 
0 	 5$ 	. 	C 

0 	4 
4 	.-4 	Cl .-C 	 0 	-4 	) 

. 	• 	 -4 	5$ 	4. 	e 

.-4 	 .-4 	0 	 '.4 	4-' 	 .4 	4-' 	. 4-' 
s 	 5$ 	5$ 	0 	.-I 	5$ 	 0 	' 	 .C1 	0.0 

Perheenkoko 	 e. 	o 	 . 
(henkeä) 	 ( 45( 398)(175)(135)(114)(104)(1382) ( 96)( 85)( 86)(102) ( 36 	(1751) 

% 
1 

2-3 
4-5 
6- 

31 
45 
22 

2 

24 
47 
27 

2 

19 
46 
30 

5 

24 
42 
30 

4 

19 
45 
33 

3 

17 
58 
37 

8 

25 
44 
28 

3 

100 

14 
28 
25 
33 

20 
42 
32 

6 

8 
30 
35 
27 

21 
34 
28 
17 

16 
34 
30 
20 

100 

23 
43 
28 

6 

100 	100 	100 	100 	100 	100 100 	100 	100 	100 100 

Keekikoko 2.47 2.69 2.97 2.76 2.89 3.38 2.76 4.47 5.00 4.23 3.46 3.79 2.95 

Ikftryhn*t 
(vuota) _______________________ 
- 16 0.59 0.61 0.89 0.61 0.80 0.92 0.74 1.71 0.82 1.26 0.90 1.15 0.77 

16 - 60 1.62 1.73 1.86 1.79 1.82 2.04 1.80 2.46 1.67 2.48 2.05 2.14 1.84 
60- 0.28 0.33 0.23 0.36 0.32 0.42 0.32 0.35 0.58 0.50 0.56 0.50 0.34 

niten oli otoksessa 2-3 hengen perheitä ja 4-5 hengen perhei-
tä toiseksi eniten. Suuria, yli kuuden hengen perheitä oli 
odotetusti maaseudulla enemmän kuin kaupungeissa. Vastaavasti 
yhden hengen perheitä oli kaupungeissa enemmän, näin erityi-
sesti Helsingissä. Myös perheiden keskikoko otoksessa on sa-
mansuuntainen: kaupungeissa lähes kolme ja maaseudulla lähes 
neljä henkeä perheessä. flivieska eroaa kaupungeista maalais-
kuntiin päin tässä suhteessa, samoinkuin myöhemminkin esitet-
tävissä monissa muissa tunnusluvuissa. 

Ikäryhmien osuudet perheissä vahvistavat samaa kuvaa kuin 
edellä olevat taulukot: maaseudulla on perheissä suhteelli-
sesti enemmän lapsia ja vanhuksia kuin kaupungeissa. 

3.3 Sosiaalinen rakenne ja koulutus 

Yleisimmin on nykyisin Suomessa käytetty sosiaaliryhrnien jako- 
perustana ammattiin kohdistuvaa yhteiskunnallista arvonantoa. 
Sosiaalisella kerrostumalla ymmärretään tällöin henkilöryhrnää, 
jonka jäsenet elävät melko samanlaisissa oloissa ja noudatta-
vat erilaisten eturyhmiensä kerrosturnalleen turvaavaa elämän-
tapaa (Rauhala 1966, 28-30). Rauhalan luonaan systematiikan 
mukaan sosiaaliryhmät jaetaan yhdeksään luokkaan ja siinä 
korkeirnmin arvotetut ammatit ovat ensimmäisinä. 

Tämä sama luokitus on supistettu myös kolmiluokkaiseksi, jol-
loin ylimpään ryhmään kuuluvat akateemisen loppututkinnon suo-
rittaneet ja muutoin korkeassa johtavassa asemassa olevat amma-
tit. Keskimmäiseen ryhmään kuuluu vielä henkisen työn teki-
jöitä kuten opettajia ja toimittajia, mutta suurimmaksi osaksi 
ryhmä muodostuu sellaisista erikoistumista vaativista amma-
teista kuten kirvesmies, kelloseppä, parturi ja maanviljelijä. 
lin sosiaaliryhmä koostuu pelkästään ruumiillisen työn amma-
teista kuten apuhoitajista, rakennus -työmiehistä, pienviljeli-
jöistä jne. 



Seuraavassa on esitetty paikkakuimittain vastaajien sosiaali-
nen asema. Rauhalan kolmiportaisen jaotuksen mukaisesti. 

Taulukko 4. 	 TaBtaajiei eoBiaaliaeU aeeman mukainsn jakautuzria (Rauhalan luokitu8) 

Kaupungit Maalaiekunnat o 

4 
k 

4' 

0 	-4 	4 
.4 	0 	'-4 	' 
0. 

	

-4 	r-4 
c3 	4 

	

-4 	l 	.4 
0 
' 

00 .x ,-4 	., 	,-4 	0 	 .4 	4' 
0 	 0 	4 	.0 

SosiaaUryhm 	 Ei 
0 	0 

4 	. 
. .. 

- o. 

(454)(398)(175)(134)(114)(104)( 1 379) ( 96)( 85)( 86)( 10 ( 36 (1747) 
. 	 d 

1 	 12 	9 	6 	11 	6 	4 	9 	3 	2 	0 	4 	2 	8 

II 	 64 	64 	71 	61 	61 	67 	64 	62 	73 	70 	55 	65 	64 

III 	 24 	27 	23 	28 	33 	29 	27 	35 	25 	30 	41 	33 	28 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 	100 	100 

Kuten odottaa sopiikin, on keskimmäinen sosiaaliryhmä selväs-
ti vahvimmin edustettuna kaikilla paikkakunnilla ja koko al-
neistossa. Koko maan väestön sosiaalisesta rakenteesta ei ole 
olemassa toistaiseksi mitään kattavaa Rauhalan luokitteluun 
perustuvaa laskelmaa. Monissa tutkimuksissa on sen sijaan 
saatu melko samanlaisia jakaumia kuin tässäkin. 

