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ALJWSANAT 

Tie- ja vesirako nuhallituicsossa on tehty laaja, alteiliesti 
koko maan kattava henkilöliikennetutkimus, jonka aineisto on 

hankittu yksityisille henkilöille osoitetuilla postikyselyi.il 

vuosien 1974-75  aikana. Raportti "Henkilöliikennotutkimus: 

Alueittainen generointiselvitys" on tämän aineistoi pohjalta 

tehty selvitys aluittaisista matkaluvuista. 

Raportin on dipioniityönään tehnyt tekn.yo. Jukka Valoririta 
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa professori Hartikaisen 

johdolla. Tie- ja vesirakennushallituksen puolesta työtä on 

valvonut tstoins. Maire Kaartama. 
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1 
I 	TIE - JA VES I1RAKESNUSHALL ITIJKS HKILOLI IKNETUTK IMUKS 

A INEIS TOON PERUSTUVA ALUEITTA IN GERO INTIS ELVITYS 

1 
LYHIN ELMÄ 

1 
Tutkimus on tehty osana tie- ja vesirakennushallituksen valta- 

I kunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineiston analysointia. 

Tutkimusaineisto on hankittu yksityisille henkilöille osoite- 

tulla postikyselyllä pääosin vuoden 1974 aikana. 

Tutkimuksen päätavoitteena on ollut laatia eritasoisissa kes- 

kuksissa generoitujen henkilömatkojen matkatuotosmallit. 

Lisäksi on verrattu matkalukujen eroja kuntakeskusten ja haja- 

asutusalueen välillä sekä tarkasteltu eräitä matkojen ominais- 

piirteitä. 

Seutakaavaliitot ovat sisäasiainministeriön ohjeisiin perustuen 

1 luokitelleet alueillaan sijaitsevat keskukset. Keskukset on 

I tällöin jaettu seuraaviin kuuteen keskusluokkaan: pääkaupunki- 

keskus, valtakunnanosakeskus, maakuntakeskus, kaupunkikeskus, 

1 kuntakeskus ja paikalliskeskus. Mainittujen keskusten lisäksi 

tässä työssä tarkasteltu omana ryhmänään haja-asutusalueita. 

I
on 

Matkatuotosmalleja on laadittu sekä koko aineistosta yhdistäen 

1 eri keskusluokat että kaikille keskusluokille erikseen. Mat- 

koja on tarkasteltu erikseen kaikkien taajamissa generoitujen 

1 matkojen, sisäisten ja ulkoisten sekä oman kunnan ulkopuolelle 

I suuntautuvien matkojen osalta. Tämän lisäksi on koko aineis- 

tosta laadittu matkatuotosmallit erikseen työ- ja koulumat- 

1 koille, ostos- ja asiointimatkoille sekä vapaa-ajan matkoille. 

Mallien selittäjinä on käytetty generointitaajaman asukaslakua, 

1 



I 	ikä- ja amrnattiryhmäjakaumia sekä taajaman sijaintia koskevia 

tietoja. Selittävyyden kannalta todettiin parhaiksi keskus-

luokkakohtaiset matkatuotosmallit. 

I Paikalliskeskustason ja sitä korkeammissa keskuksissa generoi- 

daan keskimäärin 3 matkaa/henkilö/vrk. Alemmissa keskusryh-

1 	missä matkaluku on vain 1-2 matkaa/henkilö/vrk. Sisäisten mat- 

kojen osuus lisääntyy keskusluokan kasvaessa. U1kisista mat- 

koista pääosa suuntautuu oman kunnan ulkopuolelle. Raja-asutus-

I 	alueella ulkoisia matkoja tehdään kuitenkin eniten oman kunnan 

ylempitasoisiin keskuksiin. 

1 	Generoitujen matkojen ominaispiirteistä on tarkasteltu kulku- 

I tapa- ja matkan tarkoitusjakaurnia. Tarkastelut on suoritettu 

erikseen kaikille keskusluokille. Käytetty kulkutapa riippuu 

luonnollisesti matkan luonteesta sekä liikennejärjestelmän 

laadusta. Niinpä esimerkiksi keskusten sisäisten ja ulkoisten 

matkojen kulkutavat poikkeavat selvästi toisistaan. Erot kes- 

I kusluokkien välillä ovat myös varsin huomattavia. Kaikista 

generoiduista sekä sisäisistä niatkoista muodostavat työ- ja 

1 koulumatkat, ostos- ja asiointimatkat sekä vapaa-ajanmatkat 

kukin noin kolmanneksen. Ulkoisilla matkoilla ostos- ja 

asiointimatkojen osuus laskee. Ylimmissä keskusluokissa pääosa 

matkoista on vajaa-ajan matkoja. Alimmilla taajamatasoilla on I vastaavasti työ- ja koulumatkojen 	osuus suurin. 

1 	Tutkimuksen loppuosassa on esitetty matkatuotosmallien käyttö- 

esimerkki sekä arvioitu laadittujen mallien tarkkuutta. 

1 
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A GENERATION ANALYSIS I3ASED ON THE NATERIAL FOR 

THE NATIONWIDE PPLSSENGEP TRAFFIC STJIRVEY 

ENGLISH SUfltARY 

This study has been made as part o±' the analysis of the 

material for the nationwide passenger traffic survey made 

hy the National Board of Pubiic Poads and Waterways. The data 

material for the survey was mostiy coiiected in 197L- by 

interviewing private persons about their journeys. 

The principal object o±' the study has been to deterrnine trip 

generation rnodels for person trips generated in centres on 

different leveis. The second object has been to compare the 

differences in trip numbers between communai centres and 

rural areas. Some characteristics of these trips have aiso 

been exaniined. 

The regional planning authorities have ciassified the centres 

into foliowing six ciasses: capitai centres, supraprovinciai 

centres, provinciai centres, town centres, communai centres 

and iocai centres. In this study rural areas have been examined 

as a separate group. 

Trip generation rnodels have been worked out from the entire 

material studying the different centres as a unity; in addition, 

each centre has been examined separately. A distinction has 

been made between ali the trips generated in densely popuiated 

communities, outbound trips and trips within the communities, 

and the trips the destination of which was in another commune. 

Further, trip generation modeis have been worked out from 



1 
. 	the entire material soparately for work and school trips, 

shopping and business trips, and leisure trips. Information 

1 	concerning the population, the distribution of age and 

occupation groups, as well as the location of the community 

1 	has been used as explaining factors for the modeis. As to 

I 	
these factors, the best results were obtained from the trip 

generation modeis for the different centres. 

In local centres and centres on higher leveis the average 

generation rate is 3 trips per person per day. In centres on 

lower leveis the number o± trips is only 1-2 trips per person 

per day. The nuniber of the trips made within the centre 

increases as the centre grows. The greater part of the outbound 

trips are made into another commune. However, in rural areas 

the greater part of the outbound trips are made into centres 

on higher leveis in the same cornmune. 

As regards the characteristics of the generated trips attention 

hasbbeen paid to the distribution of the mode of transport and 

trip purpose. The different centres have been examined 

separately. The mode of transport naturally depends on the 

type of the trip as well as the quality of the traffic system. 

For example, there are marked differences in the modes of 

transport between outbound trips and trips within centres. 

The differences between the different centres are also obvious. 

In the same way the distribution of trip purpose is dependent 

on the type of the centre as well as the type of the trip. 

Work and school trips, shopping and business trips, and leisure 

trips each mako up about one third of ali generated. trips. 



1 
I 	The last part of the study contains an exaniple o±' the 

application of the trip generation modeis and an evaluation 

1 	of the accuracy o± the modeis. 
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1. JOHDANTO 

Tie- ja vesirakennushallituksessa on tehty laaja, alueelli-

sesti koko maan kattava henkilöliikennetutkimus. Tutkimuksen 

suunnittelu käynnistyi vuonna 1971,  ja seuraavana vuonna 

suoritettiin esitutkirnus tutkimusmenetelmien ja kyselylomak-

keiden testaamiseksi. Tutkimusaineisto hankittiin yksityi-

sille henkilöille osoitetulla postikyselyllä vuosina 197k-75. 
Saadun aineiston pohjalta laaditaan useampia henkilöliiken-

nettä koskevia selvityksiä. Tämä työ kuuluu osana näihin sel-

vityksiin, ja pääpaino on asetettu eritasoisten keskusten 

henkilöliikent een matkatuotosmallien laatimiselle. 

Eri tasoiset taajarnat on tässä työssä luokiteltu Sisäasiain-

ministeriön vuonna 1976  laatimaan keskusluokitukseen perustuen 

siten, että uutena keskusluokkana on tarkasteltu paikallis-

keskustason alapuolelle jääviä alueita omana keskueryhmänä. 

Henkilöliikennetutkimuksesta tuotetut raportit liittyvät melko 

kiinteästi toisiinsa paitsi lähtötietojensa myös sisältönsä 

puolesta. Vuoden 1977  alussa valmistui 011i Mäkelän diplomityö 

"Eritasoisten keskusten välinen henkilöliikenne TVH:n henkilö-

liikennetutkimuksen mukaan't. Koska mainitun diplomityön piti 

tavallaan olla käsillä olevan työn jatko kuvan 1 . 1 mukaan, on 

siihen jo kerätty sellaista lähtöaineistoa, jota tässä rapor-

tissa on soveltuvin osin käytetty hyväksi. 

Alueellisen liikennesuunnittelun yhteydessä esiintyy tilan-

teita, joissa tietyllä alueella syntyvän henkilöliikenteen 

suuruusluokkaa tulisi voida arvioida helposti ja nopeasti, 
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i 	
ilman että pitäisi suorittaa suuria ja atkaavieviä määrä- 

paikkatutkirnuksia. Tässä työssä pyritään muodostamaan helppo- 

1 	käyttöiset ja loogiset matkatuotosmallit, joiden selittäjien 

arvot olisivat ennustettavissa myös tulevaisuudessa. Koska 

edellä mainitussa dipiomityössä on jo laadittu mallit eri- 

tasoisten keskusten välisille matkaluvuille, kattavat nämä 

kaksi työtä yhdessä koko generoidun henkilöliikenteen ja sen 

jakautumisen eri määräpaikkoihin. Matkatuotosmallien ohella 

on tämän työn loppuosassa käsitelty matkojen kulkutapaa sekä 

tarkoitusta ja verrattu matkatuotosmallien antamia tuloksia 

aiemmin suoritettuihin tutkimuksiin. 

[LANTEEN 	NAIN ME 	PITKIEN MATKOJEN 
[KUVAUS 	LIIKUMME 	RAPORTTI 

1974 

F ALYL1LIIKKUMIS- [ ALUEIDEN 	MATKALUVUT 	PITKIEN 
TARVE 	GENEROI- 	ERI TAAJA - 	MATKOJEN 

MAT 	MIEN VALIL- 	KULKUTAPA- 

LMATT 	14 	 JAKAUTUMA 

ERILLIS - 	 1 VAIHTELU- 	[UORITTEETj 	TULOSTEN LIIKENNE - 
SELVITYXSETJ MUODOT 	 TARKKUUS PALVELUS- 

TEN SAAVU- 
TETTAVUUS 

Kuva 1 1 	Henkilöliikennetutkimuksen tulosten 

käsittely ja tuotettavat raportit. 
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2. HENKILÖLIIKENNETUTKIMTJS 

2.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Suomessa on tehty viimeisten kymmenen vuodon kuluessa verraten 

paljon hen.kilöliikennettä koskevia tutkimuksia. Valtaosa 

näistä on tehty eri kaupunkien liikennesuunnittelun pohjaksi. 

i-iaja-asutusalueiden liikennettä ja liikennetarvetta on tutkittu 

huomattavasti vähemmän. Laaja-alaisemmat seudulliset selvityk-

setkjn ovat toistaiseksi melko harvalukuisia. 

Suoritettuje.n tutkimusten alueellisen sidonnaisuuden vuoksi 

saatujen tulosten soveltaminen tutkimusalueen ulkopuolelle on 

rajoitettua. Koko maan kattavaa kaikki liikennemuodot käsittä-

vää yhtenäistä tutkimusta ei aikaisemmin ole tehty. Eri liiken-

nemuotojen sisällä tehdyt tutkimukset ovat kohdistuneet yleensä 

joidenkin rajattujen kysymysten, useimmiten liikenne- tai 

matkustajavirtojen, selvittämiseen. Tällainen oli mm. v. 1966 

tieliikenteestä suoritettu valtakunnallinen liikennevirta-

tutkimus. 

Tie- ja vesirakennushallitaksen suorittaman henkilliikenne-

tutkimuksen tavoitteena on aikaansaada koko maan kattava sel-

vitys henkilöliikenteen matkojen yleispiirteistä sekä niiden 

väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihte- 

luista. Tutkimus kattaa kaikki liikennernuodot kävelymatkat 

mukaanluettuina. Tavoitteena on siten luoda yleiskuva suoma-

laisten liikkumisesta eli saada tietoja mm. keskimääräisestä 

matkamäärästä ja suoritteesta henkeä kohti, käytetyistä kulku- 

tavoista, matkan tarkoituksesta, pituudesta ja kestosta. 



1 
1 
I 	Tarkempia erittelyitä ja orilaisia malleja varten näitä tietoja 

yndistetään henkilöä ja hänen ympäristönsä ominaisuaksia kuvaa- 

1 	viin tietoihin. Aineiston monipuolisuutta pyritään käyttämään 

hyväksi laatimalla siitä myös aiheeltaan rajoitettuja, liien-

1 	nesuunnittelua palvelevia 

2.2 Tutkimusaineiston hankinta 

1 	2.21 Yleistä 

1 	Tutkimus kohdistuu otantana suomessa henkikirjoitettuun yli 

kymiienvuotiaaseen väestönosaan Ahvenanmaata lukuunottamatta. 

1 
Tutkimusaineisto hankittiin postikyselyllä pääosin vuoden 197L 

1 	aikana. Kyselylomakkeet postitettiin otokseen valituille 

I 	
kilöille ja pyydettiin palauttamaan mukana seuranneessa palau- 

tuskuoressa, jonka postimaksusta huolehti tutkimuksen suorit-

1 	taja. Postikysely valittiin aineiston hankintatavaksi siksi, 

että näin oli mandollista saada kohtuullisin kustannuksin 

1 	riittävästi vastauksia. 

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan: 

- päivän matkojen tutkimus 

1 	- pitkien matkojen tutkimus 

I 	
Tässä työssä tarkastellaan vain päivän matkojen haastattelun 

tuloksia. 

1 	Päivän matkojen kyselyssä on tiodusteitu haastateltavan henki- 

I 	lön kaikkia yhden päivän aikana suorittamia matkoja ja sellai- 

sia henkilön taustatietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttavan 

liikkumisoen. 

Ii 
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Vastausten laatua on selvitetty kontrollihaastatteluin. Joukko 

1 	 postikyselyyn vastanneita henkilöitä on Suomen Gallupin haas- 

1 	tattelijoiden toimesta haastateltu uudelleen päivän tai kanden 

kuluttua. Kun näin saatuja vastauksia on verrattu keskenään, 

1 	on saatu käsitys postikyselyvastausten luotettavuudesta je. 

1 	
tarHTeL 

Vanhoilla ja nuorilla henkilöillä oli esitutkimuksen 

1 	mukaan erityisiä vaikeuksia vastata kirjallisiin kysymyksiin. 

I Tämän vuoksi 11-12 vuotiaiden ja yli 65 vuotiaiden matkustus- 

käyttäytymistä onkin tutkittu kotihaastatteluin. 

Lisöksi on haastateltu joukko henkilöitä, jotka eivät ole 

1 	vastanneet lähetettyyn postikyselyyn, jotta saataisiin sel- 

ville, eroavatko vastaamatta jättäneet jossain suhteessa ky- 

1 	selyyn 

1 	Käsillä oleva osatutkimus perustuu pelkästään postikyselyllä 

saatuun aineistoon, siis 13-64  vuotiaiden vastauksiin. Tähän 

1 	ikäluokkaan kuului v. 1974 3 342 900 henkeä, joiden osuus koko 

väestöstä oli 79.4 %. Aineistoa ei siten ole korjattu erillis-

1 	tutkimusten tuloksilla, jotka periaatteessa laskevat matka- 

lukuja ja suoritteita kaikkiaan 10-20 %. 

1 	222 

1 	Päivän matkojen kyselylomake on liitteenä 1.2. Lomakkoon kysy - 

mysten aiheet jakaantuvat seuraaviin ryhmiin: 

1 	- henkilökohtaiset ominaisuudet ja työssäkäynti 

- varallisuus ja auton omistus 

1 	- asuinpaikan sijainti 

- matkoja koskevat tiedot 



o1:.iTb Ttä isitään /syttävien tietoj en määrän pienentämi-

seksi liitettiin jokaisesta henkilöstä tieclostoihin mukaan 

seuraavat väestörekisterin tiedot: 

ikä, sukupuoli, siviiliokäty, perheasema, perheen koko, 0-6 v. 

lasten lukumäärä, 7-15 v. lasten lukumäärä ja asuinkunta. 

Asuinpaikan sijaintia koskevista kysymyksistä pyritään osalla 

mittaamaan etäisyyttä alimman tason keskuksista, osalla taas 

etäisyyttä erilaisista liikennepalveluista. 

Vastaajan tutkimusajanjaksona tekemiä matkoja kysyttiin matka- 

ketjun muodossa. Matkat pyydettiin merkitsemään lomakkeelle 

ta-oahtumisjärjestyksessä, jolloin edellisen matkan määräpaikan 

tuli olla seuraavan matkan lähtöpaikka. Lähtö- ja määräpaikka 

on kysytty kylän tai kaupunginosan tarkkuudella. Lisäksi mat-

koista on kysytty lähtö- ja määräpaikan tyyppiä (koti, työ-

paikka, kauppa jne.) matkan tarkoituksen selvittämiseksi. 

2.23 Otanta 

Henkilöt, joille kyselylomakkeet lähetettiin, on poimittu 

väestörekisteristä. Poiminta on suoritettu käyttäen kaksi- 

suuntaista ositettua otantaa, jolloin perusjoukko on ositettu 

iän ja kuntaryhmän mukaan seuraavasti: 

Ikäluokkaj aotus 

15-19 v 
20-3Lf V 

35-5Lf V 

5 5-6LF V 

Kuntaryhmitys (osa-alueet) 

Helsinki ympäristöineen 

Turku, Tampere ja Lahti ympäristöineen 

muut Etelä-Suomen kaupun'it ja kauppalat 

1 



1 
muut Etelä-Suomen maalaiskunnat 

1 

	

	Keski-Suomen kaupungit ja kauppalat 

Keski-Suomen maalaiskunnat 

Pohjois-Suomen kaupungit ja kaurpalat 

Pohjois-Suomen maalaiskunnat 

Vuoden 1977  alusta on Suomen kaikki kauppalat muutettu kau-

pungeiksi. Tämä aiheuttaa edellä olevaan v. 197Lf laadittuun 

kuntaryhmitykseen kauppala-nimityksen poistamisen. 

Väestön määrä (13-Edf -vuotiaat) eri osioissa on esitetty 

liitteessä 2. 

Ikäluokituksen tarkoituksena on ollut taata otoksen ikäjakau-

turnan säilyminen oikeana kussakin kuntaryhmässä. Kuntaryhmitys 

on otettu käyttöön siksi, että asukastiheydeltään erilaisilta 

alueilta saadaan asetetun tarkkuusvaatimuksen mukainen haas-

tateltavien lukumäärä käyttäen erilaista otantasuhdetta. Näin 

tulee haastatteluun uhrattu rahasnäärä käytettyä mandollisinmian 

tehokkaasti. 

Näytteen koko on saatu asettamalla suoritteen (henkilön päi-

vässä tekemien matkojen kokonaispituus) estimaatille tarkkuus- 

vaatimus: 

P (0.9 	1.1 	) 	0.9 

missä P 	otoksesta laskettu keskimääräinen suorite 

perusjoukon todellinen keskimääräinen suorite 

Sanallisestj ilmaistuna vaatimus on seuraava: tutkimusainojs-

tosta lasketun keskimääräisen suoritteen tulee vähintään 90 :n 

todennäköisyydellä olla 10 %:n virherajojen sisällä todelli-

sesta keskimääräisestä suoritteesta. 
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Tämän vaatimuksen edellytettiin olevan voimassa jokaisena 

kuutena haastatteluajanjaksona koko maan otokselle, sekä koko 

vuoden otoksesta jokaiselle kandeksalle kuntaryhmälle. Tutki-

muksen tarkkuutta käsittelevää raporttia valmisteltaessa to-

dettiinkin, että haluttu tarkkuustaso on saavutettu. 

Tarkkuusvaatimuksen täyttävän otoskoon määrittärniseksi on 

tiedettävä suoritteen keskiarvon ja hajonnan suuruusluokka. 

kämä tiedot saatiin esitutkimuksen /1/ tuloksista. Esitutki-

mukseen perustui myös arvio siitä, kuinka suuri osa lähete 

tyistä lomakkeista palautettaisiin. 

Otoksen suuruudeksi saatiin edellä esitetyn perusteella päivän 

matkojen tutkimuksessa 17 623 henkeä. 

Otoksen jakautuminen ikä- ja kuntaryhmittäin on esitetty 

liitteessä 2. 

Otokeesta saadut tulokset on laajennettava koskemaan koko 

perusjoukkoa. Laajennus on periaatteessa otannalle vastakkai-

nen tapahtuma, jolloin kutakin havaintoa painotetaan ued usta _ 

mansa' väestönosan määrällä. 

Tutkimuksen suunniLtelua ja otantaa on tarkemmin selostettu 

lähteessä /7/. 

2.2L Tutkimusajankohdat 

2octikyselyt ja kotihaastattolut suoribottiin pääosin vuoden 

197k aikana. Kausivaihtelujen selvittämiseksi tutkimus jaet-

tiin kuuteen jaksoon ympäri vuoden. Tutkimusjaksot sijoitet-

tiin noin kanden kuukauden välein siten, ettei mitään suuria 

juhlapyhiä tai erityisiä lomakausia sattuisi tutkimusviikollo. 
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Päivän matkojen otos jaettiin jokaisessa jaksossa tasan eri 

viikonpäiville, joten tutkimusjakson pituus oli siis yksi 

viikko. 