Ensimmäisen ja kolmannen sosiaaliryhmän erot kaupunkien ja maa-
seudun välillä ovat myös odotetun kaltaisia. Kaupungeissa on 
huomattavasti enemmän ylimpään sosiaaliryhmään kuuluvia vas-
taajia kuin maaseudulla. 

Sosiaalisen aseman eräänä osoittimena pidetään henkilön koulun-
käy-nnin määrää. Seuraavasta taulukosta iluienevät vastaajien 
koulankäyntiä osoittavat jakaumat. 

Taulukko 5. 	 Va8taajieU jakautuminen koulunk.7nflifl mukaan 

Kaupungit 	 Maalaiakunnat 	 o 
4.. 

.1 	k 
, 	.j 	 4' 	 cl 	r.ri 

cd 	) 	) 	 .c 	te 	0 

.4 	 .4 

0 	.-4 	0 	 td 	0) 

.4 	0 	-1 	0 	 te 	4 	_4 	te 

0 	 0 	.-4 	 Cc 	Cc 

	

. 	 0. 	 - 	
4' 	 ac 

	

.-I 	0 	 4' 	 t 	,.4 	0 	4 	4' 

Ei 	0 	 14 	).4 	 :4 	 b. 	)•t 

ou1unkäytiti 	 (454)(397)(175)(135)(114)(1 02)( 1 377) 	(89 	)( 84)( 86)( 10 	(361) 	(1738) 

anaakoulu 	 27 	37 	34 	31 	39 	57 	35 	69 	59 	73 	61 	65 	41 

ansakoulu ja 
inattiopintoja 	30 	34 	39 	36 	39 	30 	34 	20 	27 	18 	23 	22 	31 

Keekikoulu 	 8 	4 	3 	2 	4 	2 	4 	0 	5 	1 	2 	2 	4 

Keskikoulu ja 
mmattiopintoja 	13 	11 	12 	16 	9 	7 	12 	7 	4 	7 	8 	6 	11 

nioppilastutkinto 	11 	6 	7 	5 	5 	1 	7 	1 	4 	1 	4 	3 	6 

Akateeminen loppu- 
tutkinto 	 11 	8 	5 	10 	4 	3 	8 	3 	1 	0 	2 	2 	7 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 
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Pelkän kansakoulun kärneitä oli 
geissa 35 %. Ylioppilastutkinnon 
non oli suorittanut kaupungeissa 
5 vastaajista. 

maaseudulla 65 % ja kaupun-
tai akateemisen loppututkin-
15 %, mutta maaseudulla vain 

3.4 Tulot ja autonomistus 

yselylomakkeessa pyydettiin vastaajia ilmoittamaan perheen 
yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä luokiteltuna 
400 mk:n tarkkuudella. Seuraavaa taulukkoa tarkasteltaessa on 
huomattava, että perheiden keskimääräiset tulot on laskettu 
tulojen luokkakeskiarvoista eikä todellisista tuloista. 

Taulukko 6. 	Perheiden u1ot eek keskimä..riset kuukaueitulot ja työae.käyvien 
henkilöiden nLr 

Kaupunjt 	 Maalaiekannat 	o 
0 
- 

.-1 	
-4 	k 

0 	.-4 	4) 	 •••4 	C 
0 	 .4 	0 	.4 	G 	 4 	.4 	 . 

.-4 	: 	+' 
ri 	 -' 	+. 	 .. 

0 	0 	0 	0 	4 	. e 	4 	.. 	o. Tulot 	e-. 	0 	 4 
(markkaa) 	(437)(389)(172)(131)(1l1)(lOO)(1340) ( 91)( 76)( 83)( 95) ( 34 	(1685) 

—400 5 9 4 5 9 9 6 12 16 19 13 15 8 
401 - 800 8 9 12 17 7 19 12 21 24 24 26 24 13 
801 - 1200 17 14 23 15 20 27 18 30 20 19 21 22 19 
1201 - 1600 15 14 12 12 13 11 13 10 15 22 12 15 14 
1601 - 2000 11 17 17 17 10 17 t14 7 9 3 12 8 13 
2001 - 2400 12 15 12 10 15 9 12 5 8 8 4 6 11 
2401-2800 10 8 7 6 8 4 8 3 3 4 5 4 7 
2800 - 22 14 13 18 18 4 7 12 5 1 7 6 15 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Perheen kackimliAri- 
eet kuukausitulot 	1620 1464 1424 1464 1504 1084 1504 	1072 984 840 1016 978 1380 
(markkaa) 
T8sllkfl.yvjä henki- 
löit keekimUrin 
parheiee 	1.40 1.45 1.39 1.31 1.44 1.72 1.45 	1.66 1.23 1.92 1.63 1.61 	1.47 

Tulojen suhteen näkyy sama suhde kuin sosiaaliryhmänkin koh-
dalla: maaseudulla on huomattavasti aihaisemmat tulot kuin 
kaupungeissa. Osaksi erot aiheutuvat kylläkin siitä, että 
maanviljelijäväestö ei ole vielä tottunut laskemaan tai ei 
halua ilmoittaa keskimääräisiä kuukausitulojaan. Yleisesti 
ottaen tulojen jakautuminen eri ryhmiin on melko tasaista 
koko maassa. 

Perheen keskimääräiset tulot ovat kaupungeissa yli 1500 markkaa 
(lukuunottamatta Ylivieskaa) ja maalaiskunnissa alle 1000 
markkaa. Helsingin ylivoimaisuus tulojen suhteen olisi koros-
tunut entisestään, mikäli olisi käytetty vielä korkeampia 
tuloluokkia. 

Maaseudulla perheissä on jonkin verran enemmän työssäkäyviä 
henkilSitä kuin kaupungeissa, Jos tämä otetaan vielä huomioon, 
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kasvavat tuloerot henkilöä kohden entisestään maaseudun tap-
pioksi. 

Auton omistaminen ei nykyisin ole enää niinkään perheen sosi-
aalisen aseman osoittaja, vaikka sen ylläpito onkin varsin 
kallista. Tämän kyselyn kannalta auton ornistarnisella tai va-
kitulsella käytössäololla oli enemmän merkitystä perheen lii-
kennemuotojen valinnassa yms. yhteyksissä. 

Taulukko 	 Auton omietavien tai autoa vakituieeaea käytöeeUn pitviSn perheiden 
mäxlt 

Icaupungit 	 Itaalaiskunnat 	 o 
4. 

.4 	 .4 
.4 	p. 

.4 .0 	d 
0 	- 	) 

.4 	 .4 	0 	.4 	• 	 .4 	4 
• 	.w 	 .-4 	 0 

Ii 	,i 	o 	.4 	4' 	 -1 	• 	' 	4 	. e 	,.4 	 • 	. 	o.c 
Autononi5tue tai 	. 	o. 	0 	 W 

kyteeolo 	( 454)( 398)( 175)(135)(114)(104)(1380) ( 95)( 85)( 85 )( 101) ( %Q (1746) 
___________ 	% % % % 	5: 	5: 
On 	45 52 57 47 57 48 50 	65 61 	50 46 1 55T51 
Ei 	55 48 43 53 45 52 1 50 	35 39 50 54 	45 1 49 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Vastaajien perheistä keskimäärin joka toisella oli omistuk-
sessaan tai käytössään auto. Autollisia perheitä oli tnaalais-
kunnissa jonkin verran enemmän kuin kaupungeissa. Kaiken kaik-
kiaan auton omistavat tai ne, joilla on auto vakituisessa 
käytössään ovat kaupungeissa (ja siten koko aineistossa) vas-
tanneista hieman yliedustettuina, sillä vuoden 1971 lopun 
tilastojen mukaan kaupungeissa oli ruokakunnista keskimäärin 
48 %:lla (ja maalaiscunnissa 55 %:lla) henkilöauto. 

Toisaalta autojen määrä sen jälkeen on kyllä kasvanut enemmän 
kuin väkiluku (Auto ja Tie 1972, 44). 

Auton omistamisella oli koko aineistoa tarkasteltaessa merkit-
sevä positiivinen korrelaatio perheen tulotasoon (0.46), per-
heen työssäkäy-vien määrään (0.35), perheen kokoon (0.37) sekä 
sosiaaliryhmään (0.26). 



Liite 4. 

Taulukko 1 • 	 Lunnon läitetty pinta-ala 

Kaupungit Maalaiskunnat 
4)  

.4 
(6 

€6 - 
4) 

4, 
4, 

.4 
4' 

:43 	-€6 

6. 
4, 

4, 
"-4 
€6 

€6 
.4 	€6 

0 
-.4 

ei 
0 .4 

€6 
4, 

-4 	€ 
€6 	.4 	ei 
€6 	,-4 	€6 

43 
4-' 

€6 	€6 
4, 

'. 
€6 	€6 

0 
€6 

€6 
0 

.•4 
ei 

4. 
.43 

43 	ei 	14 
€6 	€6 	€6 

'-4 

>4 

i. 
.4 

4-,  
0.4 

Äaunnonpinta-ala 	 (4 	0 $4 $4 >4  >4 >4  64> 

(n2 ) 	 ( 455)( 394)( 175)( 134)(114)(104X1376) ( 93)( 85)( 86 )(ioi ) (363) (1739) 
4 	4 	4 4 4 4 4 4 	4 4 4 4 

-20 6 46 4 4 4 5 8 4 1 7 5 5 
20 - 40 35 27 25 25 22 16 23 18 20 28 28 24 27 
41 - 70 33 41 40 48 40 38 39 32 41 42 27 35 38 
71 - 110 19 24 22 19 20 35 21 36 30 19 25 27 23 

110- 7 4 7 4 14 7 7 6 5 10 13 9 7 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 

Taulukko 2. 	 10 000 nk:n jakaninen lcuvitellueaa aaunnonhankintatilanteeaaa eri 
parannuatoiraenpiteille 

Kaupungit Maalaiekunnat o 
4, 

€6 

€6 
S4 
14 

:4, ) 
4 

4' 
:4, 	.43 44 4, 

4, 
.4 

.44) 
0 
'-4 

ei 
0 

0 
.4 

€6 
4, 

ei 	€6 
(6 	.4 	ei ' €6 €6 44.43 

4, 
€6 

ei 	6. 	ei 
0 	€6 	€6 

0. 
0 
€6 

> 
€6 
0 

.4 
ei 

4' 
.43 

€6 	ei 	(6 
€6 	ei 	€6 
(6 	*4 

4-' 
.4 
1 .4 

4) 