Päivän matkojen kyselyn aikataulu oli seuraava: 

jakso 	1 	 15. - 21.2.197L- 

	

II 	19. - 25,Lf. 

	

III 	 7. - 13.6. 

	

IV 	 19. - 25.8. 

	

V 	 11. - 17.10. 
VI 	 29.11. - 5.12.197L 

Kyselyloakkeet lähetettiin kohdehenkilöille postitso siten, 

että ne olivat perillä mandollisimman tarkasti lomakkeisiin 

merkittynä tutkimuspäivänä. Vastaamatta jättäneet saivat 

uusintakyselyn vastaavana viikonpäivänä kanden viikon kulut-

tua. 

2.3 Aineiston käsittely ja perustiedostojen 
mu o d. 05 t amin en 

2.31 Tarkistuksot, korjaukset ja aluejaon koodaus 

Palautetut yse1ylomakkeet numeroitiin ja vastaukset ILävis-

tettiin reikäkorteifle suoraan lomakkeista. Reikäkorttimuo- 

dossa olevalle aineistolle tehtiin tarkistus- ja testausajoja, 

joilla pyrittiin paljastamaan lornakkeissa esiintyvät virheel-

lisyydet, ristiriitaisuudet ja puutteellisuudet sekä lävistys-

virheet. Virheellisoi ja puutteellissi osoittautuneet 

kohdat korjattiin ja täydennettiin mandollisuuksien mukaan. 

Osa vastauksista (5-10 %) jouduttiin kuitenkin hylkäämään 

liian vaillinaisesti täytettyinä tai virheellisinä, esimerkiksi 

väärän henkilön täyttäminä. Päivän matkojen esitutkimukcossa 

1 	saatiin hyväksyttyjä vastauksia n. 68 %. 
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2arkistusajojen yhteydessä korvattiin lomakkoille kirjoitetut 

lähtö- ja määräpaikkojen paikannimet numeerisilla aluekoodeilla. 

Päivän matkojen osalta on kunnassa olevat vähintään paikallis-

keskustasoiset (P2-taso) keskakset eroteltu omiksi alueikseen 

kunnan haja-asutusalueen jäädessä yhdeksi alueeksi. Lähtö- ja 

määräpaikat koodattiin tietokoneella käyttäen tähän tarkoi-

tukseen laadittua nimitiedostoa, josta ilmeni kutakin paikan- 

nimeä vastaava aluekoodi. Päivän matkojen osalta tämä tapahtui 

alueiden lukuisuudesta ja vastaajien ilmoittaman paikannimis-

tön kirjavuudesta johtuen siten, että nimitiedostoa täydennet-

tim uusilla paikannirnillä sitä makaa kun niitä vastauslo-

niakkeilla esiintyi. Näin ollen tietokone pystyi automaatti-

sesti liittämään aluekoodin kaikkiin jo aiemmissa jaksoissa 

esiintyneisiin paikannimiin. Kaikkien kuuden jakson käsittelyn 

jälkeen nimitiedosto sisälsi runsaat 6 000 paikannimeä. 

2.32 Perustiedostot 

Reikäkorttiaineistosta on muodostettu magneettinauhatiedostot, 

joissa paikannimet on korvattu vastaavilla aluekoodeilla ja 

joihin on samalla lisätty suoraan väestörekisteristä saadut 

tiedot. 

iiaastatteluaineistosta on muokattu erikseen henkilötiedosto 

ja niatkatiodosto. 

Henkilötiedostossa on tietuc jokaisesta haastatellusta henki-

löstä. Se sisältää henkilötiotojen lisäksi yhteenvedon vastaa-

jan matkoista, esimerkiksi kuinka monta matkaa päivässä ky-

seinen henkilö tekee yhteensä, matkojen lukumäärän erityyppi-

sun määräpaikkoihin ja eri .kulkutavoilla sekä päivässä tehty-

jen matkojen kokonaispituuden ja -kestoajan. 

1 
1 
1 
1 
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atkatiedostossa taas on tietue jokaista ilmoitettua matkaa 

kohti. Tämä sisältää itse matkaan liittyvät tiedot, kuten 

mistä mihin matka on tehty, kul.kutavan ja kestoajan. Matka- 

tietojen lisäksi on tiedot myös matkan suorittaneesta henki-

löstä. 

Tiedostot on laadittu suoraan tilastomatemaattisella HYLPS-

ohjelmistolla /2/ käsiteltävään muotoon. Aineistosta tehdyt 

taulukoinnit ja muut anyysit on suoritettu pääasiassa tällä 

ohjeimnistolla. 

1 

oma tiedosto, jossa hon-

n yhdistetty väestörekis- 

Kyseisen tiedoston muodos-

kohdassa L-.22. 

Tätä työtä varten on edelleen tehty 

• 	kilöliikennetutkimaksen 

p terin taajamia koskeviin tietoihin. 

tamista ja rakennetta on selvitetty 

1 
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3. KESKURJLä 

3.'i 	Yleistä 

Keskusjärjestelmä koostuu itse keskuksista sekä näiden vaiku-

tusalueista. 

Kesku2sella tarkoitetaan tässä yhteydessä taajarnaa, johon on 

keskittynyt erilaisia palveluja tai toimintoja. Näitä ovat 

esimerkiksi kaupalliset palvelut, hallintoviranomaiset, koulut, 

terveydenhoitoon ja sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut, 

liikunta- ja virkistyspalvelut. 

Vaikutusaluoeiia tarkoitetaan sitä keskusta ympär5ivää aluetta, 

jossa keskuksen palveluja käyttävät ihmiset asuvat. 

Keskusten koko merkitys ja palvolusisältö vaihtelevat suuresti. 

Keskuchierarkialla tarkoitetaan sitä, että keskukset muodos-

tavat palvelusisältönsä ja asemansa perusteella yhtenäisiä 

ryhmiä, keskusluokkia. Tietylle tasolle kuuluva keskus pystyy 

hoitamaan kaikkien alemman asteisten keskusten tehtävien 

lisäksi oman tasonsa tehtävät. 

Keskusten vaikutusalueet voidaan määrittää kullekin keskus- 

tasolle erikseen. Hierarkiselle keskusjärjestelmälle on omi-

naista, että tietyn keskuksen vaikutusalueella on yleensä 

useampia alemmille tasoille kuuluvia keskuksia vaikutusaluei-

neen. 
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3.2 Keskusten luokittelu 

u 3.21 Yleistä 

Sisäasiainministeriön antamiin ohjeisiin perustuen on alueel- 

1 	lista suunnittelua, lähinnä seutukaavoitusta silmälläpitäen 

U 	laadittu koko maan kattava yhtenäisiin ohjeisiin perustuva 

keskusluokitus. Seutukaavaliitot ovat inventoineet keskusten 

1 	palvelut ja luokitelleet keskukset vuoden 1973  tilanteessa. 

' Luokituksessa on seuraavat kuusi keskusluokkaa: 

A 	pääkaupunkikeskus 

' 

2 	valtakunnanosakeskus 

0 	maakuntakeskus 

I
D kaupunkikeskus 

E 	kuntakeskus 

F 	paikalliskeskus 

1 
Kukin keskusluokka on jaettu edelleen kolmeen alaluokkaan. 

1 Alaluokkien nimet ovat ylempi, keskitaso ja alempi. Alaluokka- 

tunnuksissa käytetään näitä ninhityksiä vastaten numeroita 

1 1, 2 ja 3. Esimerkiksi Tampere on alempi valtakunnanosakeskus 

(23) ja Lahti keskitason maakuntakeskus (C2). 

I 
Vuoden 1973 jälkeen on otettu käyttöön vielä seitsemäs 

keskusluokka, kyläkeskus (G), joka muodostaa keskushierarkian 

alimman tason. Keskusten ulkopuolelle jää haja-asutusalue, 

jolle tässä työssä käytetään tunnusta H. 

Keskus, määriteltiin edellä taajamaksi, johon on kasaantunut 

erilaisia keskustoimintoja. Täten yhden kunnan alueella saat- 

taa olla ja yleensä onkin useampia keskuksia. Esimerkiksi 

1 pääkaupunkikeskuksena pidetään pelkästään IIelsingin keskustaa 

ja pääkaupunkikoskuksen ohella Helsinin kaupungin alueella 

1 
1 
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I on useita alemman tason keskuksia. Vastaavasti valtakunnanosa- 

keskuksiksi on rajattu pelkästään Turun, Tampereen, Oulun ja 

1 	Kuopion keskustat. Suurimmassa osassa maalaiskuntiakin on 

useampia eri keskusluokkiin kuuluvia keskuksia. 

Edellä sanottu on otettava huomioon tässä työssä esitettyjä 

tuloksia tarkasteltaessa. Kun puhutaan esimerkiksi pääkaupunki- 

keskuksen tai valtakunnanosakesku.ksen synnyttämistä matkoista, 

tarkoitetaan tällöin ainoastaan ko. keskuksista generoituja 

matkoja. Yhden kunnan alueella generoidut matkat saadaan 

siten summaamalla sen eri keskuksissa ja haja-asutusalueella 

synnytetyt matkat. 

.22 Luokituserusteet 

Keskusten luokittelu on tapahtunut niiden sisältämän palvelu-

varustuksen perusteella. Keskus sijoittuu tällöin sitä kor-

keampaan keskusluokkaan, mitä lukuisampia palveluja se sisäl- 

tää. 

Tarkasteltavat palvelut on jaettu seuraaviin seitsemään osa- 1 	alueeseen: 

- hallinto 

- opetus 

1 	- 
- sosiaalihuolto 

1 	- 
I -  virkistys 

- muut palvelut 

Eri osa-alueiden luokitusperuotej.na olleet palvelut ja niiden 

sijoittuminen kekus1uokkjjn sekä palvelujen saamat painot on 
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esitetty liitteessä 3. Mukaan luokitukseen on otettu peri-

aatteessa kaikki merkittävät palvelut, yhteensä 2.+1 erilaista 

palvelua. 

Edellytyksenä keskuksen sijoittumiseksi tiettyyn luokkaan on, 

että se sisältää vähintään 50 % tälle luokalle tyypillisistä 

palveluista. Tärkeimmät palvelut saavat tällöin kaksin- tai 

kolminkertaisen painon. Mikäli keskakselta puuttuu alemmanas-

teisia kuin tarkasteltavan alaluokan palveluja, vähennetään 

nämä palveluvarustuksesta. Vastaavasti ylemmänasteiset palve-

lut lisätään käsiteltävän keskuksen palveluvarustukseen. 

Alenman. ja L,rioaänasteiset palvelut lasketaan siirroissa 

kuitenkin vain puolella painottaen. 

Luokitakselle on ominaista, että tiettyyn keskusluokkaan kuu-

luvat keskukset sisältävät alempitasoisten keskusten palvelut 

sekä joukon uusia, kyseiselle luokalle tyypillisiä palveluja. 

Tästä seuraa luokituksen hierarkisuus. 

Keskushierarkiajärjestelmässä on nykyisellään havaittavissa 

ilmeisiä puutteita. Esimerkiksi tietyn taajaman sijoittuminen 

keskusluokkaan D3 tai Ei riippuu siitä, mitä tekijää paino-

tetaan eniten. Suurissa taajamissa luokitus saattaa olla 

horjuvaa varsinkin keskusten aluejaon osalta. Toisaalta esi-

tetty keskusluokitus on paras käytettävissä oleva. Koska 

sillä lisaksi on havaittu olevan selvää yhteyttä liikkumisen 

kanssa, on sitä käytetty henkilöliikennetutkiniuksen aineistoa 

tarkasteltaessa riippumatta epätarkkuudesta yksittäisissä 

tapauksissa. 
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3.23 Luokituksen tulokset 

Taulukossa 3.1 on esitetty keskusten lukumäärä, jakautuminen 

keskusluokkiin sekä kertyvä summa. Kaikkiaan luokiteltuja 

keskuksia on 924 kappaletta. 

Keskusluokka Keskusten lukumäärä 

alaluokit tain pääluokit tain kertymänä 

A 1 1 1 

22 1 2 

23 3 4 5 

02 7 14 

03 5 lLf 19 

Di 6 25 
D2 9 34 

03 26 41 60 

Ei 61 121 

E2 67 188 
E3 101 229 281 

Ei 161 450 
F2 181 631 
F3 293 635 924 

Taulukko 3.1 Keskusten lukumäärät keskusluokittain ja 

kertymänä /2/. 

Luettelo luokitelluista keskuksista on liitteenä 4 /8/. Kuvan 

3.1 kartalla on esitetty koko maan keskusverkko kuntakeskus-

tasolle asti. Tarkempi kuvaus eri alueiden keskaksista on 

löydettävissä seutukaavaliittojen laatimista keskusverkko-

selvityksistä. 

Taulukossa 3.2 on esitetty keskusten vaikutusalueellaan vaa-

tima väestöpohja sekä henkilöliikennetutkimuksen vastausten 
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Keskusluoka Vaikutusalueen väestö.- Keskuksissa asuvat 
pohja (henkeä) 	13-6Lj- -vuotiaat 

yhteensä keskimäärin/keskus 

A koko maa 130.000 130.000 

B 1+00.000 - 1 .200.000 203.000 51 .000 

0 100.000 - Lf00.000 3LfO.000 2Lf.000 

D 25.000 - 100.000 350.000 8.600 

E 5.000 - 25.000 580.000 2.500 

F1 	- F2 1.700 - 5.000 350.000 1.000 

Taulukko 3.2 	Keskusten vaikutusalueen väestöpohja sekä 

arvio keskuksissa asuvista l3-EL  -vuotiaista. 

perusteella saatu arvio keskuksissa asuvien 13-61+ -vuotiaiden 

lukumäärästä v. 1971+.  Vähintään keskitason paikalliskeskuk-

sissa (F2-taso) asuu n. 1 950 000 13-6/+  -vuotiasta, mikä on 

58 % koko maan vastaavasta ikäluokasta. Alemman tason keskus-

ten ja haja-asutusalueen osuudeksi jää 1 390 000 eli /+2 %. 

3.2/+ Luokituksen soveltaminen kaupunkiseudulla 

Käytetty luokitusmenettely soveltuu parhaiten erillisten pio-

nehköjen keskusten luokitteluun. Sen sijaan suurilla kaupunki- 

seuduilla muodostuu alakeskuksia siten, että alueelle syntyy 

periaatteessa samantyyppinen keskusjärjestelmä kuin koko 

seudulla, erillisten taajamien kesken. Suurin ero on siinä, 

etteivät eri toiminnot kaupunkialueilla aina sijoitu samoihin 

keskuspaikkoihin, vaan kaupunkialueilla alakeskukset saattavat 

olla toiminnallisesti varsin yksipuolisia. Esimerkiksi ter-

veydenhoito- tai koulupalvelut saattavat kasaantua joihinkin 

alakeskuksiin, mutta kaupalliset ja hallintopalvelut joihinkin 

muihin. Vastaavat tominnalliset erot seudun erillisten kes-

kusten välillä ovat pieniä. Seutukaavaliitot ovat kuitenkin 

harkintansa mukaan soveltaneet luokitusta suurilla, lähinnä 
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yli 50 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. Tämä on perusteltua, 

koska tällaiset kaupunkiseudut ovat suunnittelun kannalta 

usein liian suuria kokonaisuuksia. Mikäli esimerkiksi Helsingin 

kaupunkiseutua käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena, ei tässä 

tutkimuksessakaan voitaisi tarkastella erikseen seudun pää- 

keskuksessa ja ympäröivissä alakeskuksissa syntyvää liiken-

nettä. 

Keskusluokitusta varten kaujpunkiseudut on jaettu toiminnalli-

sun osiin eli on erotettu varsinainen pääkeskus ja ympäröi-

vät alakeskakset. Pääkeskuksen muodostaa yleensä selvä 

keskusta-alue, johon suurin osa korkeatasoisista palveluista 

on keskittynyt. Alakeskukset on sijoitettu kukin palvelu-

varustaksensa edellyttämään keskusluokkaan. Esimerkiksi 

Helsingin kaupungin alueella on pääkaupunkikeskuksen ohella 

11 vähintään paikalliskeskustasoista keskusta, ja ko.ko pää- 

kaupunkiseudulla tällaisia keskuksia on yhteensä 36 kappaletta. 

Koska kaikki seutukaavaliitot eivät ole tehneet vastaavaa 

suurten kaupunkiseutujen luokittelua, jouduttiin sellainen 

tekemään eräisiin kaupunkeihin henkilöliikennetutkimaksen 

yhteydessä. Tällöin Tampereelle saatiin 8 ja Turkuun 5 vähin-
tään paikalliskeskustasoista keskusta. 

3.25 Haja-asutusalueet 

Henkilöliikennetutkiniuksen yhteydessä on ollut mandollista 

tarkastella erikseen keskuksia, jotka ovat vähintään keski-

tason paikalliskeskuksia (F2-taso). Kunkin kunnan alempi- 

tasoiset keskukset ja haja-asutusalue muodostavat oman 

alueensa. Koska näillä alueilla asuu yli Lj-0 % koko maan väec-

töstä, on nämä haluttu ottaa mukaan tarkasteluun ja niitä on 
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tässä työssä käsitelty yhtenä keskusryhmänä. Näin on tehty 

myös siksi, että on hali..ttu verrata kuntien sisällä keskusten 

ja haja-asutusalu3iden välisiä eroja matkatuotoksissa. 

Paikalliskeskustason alapuolelle jäävistä keskuksista on tässä 

työssä käytetty merkintää F3-H-tason taajamat. Ne on edelleen 

jaettu ryhmiin oman kuntakeskuksensa keskusluokan mukaan. 

Esimerkiksi merkintä F3-H(L) tarkoittaa F3-H-tason taajamaa, 

joika kuntakeskuksen keskusluokka on D. Tarkoituksena on siten 

ollut verrata myös eri kuntien haja-asutusalueita keskenään. 
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L, ALUEIDEh GEEiROIi'AT H'TKILATKAT 

Lj.1 	Yleistä 

Henkilöliikenne koostuu henkilöiden eri aikoina, eri tarkoi-

tuksessa ja eri tavoin paikasta toiseen tekemistä matkoista. 

Henkilömatkoihin liittyvä inhimillinen päätöksenteko koskee 

yleispiirteisesti seuraavia neljää valintatilannetta: 

- matkan tekeminen tai korvaarninen jollain tr.rcH.n 

(esim, puhelin) 

- matkan kohteen valinta 

- kulkumuodon valinta ja 

- reitin valinta. 

liainituilla valintatilanteilla on keskeinen merkitys nykyisen 

liikenne-ennustemetodiikan kannalta. Liikenne-ennusteiden 

laatiminen jakaantuu nimittäin niitä vastaten seuraaviin 

neljään vaiheeseen: 

matkatuotosten määrittäminen 

- ilikennevirtojen määrittärninen 

- kulkumuotojakautuman määrittäminon ja 

- liikennevirtojen sijoittelu liikenneväylille. 

Uusimmassa liikenne-ennusternetodiikassa ollaan luopumassa 

näistä peräkkäisistä ennustevaiheista, koska oikeanipaa on 

olettaa, että henkilö todellisuudessa tekee kaikkia vaiheita 

koskevat päätökset samanaikaisesti. Käytännössä meillä kui-

tenkin vielä sovelletaan edellä kuvattua nelivaiheista ennus-

ternenotclmää. 
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Matkatuotoksella tarkoitetaan tietyn alueen aikayksikössä 

(tavallisesti vuorokaudessa) generoimia eli synnyttärniä matkoja 

eli sellaisia matkoja, joiden lähtöpaikka on ko. alueella. 

Käsillä olevassa tutkimaksessa matkantekijän asuinkeskusta on 

matkan tapahtumissuunnasta riippumatta aina pidetty sen synty-

keskuksena (generointipaikkana). Tällaisten asuinkeskusperäis-

ten matkojen toista päätä on vastaavasti matkan suunnasta 

riippumatta pidetty kohdekeskaksena (attrahointipaikkana). 

Mainittu käytäntö koskee kaikkia tässä työssä esitettäviä 

tuloksia. Näin on tehty lähinnä siksi, että lopputuloksena 

saataisiin suoraan oikeata suuruusluokkaa olevat liikenne- 

määrät ilman tavanmukaista matkalukujen kandella kertomista, 

joka tarvitaan yleisesti käytetyissä määräpaikkatutkimusten 

rnatkamatriiseissa. 

Esimerkiksi käynti vieraassa keskaksessa (kuva I+.1) lasketaan 

kandeksi niatkaksi, joiden syntykeskus on matkantekijän asuin- 

keskus ja .kohdekeskus vieras keskus. 

Osalla matkoista kumpikaan päätepiste ei ole matkantekijän 

asuinkeskus. Tällöin matkan syntykeskaksena pidetään lähtö- 

1 
1 
1 
1 
1 

keskusta. 

Tietyn alueen matkatuotos riippuu alueella sijaitsevien toi-

rnintojen ja sillä asuvan väestön määrästä ja ominaisuuksista. 

Matkatuotos riippuu myös olemasta olevasta liikennejärjestel-

mästä samoin kuin alueen sijainnista muihin alueisiin nähden. 

Tässä työssä määritetään eri alueiden matkatuotokset henki-

löiden päivittäin tekemien matkojen perusteella, jolloin ole-

tetaan että päivittäisen matkaluvun keskiarvo on vakio. 
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Kuva L.1 	Käynti vieraassa keskuksessa lasketaan 

kandeksi matkaksi, joiden syntykeskus on 

matkantekijän asuinkeskus ja kohdekeskus 

vieras keskus. 

Liikenne-ennusteita laadittaessa matkat tavallisesti jaetaan 

tarkasteltavana olevan alueen kannalta sisäisiin ja ulkoisiin 

matkoihin. Ulkoiset matkat jaetaan edelleen läpikulkumatkoihin 

sekä alkaviin ja Däättyviin matkoihin. Tässä työssä on ulkois-

ten matkojen jako suoritettu kuvassa Lf.2 esitetyllä tavalla. 