(4 	0 $4 $4 >4 >4 64 6- .. >, 
T.kLja 	 (389)(330)(148)(115)( 94)( 85 )(1159) ( 68 )( 60 )( 59 )( 78 ) (265) (1424) 

4 	4 	4 4 4 4 4 4 	4 	44 4 4 

1. Työmatkan koko- 13 10 10 11 11 8 11 12 11 11 9 11 11 
naieaika 

2.Vuorotiheye 7 6 6 6 5 7 6 78 6 6 7 7 
3. Ajoaika keakuataan 6 4 6 6 5 5 5 4 7 5 6 5 5 
4. Kävelyaika l.hi- 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 7 5 5 

ii tkekeekukaeen 
5. KKvelyaika ulkoi- 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 

lualueelle 
6. Melu 13 14 14 15 14 12 14 13 10 13 12 12 13 
7. Ajonouvoliikenteen 11 13 14 13 13 18 13 17 18 17 15 17 14 

turvallieuue 
8. Ja].ankulun turva].- 18 21 20 19 20 22 19 20 19 15 19 18 19 

lisuua 
9. lim_an eaaatuminen 15 16 14 13 13 12 15 12 10 14 14 13 14 

10. Liikennaoloauhteet 8 7 7 7 9 7 8 6 9 9 10 9 8 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 	100 100 	100 	100 

Taulukko 3. 	 Melun hiriteevyyden kokeninen 

Kaupungit Maalalekunnat o 
43 

4, 

-.4 - (6 

€6 - 
4) 

:4, 
4) 

-.4 
4) 

4, 	.43 

6. 
€6 
€6 

: 434 

1.. 
.4 	4, 

	

.4 	4, 

0 
.4 
0. 

ei 
0 
> 

4, 
.4 
> 

43 
4€ 

ei 
(6 	.4 	ei 
€6 	ei 	:(6 

4, 
€6 
4) 

, 
4, 

ei 	6. 	ei 
€6 	€6 

-• 	(4 	0 

0 
€6 
$4 

€6 
0 
$4 

-.4 
ei 
>4 

4' 
.43 
>4 

43 	ei 	4) 
4, 	4€ 	4, 

4 

.4 
4 

>4 
4' 
.4 
>4 

, 
>•>4 

Melu hAiritsee 	 ( 456)( 397)( 175)(134)(114)(104)(1380) ( 95)( 85)( 86)( io ( 36 (1749) 
4 	4 	4 4 4 4 4 4 	4 	4 4 4 4 

Pahan 
Jonkin verran 	 46 	48 	54 	57 	46 	38 48 32 	25 	34 	42 33 45 
Bi ollenk 	 40 	41 	37 	33 	44 	57 41 64 	68 	64 	54 63j_j 

100 100 100 100 100 100 100 	100 100 100 100 100 	100 



Liite 5 : Käytetystä korrelaatiokertoirnesta 

Laskettu korrelaatiokerroin on normaali r-korrelaatio. Tulorno-

rnenttikorrelaatiokertOimefl (sen neliön) laskukaava on seuraava: 

2 
- 	

= r —2 
- y) 

selitetty vaihtelu 

kokonaisvaihtelu 

Yleensä käytetään kerrointa r sellaisenaan, koska se osoittaa 

paitsi riippuvuuden voimakkuuden, myös sen suunnan. 

Esimerkiksi taulukossa 21 (s.42) liikenteen melun tiedostamisen 
ja sitä selittävän taustatekijän "asunnon etäisyys liikenneväy-

lästä" välinen korrelaatio 0.46 merkitsee sitä, että ko. tausta- 

tekijä selittää n. 21% melun tiedostamisen vaihtelusta. Tämä on 

huomattavan korkea riippuvuus (vrt, seuraava taulukko). 

Asetelma 1: Joitakin r:n arvoja vastaavat selitetyn ja selittä- 

mättä jääneen vaihtelun osuudet 

r 	Selitetty vaitelu 	Selittämätön vahtelu 
%:na (100 • r ) 	%:na 100 	(1-r') 

.10 1 99 

.20 4 96 

.30 9 91 

.50 25 75 

.70 49 51 

.90 81 19 

Lähde: Valkonen 1971, 39 

Käytännön haastattelu- ja kyselytutkimuksissa on yleistä, että 

havaittaessa kanden muuttujan x:n ja y:n välisen korrelaatioker-

toimen olevan esim. 0.30, katsotaan x:n selittävän olennaisesti 

y:n vaihtelua. 

Seuraavasta asetelmasta näkyy, kuinka suuren korrelaatiokertoi-

men vähintäin tulee itseisarvoltaan olla eri suuruisissa otok-

sissa, jotta 1%:n  ja  5%:n riskitasolla voitaisiin päätellä sen 
osoittavan, eltä myös perusjoukossa esiintyy lineaarinen riippu-

vuus muuttujien välillä. 
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Asetelma 2: Korrelaatiokertoimen suuruus eri riskitasoilia ja 

otoksen koko 

Otoksen koko 	Riskitaso 
( i 

(kpl) 	 10 	 5/3 

30 .45 .35 
100 .26 .20 

200 .18 .14 

500 .12 .09 
1000 .08 .06 

Lähde: Valkonen 1971, 44 

Käsiteltävän tutkimuksen aineisto on varsin suuri (N- 1751), jo-
ten voidaan todeta, että kaikki sisällöllisesti huomionarvoiset 

korrelaatiot ovat samalla tilastollisesti merkitseviä. Tällaisia 

suurehkoja aineistoja analysoitaessa tilastollisten testien käyt-

tö on jokseenkin tarpeetonta. 



LIITE 6 

Seuraavassa on valikoima vastauslomakkoissa kysymysten 35-42 yhteydessä esitetyistä 
toimenpido-ehdotukaista ja mielipiteistä. 

KYSYMYS 35. JIJLKISEN LIIKENTEEN PARANTANIS- KYSYMYS 37. TOn4EWPrDE-E}WOTUXSIA ILMAN 

TOINENPtDE-E1-LDOTUKS IA 

Pyörätiet katutasoon. Iltnarata ihmisille. 
Autot maan alle. 

Sama hinta matkan pituudesta riippumatta. 

Kaikki toiruipaikat niin lähelle, että jal-
kaisin pärjättäisiin. 

Vaikuttajahenkiloiden taivuttaminen julki-
sen liikenteen käyttäjiksi. 

Asennemuutos; ettei auto olisi elintason 
osoitin. 

Raitiovaunuja lisättävä eikä lopetettava. 

Yksityisauton arvostusta on vähennettävä 
yleisellä tiedotukse].la; yhteiskunnassa 
on vikaa. 

Yksityisautot pois keskustasta = kielto. 
Vain tiettyjä liikennekatuja, joissa jul-
kista liikennettä + takseja + huoltoajoa + 
laaja metroverkko. 

Kaupunkikeskus kokonaan suljettava yksi-
tyisautoilta suurkaupungeissa (Helsinki). 

Metro ja pian 

Yksityisautoilua ei tule myöskään helpot-. 
taa. Antaa luonnollisen valinnan vaikut-
taa. Kun on tarpeekseen etsinyt parkki-
paikkaa, hyppää kyllä seuraavalla kerralla 
yleiseen kulkurieuvoon. Totaaliset kiellot 
sen sijaan ovat yleistä aggressiivisuutta 
lisääviä. 

Linja-autotnatkustus kokonaan ilmaiseksi 
kaupungin keskustassa. 

KYSYMYS 36. TOI NPIDE-EHDOTUKSIA LIIKEN-

TEEN MELUN EHKÄISEMISEKSI 

Monesti yksi mopoilija häiritsee enemmän 
kuin yhdeksän autoa. 

Moottoripyörät ja mopot pois liikenteestä. 

Liikenne pois keskustasta. 

Tehokkaampi äänenvaimennus tehon kustan-
nuksella. 

Kaupunkien rakentaminen oikeaan suhtee-
seen liikenteen kanssa. Rakennusoikeutta 
supietettava ratkaisevasti. 

SAASTUMISEN JA YMPÄRISTÖN LIKAANTUNISEN 

EHKÄISEMISEKSI 

Yksit. autoilija on "pikkupaha" verrattu-
na teollisuuteen. 

Annetaan pyöräilijöille enemmän oikeuksia 
liikenteessä autojen kustannuksella. 

Liikennelaitoksen siirryttävä käyttämään 
sähkökäyttöisiä kulkuvälineitä, ja este-
tään USA:n öljy-yhtiöiden hankkeet säh-
köauton lopulliseksi hautaamiseksi. 

Porrastettu töihin, töistä paluu; ei syn-
ny ruuhkia eikä tyhjäkäytön pääas lalli-
sesti saastuttavaa vaikutusta. 

KYSYMYS 39. VASTAAJIEN KÄYTTÄMIÄ TOIMINTA-

TAPOJA LIIKENNEHAITTOJEN V ENTÄMISEKSI TAI 

VIIHTYISÄMI4ÄN JA TURVALLISEMMAN ELINYMPÄ-

RISTÖN LUOMISEKSI 

Väittämällä haittoja eniten aiheuttavier. 
ajoneuvojen käyttöä; puhumalla muiden 
kanssa asiasta; liittymällä ja tukemalla 
ao. järjestöjä; äänestämällä vaaetssa 
ehdokkaita, jotka kannattavat viihtyi-
säämän ja turvallisemman asuinympäristön 
luomista. 

Kuulumalla puolueeseen ja sen kautta vai-
kuttamalla 

Noudattama].la lain ja asetuksen määräyk-
siä ja a.n'tainalla arvoa kanssaihmisille 
liikenteessä. 

Vaatimalla jalankulkijoille ja pyöräili-
jöille omat kaistat. 

Vaetustanut kerrostalojen rakentamista 
oinakotialueelle. 

Olen tehnyt aloitteen nopeusrajoituksen 
saamiseksi kahteen paikkaan. Kiirehtinyt 
kestopällysteen saamista paikkakunnan 
inaanteihin (kummatkin ovat jo tapahtuneet). 

Aloitteestani on rakennettu valaistuja 
pururatoja ympäri kaupunkia. 

Ajan kotiin alamäkeä moottori sammutettu-
na. 

Myynyt auton ja siitä lähtien käyttänyt 
julkisia kullcuneuvoja. 

Käytän polkupyörää ja poticukelkkaa sekä 
julkisia kulkuneuvoja enkä hanki yksityis- 
autoa, kun ilmankin tulee toimeen. Suosi-
tellaan! 



Käytämme molemmat vaimon kanssa polku-
pyörää n. 6 kk vuodessa. Pidämme erittäin 
tärkeänä, että rakennetaan paljon enem-
rnän polkiipyrä- ja krvelyteitä. Polkupyö-
räilijän oikeuksia ei missään tapauksessa 
pidä vähentää suhteessa muihin ajoneu-. 
voihin (Iluom. tulossa oleva laki polk. 
pyör.). 

Autojärjestön jäsen. Autossani on pako- 
kaasujen puhdistus. 