Jako on suoritettu yhden kunnan sisällä siten, että keskakset 

ja haja-asutusalue on huomioitu erikseen. Matkojen jako 

liikennevirtaryhmiin on esitetty taulakossa Lf.1. Lisäksi on 

tämän työn yhteydessä ollut mandollista tarkastella niiden 

matkojen määrää, joissa matkantekijän asuinpaikka ei ole 

sijainnut lähtö- eikä määräpaikassa eli tarkastelun kohteena 

olevan alueen ulkopuolella asuvien synnyttämiä matkoja. 



1 
1 
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rn raja 

01 	kunnan päkeskus 

02-25 kunnan muita keskuksia 

2A 	matkat keskuksista oman kunnan haja-asutusalueelle 

2B 	matkat tarkastelualueelta oman kunnan ulkopuolelle 

20 	matkat oman kunnan muihin keskuksiin (02-25) 

2D 	matkat oman kunnan pääkeskukseen (01) 

Kuva L1•  2 	Ulkoisten matkojen jako liikennevirtaryhmiin. 
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Liikonnevirtaryhmä Ko. liikennevirtaryhmään sisältyvät matkat 

0 	kaikki tarkastelualueella synnytetyt matkat 

1 	kaikki tarkastelualueen sisäiset matkat 

2 	kaikki tarkastelualueen ulkoiset matkat 

2A - 2D 	kts. kuva L-.2 

Taulukko L.1 	Katkojen jako liikennevirtaryhmiin 

Henkilöliikennetutkimuksen päivän matkojen haastattelusta 

saatujen tulosten mukaan tekivät 13-ELf -vuotiaat suomalaiset 

v. 197Lf keskimäärin 3 matkaa vuorokaudessa henkeä kohti eli 

yhteensä runsaat 9 700 000 matkaa. Näihin lukuihin sisältyvät 

eri ajoneuvoilla tehtyjen matkojen lisäksi myös kävellen teh- 

d.yt matkat. Eri keskusten sekä keskusten ja haja-asutusalueiden 

välillä tehtiin n. Lf3 % kaikista matkoista. Loput matkoista on 

tapahtunut joko keskusten tai oman kunnan haja-asutusalueen 

sisällä /5/. 

Taulukossa k.2 on esitetty eritasoisissa keskuksissa synnyte-

tyt mat.kamäärät vuorokaudessa tarkastelualueen 1 000 asukasta 

kohti. Taulukosta voidaan havaita, että matkamäärät keskus-

luokissa A D ovat samaa suuruusluokkaa. Taajamatason E 

keskuksissa syntyy selvästi eniten matkoja. Tämä johtunee siitä, 

että E-tason keskusten sijainti ja väestöpohja on koko aineis-

toon nähden poikkeava. Huomattava osa E- sekä myös Fi- ja F2- 

tason keskusten asukkaista on Helsingin tai muiden suurten 

kaupunkien ympäristössä asuvia. E- sekä F1-F2-tason taajamien 

sijainti suurten kaupunkien läheisyydessä kuuluu ilmeisestikin 

niiden keskusten luonteeseen. Alirnpien keskusluokkien taajamat 

eivät tule toimeen yksin, vaan vaativat suuremman keskuksen 

läheisyyttä oman palveluvarustuksensa niukkuuden vuoksi. 
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synty- 
keskuksen 
keskuslk. 

kaikki 
generoi- 
dut 
matkat 

sisiiset' 
matkat 

kaikki 
ulkoiset 
matkat 

matkat oman kunnan 
haja- 	ulko- 	muihin 	pkes- 
asutus- 	puo- 	keskuk- 	kukseen 
alueelle lelle 	in 

tarkas- 
teltuja 
keskuksia/ 
keskuslk. 

haasta-
teltuja 
keskim./ 
keskus 

A 3368 2538 830 3 406 421 - 1 515 
B 2796 2180 616 137 277 202 - 4 192 
C 29I.5 2327 618 122 409 87 - 12 82 
D 2995 2217 778 157 513 108 - 41 130 
E 3902 2425 1450 515 823 64 48 208 7, 

F1-F2 3008 1403 1605 309 890 71 335 302 3 
F3-H(C) 1414 410 1004 - 229 83 692 12 19 
F3-H(D) 204 9 716 1333 - 393 19 921 43 10 
F3-H(E) 1655 801 854 - 290 105 459 200 13 
F3-H(F1-F2) 1083 400 683 - 505 8 170 155 7 
keski- 
määrin 2595 1355 1240 213 641 68 318 - - 

si&iiset 
matkat 

C 	2327 
] 	

Sisältö: Keskusluokan C taajamissa generoidaan keskimäärin 2327  sisäistä 
matkaa / alueen 1000 asukasta / vrk. 

Taulukko 4.2 	Generoitujen matkojen määrät keskusluokittain eri liikennevirtaryhmissä 

sekä otannan määrää kuvaavia tunnuslukuja. 
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Tämä selittää myös näiden keskusten suuren ulkoisten matkojen 

matkaluvun. Keskusten alueellinen sijainti onkin yleensä otet-

tava huomioon tuloksia käytäntöön sovellettaessa. Haja-asutus-

alueilla syntyy selvästi vähiten matkoja ja niisW. samoin kuin 

FI- ja F2-tason keskiiksissa syntyneistä matkoista valtaosa on 

ulkoisia matkoja, koska alueilla ei ole pienen väestötiheyden 

vuoksi sellaista palvelutasovarustusta, joka voisi tyydyttää 

asukkaiden tarpeet, vaan palveluja on haettava kunnan ylempi- 

tasoisista keskuksista. 

Oman kunnan haja-asutusalueelle sekä oman kunnan ulkopuolelle 

tehdään runsaimmin matkoja alemman tason keskuksista. Kunnan 

muihin kuin päkeskukseen suuntautuvat matkat puolestaan syn-

tyvät pääasiassa ylemmän tasoisissa keskuksissa. Matkalukujen 

suuruuteen keskusluokissa A ja B vaikuttaa myös se, että kun-

nissa, joissa on tämän tason keskus, on myös runsaammin alemman 

tason keskuksia matkakohteina kuin muilla kunnilla. Matkaluvut 

oman kunnan pääkeskukseen puuttuvat keskusluokilta A - D 

johtuen siitä, että ne melkein poikkeuksetta itse ovat oman 

kuntansa päökeskuksia. 

Taulukossa 1.3 on esitetty matkan syntykeskaksen ulkopuolella 

asuvien henkilöiden generoimien matkojen %-osuudet eri liiken-

nevirtaryhmissä. Käytännössä tämä prosenttiluku kertoo, miten 

monta prosenttia matkoista kuuluu sellaisiin i.atkaketjuihin, 

jotka ulottuvat oman alueen ulkopuolelle. Keskusluokissa A ja B 

nämä osuudet ovat 1 .5 - 2 % efi hieman suurempia kuin muissa 

keskusluokissa. Syynä tähän on ilmeisesti kanden ylimmän keskus- 

luokan palvelutasovarustus, joka houkuttelee väestöä lähi- 

alueelta suuremmassa määrin kuin muilla taajamatasoilla. 
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1 • • syntykeskuks en Litkennevirtaryhmä 

• keskusluokka 0 1 2 2A 2B 2C 2D 

A 1.7 1.6 1.8 - 2.1 1.6 - 
I B 

c 
1.5 1.5 1.6 0.3 1.8 2.2 - 
0.7 0.6 1.1 0.6 1.2 0.6 - 

D 0.7 0.7 0.9 0.7 1.1 0.7 - 
1 2 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 0.8 0.7 

F1-F2 0.7 0.5 0.9 1.0 1.1 0.8 0.6 
F3-R 0.7 0.5 0.9 - 1.1 0.8 0.6 

I 	Taulukko 4.3 	Taajaman ulkopuolella asuvien henkilöiden 

eneroimien matkojen prosentuaalinen osuus 

I 	
eri liikennevirtaryhmistä matkan syntykes- 

kuksen keskusluokan mukaan. 

1 
4.2 Natkatuotosmallit 

1 	4.21 Yleistä 

I 	
Edellä esitettiin synnytettyjen matkojen kokonaismäärä eri 

tasoisi'sa keskuksissa. Koska saman keskusluokan sisälläkin 

1 

	

	keskusten ominaisuudet vaihtelevat melkoisesti, ei tämä vielä 

anna riittävää kuvaa siitä, kuinka paljon tietyssä nimetyssä 

1 	keskuksessa generoidaan matkoja. 

aineiston perusteella on tässä osatutkimuksessa siksi laadittu 

1 	matemaattisia regressiomalleja, joiden avulla voidaan vioida 

1 	tietyssä keskuksessa generoituja matkoja. Matkatuotosmallit 

koskevat matkojen kokonaismäärää käytetystä kulkutavasta riip-

pumatta. Eri kulkutavoilla suoritettujen matkojen määrää 

voidaan arvioida luvussa 5 esitettyjen kulkutapajakautumaa 

1 	koskevien tulosten perusteella. 

1 
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1 	L1. .22 LtUtiainoisto ja sen rnuokkaus 

Alueittaisten matkatuotosmallien laadinta perustuu 

1 	 havaittuja rnatkaznääriä 

1 	- keskusten väestön ominaisuuksia ja 

keskusten maantieteellistä sijaintia 

koskeviin tietoihin. 

Aineiston laajuudesta johtuen sen käsittely sekä mallien 

laadinta on suoritettu. UNIVAC 11 0 -tietokoneella. 

1 
NatkarnLi2riä sekk itse matkoja koskevat tiedot on saatu hen-

1 	kilöliikennetutkimuksen päivän matkojen haastattelun tulok- 

sista, jotka perustuvat 12 000 suomalaisen antamiin tietoihin 

1 	päivittäisistä matkoistaan. Nämä tiedot on koottu matkamat- 

riisiin. 

I 	
Keskusten asukaslukutiedot hankittiin tilastokeskuksen suo- 

nittamasta vuoden 1970  väestölaskennasta. Samassa yhteydessä 

1 	saatiin myös muuta keskusten väestöä koskevaa tietoa, kuten 

vdesthn ikkjakauma, keskimääräinen tulotaso, sosiaaliryhmä-

1 	jakauma sekU ammatissa toimivan väestön määrä ja elinkeino- 

i akauma. 

1 
Tilastokeskus toimittaa väestölaskentatietoja tilaajan halua- 

1 

	

	maila aluejaolla. Tiedot ovat olemassa peruskartan kartta- 

koortinaatiston makaisista ruuduista, jolloin ruutuja yhdis- 

• 	 telemällä on mandollista päästä haluttuun aluejakoon. Keskus- 

alueet rajattiin tie- ja vesirakennushallituksen tutkimus- 

toimistossa 1 km :n peruskarttaruutujen avulla. Pajaus on 

ollut varsin tiukka, sillä keskusalueeksi on luettu vain selvä 

taajama-asutus. Keskusten karttakoordinaattien perusteella 
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saatiin tilastokeskukselta halutut tiedot valmiiksi maneetti-

nauhallo tallotettuina. 

Alueiden sijaintia koskevina tietoina on käytetty tarkaste:L-

tavan keskuksen etäisyyttä lähimpään ylempitasoiseen keskuk-

seen sekä etäisyyttä lähimpään kunkin keskusluokan taajamaan. 

Lisäksi jokaiselle tarkasteltavalle alueelle on laskettu ns. 

sijaintitekijä ko. aluetta ylempien keskusluokkien suhteen, 

kaikkien keskusluokkien suhteen erikseen ja kokonaissijainti-

tekijä, joka on viimeksi mainittujen summa. Keskuksen i 

sijaintitekijä tason k keskusten suhteen laskettiin kaavalla; 

(k) 	 (1) 

j .7/i 

	

missä 	taajanian ± sijaint±tekijä k-tason keskusten 

suhteen 

	

A 	keskuksen j asukasluku 

	

d 	taajamien ± ja j välinen etäisyys 

	

P 	potenssi 

	

n 	k-tason keskusten lukumäärä 

Keskuksen i kokonaissijaintitekijä lasketaan eri tasojen 

suhteen laskettujen sijaintitekijöiden summana: 

	

3. 	A. d±. 	 (2) 
j-.1 	3 

j 1 ± 

	

missä iJ 	keskusten lukumäärä yhteensä 

Keskuksen vetovoimaa kuvaamaan on otettu asukasluku. Eri 

matkantarkoitusryhmissä vetovoimaa voitaisiin kuvata eri muut-

tujilla. Esimerkiksi työmatkoilla työpaikkojen lukumäärä olisi 

luonnollinen vetovoiman kuvaaja. Helppokäyttöisenä ja onnustet-

tavissa olevana voitaneen asakaslukua kuitenkin pitää sopivana 
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saatiin tilastokeskukselta halutut tiedot valmiiksi maneetti-

nauhalle tallotettuina. 

Alueiden sijaintia koskevina tietoina on käytetty tarkastel-

tavan keskuksen etäisyyttä lähimpään ylempitasoiseen keskuk-

seen sekä etäisyyttä lähimpään kunkin keskusluokan taajamaan. 

Lisäksi jokaiselle tarkasteltavalle alueelle on laskettu ns. 

sijaintitekijä ko. aluetta ylempien keskusluokkien suhteen, 

kaikkien keskusluokkien suhteen erikseen ja kokonaissijainti-

tekijä, joka on viimeksi mainittujen summa. Keskuksen i 

sijaintitekijä tason k keskusten suhteen laskettiin kaavalla; 

• • (') 

fl 	 p A 	d 	 (1) 

missä taajian i sijaintitekijä k-tason keskusten 

1 suhteen 

A. keskuksen j asukasluku - 	taajamien i ja j välinen etäisyys I P - 	potenssi 

n k-tason keskusten lukumäärä 

Keskuksen i kokonaissijaintitekijä lasketaan eri tasojen 

1 suhteen laskettujen sijaintitekijöiden summana: 

1 Sj A 	 (2) 

1 
1 missä keskusten lukumäärä yhteensä 

1 	Keskuksen vetovoimaa kuvaamaan on otettu asukasluku. Eri 

I matkantarkoitusryhmissä vetovoimaa voitaisiin kuvata eri muut-

tujilla. Esimerkiksi työmatkoilla työpaikkojen lukumäärä olisi 

luonnollinen vetovoiman kuvaaja. Helppokäyttöisenä ja onnustet-

tavissa olevana voitaneen asukaslukua kuitenkin pitää sopivana 

1 
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keskuksen vetovoian kuvaajana. Asukasluvun valintaan vaikut-

taa myös se, että kaikkia matkan tarkoitusryhmiä tarkastel-

laan tässä työssä yhdessä. Etäisyysfunktioksi on valittu 

muotoa f(d) 	d oleva lauseke. Tätä muotoa olevan funktion 

on aikaisemmissa henkilöliikennetutkimaksen tutkimuksissa 

todettu kuvaavan varsin hyvin etäisyyden vaikutusta matka- 

lukuun keskusten välisessä liikenteessä. 

Potenssin P arvoiksi eri yhteysväleillä on lähinnä aikaisemmissa 

tutkimuksissa suoritettujen kokeilujen perusteella määritetty 

taulukossa L.Lf esitetyt luvut. 

B C D E F 

A 	-1.60 -1.80 -2.10 -2.kO -2.65 
B 	-1.50 - 1.50 -1.50 -1.60 -2.10 
C -1.35 -1.Lj-0 -1.L}.5 -1.50 
D -1.30 -1.30 -1.55 
E -1.LfO - 1.90 
F -2.00 

Taulukko Lf.Lf 	Potenssin P arvot sijaintitekijälausekkeissa 

(1) ja (2) eri keskusluokkien välillä. 

Etäisyytenä kanden keskuksen välillä on käytetty linnuntie-

etäisyyttä, jonka laskemiseksi kaikille tasoa F2 tai sitä 

ylemmille keskuksille on määrätty koordinaatit. Tätä alemmille 

taajarnatasoille oli haja-asutusalueelle ei alueen laajuuden 

vuoksi ole voitu määrittää yksiselitteisiä koordinaattiarvoja. 

Haja-asutusalueet ovat siksi saaneet sijaintitekijöikseen oman 

kuntakeskuksensa sijaintitekijöiden arvot. Tosin jonkin yksit-

täisen kunnan kohdalla voi sattua niin, että haja-asutusalue 

ei ole yhtenäinen vaan jakaantuu alueellisesti kahteen tai 

useampaan osaan. Tämän johdosta liitteessä 7.Lf esitetyt 

1 
E. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EI 
1 
EI 
1 
1 
1 
1 
1 
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tietyn keskusluokan ja sitä vastaavan haja-asutusalueen keski-

määräiset sijaintitekijät poikkeavat toisistaan. 

atkatuotosmallien muodostamista varten on edellä kuvattu 

aineisto koottu yhdeksi tiedostoksi, taajamatiedostoksi. 

Tiedosta sisältää mainittujen lähtötietojen lisäksi tiedot 

matkamääristä eri liikennevirtaryhmissä, kulkutapajakautumasta 

sekä matkan tarkoituksesta. Kuvassa L-.3 on esitetty taajarna-

tiedoston muodostamisprosessi. Tiedosta on laadittu HYLPS-

ohjelmistolle /2/ soveltuvaan muotoon, koska sen käsittely 

myöhemmässä vaiheessa on suoritettu kokonaisuudessaan tätä 

ohjelmistoa käyttäen. 

Taajamatiedoston tietuekuvaus matkatuotosmallien laadinnassa 

käytettyjen selittävien muuttujien osalta on esitetty liit-

teessä ö. Tietuenumerointi vastaa jäljempänä käytettyä selit-

täjien numerointia. 

Liitteissä 7.1 - 7.5 on esitetty taajamatiedoston selittävien 

muuttujien keskiarvot ja hajonnat taajamatasoittain taulukko- 

muodossa. Taulukoita tarkasteltaessa havaitaan, että jakaumissa 

(ikä, ammatti, sosiaaliryhmä jne.) eri osuuksien yhteenlaskettu 

summa on pienempi kuin 100 %. Tämä johtuu siitä, että tilasto-

keskuksen toiniittamassa väestönauhassa on kaikissa taulukoissa 

ollut tässä työssä esitettyjen luokkien lisäksi ryhmä tunte-

maton, joka puolestaan on seurausta siitä, että väestölasken-

nassa saadut kyseistä henkilöä koskevat tiedot ovat olleet 

puutteellisia tai esimerkiksi työpaikkakuntaa koskeva tieto 

ei ole sisältynyt tässä työssä käytettyyn jakoon. Näin on 

tapahtunut esimerkiksi kauppamatkustajien kohdalla, jotka 

työskentelevät kotikuntansa lisäksi muissa kunnissa. Taajama- 

1 
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kes.kusten keskusiLuokat 
ja koordinaatit 

tilastokeskukselta 
saadut väestötiedot 	 henkii ö liikenne - 

tutkimuksen 
matkatiedosto 

sijaintitekijöiden laske-
minen ja lisääminen 
väestönauhaan 

matkamatriisin 
muodosta- 
minen 

keskuskohtaiset 
väestötiedot ja 

sijaintitekijät 

matkamatriisi 

taajamatiedoston 
muodostaminen 

taajamatiedosto 

Kuva Lf.3 	 Taajamatiedoston muodostaminen 
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tiedostoon ei ole otettu mukaan näitä tuntemattomia ryhmiä, 

koska niiden mukana oleminen rnatkatuotosmalleissa ei tunnu 

kovin mielekkäältä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että 

jakaurnat kaikkien ryhmien kohdalla ovat sikäli oikeat, että 

osuuksien väliset suhteet pitävät paikkansa. Siksi niitä 

voidaan perustellusti pitää kunkin keskusluokan ominaisuuksia 

kuvaavina tekijöinä. 

).23 Mallien laadinta 

Liikenne ilminLi on monimutkainen ja vaikeasti lähestyttävä 

1 	käsite, koska ns. selittävien muuttujien laatu ja lukumäärä 

on hyvin epämääräinen. Siksi matkatuotoksia tutkittaessa jou-

1 	dutaan suorittamaan joukko yksinkertaistuksia, muun muassa 

rajoittamaan selittävien muuttujien lukumäärää, eli toisin 1 	sanoen on laadittava matemaattinen matkatuotosmalli. 

1 	Tässä työssä pyrittiin muodostamaan eritasoisten taajamien 

I 	generoimille matkoille lincaarinen regressiomalli, joka ylei- 

sesti on muotoa: 

1 	Y = a0  + a 1  x 1  + a2x2  + ... 1- 

missä Y 	generoitujen matkojen määrä 

1 	a 
matkojen määrää selittävä muuttuja 

Kullekin keskusluokalle ja suurimmille liikennevirtaryhmille 

1 	laadittiin omat mallit, joissa selittäjinä (xi)  ovat gene- 

rointitaajaman väestöä ja sijaintia kuvaavat muuttujat. 

1 
Mallien laatimista varten on taajamatiedostosta laskettu 

1 

	

	keskiarvot ja hajonnat sekä keskinäiset korrelaatiot kaikille 

muuttujille eri taajamatasoilla. Tässä yhteydessä on huomattava, 

1 
1 

n 

[1 
n 
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että alimmilla taajamatasoilla tietyn alueen yksittäiset 

havainnot ovat melko sattumanvaraisia, sillä näistä saatuja 

havaintoja saattaa olla vain yksi tai kaksi kappaletta. Tutki-

muksen otanta on kuitenkin suoritettu niin, että kutakin kes-

kusluokkaa koskevat havaintojen keskiarvot matkarnäärien osalta 

ovat todellisuuspohjaisia. Sen sijaan kulkutavan ja matkan 

tarkoituksen suhteen on tuloksiin edellä mainitusta syystä 

suhtauduttava varoen. 

Ennen lopullisten mallien muodostamista suoritettiin aineis-

tosta muutamia koeajoja, joiden tarkoitus oli selvittää eri 

liikennevirtaryhrnissä sekä eri taajamatasoilla ne muuttujat, 

jotka parhaiten selittävät generoitujen matkojen määrää. 