Kävelemällä työmatkat. Paheksumalla, että 
jalankulkijan oikeudet kaupungin keskus-
tassa on viety, kun esim. jalkakäytävät 
on kavennettu, ja mitä on vähäistä jää-
nyt jäljelle, on täytetty liikennemer-
keillä. Esim. Espa. 

Työni oli liikkumista viljeli jäin parissa. 
Usein pohdittiin maitolaiturin kysymystä 
yhden viljelijän jopa kokonaisen kylä- 
ryhmän kannalta, ennenkuin se saatiin 
virallisiin uomiinsa TVH:n ja liikenne-
m.äräysten kesken. 

En ole toiminut mitenkään, enkä tiedä mi-
ten sen voisi yksi ihminen tehdä, kun ei-
vät voi sellaisetkaan jolle luulisi sen 
paremmin kuuluvan. 

Vältän tyhjäkäyntiä. Rakensin asuntoni 30 
m päähän tiestä. Huolehdin perheeni jäse-
nille hei jastinlaput. 

Olen huomauttanut hyväntahtoisesti eräille, 
jotka ovat ylittäneet nopeuksia huomatta-
vasti. 

Itse en saastuta vettä enkä ilmaa ja ke-
hoitaa muitakin sitä tekemästä. 

Asuinympäristöni suo jelemiseksi olen toi-
minut tehokkaasti. Kun naapurit saastutti 
joen laskeinalla AIV liuosta jokeen, niin 
ilmoitin vesiensuojeluviranomaisille a 
ne kävi lopettamassa sen. 

Olen ollut 40 v. kylä- ja yksityistien 
hoitokunnan puheenjohtajana ja 17 v. tie- 
lautakunnan pj. En voi liikennehaittoja 
poistaa? 

Myynyt polkupyörän pois, jopa kanootinkin. 

Olenhan äänestänyt kunnallis- ja valtiol-
lisissa vaaleissa. Mitä muutakaan voisin 
tehdä? 

Keskustelemalla autoilijoiden ja kuljet-
tajien kanssa esim, kuinka voi joustaa 
ohituksissa ja kohtaatuisissa. 

Ei yksityinen ihminen voi vaikuttaa lii-
kenteen määräämiseksi mitään, herrat 
määräävät kaiken. 

Olen ostanut kesämökin kaukaa korvesta, 
mutta sinnekin hölmöt tulee pihalle kään-
telemään. 

Yrittänyt jouduttaa lasten koulutien 
pää].lystämistä. 

Osallistumalla Enemmistö ry:n toimintaan, 
oman kaupunginosa yhdistyksen johtokun-
taan. 

Oman ammatin puitteissa suunniteltaessa 
yleiskaavaa, kaavarunkoa, asemakaavaa 
jne. 

En ole itsetnurhapyöräilijä vaan kävelen 
tyomatkat. 

En. Nykyjärjestelutän ihminen tarvitsee 
yksityisautoa, useimmille se on "työkalu". 
Esim. saastekysymyksen suhteen ihmiset 
ovat auttamattomaati rnyöhihnä välttäik-
seen katastrofin. Tiedemiehet toteavat 
itsekin asian olevan näin. 

Keskustelu oppilaitten kanssa liikenteen 
tuomasta saasteesta ja melusta; ratkai-
suista niiden haittojen poistosta. Jul-
kisia halpoja kulkuvälineitä (bussit, 
metrot). 

Tehnyt ehdotuksia eräitten risteysaluei-
den yms. parantamiseksi TVII:lle ja kun-
nallisille liikennelautakunnille. 

Kävelen pitkiäkin pakollisia matkoja 
vaikka olisikin varaa yksityisautoon. Käy-
tän julkisia kulkuneuvoja H:gissä. 

K(SYMYS 40. EHDOTUKSIA LIIKE1EHAITTOJEN 

KUSTANNUSTEN MAKSAJIKS 1 

Pannaan kenen niskoille hyvänsä, kansa 
maksaa viulut. 

Vakuutusyhtiöt liikennevalcuutuksen suu-
ruudesta johtuen. 

Maan asioista vastuussa oleville korkeim-
mille virkamiehille. 

Itseasiassa yksityinen veronmaksaja maksaa 
joka tapauksessa kaiken. 

Eikö hitossa autoa työssään käyttävä ih-
inisparka joudu maksamaan riittävästi ben-
sa-, auto- ym. veroja liikenne-omavastuu 
ym. vakuutusmaksujen lisäksi. Kysymyksen 
40 vaihtoehdot liian johdattelevia. 

Tämä huomautus on johdattelua oletuksella, 
että ko. aineiden tuottaja voi yleensä 
siirtää veroluonteiset kustannukset ku-
luttajalle. Tuottajan voittomarginaalin 
pysyessä ennallaan toki näin käy, mutta 
jos tuotantosuhteita ja niiden valtara-
kenteita muutetaan, huomautus on raskaan 
kritiikin alainen. 

Niille peloittelijoille, jotka maalaavat 
pirua seinälle. (Suomi on harvaan asuttu 
maa, eipä ole vielä ilma loppunut Japa-
nistakaan). 

Super Marketeille kun aiheuttavat liiken-
neruuhkia. Ei hyvä järjestelmä. 

Tavallinen kapitalistinen selitys suluis-
sa, jolla pyritään hämärtärnäiin perussyi-
tä. Ne maksakoot, jotka saastumisen ai-
heuttavat - valmistajat, ei käyttäjä. 

Edellä oleva huomautus asiaton, johdatte-
leva. Nykyisellään julkinen valta = yksi-
tyiset ihmiset subventoivat yksityisautoi-
lua, (tieverkko, liikennejärjestelyt, 
-valvonta jne). Hyödynsaajille 	öljy-yh- 
tiöitä, vakuutusyhtiöitä, mainostajia, 
jne, samoinkuin eri tasoin väärästä alue-
sijoituspolitiikasta hyötyviä suuryrityk-
siä + maanomistajia. 

Tämän kyselyn lähettäjille. 
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RAHOISTA JA NI L)EN KOIWENTAI•1ISESTA 

Ei lyhyitä. merkityksettömiä moottoritien 
pätkiä, vaan muita teitä. 

Käytettävä rabamäärät todella mihin ne on 
myönnetty. 

Rakennettava teitä, niin, ettei köyhien 
asuntoja hajoiteta. 

Aoiana tienrakennus hyvä, mutta pitäisi 
käyttää enemmän järkeä eikä antaa poli-
tiiko.n sekaantua asiaan (esim. Turpiina-
tie keskelle Turkua hullu ajatus). 

Ei niitä teitä nyt tämä sukupolvi tartte 
niin kauheesti tehdä. 

Pienempikin määräraha rationalisoidummin 
käytettynä riittää nykyiseen tarpeeseen. 

Kysymykseen ei voi vastata mielekkäästi, 
koska liikenne ja teiden tarve on asu-
tuksen funktio ja koska 4-kohta edellyt-
tää kokonaisnäkemystä valtion budjetista. 

Pidettävä kokonaismääräraha suhteessa en-
nallaan ja tutkittava TVH:n roolia "val-
tio valtiossa", ts. resurssijaon päätök-
senteon valmistelua. 

Rakennettava urakkoina eikä hätäaputöinä 
(kulut vähenevät puolella). 

TVI:n suunnittelu tehokkaammaksi, rahan 
käytön valvonta samoin. 

Tiemääräahat enemmän etelään. Työllisyys- 
töiden keskittäminen teiden parannuksiin 
lopetettava. Pohjois- ja Keski-Suomen 
tiet suhteessa etelään huomattavasti pa-
remmat. 

Tiet pitäisi rakentaa sopivana vuodenaika-
na. Ei talvisaikaan eikä työttämyystöinä, 
vaan urakkatyönä alemmat kustannukset, 
jolloin kohta 4 toteutuisU (Työttömyys- 
töille löytyy muitakin vaihtoehtoja var-
taasti). 

Olen itse asunut toistaiseksi 3 km syr-
jässä maantiestä, joten olis tie terve-
tullut, vaikka se olis vähän huonompikin. 

Korjata vanhojen teiden erittäin pahat 
mutkat ja kaarteet. 

Etelän keskuksien kasvatnista on voimakkain 
toimenpitein rajoitettava esim. aluepoliit-
tisin ja työvoimapoliittisin keipoin. Ko- 
ko maan asukasluku ei laskelmien mukaan 
enää kasva. Miksi Helsingin ja Uudenmaan 
täytyisi ahtautua täyteen? 

Ei niitä uusia teitä tarvihteisi joka 
paikkaan, kun niillä revitään talot ja 
pellot. Kyllä ne joutaa vähän kiertää. 

PARANTAMISEKSI TAI AJATUKSIA LI IKENNEPOLI-

TIIäA:TA isÄ 

Ehclottaiotn aluetoimikuntia, jotka olisi-
vat perillä paikallisista asioista. Ei 
riitä kaupungin valtuusto 

Auto ista koituvat verot liikenteen hy-
väksi. 

Kun rakennetaan ne. ohitustie asutusalu-
een halki olisi istutettava asutuksen koh-
dalle suojaistutuksia. 
Autojen "lämmityskäyttö" olisi saatava 
loppumaan. Se on aamuisin pirullinen tapa 
kerättää naapuristo. 

Varoja täytyi keskittää enemmän saesteen 
torjuntaan. 

1) Jalankulkijoille ja polkupyöräilijöil-
le olisi rakennettava asutuskeskuksiin 
omat kulkuväylät. Silloin uskaltaisi pyö-
rö.11äkin liikkua kaupungissa ja näin auto- 
tungos vähentyisi. 
2) Maanteiden pientareet olisi maaseudulla 
saatava leveiksi, ettei kevyen liikenteen 
tarvitsisi taiteilla 10 cm leveällLi pien-
tareella. 
3) Liikenneturvallisten autojen verotusta 
höllennettävä. 
4) Risteykset selkeiksi. Ryhmittymis- ja 
kiihdytyskaistoja lisäh. 
5 Liikenteen valvonta tehokkaaksi. 
6) iemmän liikenneopetusta kouluihin. 

Rautateiden sähköistyksen hyväksikäyttö 
rnuuallekin kuin Helsingissä. Nauhakau-
punki Hki-Seinäjoki-Hki-Kouvola. Suomeen 
vain yksi moottoritie, 4-tie Ouluun. Rek-
kaliikenne pois teiltä peri. 18.00 - maan. 
klo 6.00 ainakin juhlapyhinä. Syöttölii-
kennettä muuallekin Suomeen kun vain Tik-
kurilaan. Kokonaissuunnittelueliri teiden 
ja rautateiden suunnitteluun sekä käyt-
töön, ei mikään työttömyys OY-AB. 

Autokeskeisyydestä pitäisi päästä vähän 
inhimillisempään liikennesuunnitteluun. 
Suurin osa liikkujista on kuitenkin ja-
lankulkijoita tai pyöräilijöitä tai vas-
taavia, mutta ainakin suuremmissa kaupun-
geissa näiden tarpeet on jätetty huomioi-
matta. 