Ensimmäisten koeajojen perusteella valittiin seuraavaa las-

kentakierrosta varten kuhunkin malliin 2-3 pakollista selit-

täjää, joiden valinnassa kiinnitettiin huomiota loogisuuteen, 

ennustettavuuteen ja pieneen keskinäiseen korrelaatioon. 

Lisäksi pakolliset selittäjät valittiin siten, että samaa 

ominaisuutta (ikä-, amniattijakauma, sijaintitekijä jne.) 

kuvaavia pakollisia selittäjiä sai kussakin mallissa olla 

korkeintaan yksi. Tarkoituksena oli myös, että kaikkien kes-

kusluokkien malleissa käytettäisiin pääosin samoja selittäjiä. 

Pakollisten sel±äjien käyttö osoittautui kuitenkin huonoksi 

ratkaisuksi, koska mallien selitysasteet ensimmäisiin koe-

ajoihin verrattuna laskivat. Tämä viittaisi siihen, että kul-

lakin keskustasolla on omat matkojen määrään vaikuttavat te-

kijänsä, jotka ovat nimenomaan sille tasolle tunnusornaisia. 

Koska tämän tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää myös 

seutusuunnittelussa, pyydettiin seutukaavaliittojen edustajilta 

heidän lausuntonsa tutkimuksen suorittamisesta ja aineiston 
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käsittelytavasta. Tällöin kävi ilmi, että liitteessä 6 es-

tetyn niuuttujaluettelon ammattiryhmäjako oli seutucuunnitte-

lussa käytettäväksi liian tiuha. Nämä muuttujat yhdistettiin 

niin, että lopullisissa malleissa on käytetty jakoa maa- ja 

metsätalous-, teollisuus- ja palveluamniatteihin. Tämän jaon 

puitteissa on seutakaavaliitoilla paitsi tiedot nykytilan-

teesta myös ennusteet tulevaisuuteen. 

LoDullisten mallien laadinnassa ei edellä mainituista syistä 

käytetty pakollisia selittäjiä. Kunkin mallin selittäjiä ra-

joitettiin kuitenkin niin, ettei niissä voinut esiintyä 'tei-

toivottuja selittäjiä. Esimerkiksi väestön sosiaaliryhmäjako 

todettiin vaikeasti ennustettavaksi, ja siksi se jätettiin 

pois lopullisista inalleista. Ikäluokkamuuttujien kohdalla va-

littiin se selittäjä, joka aikaisemmissa malleissa parhaiten 

selitti matkalukuja. Samassa tarkoituksessa myös yhdistettiin 

vierekkäisiä ikäluokkia, joiden yhteisvaikutaksella pyrittiin 

saamaan esiin jokin tietty väestöryhmä. Esimerkiksi ikäluokat 

13-19 ja 2O-9 vuotiaat yhdistämällä haluttiin kuvata koulu-

laisten ja opiskelijoiden vaikutusta. 

Keskusluok.kakohtaisten mallien lisäksi tarkasteltiin koko 

aineistoa yhdessä. Tällöin käytettiin mallien yhtenä selit-

täjänä taajaman keskusluokkaa. Mallit laadittiin erikseen kai-

kille generoiduille matkoille, keskusten sisäisille ja ulkoi-

sille matkoille, oman kunnan ulkopuolelle suuntautuville mat-

koille sekä näiden liikennevirtaryhmien sisällä eri matkan 

tarkoitusryhmille. 

Koska taajamat ovat jakaantuneet keskusluokkiin siten, että 

ylimmissä keskusluokissa taajamia on vähän ja alimmissa vas- 
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1 	taavasti runsaasti, tulevat ylimmillä taajamatasoilla selittäjien 



- 37 - 

ja selitettävien väliset korrelatiot niin suuriksi, että 

mallien selittäjmäärä alimpiin tasoihin verrattuna on pieni. 

Esimerkiksi taajamatasolla B kaikkien generoitujen matkojen 

ja sijaintitekijän tason D suhteen välinen korrelaatio on 

P 	-0.999.  Kuvassa Lf.!f on esitetty kyseisten muuttujien 

havaintoarvot B-tason keskuksissa. Taajamatasolla E kaikkien 

generoitujen matkojen korrelaatio parhaimman sijaintitekijä-

rnuuttuan kanssa on enää P = -0.035. Tällöin on selvää, ettei 

keskusluokan B mallia laadittaessa voida ottaa mukaan useita 

muita selittäjiä, koska vapausasteet eivät riitä. Alemmilla 

taajamatasoilla, joilla korrelaatiot ovat pienempiä ja havain-

toarvoja enemmän, tulee malleihin mukaan useampia selittäjiä. 

Jotta malleille asetettu ehto niiden käytön vaivattomuudesta 

tulisi toteutetuksi, on selittäjien määrä kussakin mallissa 

rajoitettu korkeintaan kuuteen muuttujaan. 

3 74( 
OULU 

310: 

KUOPIC 

2531 

TURKU 

8O 

TAMPE 

AS/VRK 

7 	 6 	 26 	 39 	: SIJAINTITEI'IJ TASON 
D SUHTEEN/I000 

Kuva k.+ 	Kaikkien generoitujen matkojen ja sijaintitekijän 

tason D keskusten suhteen välinen korrelaatio 

keskusluokassa B. 



- 38 - 

Keskusluokalle A sekä F3 -H(A) -tason taajamalle eli pääkaufuriki-

keskukselle sekä Helsingin alueella oleville luokittelematto-

mille keskuksille ei ole laadittu matkatuotosnialleja, koska 

keskuksia kummassakin luokassa on vain yksi. F3-H(B) -tason 

taajaniille ei myöskään ole laadittu malleja, koska tästä 

taajaniatasosta saadut keskiarvotulokset olivat noin kandeksan-

kertaisia muuhun aineistoon nähden ja siksi ilmeisen virheel-

lisiä. Virhe on oletettavasti syntynyt jo tilastokeskukselta 

taajamien väestötietoja pyydettäessä, jolloin taajamakoordi-

naatit ovat olleet virheellisiä. Samasta syystä on myös jo 

tätä työtä edeltäneessä 011i Mökelä diplomityössä jouduttu 

hylkäämään joitakin taajamia koskevat tiedot. 

Samaa selitettävää kuvaavia malleja on laadittu useampia. 

Saatavilla olevan lähtöaineiston runsaudesta riippuen voidaan 

käyttää joko yksinkertaisia kaikille keskusluokille yhteisiä 

tai näitä tarkempia ja useampia selittäjiä sisältäviä keskus-

luokkakohtaisia malleja. 
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4.3 Kaikki generoidut matkat 

4.31 Keskiarvotuloksia 

Kuvassa 4.5 on esitetty kaikki generoidut matkat keskusluokit-

tain. Henkilöliikennetutkimuksen mukaan tehtiin maassamme 

vuonna 1974  keskimäärin  3 matkaa/henkilö/vrk /6/. Kuvan 4.5 
mukaan paikalliskeskustasoa eli F1-F2-tasoa korkeammissa kes-

kuksissa synnytettiin likimain tämä matkamäärä. Poikkeuksen 

muodostaa keskusluokka E, jossa matkaluku on lähes 4 matkaa/ 
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henkilö/vrk. Haja-asutusalueilia eli F3-H-tason  keskusryhniässä 

matkamäärät ovat selvästi keskiarvoa pienempiä. Kuvassa L-.5 on 

esitetty kokonaismatkalukujen lisäksi ulkoisten ja sisäisten 

matkojen suhteelliset osuudet. 

A 	B 	C 	D 	E 	FI-F2 	F3-H 	F3-H 	F3-H 	F3-H 

	

(C) 	(D) 	(E) 	(FI-F2) 

GENEROINTITAAJAMAN KESKUSLUOKKA 

Kuva Lf.5 	Generoitujen matkojen kokonaismäärä keskusluokit- 

tain sekä jako keskusten sisäisiin ja ulkoisiin 

matkoihin (%). Luku pylvään yläpuolella ilmaisee 

matkojen kokonaismäärän (matkaa/alueen 1000 asu-

kasta/vrk). 
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4.32 Mallit 

Helpoin ja yksinkertaisin tapa arvioida tiettyyn keskusluokkaan 

kuuluvassa taajamassa generoitujen matkojen suuruusluokkaa on 

käyttää joko taulukon 4.2 tai kuvan 4.5 keskiarvotuloksia. 

Samaan keskusluokkaan kuuluvat taajamat eroavat toisistaan 

kuitenkin niin paljon, ettei keskiarvotulosten tarkkuus yksit-

täisissä tapauksissa yleensä ole riittävä. 

Mikäli halutaan tutkia useampien keskusten iiatkatuotoksia 

samanaikaisesti, tulisi matkatuotosmallien selittäjien olla 

kaikissa tapauksissa samoja, jotta lähtöarvojen hankinta olisi 

1 	helppo suorittaa. Tätä tarkoitusta varten on koko aineistosta 

I laadittu malli siten, ettei keskusluokkia ole erotettu toisis- 

taan, vaan mallin selittäjänä on käytetty matkan syntykeskuksen 

1 	keskusluokkaa. Näin on kaikille generoiduille matkoille saatu 

malli: 

Y = -6730 - 126x2  + 448x 158  

Y 	- kaikki generoidut matkat (matkaa/alueen 1000 asukasta/ 

vrk) 

generointitaajaman keskusluokka 

= generointitaajaman 30-49 vuotiaiden henkilömäärä 
pro sen t t eina 

Mallin selitysaste on S = 96.9. Mallin koknaiskorrelaatio-

kerroin saadaan lasketuksi selitysasteen neliöjuurena eli 

= 3/100 	0.984. 

Eri keskusluokkia vastaavat eli selittäjän x 2  lukuarvot eri 

esitetty taulukossa 4.6. 
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keskus- xralleissa käy- haja-asutusalue malleissa käy- 

luokka tetty lukuarvo (kuntakeskus) tetty lukuarvo 

B 2 

C 3 F3-H(C) 15 

D 4. F3 -H(D) 12 

E 5 F3-H(E) 15 

F1-F2 6 23 -H(F1 --F2) 16 

Taulukko 5.6 	katkatuotosmalleissa käytetyn keskusluokka- 

niuuttujan lukuarvot 

Vaikka edellä esitetty malli jo kattaakin koko tarkastelu- 

aineiston, on kaikille keskusluokille laadittu myös omat mallit. 

Täin on tehty siksi, että eri keskusluokkia kuvaavat ominai-

suudet tulisivat paremmin esiin. Lisäksi taajamat kussakin 

keskusluokassa ovat homogeenisempia kuin koko aineistossa. 

Tämän vuoksi koskusluokkakohtaisia malleja voitaneen selitys- 

asteista riippumatta pitää tarkempina kuin koko aineistosta 

laadittua mallia. 

Kuvan Lj-.L. mukaan kaikkien generoitujen matkojen ja sijainti- 

tekijän D-tason keskusten suhteen välinen korrelaatio keskus- 

luokassa B on R = 0.999. Tällä perusteella B-tasolle laadittu 

malli on 

1 	
1+156 - 60x 

1 	 3 	99.8 

1 	kaikki generoidut matkat keskusluokassa B (matkaa/ 

alueen 1000 asukasta/vrk) 

x 	r;enerointitaajaman sijaintitekijä D-tason keskusten 

suhteen / 1000 

Käytetyn selittäjän ennustaminen saattaa olla hankalaa, joten 

keskusluokan L taajasille laadittiin my.5 c toinen salli: 
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96LL - 121x 1 6 0  - 39x161 

= 99.9 

generointitaajaman teollisuusammateissa toimivien 

osuus ammatissa to: Lmivan väestön määrästä 

gonerointitaajaman palveluammateissa toimivien osuus 

matisoa toimivan väestön määrästä 

Alemmissa keskusluokissa tarkasteltavien taajamien lukumäärä 

kasvaa ja matkalukujen hajonnan selittämiseksi on käytettävä 

yleensä enemmän selittäjiä kuin B-tasolla. Seuraavassa on 

esitetty B-asoa alempien keskusluokkien mallit. Malleissa 

käytetyt rnuuttujat on selitetty malliluettelon jäljessä. 

kaikki generoidut matkat keskusluokassa ± (matkaa/ 

alueen 1000 acukasta/vrk) 

= 9?9i - 515x3 ± 11x3 - 	- 	9xL - 1)5 1 6 0 

3 	98.6 

11015 + 	- 99- 	- 1 O::L4 

= 85.3 

m 872x3 + 9Lj5x 12  + 337x 1  

3 = 9k.2 

F1-F2 = -9791 + L170x..- + 

o9.2 

haja-asutosalue ]T5H 

Y () 	5( ± iSoäx1 1 - 	°39 
5 = 86.5 

1J9L9 - S?9XL + 1018x 10  - 858x29  + 195x 7  

3 	89.8 
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96711+ - 1L21x12 - 612x13 + 

S 	91.2 

(F1-F2) 	7723 - 119x12 - 11x23  + l.7x)2  

1$ 	91.0 

iaI1eissa esiin hyvät seuraavat eneroiLtitaajaman ominujsuLL:cja 

kuvaavat selittbljät: 

= asukasluku / 1000 
= 13-19 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

= 30-39 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
= 50-61+ vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

yli 65 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
= miesten prosenttiosuus 

x 13 	ammatissa toimivien henkilömäärä prosentteina 

X1L 	maa- ja metsätalousammateissa toimivien osuus amrnc.- 

tissa toimivan väestön määrästä 

niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden 

työpaikka on asuinkunnassa 

niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joi(eu 

työpaikka on asuinkunnan ulkopuolella 

väestön keski-ikä 

sijaintitekijä ylempien tasojen suhteen / 1000 

sijaintitekijä tason B suhteen / 1000 

sijaintitekijä tason D suhteen / 1000 

etäisyys lähimpään ylenipitasoiseen keskukseen 

= teollisuusammateissa toimivien henkilömäärä prosent-

toina 

Keskusluokissa 0 - E ikäryhmämuuttujista on merkitsevin 

30-39 vuotiaiden osuus. F1-F2-tasolla tulee esiin koululaiston 

eli 13-19  vuotiaiden vaikutus. Tämä johtuu siitä, että koulut 

sijaitsevat ylempierL keskuslu%ikkien taajamissa. Haja-asutus-

alueella on merkille pantavaa vanhimpien :Lkäryhmien matkalukuja 

lisäävä vaikutus. On kuitenkin huomattava, etteivät selittäjien 

etumerkit aina välttämättä kerro sitä, minkä luonteinen on ko. 

selittäjän vaikutus. On sanoen mandollista, että malleissa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



LL 

1 
1 	

esiintyy myös muuttujia, joiden ainoa mur1itys on keskusluokan 

• 	sisällä olevien taajamien erottaminen toisistaan, eikä niinkään 

1 	lopullisen tuloksen selittäminen. Lisäksi selittäjien etumerkki 

riippuu ratkaisevasti siitä, onko mallin vakiotermi positii-

1 	vinen tai negatiivinen. 

Ammatissa toimivan väestön merkitys matkatuotoksiin on suuri, 

koska F3 -H(D) -tasoa lnkuunottamatta kaikissa malleissa on 

mukana jokin tätä väestöryhää kuvaava selittäjä. 

Edellisten selittäjäryhmien lisäksi esiintyy malleissa hieman 

sattumanvaraisesti miesten osuus taajaman väestöstä sekä 

1 	asaslu:u-, etäisyys- ja sijaintitekijämuuttujia. 

1 
1 
1 	Keskusten sisäiset matkat 

L.L1 Keskiarvotuloksia 

1 	Taulukosta )+.2  ilmenee keskusten sisäisten matkojen keskimää- 

räiset lukumäärät keskusluokittain. Matkaluvut keskusluokissa 

A - E ovat likimain samaa suuruusluokkaa eli 2.2 - 2.5 matkaa/ 

herikilö/vrk. Keskusluokassa F1-F2 ja haja-asutusalueella 

1 	matkaluvut sisäisten matkojen osalta putoavt jyrkästi. 

1 	Kuvassa Lf.5 on esitetty sisäisten matkojen osuus kaikista 

generoiduista matkoista. Voidaan selvästi havaita, että kes-

kusten sisäisten matkojen osuus lisääntyy keskusluokan kas-

vaessa. Tämä on luonnollista, sillä mitä korkeampi taajaman 

1 

	

	koskusluokka on sitä enemmän se pystyy tarjoamaan palveluja 

omalla alueellaan. 
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Koko aineistosta laadittu kaikille keskusluokille yhteiseksi 

malliksi saatiin 

y = 5L76 - i86x - 158x7  

Y 	generointitaajaman sisäiset matkat (matkaa/alueen 

1000 asukasta/vrk) 

= generointitaajaman keskusluokka (kts. taul. 1+.6) 
= generointitaajaman 20-29 vuotiaiden henkilörnäärä 
prosentteina 

Seuraavassa on esitetty kullekin keskusluokalle erikseen laadi-

tut sisäisten natkojen rnatkatuotosmallit. 

sisäisten matkojen määrä keskusluokan i taajamassa 
- 	 (matkaa/alueen 1000 asukasta/vrk) 

= 5122 + 9.2x37  - 79x160 
fl 

- 

= 106339 - 119x - 1135x12 - L88x 1 7 - 26x27 + 	32 
- 91x 161  

5 	9Q • L. 

1L73 + l9)X lL  + SSXL2 
- 
- 

= 
- 36788 ̂  603x8 + 621x 12  + 278x 14  

- 

	

Fl-F2 	- 8993 + 387x6  + 130x 13  

	

5 	91.L- 
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1 	haja-asutusalue F3 -i- 

1 	Y (0)  = 271 + 	+ 200x 13  - 20x23  - 133x29 - 0.5x-0 

- 7.2x 

S = 95.:5 

L(D) = - 12Lf28 - l4lxk + 173x 29  + 2.5x32 + L.lx31  + 260x 1 - 9  

3 = 78.3 	= 0.85 

(E) 	619Lj-3 - 1026x 12  - 250x 13  + 16x35  

- 

(F'1-F2) 	3126 - Ljifx12 - 7.2x 23  

$ = 81.6 

1•al1eissa on käytetty seuraavia generointitaajamaa kuvaavia 

se].ittäjiä: 

= asukasluku / 1000 

13-19 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
= 30-39 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
= miesten prosenttiosuus 

ammatissa toimivien henkilömäärä prosentteina 

maa- ja metsätalousammateissa toimivien osuus aa-

tissa toimivan väestön määrästä 

niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden 

työpaikka on asuinkunnassa 

väestön keski-ikä 

- väestön keskimääräiset valtionveron alaiset ansio- 
-) 0 

tulot 

- etäisyys tason A keskukseen 

= etäisyys tason (i keskukseen 

= etäisyys tason E keskukseen 

x37 	etäisyys tason F1-F2 keskukseen 

- sijaintitekijä tason B suhteen / 1000 

13-29 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
x , -i teollisuusammateissa toimivien osuus ammatissa toimi-isO 

van väestön määrästä 

palveluammateissa toimivien osuus ammatissa toimivan 

vaoston eiaarasta 
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Kaikkien deneroitujen matkojen kohdalla havaittiin sijainti- 

tekijöiden selvä vaikutus rnatkalukuihin. Sisäisten matkojen 

osila sijaintitekijöiden sijasta malleissa esiintyvät otäi-

syysmuuttujat. Luonnollista onkin, että mikäli gencrointi-

taajaman liheisyydessä on runsaasti muita taajamia, joissa 

matkan tarkoitus voidaan tyydyttää, kilpailevat ne voimakkaasti 

lähtötaajaman kanssa matkan sauntauturniskohteena. Varsinkin 

kevyen liikenteen matkoilla, joita sisäisistä matkoista on 

yli puolet, etäisyydet määräpaikkaan ovat varsin merkittäviä. 

Amuattiryhmien vaikuus on sisäisilläkin matkoilla suuri, 

sillä jokin ammatissa toimivaa väestöä kuvaava selittäjä on 

mukana kaikissa malleissa yhtä lukuunottamatta. 

Ikäryhmämuuttujista voidaan havaita, että keskusten sisäisLen 

matkojen malleissa esiintyy ainoastaan kolmeen ikäluokkaan 

liittyviä selittäjiä. Nämä ikäluokat sijoittuvat 13 ja 39 

ikävuoden väliin. 

Lf .5 Keskusten ulkoiset mabkat 

L.51 Keskiarvotuloksot hes.kusluoiit ain 

Ulkoisten matkojen suhteellinen osuus kaikista eneroiduista 

matkoista kasvaa kuvan Lf.5  mukaan generointitaajemari keskus- 

luokan laskiessa. F1-F2-tason taajamissa ja haja-asutus-

alueella ulkoisten matkojen osuus on jo yli puolet kaikista 

matkoista, Kuvassa Lf.6 on esitetty generoitujen ulkoisten mat-

kojen kokonaismäärät keskusluokittain sekä liikennevirtaryhmien 

2A - 21) (vrt, kuva 1.2) suhteelliset osuudet. 

1 

1 
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GENEROINTITAAJAMAN KESKUSLUOKKA 

ESIM. PYLVÄS E 

361 MATKAT ØMAN KUNNAN HAJA-ASUTUSALUEELLA (2A) 

_____ ATKAT OMAN 	KUNNAN ULKOPUOLELLA (28) 

1 	5 	
] 

MATKAT OMAN KUNNAN MUIHIN KESKUKSIIN (2C) 

.3 	J MATKAT OMAN KUNNAN PÄAKESKUKSEEN (2D) 

Kuva Lf.6 	Kes1usten ulkoise matkat keskusluokittain ja 

matkojenjako liikenneviraryhmiin 2A - 2D (%). 

Iiku pylväänyl.puolela ilmaisee ulkoisten 

iatkojen kokonaismäärän (matkaa/aluoeai. 1000 asu-

:asta/vrk). 

Ulkoisten matkojen määrä vaihtelee huomattavasti eri keskus-

luakissa. Suurimmat matkalakujen keskiarvot ovat E-, F1-F2- 

ja F3H(D)-tasoilla,joissauLkoisia  matkoja eneroidaan 1.3 - 

1 •6 rnatkaa/henkilö/vrk Muissa keskusluokissa vaihtelee matka- 

luku 0.6 - 1 .0 mataa/henkilö/vik. 
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1 
L.52 i4allit 

On ymmärrettävää, että ulkoisten matkojen kohdalla matkalukui- 

1 	hin vaikuttaa huomattavasti se generointitaajaman väestöno3a, 

I 	
jonka työpaikka sijaitsee oman kunnan ulkopuolella. Mainitun 

selittäjän vaikutuksen voidaan olettaa olevan matkalukuja 

1 	lisäävä. Koko aineistosta muodostetussa mallissa esiintyy 

kuitenkin päinvastainen selittäjä eli se väestönosa, jonka 

työpaikka on asuinkunnassa. Tämä muutWja on mallissa negatii- 

I 	
visena, joten sen vaikutus matkalukuihin on sama kuin ensi.i 

mainitun selittäjän. Mallissa esiintyy myös taajarran 30-Lj- 9 

vuotiaiden osuus eli juuri työikäinen väestönosa. Koko ineis-

tosta laadittu malli on 

Y 	- 2313 - lLi-x23  + 197x 15 3 

S=93.L 

I 	Y 	= enerointitaajaman ulkoiset matkat (mtkaa/aluen 
1000 asukasta/vrk) 

= generointitaajaman niidea ammatissa toimivien 

1 

	

	prosenttiosuus, joiden työpaikka on asuinkunnassa 
= generointitaajaman 30-Lf9 vuotiaiden henkilömäärLi 

1 
Myös keskusluokkakohtaisissa malleissa esiintyvät usein edellä 

mainitut selittäjät. Ammatti- ja ikryhmämuuttujat vaihtelevat 

1 

	

	jonkin verran keskusluokasta riippuen. Miesten osuus taaaan 

väestöstä vaikuttaa alimmilla taajamatasoilla matkalukuihin. 

1 	Tän voidaan ulksten matkojen kohdalla olettaa johtuvan 

siitä, että miehet tekevät keskimäärin pitempiä matkoja kuin 

naiset /6/. Erilaisia sijaintitekijöitä on mukana useimmissa 

malleissa. Ulkoisten matkojen määrille eri keskusluokissa 

saatiin seuraavat mallit. 

1 
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- ulkoisten matkojen määrä keskusluokan 1 taajamassa 

(matkaa/alueen 1000 asukasta/vrk) 

= 1871 + 	 - 388x 

5 = 99.6 

= 680 - 5.7x1 + 11>k3 
- 0.7x 

( 	 0 	- = -, 

= - 2899 - 239x 10  + 15x21  + 237x29  + 1.)x 0  

c - 
- 

= -21Lf25 + 310x 12  ^ 	 + 327x 1 8 

5 = 93.L 

F1-F2 	986 + 86x6 	3 1 XLF 7 

S = 72.7 	R = 0.853 

Haja-asutusalue F3 -H 

	

(c) 	20959 - 236x12 - l35x22 - 212x29  + ?.LfX 4  - 3Lfx 0  

S = 7L.5 	P = 0.863 

	

L(D) 	112ö7 - 13x + B17:io - 676x29  + 13Lx 7  

3 = 91 .3 

	

= 27717 - 	 - 2lLx 13  - 1.3x39  + 702x 153  

S = 95.0 

(F1-F2) = Lf8i8 - 85x 12  + 1.3x)2  

3 	90.7 

Nalleissa on käytetty seuraavia generointitaajamaa kuvaavia 
selittäjiä: 

= asukasluku / 1000 
13 - 19 vuotiaiden henkilömäär rosentteina 

= 50-6Lf vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
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miesten prosenttiosuus 

= ammatissa toimivien henkilömäärä prosentteina 

X1L+ = maa- ja metsätalousammateissa toimivien osLu.s amma- 

tissa toimivan väestön määrästä 

x2  = niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden 

työpaikka on asuinkunnan ulkopuolella 

x39  = kokonaissijaintitekijä /1000 

x10  = sijaintitekijä ylempien tasojen suhteen / 1000 

sijaintitekijä tason B suhteen / 1000 

sijaintitekijä tason C suhteen / 1000 

x4L = sijaintitekijä tason D suhteen / 1000 
etäisyys lähimpään ylempitasoiseen keskukseen 

= 30-Lf9 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
x - = teollisuusamrnateissa toimivien osuus ammatissa 1 oO 

toimivan väestön määrästä 

Kaikista tässä työssä esitetyistä salleista on ulkoisten mat-

kojen malleilla taajamatasoilla F1-F2 ja F3-H(C) aihaisin 

selijsaste. Kuitenkin näidenkin mallien kokonaiskorrelaatio-

kerroin on P > 0.850. Näissä keskusluokissa saataneen ulkoisten 

matkojen määrästä tarkempi arvio vähentämällä kaikista gene-

roiduista matkoista sisäisten matkojen osuus. 

L] 
1 
1 
1 
1 
1 
L 

1 

1 
EI 
1 
1 

L.5 Oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvat matkat 

L.61 Kes1-iarvotuloksia 

Oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen osuus alkoi.-

sista matkoista on kuvan 	mukaan hallitseva kaikissa keskus- 

luokissa F3-H(C) - F3-II(E) -tasoja lukuunottamatta. Siksi 

tässä työssä katsottiin aiheelliseksi muodostaa matkatuoLos-

mallit ulkoisten matkojen alaryhmistä vain oman kunnan ulko-

puolelle suuntautuville matkoille. 

1 
1 
1 
1 
1 
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- 	- 

Kuva 1-F.? 	Oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvat matkat 

j aoteltuna määräpaikan keskusluokan mukaan. 

Luku pylvään yläpuolella ilmaisee ko. matkojen 

kokonaismäärtin (matkaa/alueen 1000 asul-:asta/vrk). 

Kuvassa L-.7 on esitetty kustakin keskusluokasta muihin kuntiin 

suuntautuvat matkat jaoteltuna määräpaikan mukaan. Suurimmalla 

osalla näistä matkoista määräpaikka sijaitsee haja-asutus-

alueella. Tämä osoittaa, ettei muihin kuntiin tehtävien matkojen 

päätarkoitus ole palvelujen saavuttaminen, vaan pääosa niistä 

on joko työ- ja koulurnatkoja tai vapaa-ajan matkoja (vrt. 

kuva 5.8). Merkille pantavaa on keskusluokkien A ja B taaja-

mista E-tason keskuksiin suuntautuvien matkojen suuri osuus, 

joka selittyy E-tason keskustan sijoittumisena suurimpion 

kaupunkien lähiyrnpäristöön. Samoin voidaan selittää keskus- 

luokan E taajamista ylimpiin keskusluokkiin suuntautuvion 
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matkojen suuri osuus. Luonnollista on, että matkoja suntEu-

tuu eniten lähtökeskuksen ympärillä sijaitseviin taajamiir., 

olivatpa ne mitä tasoa hyvänsä. 

L.62 Mallit 

Vaikka oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvat matkat muodos-

tavatkin keskimäärin yli puolet kaikista keskusten ulkoisista 

fliatkoista, ei näitä kahta liikennevirtaryhniää kuitenkaan 

voida selittää täysin samoilla muuttujilla. Generointitaajaman 

väestön työpaikkojen sijainti vaikuttaa luonnollisesti muihin 

kuntiin tehtäviin matkoihin. Samoin miesten osuudella taajaman 

väestöstä on merkitystä kuten kaikkien ulkoisten rnatkojenkin 

osalla. Ammattiryhmämuuttujista on merkitsevin koko ammatissa 

toimivan väestön räärä. Ulkoisten matkojen kohdalla vaikutta-

neiden sijaintitekijämuuttujien tilalle nousivat etäisyys- 

muuttujat, jotka tavallaan selittävät samaa asiaa, joskin 

yksinkertaisemmin. Varsinkin etäisyydet generointitaajamasta 

B- ja D-tason keskuksiin tulivat selvästi esiin. 

Koko aineistolle saatiin malli: 

Y = 2396 - Lf2 x2  - 17x23 

1 
1 
II 
1 

1 
1 
1 
LII 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 	98.1 

Y = oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen määrä 

(matkaa/alueen 1000 asukasta/vrk) 

x2  = generointitaajaman keskusluokka (kts. taul. LF.6) 

x23  = niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden 

työpaikka on asuinkunnassa 

1 



1 
1 
I 

LrJ 77 	 i:rli 	b.li1ai 	i 	O?3Ci7O 	CUUflaU7UV1efl 

oen ii lit 	ocontuivat seuraavik$i. 

1 - 1. r.i.. 	uu 	au 	atoj eri 

ii 	iCC)C asu77ta/vrk) 

= ± 	O.XLf 1  

1 - 

1 )77 	- 	Lf;X 13  + oOX 	- o.7x35 

1 -- 
1 
1 
1 
1 -- :; 	 = 	?58 

1 
1 - -- 	 - 

1 7 - ,- 

( 	) L 

1 83.1 

1 ' • = 92.9 

1 = 5628 - 56x 	- 1Ox 12  + 13x2  

1 
tiiLciii.:: t «eneroirtitar1aman onhinai7uudet ovat: 

1 
1 
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x. 	asaciuu / 1000 

= 13 - 19 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

= 30-39 vuotiaiden henkilörnäärä prosentteina 
= L.0-i+9 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

= 50-6Lf vuotiaiden henkilöniäärä prosentteina 

12 = 
miesten prosenttiosuus 

x - 	ammatissa toimivien henkilömäärä prosentteina 

= niiden matissa toimivien prosenttiosuus, joiden 

työpaikka on asuinkunnan ulkopuolella 

= etäisyys tason B keskukseen 

etäisyys tason D keskukseen 

etäisyys lähimpään ylempitasoiseen keskukseen 

= 13 -29 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

Ei 
1 
Ei 
[1 
1 
1 
1 
1 
1 

L.7 VrtaiiU :untakeskusten ja haja-autusalueiden vdiiIiLi 

Generoitujon natkojen kokonaismäärät asukasta kohti ovat 

keskuksissa likimain kaksinkertaisia haja-asutusalueisiin ver -

rattuna. Koska palvelut haja-asutusalueella pienen väestöti-

heyden vuoksi ovat harvassa, on ulkoisten matkojen osuus kai-

ki:ta nasnotota näillä alueilla hallitseva. Kuntakeskuksissa 

nisäisen oianojon määrä on 60-80% paikalliskeskustasoa 

lukuunottamatta. 

kuntakeskusten ulkoisista matkoista suurin osa suuntautuu oman 

kunnan ulkopuolelle. iIaja-asutusalucella tämä liikennevirta-

ryhmä on suurin ainoastaan F2-Ii(F1-F2)-tasolla. Muualla haja- 

asutusalueilla matkoja tehdään eniten oman kunnan päakeskuk-

seen. Matkat oman kunnan muihin keskuksiin vähenevät keskus- 

luokan aletessa. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että kunnissa, 

joiden nääkerkuksen eskunluolla on korkoa, on runsaammin 

1 
Ei 
1 
1 
1 
LI 
1 
1 
1 
1 
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1 
vtitLiäii eL:eli 	c.tcoa oluvi a akee:itsiu uie 

1 	Juissa kunnissa. 

alleissa :rt tic 	ikrLuEiauuttujis 	nousi h' a-uuuu. - 

1 	ulueilla esiin yleensä vanhempien ikäluokkien vaikutus kuin 

nuntakeskusissa. Ammattiryhmärnuuttujien kohdalla on merkili 

1 	aantavaa, että maa- ja metsätalousammatit korostuivat enemmän 

aliuiissa kunbakeskaksissa kuin haja-asutusalueilla. Sen 

1 	sijaan palveluammatissa toieivien osuus esiintyy ainoastaan 

i 	
uakeskusten matkatuotosmalleissa. Käytetyistä etäisyys- ja 

1 	 sijaintitekijämuuttujista voidaan havaita, että haja-asutus- 

1 	alueilla kuu 	ivil korkei;:ipien taajarnatasojen tai lähimmin 

yleni C:LCOau 	u:LL:5u. v'eekutus. Kuntakeskuksissa vastaave 

1 	::erkitys oli lähinnä D-tassa tai sitä alommilla keskuksilla. 

Ii 

Ii 

1 
1 
Ii 
L 
II 
1 
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5.1 Klkus6uas 

5.11 heikki 

Hekkilbliikeunetutkimus sekä eräät muut liikenne tut'tisUe:5e t 

1 

	

	osoittavat, että kulkumuotojakauma eri liikennevirtaryhmisot 

(ulkoiset, sisäiset matkat jne.) vaihtelee merkittävästi. 

1 

	

	Kulkutapajakauma voidaan laskea eri tavoin tehtyjen matkojen 

lukumäärän, suorite- tai aikaosuuksien perusteella, jolloin 

1 	jakaumat myös poikkeavat toisistaan /6/. Tässä työssä on 

1 	kulkutapajakaumaa tarkasteltu ainoastaan matkojen lukumäärän 

perusteella. 

Kulkutapamalleja ei tässä työssä ole laadittu, koska taajama 

tiedosto ei sisällä kaikkia tähän tarkoitukseen vaadittavia 

tietoja. 

5. 12 KaiJ:ki icnerotäut !ea kat 

Kuvassa 5.1 on esitetty kulkutapajakauma aikilla deneroi -

duilla matkoilla jaoteltuna matkan syntykeskuksen keskusluokan 

mukaan. 

Kaikista icneroiduistaenLl:oista n. 50 5 on kevjen l*i ontesa 

matkoja. Tähän ryhmään kuuluvat kävellen, polkupyörällä, 

mopolla ja moottoripyörällä tehdyt matkat. Kevyen liikenteen 

aatk3jn suhteellinen osuus on suurin B-tason keskuksissa, 

joskin keskuslaokassa A - F1-F2 niiden osuus on likimain yhtä 



suuri. Naja-asutusalueelia kevyen liikenteen natkejen esuus 

sen sijaan on muita huomattavasti pienessi ilmeisesti pitNien 

etäisyyksien j oheosta. 

Noin puolet kaikista synnytetyistä matkoista tehdään henkiik-

autolla, joko kuljettajana tai matkustajana (tai taksilla). 

Henkilöautornatkojen osuus on suurin F3-H-tason taajarnssa 

edellä mainitusta syystä. Myös E-tason keskuksisua henkiik-

ausomatkojen osuus on muita tasoja suurempi. Tarna seliiuynoe 

niiden alueellisen sijainnin johdosta. Tämän tason keskukset-

har ovat, kuten jo aiemmin on main.ittu, usein sijoittuneet 

suurimpien kaupunkien lähialueille. Henkilöautomatkojen osuus 

pienenee kun taajaman keskusluokka kasvaa ja se on pienimmil-

lään pääkaupunkikeskuksessa, jossa näitä matkoja raloittaa 

ruuhkautuminen ja rysäköintivaikeudet. 

Edellisen johdosta pääkaupunkikeskuksessa käytetään runsaasti 

joukkoliikenteen palveluita, noin 30 % kaikista matkoista 

tehdään linja-autolla, raitiovaunulla tai junalla. Syynä 

joukkoliikennevälineiden käyttöön päökaupunkikeskuksessa on 

Lietysti myös tinän liikennejärjestelmän kehittyneisyys maan 

muihin osiin verrattuna. Koko maassa joukkoliikennevälineillä 

tehdään keskimäärin 10 % kaikista matkoista. Useiden liikenne- 

tutkimusten mukaan pääosa koulumatkoista on joukkoliikenne-

matkoja. Joukkoliikennematkojen osuus pienenee päökaupunkikes-

kuksesta D-tncon keskukseen ja kasvaa taas keskusluokan las-

kiessa. Tämä johtunee siitä, että alimmilla taajamataoilla 

kaikkia tarvittavia palveluja ei ole kevyen liikenteen etäi-

syyksien ulottuvilla ja toisaalta väestön tulotaso liitteen 

7.3 mukaan laskee keskusluokan aletessa, joten oman auton han--

kintamandollisuudet alimpien keskusluokkien taajamissa asu-

villa ovat muita pienemmät. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
I 	J0j 	osuus kaLkissa koskusluokissa on noin yksi 

prosentti. Pääkaupunkikeskuksessa se on lähiliikennejunien 

1 	johdosta hieman keskimääräistä suurempi. Muiden matkojen, 

lähinnä vesi- ja ilmaliikenteessä tehtyjen, osuus on kaikissa 

1 	k.eskusluokissa alle 3 %. 

5. 13 Keskus en sishiset matkut 

Keskuksien sisäisten matkojen kulkutapajakaurna on esitetty 

kuvassa 5.2. 

Keskuksien sisällä tapahtuvien matkojen pituus on yleensä 

nieni ja siksi kevyen liikenteen osuus näistä matkoista on 

hallitseva, keskimäärin 60 %. Paikalliskeskuksissa eli F1-F2-

tason taajamissa kevyen liikenteen osuus on muita keskus- 

luokkia huomattavasti suurempi. Tämä johtunee aluerajauksesta, 

sillä keskukseksi on laskettu vain selvä taaja-asutus, joten 

paikalliskeskustasoiha keskusalue on varsin rajoitettu. Haja- 

asutusalueilla, jotka kattavat suurimman osan maalaiskuntien 

alueesta, etäisyydet muodostuvat niin pitkiksi, että kevyen 

liikenteen osuus jää keskimääräistä arvoa huomattavasti pie-

neramaksi. 

Henkilöautonatkojen osuus kesvaa A-tason keskuksesta aiempi-

tasoisiin keskuksiin mentäossä. Poikkeuksen muodostaa F1-F2-

taso edellä mainitusta syystä. Henkilöautornatkoja kes.kuksien 

saisistu at oiste or o k: 3&rin kolason 

Linja-automatk.oja teh.ään ci.kiteellicoati enibon 	hoOc)n OC- 

kuksessa, jossa joukkoliikennejärjestelmä on kehittynein. 

Lisäksi iäkanunkikecukson riinta-aia on niin nousi, ett 



1 
1 
I saattavat sLiuodostua kevyen liikenteen kannalta 

liian pitkiksi. Keskusluolean alotessa myös linja-automatkojen 

1 	osuus pienenee. Poikkeuksena on jälleen haja-asutusalue, jossa 

linja-autoa pitkien etäisyyksien vuoksi käytetään likimain 

1 	yhtä paljon kuin 0-tason keskaksisa. 

1 	iluiden kuikutapojen osuus on myös suurin haja-asutusalueella., 

johtuen niiden laaja-alaisuud.esta sekä maa- ja metsätalousval-

1 	taisuudesta, jolloin matkoja mandollisesti suoritetaan työ- 

koneia käyttäen. 

Ulsoicob uaaa 

Keskusoii ulkoisissa matkoista on kuvan 	mukaan :esr:LmJjrlij 

hieman runsaat 10 	kevyen liikcnteen matkoja. 

HenJilöautoaatnojen osuus ulkoisista matkoistu on allioovs, 

keskimäärin 70 %. Pienimmillään henkilöautomatkojen osuus on 

ääkaupunkikeskuksoesa, jossa tämä osuus on noin 50 %. B- ja 

1-tason keskuksissa suhteellinen osuus on 70-80 % ja tätä 

al e:nmilla taaj amatasoilla hieman pienempi. 

Pääkaupunktkeskuksen ulkoisista matkoista toiset 50 % on 

joukkoliikennematkoja, joista junamatkojen osuus on 10 . 

Tämä voidaan jälleen selittää Helsinin joukkoliikennejärjos- 

telrnän kehittynisyydellä, mm. lähiliikennejunajärjestelmällä. 

Julkisen liikenteen osuus 1ienenoo A-tason keskuksista D-tasolio 

asti ja kasvaa tästä alemxnillo taajamatasoillo mentäessLi. 

Joukkoliikenteen osuus kaikista keskucton ulkoisista matkojotu 

on keskimäärin hieman vajaat 20 /. 
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Kuvassa 5.L  on esitetty niiden ulkoisten matkojen kulkuape-

jakauma, jotka suuntautuvat oman kunnan ulkopuolelle. Koska 

näiden matkojen osuus kaikista ulkoisista matkoista on keski-

määrin yli puolet, ovat jakaumat kuvissa 5.3 ja 5.Lf  saman-

kaltaisia. 

5.2 itatkan tarkoitus 

5.21 Yleistä 

Natkojen tarkoitus vaikuttaa huomattavasti liikenteeseen. 

iiatkan tarkoituksesta riippuu sen suuntautuminen eri määrä- 

paikkoihin, valittu kulkurnuoto sekä matka-aika ja matkan 

pituus. Esimerkiksi päivittäiset työmatkat ovat välttämättömiä 

1 

	

	suurimmalle osalle väestöä, kun taas ajanviete- ja ostosmatkat 

ovat enemmän tai vähemmän valinnaisia, vaikkakin niiden osuus 

1 	 kaikista eatkoista saattaa olla työmatkoja suurempi. 

1 	Keuraavassa tarkastellaan matkojen tarkoitusta niiden lähtö- 

I ja määräpaikan mukaan. Haastattelulomakkeella (liito 1 .2) oli 

mainittu 10 eri matkan päätepisteiden tyyppiä, joista haasta-

1 	teltava valitsi oikeat vaihtoehdot. Koska tulosUen tarkkuus- 

aste varsinkin alimmilla taajamatasoilla tuli näin monella 

1 	matkantarkoitusmuuttujalla melko pisiiehsi, katsottiin tarpeel- 

I liseksi yhdistää eri matkantarkoitueryhmiä taulukon 5.1 mukaan. 

Lähtö- ja määräpaikan toimintojen mukaan muodostettiin siten 

seuraavat neljä matkantarkoitusryhrnää: 

1. työ- ja koulumatkat 

1 	2. ostos- ja 
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3. huvi-, harraocus-, virkiotys- ja vierailumatkat 
eli vapaa-ajan matkat 

1+. muut matkat 

lähtöpaikan 

tyyppi 

1 koti, asunto 

2 työpaikka 

3 työasiointipaikka 
L. koulu, opisto tms. 