Jalankulun ja polkupyörän käyttömandolli-
suuksien parantaminen saasteita aiheutta-
vien kulkunuotojen vähentämiseksi on ylei-
sessä liikennepolitiik3sPa (etenkin !Iesas-
sa), samoin kuin tässä tutkimuksessa jää-
nyt liian vähäiselle huomiolle. 

Julkisia liikennevälineitä enemmän syrjä- 
seuduille (lisää uusia reittejä ja tihe-
ämpiä kulkuvuoroja). Liikenne nyrjäkylil-
tä. taajamiin ja päivastoin on nykyiselihö 
vaiketa ja lisää mielestäni maaltamuutto-
halua. Tämä lähinnä julkisten varojen kus 
tannuksella, koska liikenne syrjäseuduil-
la on harvan asutuksen vuoksi vähäisem-
pää kuin taiamissa Ja tuottaa vähemmän 
(tai ei ollenkaan) kuin muu liikenne. 

Liikenteen saamiseksi joustavaksi olisi 
nykyisiä valtateitä siten parannettava 
että esim, hidasta liikennettä varten 
tehtäisiin mm. ns. ryömimiskaistoja ja 
piennarosaa vähän levennettäisiin ohi-
tusten helpottamiseksi (Ruotsin malliin) 



Kattonopeus kaikille teille tien kunnon 
mukaan. 

iclestäni moottorit1cverkkO pitäisi ra-
kentaa nopeammin Etelä-Suomessa. 

Yhteistoimintaa. Yhdessä henkilöautoesa 
voi tulla töihin enemrnn kuin 1 henkilöt 

Mielestäni liikenteensuunnitteliiOien 
olisi otettava huomioon alueen asukkaiden 
mielipiteet. Suunnitelmista enemmän tie-
toa alueen asukkaille. 

Rakennustoiminta ja liikenne järjestelyt 
kytkettävä toisiinsa paremmin. 
Lentoliikenteen saastevaikutuksia vähen-
nettävä. Rahtiliikennettä pyrittävä ke-
hittämään rautateitse ja laivoilla. 

Liikennevalistusta lisättävä sekä jalan-
kulkijoille että ajoneuvojen käyttäjille. 
Uusista liikennesäännöistä saatava enem-
män tietoa julkisissa tiedotusvälineissä. 
Liikennelautakunta myös Turkuun. 

Asiallisia ja johdattelemattOtflia kysymyk-
siä (kts. kys. 40 ja myös laskutehtävä 2 
kysymyksenasettelu). Tämä kysely kuiten-
kin jo edistysaskel ja tervetullut, on-
han se tiettävästi ensimmäinen. 

Jalankulkiit 	opete'ttava (ilmeisestikin 
kttäin maalta muuttaneet) liikkumaan 

liikenneohjeiden mukaisesti (suojatiet, 
liikennevalOt ym.) 
Polkuyyöräiliiät: olisi vakavat syyt vaa-
tia liikennetaidOsta välittämistä edes 
vähän. ja valvottava viranomaisten puolel-
ta tätä porukkaa aivan erityisesti. 
Nopomiehet ia -naiset): kuten edellä. 
iikennepoliiikka pitäisi vanauttaa sii-
fd nyt vallalla olevasta politiikkanikka-
reiden kädestä. niin kauan kun tätä asiaa 
käsittelevät ne, jotka ovat suuna päänä 
TV:ssä ja radiossa nykyisin, ei liikenne- 
politiikka saa ajattelevaa ihmistä aktii-
visesti mukaan, vaan asiaa epäillään 
heti kuten yleensä muutakin TV:n ja ra-
dion na. asiaohjelmaa. 

Myös viihtyisyyden kannalta uusien ja 
vanhojen teiden varret puhtaiksi ja viii-
reiksi. 

Tieasetusta muuttaa siten että se ei aseta 
ehtoja yleiselle ja yksityiselle tielle 
joten kaikki asutustietkin pitäis saattaa 
yleisten teitten piiriin eikä yksityisten 
tien varrella asuvien kuatannettavaksi 
koska kaikki julkinen liikenne käyttää yk-
sityistä tietäkin lupaa kysymättä ja tiet-
tömän taipaleen takana asuva maksaa veron 
samalla tavalla kuin muutkin tiemukavuutta 
nauttivat ja yksityisen tien omistajat 
myös maksaa veronsa yleisten teiden kus-
tannuksista niin miksi vielä oman tien 
kunnossapito pitää maksaa vaikka sitä käyt-
tää julkinen liikenne. 

Saatava kuntien asutustaajamissa suoritta-
ma teiden rakentaminen ja suunnittelu 
tarkempaan ja asiallisempaan valvontaan, 
liikenneturvallisuutta silmällä pitäen. 

Uusille asuntoalueille nopeasti kouluja, 
eri alojen liikkeita ei supertaarketteja, 
ettei tarvitse mennä niin usein keskustaan. 
Suuret katujen pälynimurit puhdistaisivat 
keskustan nopeasti likaantuvia katuja ja 
toreja. Autoihin nakokaasusuodattimia, 
savupippuihin saaoin. 

LainsälLdänn!fllä sekä uusia teitä .la katujt 
suunniteltaessa turvattava paremmin jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus. 
KiinnitOttävä enem'näfl huomiota jalkakäy-
tävien kuntoon ja leveyteen ottaen huomi-
oon lastenvaunUt ja invalidian pyörätuO- 
lit. 
Kaupungeissa vähemmän henkilöautOia, enem-
män sähköbusseja ja kävelykatuja. 



ISBN 951 -46-0124 
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