5 elintarvikeliike 
6 muu ostospaikka 

7 asiointipaikka 
(esim.pankki) 

8 huvi- tai virkis- 
tys paikka 

9 vierailupaikka 
10 muu paikka 

määräpaikan tyyppi 

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 

3 1 1 1 2 2 2 .3 3 L 

1 I 1 1 2 2 2 3 3 L 

1 1 1 1 2 2 2 3 3 L 

1 1 1 '1 2 2 2 3 3 L 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 J 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 

3 .3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
L d L 1+ I Lf LL LL 1 

Taulukko 5.1 	Matkan tarkoitusryhmien muodostaminen Läi-ibö- 
ja määräpaikan toimintojen mukaan. 

5.22 Matkan tarkoitusjakaumat 

Kuvassa 5.5 on esitetty matkan tarkoitusjakauma kaikkien koo-

kuksissa generoitujen matkojen osalta keskusluokittain. Erot 

keskusluokkien välillä ovat pienet. Sekä vapaa-a:jan-, ostoa- ja 

asiointi- että työ- ja koulumatkojen osuus on likimain yhtä 

suuri, noin 30 %. Loput matkoista eli noin 10 % kuuluu ryhmään 

muut matkat. Näinkin suuri osuus tämän ryhmän kohdalla kuvastaa 

osittain matkan tarkoitukoon tarkan määrittelyn vaikeutLa. 

Keskusten sisäisten matkojen osalla ostos- ja asiointi- sekä 

työ- ja koulurntkojen osuus on kaikkien eneroitujen matkojen 

vastaavaa osuutta hieman suurempi kuten kuvasta 5.6 voidaan 
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MUUT MATKAT 
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JSTOS- JA ASIOIN-
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TYÖ- JA KOULU- 
MATKAT 
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GENEROINTITAAJAMAN KESKUSLUOKKA 

Kuva 5.5 
	

Kaikkien generoitujen matkojen tarkoitusjakauma 

keskusluokittain 

00 % 

rsi 

riø 

20 

MUUT MATKAT 

VAPAA-AJAN 
MATKAT 

OSTOS-JA ASIOIN-
TI MATKAT 

TYÖ-JA KOULU- 
MATKAT 

4 	B 	C 	D 	E 	Ft-F2 	F3-H KOKO AINEISTO 

GENEROINTITAAJAMAN KESKUSLUOKKA 

Kuva 5.6 	eskusten sisäisten matkojen tarkoitusjakaurna 

kesus1uokittair1 
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Kuva 5.7 	Keskusten ulkoisten matkojen tarkoitusjakauma 
keskusluokittain 

00 0/ 

20 

MUUT MATKAT 

VAPAA- AJAN 
MATKAT 

OSTOS-JA ASON-
TiM ATKAT 

TYO- JA KOULU- 
MATKAT 

A 	B 	C 	D 	E 	Fi-F2 F3-H 	KOKO AINESTO 

GENEROINTITAAJAMAN KESKUSLUOKKA 

Kuva 5.8 	Oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen 

tarkoitusjakauma keskusluokittain 
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on suuri, noin 70 . Pyhmän nuut matkat osuus on edollcou 

noin 0 

Ulkoisten matkojen kohdalla muiden matkojen osuus varsinkin 

ylimmillä taajamatasoilla on huomattava (kuvat 5.7 ja  5.). 

Ostos- ja asiointimatkojen osuus on suhteellisen pieni. Jsoaa-

ajanmatkojen osuus on suuri ylimmissä keskusluokissa. Koulu-

ja työmatkojen osuus on suuri vastaavasti alimmilla taajama- 

tasoilla, koska koulut ja työDa:Lkat yleensä sijaitsevat koo- 

1 5; 	OLI 

ni matkan ai*:oi ucrytl 	.:at:issa 

oaileissa esiintyi ensimmäisten koeajojen jälkeen matkalukua 

liUävänä selittäjänä etäisyys generointicaajamasta päökauunki--

meskukseen. Tämän ajateltiin johtuvan pääkaupunkikeskukson. 

iUh3llä sijaitsevien keskusten vaikutuksesta. Siksi no samoin 

niin B-tason keskusten "kylkiäisinä" olevat kunnat poistetbiin 

iokeeksi aineistosta. Tällä ei kuitenkaan havaittu ole:an 

mitään merkitystä loputuloksen kannalta. Pienen kertoimen 

ohdosta kyseisen selittäjän vaikutus on merkitttvt ainoastaan 

Pohjois-Suomessa. Tällöin kysymys ei enää niinkään ole konJn- 

:yydestä Helsinkiin, vaan selibtäjä kuvaa kom- 

-. 

Kocc:a miii 	. ±asitts oko ainiu uuia, n 	äj t.k 

käytetty generointitaajaman keskusluokkaa. Ikäryhmämuutujien 

pantavaa ikäluokkien 20-29 ja 50-CLf vuo- 

tiaido1 	0 .. aiinni ;aiku bus matkaluksihi:. 	oma-ajan 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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matoilla esiinsyy mulleissa muita matkantakoitusryhmii 

• 	nuorempien ikäluokkien vaikutus. Ammattiryhmärnuuttujista 

1 	korostuu teollisuus amrnateissa toimivien osuuden merkitys 

työ- ja koulumatkoilla sekä ostos- ja asiointimatkoilla. 

Koko aineistosta laaditut mallit matkaryhmittäin muodobuivaL 

Seuraa7iksi. 

enero Ltu c sa Lkat :Lathaa/alueeii 1 000 asukas La/vr:) 

- 	 1. Kaikki eneroidut mauat 

työ- ja koulumatkat 

1 	 = - 	
+ 3.9x32  + 216x 158  + 17x 1 6 0  

3 = 91+. 8  

1 
ostos- ja asiointimatkat 

1 	Y = - 2OL- - 115x2 - 226x7  - 160x 10  + 151x 12  ^ lEx 160  

3 	93 • L 

vapaa-ajan matkat 

Y = - 2391 - 79x2 - 1k0x7  + 2.9x32  + 221x 158  

5 	93•9 

2. Kesusten sisäiset matkat 

työ- ja culumaskat 
Y = 1+119 - k3x. - 126x7  - 107x 10  + 7.9x17  

- 

- 

ostos- ja usiointimatkas 
Y = 5233 - 	 - 197x7 - 13x 10  + 9.kx1+7  + 15X 1 r Q  

3 = 93.6 

vapaa-ajan matkat 
y 	- 5937 - 	 x 2  + 13L1-x6  + L2x32  + 160x 158  

3 	92.1 
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1 
3. Keskusten ulkoisee matkat 

työ- ja koulumatkat 

1 Y = 55 - 66x7  + 96x8  + 6.9x23 + 1.7x32  + 13x 1 6 0  

I
39Lf .Q 

ostos- ja asiointimatkat 

1 Y = 195 - 20x 7  + 0.9x32 - 	i.1x33  + 8.1x160  

3 	= 	93.1 

1 
vapaa-ajan matkat 

1 Y = 2988 - 52x2  - 62x7  + 9Lfx8  + 72x 12  + 0.8x32  

S 	= 9L.7 

L. itatkat oman kunnan ulkopuolelle 

työ- ja koulumatkat 

1 = 1119 - 19x2  - 11x23  + O.6x32  

1 	 S = 97.8 

1 	ostos- ja 
1 = 99 + 211x 8  - 3.1x23  + 0.Lx32  - 0.8x73  + 0.05x27  

• 	 3 = 95.0 

1 	vapaa-ajan maekat 

1 = 296 - 37x 7  + 17x13 - 5.9x14 - i.Ox23  + 0.7x32  

1 
Malleissu on kijetty seueuavia Kenerointiteajaman ominai- 

suuksia kuvaavia selittäjiä: 

I = keskusluokka (kts. taul. L.6) 
= 13 -19 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina I = 20-29 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

30_ )-f9 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

1 50-6Lf vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 
x 12  miesten prosenttiosuus 

1 ammatissa toimivien hertkilömäärä prosentteina 
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1 
• 	= maa- ja metsätalousammateissa toimivien osuus 

1 	 ammatissa toimivan väestön määrästä 

niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden 

työpaikka on asuinkunnassa 

x , = etäisyys tason A keskukseen 

= etäisyys tason B keskukseen 

sijaintitekijä tason 0 suhteen / 1000 

I 	etäisyys lähimpään ylempibasoiseen keskukseen 

30-Lf9 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

I 

	

	13-29 vuotiaiden henkilömäärä prosentteina 

teollisuusammateissa toimivien osuus ammatissa 

toimivan väestön mäöiästä 

1 

1 

1 
Ei 
1 
L] 
1 
1 
1 
EI 
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1 

1 
6. 1 Nallien ktijt cieninerki 

itaskatuotosLaiiisn k6j tbn havainnoliistamiseksi on lasne btu 

matkamäärät tietyn kunnan eritasoisissa osissa. Esimerkki- 

kunnaksi on otettu Kanta-Hämeen seutukaava-alueella sijait-

seva Hämeenlinnan kaupunki. Kuvassa 6.1 on esitetty kaupunki- 

alueen jakaantuminen eri keskuksiin. Hämeenlinnan keskusta on 

keskitason maakuntakeskus eli sen keskusluokka on C. Muut 

kaupunkialueen kesku.kset jäävät paikalliskeskustason alapus-

ide, joten koko keskustan ulkopuolinen alue muodostaa yh-

Jessä F3-H(C) taajainatasoon kuuluvan haja-asutusalueen. Matka-

tuotosrnallien käytössä tarvittavat lähtötiedot on lueteltu 

seuraavassa. 

Hämeenlinna, ken una 0 

keskusluokka, X2 	3 
asukasluku / 1000, x 	30.4 
13-19 vuotiaiden prosenttiosuus, x6  = 12.0 
20-29 vuotiaiden prosenttiosuus, x7 	17.0 
30-39 vuotiaiden prosenttiosuus, x8 	11.0 
miesten prosenttiosuus, x 12 	45.0 
ammatissa toinivan väestön prosenttiosuus, x 13  
niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden työpaikka 
on asuinkunnassa, x23 	89.0 
niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden työpaikka 
on muussa kunnassa, x24 	6.0 
etäisyys tason A keskukseen, x32 	94.0 
etäisyys tason D keskukseen, x35  = 31 .0 
sijaintitekijä ylempien tasojen suhteen / 00Q, X 0 	47.9 
sijaintitekijä tason C suhteen / 1000, x43  21.5 
sijaintite.kijä tason D suhteen / 1000, x = 13.2 
30 -49 vuotiaiden prosenttiosuus, x 159 	24.0 

1 

1 

1 
1 
LJ 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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' 	Kuva 6.1 Henkilöliikennetutkimuksessa käytetty Hämeenlinnan 

keskus luokitus 



1 

teollisuusammateissa toimivien prosenttiosuus ammatissa 

1 toimivan väestön määrästä, x160  = 37.0 
palveluanimateissa toimivien prosenttiosuus ammatissa toimi- 

1 van väestön määrässä, x 161 	= 56.0 

Hämeenlinna, haja-asotusalue F3 -H(C) 

1 
kesusluokka, x 2 	15 
asukasluku / 1000, x 1 	= 7.2 
20-29 vuotiaiden prosenttiosuus, x 	= 16.0 

1 yli 65 vuotiaiden prosenttiosuus, x 11 	8.0 

miesten prosenttiosuus, x 12 	1+9.0 

1 ammatissa toimivan väestön prosenttiosuus, x 13  

maa- ja metsätalousammateissa toimivien prosenttiosuus 

I ammatissa toimivan väestön määrästä, x 11+ 	9.0 

niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden työpaikka 

on asuinkunnassa, x23  = 89.0 

1 niiden ammatissa toimivien prosenttiosuus, joiden työpaikka 

en muussa kunnassa, x 2 	= 6.0 

1 väestön keski-ikä, x29  = 32.0 
väestön keskimääräiset valtionveron alaiset ansiotulot, 

1 = 5071 
etäisyys tason B keskukseen, x33 	66.0 
etäisyys tason D keskukseen, x35 	31 .0 

I sijaintitekijä tason D suhteen / 1000, x41+ 	63.2 
etäisyys lähimpään ylempitasoiseen keskukseen, x47 	9.0 

1 50 -1+9 vuotiaiden prosenttiosuus, x 158 	25.0 
teollisuusammateissa toimivien prosenttiosuus ammatissa 

1 toimivan väestön määrästä, x160  = 1+2.0 

1 	Generoitujen matkjen kokonaismäärä voidaan nyt laskea koh- 

dassa 1+.32  esitetyillä matkatuotosmalleilla. Keskusta-alueella 

1 	käytetään keskusluokan C mallia. 

1 	y - 979L - 	± 1 	- 1?XLO 	 - 15X 0  

1 	Kun matkatuotosmalliin sijoitetaan muuttujien arvot, saadaan 

kaikkien /enera±ujen matkojen määräksi 3158 matkaa/alueen 1000 

1 	asukasta/vrk eli noin 3.2 matkaa/henkilö/vrk. Käytettäessä 



- /LL - 

kaikille keskusluokille yhteistä mallia 

- 6730 - 162x2  ^ kk8x 15 8 

saadaan matkaluvuksi 3.6 matkaa/henkilö/vrk. 

Haja-asutusalueella kaikkien generoitujen matkojen määrä 

lasketaan maliilla: 

L(C) 	23277 + 1337x 1  - 	 - i130x 	- 90x 7  

katkaxräärSksi saadaan oij oittamalia muuttu jien arvot yht2l5ön 

1105 matkaa/alueen 1000 asukasta/vrk eli noin 1.1 matkaa/ 

henkilö/vrk. Koko aineistosta laadittua mallia käyttäen saa-

daan 2.8 rnatkaa/henkilö/vrk. 

Edellisestä voidaan havaita, että matkaluvut keskusluokkakoh-

taisten ja koko aineistosta laadittujen mallien perusteella 

laskettuina vaihtelevat varsin merkittävästi. Koska keskus- 

luokkien yhteisessä mallissa on selittäjien määrä pieni, 

eivät ne suuresta selitysasteestaan huolimatta pysty kattamaan 

KOkO tarkaoteiLuaineiotoa. Edellä esitetyssä koko aineiston rnal-

lissa esimerkiksi jo selittäjän 	2 %:n vaihtelu samaan 

keskusluokkaan kuuluvien taajamien välillä aiheuttaa henkilbä 

kohti vuorokaudessa laskettuihin matkalukuihin noin yhden 

yksikön muutoksen. Laskettaessa seuraavassa muiden liikenne-

virtaryhmien matkalakuja onkin käytetty ainoastaan keskus-

luokkakohtaisia mulle ja. 

Sisäisten matkojen matkatuotsumalleilla saadaan Hämeenlinnan 

keskusta-alueella matkaluvuksi 2.6 matkaa/henkilö/vrk ja haja- 

asutusalueella 0.3 matkaa/henkilö'vrk. Kuten jo sisäisten 

matkojen keskiarvotuloksia tarkasteltaessa todettiin laskee 

matkaluku huomattavasti keskusluokan aletessa. 
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Ulkoisia matkoja tehdään keskusta-alueella matkatuotosinallien 

mukaan 0.7 niatkaa/henkilö/vrk ja haja-asutusalueella 0.8 matkaa/ 

henkiiö/vrk. 

Jotta matkaluvut olisivat tasapainassa, pitää sisäisten 

ulkoisten matkojen summan olla yhtä suuri kuin kaikkien gene-

roitujen matkojen määrä. 

keskusta: 

sisäiset matkat 	2.6 matkaa/henkilö/vrk 

ulkoiset matkat 	+ 0.7 

kaikki matkat 	3.2 

haj -asutusalue: 

sisäiset matkat 	0.3 matkaa/henkilö/vrk 

ulkoiset matkat 	+ 0.8 

kaikki matkat 	1 . 1 

Ulkoiset matkat on tässä ty5ssä jaettu edelleen neljään ala•- 

ryhmään, joista on laadittu matkatuotosmalli ainoastaan suu-

rimmalle ryhmälle eli oman kunnan ulkopuolelle suuntautuville 

matkoille. Kyseisten mallien perusteella tehdään Hämeenlinnan 

keskusta-alueelta matkoja muihin kuntiin 0.3 matkaa/henkilö/vrk 

eli noin L1-5 %. Haja-asutusalueella vastaava matkaluku on myös 

0.3 matkaa/henkilö/vrk, joten haja-asutusalueen ulkoisista 

matäoista noin 3 % suuntautuu oman kunnan ulkopuolelle. Pie-
nempi prosenttiluku jälkimmäisessä tapauksessa johtuu haja-

asutusalueelta oman kunnan päkeskukseen eli Hämeenlinnan 

keskustaan tehtävien matkojen määrästä. 

Edellä esitettyjen nLatkaiu:u.jen avulla voidaan nyt laskea 

keskusta- sekä haja-asutusalueelta generoitujen matkojen koko-

naismäärät kertomalla matkaluvut asukasmäärillä. 

1 
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keskusta: 

kaikki generoidut matkat 	96000 rnatkaa/vrk 

sisäiset matkat 	80000 

ulkoiset matkat 	21000 

matkat oman kunnan ulkopuolelle. 10000 

haja-asutusalue: 

kaikki generoidut matkat 	8000 matkaa/vrk 

sisäiset matkat 	2000 

ulkoiset matkat 	6000 
matkat oman kunnan ulkopuolelle 	1 300 

Koko kaupunkialueen matkamäärä saadaan laskemalla yhteen 

kunkin liikenneviLrran matkat. 

Vertailu Hämeenlinnan keskustan ja haja-asutusalusen todelli-

sun matkalukuihin ei tässä vaiheessa ole mandollista. H.meen-

linnassa on tekei11. kaupunkiseudun liikennetutkinius, joka vai-

mistunee vuoden 1978  aikana. 

Edellä tarkasteltujen liikennevirtaryhmien lisäksi on matka-

tuotosniallit laadittu myös matkaryhmittäin. Tällöin koko ai-

neistoa on tarkasteltu yhdessä erottamatta eri keskusluokkia 

toisistaan. Näiden mallien perusteella lasketut kaikkien gene-

roituj en matkoj en määrät eri matkaryhrissä ovat seuraavat. 

keskusta: 

' 	työ- ja koulumatkat 	0.8 	LfO % 
ostos- ja asiointimatkat 	0.5 	25 % 

• 	varaa-ajan matkat 	+ 0.5 	25 % 
1 	 1.8 matkaa/henkilö/vrk 

I haja-asutusalue: 

työ- ja koulumatkat 	1.1 	59% 
' 	ostos- ja asiointirnatkat 	0.5 	28 % 

vapaa-ajan matkat 	+ 0.1 	5 % 
1 . 7 matkaa/h.enkiiö/vrk 



- 77 - 

Edellä mainitut kolme matkaryhmää kattavat kohdan 5.22 mukaan 

noin 90 % kaikista matkoista. Tämän perusteella on selvää, 

etteivät malleilla lasketut matkaluvut ole oikeita. Tämä 

selviää vertaamalla kaikkien kolmen matkaryhmän yhteenlas-

kettuja rnatkalukuja aiemmin esitettyihin kaikkien Eeneroitu-

jen matkojen matkalukuihin. Kuten jo edellä on todettu, eivät 

koko aineistosta laaditut mallit pysty selittämään matkaluku-

jen hajontaa eri keskusluokissa korkeasta selitysasteestaan 

huolimatta. Niinpä matkaryhmämallien perusteella laskettujen 

natkalukujen merl:itys onkin lähinnä kuvata eri tarkoituksessa 

tehtyjen matkojen osuutta. Matkalukujen jäljessä olevat pro- 

enttiluvut on laskettu olettarnaila, että ryhmän muut matkat 

osuus on 10 :. 

6.2 hallien tnrkkuus 

Kuten jo edeliison kohdan aknantoluissa huvaitLiin, eivEt 

koko aineistosta kaikille keskusluokille yhteisesti laaditut 

nallit korkeasta selitysasteestaan huolimatta anna riittävän 

tarkkaa kuvaa matkamääristä. Koska selittäjiä on vähän j& 

regressioyhtälöiden kertoirnet ovat suuria, pienetkin muutokset 

selittäjien arvoissa vaikuttavat matkalukujen suuruusluokkaan 

merkittävästi. Samasta syystä taajamissa, joissa mallien lähtö-

arvoina käytottävien selittäjien arvot eroavat huomattavasti 

keskusluokan keskiarvoista, saattavat malleilla lasketut tu-

lokset olla epäloogisia. Koko aineistosta sisäisille matkoille 

laadittu malli on 
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y 	L76 - 166x2  - 158x 7  

missä x2  = keskusluokka 

20-29 vuotiaiden prosenttiosuus 

Taaj amatasolla F-ä(D) keskusluokkanauuttujaa vastaava ftku- 

arvo on lLf  ja 20-29 vuotiaiden osuus keskimäärin 15.7 %. Näillä 

lähtöarvoilia sisäisten matkojen määrämsi F3-H(D)-tason taaja-

massa saadaan 391 matkaa/alueen 1000 asukasta/vrk eli noin 

O.Lf matkaa/henkilö/vrk. Tämä tulos on varsin looginen, koska 

jo sisäisten matkojen keskiarvoja tarkasteltaessa havaittiin, 

että haja-asutusalueilla näiden matkojen määrä on vähäinen. 

Taajarnatasolla F3-H(D) keskusluokkaselittäjän arvo kaikissa 

taajamissa on vakio. Jos 20-29 vuotiaiden osuus on suurempi 

kuin 18.2 %, tulee mallilla lasketusta matkaluvusta negatii-

vinen. Tämä merkitsee, ettei taajamassa tehtäisi lainkaan 

sisäisiä matkoja tai niiden määrä olisi häviävän pieni. Henkilö-

liikennetutkimuksen aiemmin ilmestyneessä raportissa on todettu, 

että juuri 20-29 vuotiaat ovat liikkuvin ikäluokka /6/. Näin 

ahon on toisaalta ymmärrettävää, että tämän ikäluokan suuren 

osuuden johdosta kaikki taajamassa generoidut matkat ovat 

ulkoisia matkoja. F3-H(D)-tason  taajamissa kuten yleensäkin 

haja-asutusalueella on palveluvarustus niin puutteellinen, 

että jokapäiväisiäkin palveluja on haettava ylemmistä keskuk-

sista. 

Keskusluokkakohtaiaiaaa mahheissa voidaan havaita räs edel-

liseen ikäryhmämuuttujaan verrattava seikka. SelittLijillä, 

joiden hajonnat ovat pieniä, on melkeinpä poikkeuksetta suuret 

regressiokertoimet muihin selittäjiin verrattuna. Näitä selit-

täjiti, joiden hajonnat ovat pieniä, ovat ikä- ja ammattiryhsä- 
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muuttujat. Myös tällöin kaukana keskiarvotuloksista olevat 

lähtöarvot saattavat aiheuttaa vaikutustaan suurempia vaih 

teluita matkalukuihin. Keskusluokkakohtaisissa malleissa tänä 

on osittain pystytty eliminoimaan käyttämällä useampia selit-

tä.jiä. 

Mallien testaamiseksi etsittiin kustakin keskusluokasta mal-

leissa käytettyjen selittäjien minimi- ja maksimiarvot. 

Generoitujen matkojen määrät laskettiin niiden taajamien 

lähtötiedoilla, joissa kyseiset raja-arvot esiintyivät. 

Keskusluokkien B, C ja 0 sekä haja-asutusalueilla, joiden 

kuntakeskuksen keskusluokka oli jokin edellisistä, saadut 

tulokset osoittautuivat suuruusluokaltaan oikeiksi. Sen sijaan 

alim.milla taajamatasoilla havaittiin, että malleilla saatiin 

varsin ristiriitaisia tuloksia. Taajamat, joissa matkalskujen 

däriarvot esiintyivät, sijaitsivat yleensä maan eri osissa. 

Niinpä maa olisikin mallien laatimisvaiheessa ilmeisesti p1-

tänyt jakaa esimerkiksi siten, että Etelä- ja Pohjois-Suomen 

taajamia olisi tarkasteltu erikseen. 

Kohdassa 5.i2 enLtettiin kritiikkiä ks okusluokituksesta. 

Tällöin todettiin, että esimerkiksi tietyn taajaman sijoittu-

minen keskusluokkaan 03 (alempi kaupunkikeskus) tai Ei (ylempi 

kuntakeskus) riippuu siitä, mitä tekijää painotetaan eniten. 

Keskusluokitusta testattiin mallien osalta siten, että valit- 

tim kustakin keskusluokasta ylemmän ja alemman tason keski.'s, 

jolle lasksttiin oman keskusluokan mukaisen matkatuotosrriallin 

antaman lukuarvon lisäksi myös matkaluku viereisen keskusluokan 

mallilla. Keskusluokitaksen todettiin pitävän varsin hyvin 

paikkansa. Esimerkiksi Kotkassa, joka on C3-tason  keskus, 

saatiin oman keskusluokan mallilla kaikkien Generoitujon 
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matkojen rnäärksi 1 . matkaa/henkilb/vrk. Kun laskettiin 

matkaluku kskusluokan D mallilla saatiin - 1.8 matkaa/henkil/ 

vrk. Vastaavasti Nokialla, joka on ylempi kuntakeskus eli 

Ei-tason keskus, oman keskusluokan mallilla kaikkien cneroi-

tujeri matkojen määräksi saatiin 1. matkaa/henkilö/vrk. 

Sovdllettaessa D-tason mallia matkaluvuksi tuli 15./. matkaa/ 

henkilö/vrk. Samansuuntaisia tuloksia saatiin kaikkien raja- 

tapausten testauksesoa. 
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7. YIJTEEI'TVETO 

Tutkisus on tehty osana tie- ja vesirakennuehallituksen valta-

kunnallisen henkilölitkennetutkifllu-kSefl aineiston analysointia. 

TutkimusaineistO on hankittu yksityisille henkilöille osoite-

tulla poetikyselyllä vuoden 197L aikana. 

Pääpaino tutkimuksessa on asetettu eritasoisten Reskusten 

synnyttämien henkilömatkojen matkatuotosmallien laatimiselle. 

Tämän liTäksi on tarkasteltu kuntakeskusten ja haja-asutus-

alueiden välisiä eroja matkaluvuissa sekä synnytettyjen matka- 

en ominaispiirteitä, kuten kulkutapajakaumaa sekä matkan tar- 

usta. 

Seutakaavaliitot ovat Sisäasiainniinisteriön ohjeisiin penustuen 

luokitelleet alueellaan sijaitsevat keskukset. Keskukset on 

jaettu kuuteen keskusluokkaan: päökaupunkikeskus, valtakunnan-

osakeskus, maakuitakeskus, kaupunkikeskus, kuntakeskus ja pai-

kalliskeskus. Näiden lisäksi on tässä työssä tarkasteltu erik-

seen raikalliskeskustasor alaruolelle jääviä haja-asutusalueita. 

Matkatuotosnallien laatimiseksi on henkilöliikennetutkimuksen 

aineistosta laskettu kullekin keskukselle synnytettyjen mat-

kojen keskiarvo tuhatta asukasta kohti. Tilastokeskukselta on 

saatu keskuster. väestön ikä-, ammatti- yms. rakennetta koske-

vat tiedot. Lisäksi keskuksille on karttakoordinaattien perus-

teolla laskettu etäisyydet lähimpiin eritasoisiin keskuksiin 

sekä sijaintia kuvaavat tunnusluvut eri keskusluokkien suhteen. 

Matkatuot:smallit on tämän jälkeen laadittu käyttämällä selit- 

täjinä niitä edellä mainituista muuttujista, joiden arvot ovat 
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parhaiten ennustettavissa myös tulevaisuudessa. Mallit on 

laadittu koko aineistosta siten, että keskuksen keskusluokka 

on ollut selittäjänä sekä erikseen kullekin keskusluokalle. 

Mainitut matkatuotosmallit on laadittu erikseen tässä työssä 

käytetyille neljälle liikennevirtaryhmälle (kaikki generoidut 

matkat, sisäiset ja ulkoiset matkat sekä oman kunnan ulkopuo-

lelle suuntautuville matkoille). Lisäksi on laskettu mallit 

matkojen kokonaismäärille myös matkaryhrnittäin (koulu- ja työ- 

matkat, ostos- ja aslointimatkat sekä vapaa-ajan matkat). 

Kaikki mallit on laadittu lineaarista regressioanalyysiä 

käyttäen. Esimerkkinä matkatuotosmalleista voidaan esittää 

sisäisten matkojen malli kuntakeskustasoisille taajamille; 

Y 	- 36788 + 603x8 + 621fx 12  ^ 278x 11  

Tässä mallissa, joka selittää 9L..3 % kaikkien kuntakeskus-

tasoisten taajamien matkaluvun hajonnasta, ovat selittäjinä 

seuraavat uuttujat: 

= generointikeskuksen 30-39 vuotiaiden osuus 
generointikeskuksen miesten osuus 

generointikeskuksen maa- ja metsätalousammateissa 
toimiva väestönosa 

Kaikki esitetyt selittäjät on ilmaistu prosentteina keuksen 

koko väestöstä. Sijoitettaessa mainittujen muuttujien luku- 

arvot malliin saadaan kuntakeskuksen sisäisten matkojen luku-

määrä iatkaa/1000 asukasta/vrk). 

Matkaluvut p.aikalliskeskustasolla ja sitä korkeainmissa keskus-

luokissa ovat likimain yhtä suuret ja kaikkien generoitujen 

matkojen osalta noin 3 matkaa/herikilö/vrk. Alemmissa keskus- 

ryhmissä matkaluvut laskevat jyrkästi ja ovat 1-2 matkaa/ 
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henkilö/vrk. Keskusluokan kasvaessa sisäisten matkojen osuus 

kaikista eneroiduista matkoista kasvaa, mikä johtuu ennen 

muuta palveluvarustuksen lisääntymisestä. Muihin kuntiin suun-

tautuvat matkat ovat pääasiassa koulu- ja työmatkoja tai 

vapaa-ajan. matkoja. käillä matkoilla määräpaikka sijaitsee 

yleensä paikailiskeskustason alaDuolelle jäävässä keskusryh -

mässä. 

Parhaiten mallit soveltunevat seututason liikennesuunnik te]uoca 

käytettäviksi. Tällöin muihin kuntiin suuntautuvia matkoja 

tarkasteltaessa voidaan käyttää apuna henkilöliikennetutki-

muksen aiemmin ilmestynyttä raporttia: Eritasoisten keskusten 

välinen henkilöliikenne TVH: n henkilöliikennetutkimuksen 

mukaan. Tietyn kunnan matkatuotoksia tutkittaessa on huomat-

tava, että yhden kunnan alueella on yleensä useampia keskuksia. 

Tällöin kaikkien eri keskusten sekä haja-asutusalueen matka- 

luvut on laskettavat yhteen, jotta saadaan koko kunnan alueella 

eneroidut matkat. 

Natkatuotosmalleilla saatavien tulosten tarkkuutta on pyritty 

arvioimaan paitsi laskemalla mallien selitysaste myös laske- 

maila malleilla erilaisten taajamien matkatuotoslukuja ja 

vertailernaila näitä mandollisuuksien mukaan todellisuuteen. 

Tämä on kuitenkin melko vaikeaa, koska tarkoitukseen soveltu-

vaa vertailuaineistoa on erittäin vähän. 

Matkatuotosmallien laadinnan ohella tutkimuksessa on tafkas-

teltu matkojen kulkutapajakaumaa sekä matkan tarkoitusta. 

Noin puolet kaikista generoiduista matkoista on henkilöauto- 

matkoja ja L-Q % kevyen liikenteen matkoja. Joukkoliikenteen 

eli linja-auto- ja junamatkojen osuus vähenee keskusluokan 

aletessa, mikä johtuu toimivan joukkoliikennejärjestelmän 
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vaatirran vas onon n pienentymisestä. Koskusten sisäiset 

matkat ovat verrattain lyhyitä, joten on luonnollista, että 

pääosa niistä on 1:evyen liikenteen matkoja. Joukkoliikenne-

matkojen osuus on riippuvainen järjestelmän tehokkuudesta. 

Suunnilleen kolmasosa sisäisistä matkoista on henkilöauto- 

matkoja. Ulkoisilla ja oman kunnan ulkopuolelle suuntautuvilla 

matkoilla kevyen liikenteen osuus pitkien etäisyyksien johdosta 

on pieni. Häillä matkoilla pääosa eli keskimäärin 70 % tehään 

henkilöaut olla. 

Kaikkien generoitujen ja sisäisten matkojen tkoitusjekaumat 

ovat samankaltaisia. Työ- ja koulumatkojen, ostos- ja asioiLnti-

matkojen sekä vapaa-ajan matkojen osuudet ovat noin 30 %. 

Ulkoisilla matkoilla ostos- ja asiointimatkojen osuus laskee. 

Ylimmissä keskusluokissa suurin osa ulkoisista matkoista on 

vapaa-ajan matkoja. Paikalliskeskustasolla ja haja-asutus-

alueella työ- ja koulumatkojen osuus on hallitseva. 



IHDELUETTELO 

/1/ Henkilöljikennetutkirnus; esitutkimusraporfti. TVH 2.L:79. 

Helsinki 1975. 

/2/ HYLPS-käsikirja. Helsingin Yliopiston laskentakeskus. 

Helsinki 1975. 

/3/ Liikenne-ennustemenetelmät. Pohjoismaisen tieteknillisen 
liiton Suomen osasto. Helsinki 1969. 

/J/ Liikennetutkimakset ja -ennusteet. Liikennetekniikan 

seminaari 1975 -75. Helsingin teknillinen korkeakoulu. 
1976. 

/5/ Nkelä, 0., Eritasoisten keskusten välinen heakilöliikenne 
TVH:n henkilöliikenne tutkimuksen nukaan. Dipiomityö. 

Helsingin teknillinen korkeakoulu. 1977. 

/6/ Näin me liikuimme vuonna 197Lf - selvitys päivittäisestä 
liikkumisesta. TVH 713183. Helsinki  1976. 

/7/ Syrjäsalo, R., Esitutkimuksen käyttö valtakunnallisecsa 

henkilöliikennetutkimuksessa. Diplomityö. Helsingin 

teknillinen korkeakoulu. 1975. 

/3/ Valtakunnallinen keskusten luokittelu 1 973/1 97Lf. Sisu - 
asiainministeriö, kaavoitus- ja rakennus osasto. 

Tutkimus 1975:53. Helsinki 1976. 



LIITTEET 

Liite 1.1 Päivän matkojen kyselyn lähetekirje 

Liite 1 .2 Päivän matkojen kyselyn kyselylomake 

Liite 2 	Vkiluvut osioittain (ikä- ja kuntaryhniittäin) 

Liite 3 	Päivän matkojen tutkimuksen otoskoot osioittain 

Liite Lf 	Eri keskusluokkien palvelut 

Liite 5 	Keskukset keskusluokkansa mukaisessa järjestyksessä 
soutukaavaliitoittain 

Liite 6 	Taajamatiedoston tietuekuvaus selittävien muuttujien 
osalta 

Liite 7.1 Asukasluku ja ikäjakaurnat keskusluokittain 

Liite 7.2 Väestön ammatti- ja työpaikan sijaintijakaumat 
keskusluokittain 

Liite 7.3 	osiaaliryhmä-, tulotaso- ja sukupuolijakaumat 
'keskusluokittain 

Liite 7.L Sijaintitekijät keskusluokittain 



Liite 1.1 
TiE- JA VESRAKENNUSHALLITUS 

1 
1 	ARVOISA VASTAANOTTAJA 

1 	 Tie- ja veslrakermushailltus usrittaa yhteistyössä 
lkenneministeriön kanssa henkilöliikennetutkiinusta, 
jonka tarkoItuksena on selvittää liikkurnistarvetta 

I 	 ja -mandollisuuksia Suomen eri osissa. Täten pyritään 
luomaan paremmat edellytykset tarkoitukserimukaiselle 
teiden ja liikenteen kehittämiselle. Väestörekisteris-
tä on valittu tutkimuksen kohteeksi eri ikäryhrniä ja 1 	paikkakuntia edustavia henkilöltä. 

Koska tutkimuksen onnistuminen edellyttää, että rah- 

1 	 clollisimman moni lomakkeen saanut vastaa, pyydärnr.e 
Teitä ystävällisesti lukemaan lomakkeen ensin huolci-
lisesti läpi ja sen jälkeen vastaamaan kaikkiin Tiä 

1 	 koskeviin kysymyksiin. Lomakkeen ensInmniise1lä sivul- 
• 	 la olevat kysymykset koskevat raatkustamisen määrään 	= 

vaikuttavia asioita, kuten työssäkäyntiä yms. Keski- 

I 

	

	 aukeamalla kysymme S U N N U N T A 1 N A 1.12.197 1.- 
tekemniänne matkoja ja viimeisellä sivulla kysymrne 
vielä eräitä tavallisten käyritipaikkojen etäisyyksiä T 
sekä puhelimen ja linja-auton käyttöä. 

1 	Kaikki saamamme vastaukset ovat tärkeitä. Siksi pyy - 
dämrne Teitä ystävällisesti palauttamaan lomakkeen 

I 	 (vaikka vain osittainkin täytettynä) 5.12.1974 men- 
nessä oheiscssa palautuskuoressa, johon e 1 t a r- ± 
v 1 t a p o s t 1 m e r k k i ä. Palautetut vas- 

I 	 taukset käsitellään luottamukselilsina ja nimettöminä 
eivätkä yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot käy 
selville julkaistavista tuloksista. 

1 	Kiitämme yhteistyöstä. 

Helsingissä 26.11 .1974 

Väinö Suonlo 

1 	Ylijohtaja 

1 
P.S. Jos asianomainen henkilö ei ole tavoitettavissa, 

• 	 pyydämrne joka tapauksessa palauttamaan kysely- 
1 	 loinakkeen mandoliisin huornautuksin varustett.na. 

1 
TVH - 	.2O2 A4 

1-i119--423 



1 	 Liite 1.2 

I 
LIKENNEMINISTERI 	 HENKILiLI IKENNETUTKIMUS 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 KYSELYLOMAKE 

I 	
PYYDAMME TEITÄ YSTÄVÄLLISESTI LUKEMAAN KYSYMYKSET ENSIN HUOLELLISESTI LÄPI JA VASTAAMAAN NIIHIN JOKO 
YMPYRtIMÄLLÄ OIKEAN VASTAUSVAIHTOEHDON NUMERO TAI KIRJOITTAMALLA VASTAUKSET KYSYMYKSEN JÄLJESSÄ 
OLEVALLE VIIVALLE. MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET JA SELVENNYKSET PYYDÄMME KIRJOITTAMAAN LOMAKKEEN VIIMEI-
SELLE SIVULLE. 

Tuliko tämä kyselylomake Teille oikealla osoitteella? Jos ei, missä 
asutte? 

kunnan nimi: 	.. 

postinumero . .............................................................................. 

2 
Minä vuonna olette syntynyt? 

1. 	. 	 . 

3 

Mikä on ammattirine? J05 olette eläkeläinen, ilmoittakaa entl-
ren pääammattInne. 

Mikä on koulutuksenne? Ympyröikää oikean vaihtoehdon numero. 

1 akateeminen loppututkinto 
1 2 opistotason tai ylioppilastutkinto 

3 keskikoulu ja ammatillinen koulutus 
keskikoulu 

3 kansakoulu ja ammatillinen koulutus tai ammattikoulu 
3 kansakoulu 
7 muu koulutus 

5 
Työskentelettekö kodin ulkopuolella? Ympyröikää lähinnä oikean 
.rastausvajhtoehdon numero. 

1 teen ansiotyötä kodin ulkopuolella 
2 teen ansiotyötä kotona 
3 työskentelen perheenemäntänä omassa kotitaloudessani 
4 olen koululainen tai opiskelija 
5 olen eläkkeellä 
5 olen työtän 

KYSYMYKSET 6, 7 JA 8 KOSKEVAT VAIN ANSIOTYTÄ TEKEVIA 

0 

Millä alalla toimivan työnantajan palveluksessa olette tai minkä 
alan yrittäjä olette itse? Ympyröikää lähinnä oikean vastausvalh-
toehdon numero. 

1 maatalous, metsätalous, kalatalous, metsästys 
2 kaivostoiminta 
3 teollisuus 
4 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
5 rakennustoiminta 
6 tukku- a vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta 
7 kuljetus, posti- ja tietoliikenne 
3 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistäpalvelukset sekä liike-elämää 

palveleva toiminta, kuten ATK-palvelukset, koneiden ja kaluston 
vuokrais 

9 yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset (julkinen hal-
linto, puhtaanapito, opetus, tutkimuslaitokset, järjestätoiminta. 
lääkiritä- ja sosiaalihuolto, virkistys- ja kulttuuripalvelukset sekä 
muu palvelutoiminta, kuten erilaiset korjauspalvelukset). 

Katsotteko olevanne pääasiassa maanviljelijä, muu Itsenäinen 
yrittäjä vai palkansaaja? Ympyröikää oikean vaihtoehdon numero. 

maanviljelijä 
2 itsenären yrittäjä 
3 p.I!L-.,::a!s  

8 
Onko työalkanne yleensä normaali (pälvätyö) vai Jotenkin poikke-
uksellinen tai vaihteleva? Ympyrölkää lähinnä oikea vaihtoehto. 

1 olen päivätyässä 
2 olen ilta- tai yätyässä 
3 teen vuorotyätä kandessa vuorossa 
4 teen vuorotyötä useammassa vuorossa 
5 työaikani on epäsäännällisesti vaihteleva 

9 
Onko Teillä voimassa oleva henkilöauton kuljettamiseen oikeutta-
va ajokortti? 

lEi 	20n 

10 
Jos Teillä on ajokortti, kuinka usein normaalisti käytätte henkilö-
autoa yksltyisajoon itse ajaen? Valitkaa seuraavista lähinnä oi-
kean vastausvalhtoehdon numero. 

1 päivittäin 
2 vähintään 3-4 päivänä viikossa 
3 vähintään yhtenä päivänä viikossa 
4 vähintään yhtenä päivänä kuukaudessa 
5 harvemmin 

11 
Mitä seuraavista kulkuneuvoista T e III ä 1 a 1 p e r h e e n n e J ii- 
s e n lii ä on yksityisesti käytettävissä? Merkltkää käytössänne 
olevien kulkuneuvojen lukumäärät olkellle kohdilleen. 

kpl polkupyona 

kpl mopoja 

kpl moottoripyoria 

kpl henkiläautoja 

kpl pakettiautoja 

kpl kuorma-autoja 

kpl traktoreita 

kpl moottoriveneitä 

kpl moottorikelkkoja 

kpl muita, mitä? 

12 

Mitkä ovat p e r h e e n n e tulot veroja vähentämättä, kun samassa 
taloudessa asuvIen perheenjäsenten kaikki tulot lasketaan yhteen. 
Arvloimisen helpottamiseksi vaihtoehdoissa on esitetty sekä vuosi- 
tulot että näitä vastaavat keskimääräiset kuukausitulot. 

1 	alle 	6000 mkjv eli 	alle 	500 mk/kk 
2 6000-12000 mk/v eli 	500-1 000 mkfkk 
3 12000-18000 mk/v eli 1 000-1 500 mk/kk 
4 18 000-24 000 mk/v eli 1 500-2 000 mklkk 
5 24 000-30 000 mklv eli 2 000-2 500 mk/kk 
6 30 000-36 000 mk/v eli 2 500-3 000 mk/kk 
7 36 000-48 000 mk/v eli 3 000-4 000 mk/kk 
8 	yli 	48000 mk/v eli 	yli 4000 mk/kk 

KYSYMYKSET 13 JA 14 KOSKEVAT VAIN MAANVILJELIJUITÄ 
TAI HEIDÄN PERHEENJÄSENIÄÄN 

13 
Paljonko perheenne omistuksessa olevalla tilalla on viljeltyä pelto-
pinta-alaa? 

Viljelty pinta-ala on .......ha. 

14 

Kuinka suuret ovat perheenne muualta kuin maatilaltanne saamat 
tulot vuodessa? 

Muut tulot ovat noH 	 mk vuodessa. 
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Miten Jos käytitte Millaiseen Mihin saavultte? 
kuljitte henkilö- paikkaan 

saavuitte' Kirjoittakaa tähän sarakkeeseen se kunta ia kyia tai paäosan 
matkasta? 

autoa, 
montako Merkitkää kaupunginosa. johon saasuitte. 

Katsokaa henkilöä saapumis- (Voitte 	jättää 	tämän 	sarakkeen 	iäyttarnättä, 	mikali 
saapumispaikka oli sama kuin seuraava lahtöpaikka 1 täyttÖoh- autossa oli paikka nu- 

ietta 	2. kuljettaja merolla 
mukaanlu- äyttöohjeen 
kien" 1 mukaan 

1
= - -- ____- 

kunta 

kylä/kau p. osa 

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

LLA AUKEAMALLA TIEDUSTELEMME YHDEN VUOROKAUDEN AIKANA fEKEMIANNE MATKOJA. 1UTKIMUSPAIVAKSI ON VALITTU 

15 
kodin ukopuoeila tapahtuva toiminta, kuten ysä- tai koutussakäyntl vaIkuttaa suu-

ti matkustamistarpeeseen, kysymme, oliko yllämainittu tutkimuspäivä Teille normaali 
dpälvä vai vapaapäivä? 

?uraavaan taulukkoon pyydämme Teitä merkitsemään tutklmuspälvänä klo O-24 välisenä 
.ana tekemänne matkat. Lyhyetkirt matkat pyydetään merkitsemään. Tässä tutkimuksessa 

tme matkalla seuraavaa: 
M A T K A on siirtyminen paikasta toiseen eli lähtöpaikasta saapumispaikkaan. 
Näitä paikkoja ovat esim. koti, työ, koulu, kauppa jne. Lisää esimerkkejä tässa tar-
koitetuista paikoista Iöydätte alempana olevasta t ä y t t ö o h j e e $ t a 1. 

E R 1 L L 1 S l Ä M A T K 0 JA ovat siis m e n o tai p a 1 u u sekä esim. jokainen 
siirtyminen asiointi-, ostos- tai työpaikasta seuraavaan käyntikohteeseeri tai olin- 
paikkaan matkan pituudesta riippumatta. Jokaista tällaista matkaa varten on seu-
raavassa taulukossa varattu yksi rivi. 
M A T 1< A KS 1 E 1 LAS K ETA edellisestä poiketen seuraavia tapauksia: 

- liikkumisia esim. saman talon kellarissa, saunassa tai talousrakennuksissa 
- liikkumisia työmaan (tai työpaikan) alueella 

ammattiautoilijan kuljetustyössään tekemiä matkoja.  

1 tutkimuspäivä Oli vapcapäiva 
2 tutkimuspäivä oli lomapäivä 
3 olin sairas tutkimuspäivänä 
4 tutkimuspäivä oli normaali arki- tai työpäivä 	 ________________________________ 

E S 1 M E R K K E 1 N Ä M A T K 0 S T A voidaan mainita matkaketju, jossa olette lähtenyt 
kotoa työhön ja palannut työstä takaisin elintarvikeliikkeen kautta. Talloin on 

- ensimmäisellä rivillä tiedot matkastanne kotoa (lählöpaikka) tyohön (saapumispaikka) 
-- toisella rivillä tiedot matkastanne työstä (lähtöpaikka) elintarvikeliikkeeseen (saapumis-

paikka) 
- kolmannella rivillä tiedot matkastanne elintarvikeliikkeestä (lähtöpaikka) kotiinrie (saa-

pumispaikka). 
Mikäli olisitte käynyt ruokatunnhlla työpaikan ulkopuolella syömässä, tulisi tästa kaksi matkaa 
lisää taulukkoon. 

TÄMAN SIVUN ALALAIDASSA ON ESIMERKIN VUOKSI ESITETTY ERAÄN HENKIWN PÄI-
VÄN MATKAT. 

16 
Ennen kuin ryhdytte täyttämään taulukkoa, kysymme vielä telttekö tutkimuspälvänä lainkaan 
matkoja? Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero. 

lKyIlä 	2Ei 

17 MATKAT TUTKIMUSPÄIVÄNA 

1 	 2 	 3 	 4 

Mistä lähdltte? 	 IMillaisesta Mihin aikaan 	Kuinka kauan matka 
paikasta 	lähditte? 	kesti kaikkiaan? 

Kirjoittakaa tahan sarakkeeseen se kunta ja kyla tai iähditte? 	Merkitkää kellon- 
kaupunginosa, josta landitte 	 Merkitkaa 	aika tdhän 

lähtopaikka sarakkeeseen. 
numeroIta 
täyttöoh- 
een 1 mu- 

kaan 

01 kunta 	 klo 	 min 

kylä/kaup.osa 	 _________ 

02 kunta 	 . 	. 	 klo  

PYYDÄMME TEITÄ LUKEMAAN TARKASTI SARAKKEIDEN PÄISSÄ OLEVAT KYSYMYKSET 
JA VASTAAMAAN NÄIHIN ANNETTUJA OHJEITA NOUDATTAEN JOKAISEN MATKAN KOH-
DALTA ERIKSEEN OMALLA RIVILLÄÄN. 

5 

Mikä oli koko matkan 
pituus? 

km 	m 

1 	min 1 	km 	m J 	j 	1 	1 kunta 

.--- 	 _________ 

03 kunta .................. .... . 	 klo 	 t 	min 	 km 	m 	 kunta 

kylä/kaup.osa 	 __________ 	
kyla/kaup.osa 

04 kunta 
	

klo 	 min 	 km 	m 
	 kunta 

kylälkaup.osa 
	 kylä/kaup.osa 

05 kunta 
	 kunta 

kylä/kaup osa 



_I______ - - - - - - - - - - - - - - flt kj,nlo 	 kO 	 1 	min 	 km 	m 	 unta 

kya kaup osa - 	 - 

07 kunta 	. klo 1 	mn km 	m kwitJ 

kylä/kup.osa kla kaup.osa __________ 	_______ ____________ _________________ ____________________ _______- -______ 

kunta 08 kunta 	. klo t 	min km 	m 

kyläikaup osa ________________ _____________ ______ ______ kylä'kaup.osa 

09 	kunta 	............................... 	. klo t 	min km 	m kunta 	. 

kylä/kaup.osa ________ ____________ _________________ ____________________ _______ ________ ________ 
kylä/kaup.osa 

10 kunta klo t 	min km 	m kunta 

kylälkaup.osa ________ ____________ ________________ __________________ -_______ ______ _______- 
kyla/kaup.oSa 

klo t 	min km 	m kunta 
11 	kunta 	................................................... . 

kylä!kaup.osa _______________ _________________ ________ kyla.'kaup.osa 

12 	kunta 	. 	 . 	 . 	 . klo t 	min km 	m kunta 

kylälkaup.osa ________ _______ ________________ __________ ______ ________ -______ ________ kyla/kaup osa 
- 

Jos teltte tutkimuspäivänä enemmän kuin 12 matkaa, niin kuinka monta edellä mainittujen lIsäksi? 	. 	 matkaa. 	 _____--____________________________________ 

PYYDÄMME TEITÄ KIINNITTÄMÄÄN ERIKOISTA HUOMIOTA SIIHEN, ETTÄ VIIMEINEN MAARAPAIKKA ON MYOS MUKANA IAULUKVbbI. bIIb JV ILLML.L.M MIVVI I lwII.rn.., 

i,iiiiici I1DITVIJ IAATAM IAIRPAIKKAWA OLTAVA KOTIOSOITE. (TÄMÄ HUOMAUTUS EI LUONNOLLISESTI KOSKE NIITÄ, JOTKA TEKIVÄT ENEMMÄN, KUIN 12 MATKAA.) 

TÄYTTDOHJE 1 
Valitkaa oheisesta luettelosta lähtöpaikkaa kuvaava numero ja merkitkaä numero sarakkee- 
seen 2. Menetelkää samoin saapumispaikan osalta ja merkitkää saapumispaikkaanne kuvaa- 
va numero sarakkeeseen 8. 

1 	koti 	tai 	asunto 7 asiointipaikka (pankki, toimisto, 
2 työpaikkanne läakäri 	jne.) 
3 työasiointipaikka 8 	huvi-, 	harrastus- 	tai 	virkistyspaikka 
4 koulu, 	opisto jne. (baari, 	tanssipaikka, 	uimahalli 	jne.) 
5 elintarvike- tai sekatavaraliike, 	kioski 9 vierailupaikka 

tai myymäläauto 10 muu paikka 
6 muu ostospaikka 	_______ __________________ ________ ____________ 

TÄYTTO ESIM ERKKI 

TAYTTØOHJE 2 
Millä tavalla kuljitte pääosan matkasta? Merkitkää oikeaa vaihtoehtoa kuvaava numero 
sarakkeeseen 6. 

1 kävellen (hiihtäen yms.) 	 6 taksilla 
2 polkupyörällä 	 7 linja-autolla tai raitiovaunulla 
3 moottoripyörällä tai mopedilla 	 8 junalla 
4 henkilöautolla kuljettajana 	 9 muulla kulkuneuvolla 
5 henkilöautolla matkustajana 

01 :au 	' 	 _ 	
klo 3o 1 t 47m 26m 	m _ 	 3 	j4A 

02 kunta 	k'UO 	 klo / / 	t )jn 	1 km 	) m 	 kunta 	Y 	. 

kylä'kaup.osa 	1 \ 	LA 	13, 	 / 	 / 	kylä!kaup.osa 

kua 	 O/ 	 mn 2km 	rn7 	 1 	Kunta 

kylä/kaup.osa 	 ____ 	 : 	
/ 	. kyla.kaup.oSa 



I 
MONIEN PALVELUKSIA TARJOAVIEN PAIKKOJEN SIJAINTI SEKA ESIM. PUHELIMEN TAI LINJA-AUTON KÄYTTtDMAHDOLLI-
SUUS VAIKUTTAA MATKOJEN MÄARÄAN JA KULKUTAPAAN. SIKSI PYYDÄMME TEITÄ VASTAAMAAN VIELÄ MUUTAMIIN KY-
SYMYKSIIN: 

18 22 

Kuinka kaukana asunnostanne on oman Kuinka kaukana asunnostanne on lähin linja-auton (raitiovaunun 
kunnan tai kaupungin keskusta? tai junan) pysäkki tai pysähdyspalkka? 

km 	.........m ____________________________________________________________ Pysäkin etäisyys asunnosta on 	km 	. m. 
19 23 
Entä miten kaukana on lähin Kuinka monta linja-autovuoroa (raitiovaunu- tai Junavuoroa) kul- 
- elintarvikekauppa 	 km 	. 	m kee arklpälvisin 	t a v a Ilis e s t i 	käy tt ä mä Itä n n e 	pysäh- 

dyspalkalta yhteen suuntaan? Rengastakaa oikean vaihtoehdon 

myymätäauton pysähdyspaikka 	 km 	m numero: 

- -. kansakoulu tai 	peruskoulun 1 vähemmän kuin yksi 

ala-aste 	 km 	m 2 1-5 
3 6-10 
4 11-20 

postitoimisto 	 km 	m 5 21-40 
6 yli 40 

- -- pankki - (ei postipankki) 	 km .. 	m 24 

Kuinka pitkä on työmatkanne tai koulumatkanne? 
- 	kirlasto 	(ei 	kirjastoauto) 	 km 	m 

Matkan pituus on 	km 	. 	m 
- 	apteekki 	 km 	m 25 

kaupunki tai 	kauppala, mikali Käytättekö 	tavanomaisilla 	koulu- 	tai 	työmatkoillanrte 	linja-autoa itse aiutte maalaiskunnassa 	 km . 	m (raitiovaunua tai junaa)? 

rautatieasema 	 km 	.......m 1 	käytän useimmiten tai aina 
2 käytän harvoin tai en ollenkaan 

:20 
26 Kuinka lähellä Teillä on lähin puhelin? Rengastakaa oikean vaih- 

toehdon numero. Silloin kun 	ette käytä tavanomaisiila koulu- tai työmatkoilianne 
linja-autoa 	(junaa 	tai 	raitiovaunua), 	niin 	mitkä ovat tärkeimmät 

1 	kotona syyt siihen? Rengastakaa yhden tai kanden tärkeimmän syyn nu- 
2 kodin Llkopuolella korkeintaan 100 m:n etäisyydellä merot. 
3 korkeintaan 500 m:n etäisyydeltä 1 	käyttö 	on 	tarpeetonta, 	koska 	matka on 	lyhyt 
4 korkeintaan 1 	km.n etaisyydellä 2 se on mandotonta, koska ei ole lina-autoyhteyttä tai aikalaulut 5 korkeintaan 5 km:n etäisyydellä ovat sopimattomia 6 yli 	5 kn.n etaisyydella 3 se on hankalaa, hidasta tai epämukavaa, koska kävelymatkat ja 
21 odotusajat tulevat liian pitkiksi tai vaihtoja on useita 

4 pääsen jonkun kyydissä 
Kuinka 	monta 	ansiotyöhönne 	Ilittymätöntä 	puhelua 	soititte 	tut- 5 ei 	erityistä 	syytä 
kimuspäivänä? Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero. 6 muu 	syy, 	mikä 
1 en yhtään 
2 1-2 puhelua 
3 3-5 puhelua 
4 6-10 puhelua 
5 yli 	10 puhelua 

27 	 - 

Pyydämme Teitä esittämään tässä mandollisia kyselyn johdosta heränneitä huomautuksianne ja mielipiteitänne. 

KHTAM'VIE KARSVALLSYYDESTÄNNE! 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1______ — — — — — — — — — — — — — — — 
VKILUV1JT OSIOITTAIN (IKÄ- JA KUNTARYHNITTÄIN) 

Ikäryhrnä 1 	= 2 = 3 = 
Kuntaryhmä syntymäv.l9lO-l9 1920-39 1940-54 

1 = Hei ymp 71 100 181 400 217 000 

2 = Tu,Ta, La ymp. 59 000 144 200 163 600 

3 = E-K 65 800 164 100 181 900 

4 = E-'I 84 100 185 600 164 900 

5 = K-K 53 100 133 700 150 200 

6 	K-M 89 900 193 100 171 500 

7 = P-K 16 600 50 200 60 600 

8 = P-M 28 300 77 400 72 800 

Yhteensä 467 900 1. 129 700 • 	1 	182 500 

4 = Yhteensä 
1955-61 

68 700 538 200 
62 000 428 800 
77 000 488 800 
92 000 526 600 
68 700 405 700 

111 600 566 100 
27 600 155. 000 
55 200 233 700 

562 800 	3 342 900 

I-. 
ci- 
(D 



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

LYHYIDEN MATKOJEN CTOSKOOT OSIOITTAIN 

OTOS 1 	= helmikuu OTOS 2 = huhtikuu OTOS 3 = kesäkuu 

1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4 Yht. 

1 35 91 110 34 270 41 106 127 39 313 57 145 173 55 .430 

2 37 91 104 37 269 43 107 121 45 316 58 146 165 62 431 

3 36 90 100 41 267 42 	. 1c5 116 49 312 57 144 159 66 426. 

4 33 71 64 34 202 39 82 74 41 236 52 114 102 55 323 

5 35 91 101 47 274 42 104 117 55 318 57 143 161 74 435 

6 27 58 51 33 169 30 66 59 39 194 41 91 80 53 265 

7 38 118 142 64 362 45 137 165 75 422 61 186 224 102 573 

8 48 130 122 93 393 56 152 142 108 458 78 206 194 148 626 

Yht.289 74Ö 794 383 2206 338 859 921 451 2569 461 1175 1258 615 3509 

OTOS 4= elokuu OTOS 5 = lokakuu OTOS 6 = joulukuu 

1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4 Yht. 1 2 3 .  4 Yht. 

1 59 156 191 59 465 44 114 139 43 340 39 102 126 39 306 

2 62 158 181 67 468 44 116 132 49 341 40 104 118 43 305 

3 61 157 176 73 467 44 116 129 53 342 40 103 115 47 305 

4 57 128 114 611 360 42 93 84 44 263 37 82 75 40 234 

5 61 157 176 80 474 44 114 129 58 345 41 105 117 53 316 

6 54 121 104 69 348 37 84 72 47 240 36 81 70 46 233 

7 66 206 248 112 632 48 151 181 82 462 43 134 161 73 411 

8 86 235 216 167 704 62 172 158 121 513 56 156 . 	143 110 465 

Yht.506 1318 1406 668 3918 365 960 1024 497 2846 332 867 925 451 2575 



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

ia!iLinto Opetus Terveydenhoito Sosiaalihuolto Vhitthiskauppa Vapaa-aika ja riuut 
virkistys palvelukset 

2 3 1 
- 	 5 6 7 

-._______ 
(Kirkkoherran- Peruskoul Terveyskesk. (Lasten piv- Kioski, lehti- Kahvila, baari 	3 

(Sivukirjasto) 	1 
Postitoimisto 	3 
Kampaano ja/tai 

virasto) ala-aste 	3 sivuas/neuvola 	3 koti/perhepiv- myymält 

'3 (Kunnalliststo) koti) 	i Pieni urheilu- parturi 

(Kodinhoitaja) kenttä 	3 Sst- tai Osuus 
(Phkirjasto) pankin konttori 3 

(Kunnallistto) (Terveyskesk. Sosiaalitsto (Kemikalio- Sivukirjasto 	2 (Autokorjaamo) 	1 

(Kirkkoherran- sivuas./yl.lk. Kodinhoitaja kauppa) (Kuntorata 

virasto) vastaanotto 	1 Kotiavustaja Huoltoasema tai -polku) 	1 

Lasten pHivikoti/ (Asusteliike) 	1 Kerho- tai kok. 
2 perhepivhkoti 	2 (Kukkakauppa) tila 

(Lasten leikin ja (PHHkirjasto) 	1 

toirnen ohjaus) (Kirkko) 

Pkirjasto 	2 Matkahuolto 
Kirkkoherran- (Peruskoulun Hammaslk. 	3 (Vanhusten Asusteliike 	2 

virasto ylbaste) 	1 (Elinlk.) 	1 asuntotalo, Kukkakauppa Kirkko Sstd- tai Osuus' 

Kunnalliststo (Lukio) 	1 Terveyskeskuksen asunnot) Kirja- ja Kotiseutumuseo pankin pkont- 

(Valtion yleis- (Kansalais- ja sivuasema/yleis- Lasten leikin ja paperikauppa 	3 Kuntorata tai tori 	3 

hallinto viran- tyväenopisto) 1 lHk. vastaan- toimen ohjaus Apteekki 	3 polku 	2 Autokorjaanio 	2 

omainen) otto 	2 (Vanhainkoti) (Kenkhkauppa) 

(Kelan vakuutus- (Rautakauppa) 

asiamies) Kemikaliokauppa 

(Sairausvak.tsto) 
(\reiotto) ____________________ ___________________ 

- Valt.yl.hallinto- Perusk.yläaste 2 (Terveysasema) 	1 Vanhainkoti Naisten vaatetus- (Nuorisotalo, Liikepankin 

viranomainen Lukio 	2 Elinläk. 	2 Vanhusten asunto- 
talo, asunnot 

liike 
Kenkikauppa 

disco) 
Anriiskeluravintola 

konttori 
(Jalkinekorjaarno) 

:<elan vak.asia- 
mies 

Kansalais- ja 
tydvenopisto 	2 Rautakauppa (Ampumarata) Puusepänliike 

Sairvak.tsto Puhe-, lukemis- (Kangaskauppa) (Tili- ja kirjan- 

3 Tiemestarin tsto ja kirj.häir. Valok.tarvikel. pitotsto) 

Verotoimisto opetus Miesten vaatetusl. 
1 

Poliisin tsto Apukoulu Radio- ja kotit.l. 
Kello- ja kultas.l. 
SHhkdt. ja valai- 

___________________ ___________________ 
sirimyymlh ___________________ 



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

5 6 ________ 
1 	- 

Ty5voimatsto 

2 

(Puhe-, lukemis- 

3 

Terveysasema 	2 

-- 

Hal1imyymil, 
supermarket 

Uimahalli 	3 
Nuorisotalo, 

JalkinekorjaarnO 
Hautauststo 

Yleiset ali- ja kirj.häir. 
KanL,askauppa Disco Lomittajapalv. 

oikeudet opetu& 
(Apukoulu) 

(Lasten vaatetus- MatkustajakOti Tili- ja kirjan- 

liike) (Harrastelija- pitotsto 

• Huonekaluliike teatteri) (Paikallislehden 

(pienoistav.) 	1 (Suuri urheilu- toimitus) 

Urh.tarv. 	liike kenttä) 	1 Pesula 	3 
Ampumarata Autokoulu 

(Vahinkovak. 
sivukonttori) 

(Ammattikoulu) 1 (Yksityinen (Vanhusten Pienoistavara- Hotelli 	3 Paikallisl.tOim. 
(Maakuntal.toim.) 

sair.hoito- ja 
laitos) tutk. 

palvelukeskUs/ 
palvelutalo) 

talo 	2 
Alkoholiliike 	3 

Tenniskentt 
Elokuvateatteri 	3 (Kirjapaino) 

Erikoislääkäri Lastenkoti Optikkoliike Harrastelija- Kauneushoitola 

HarnmasteknikkO Auto-ja autotarv.l. teatteri Vak.yht.sivukofltt. 
(Autovuokraamo) Kumi- ja muovi- Suuri urheilu- 

kauppa kenttä 	2 Kuorma-autotil. 

Lasten vaatetusl. keskus 

Elintarv. 	eri- (Asianajotsto) 	1 

koirrnyymhlä Kiint.väl.tsto 

Tavaratalo 	3 (Matkatsto) 	1 

v;iri-ja tapettil. (Suunnitt.tsto) 	1 

Nioti- ja hattu- Telex 	3 
kauppa (Posti- ja lennä- 

Maatal.tarv.myym. tinkonttori) 

Tuomiokunta Kauppakoulu Mielenterv.tstO 	3 PiivHhuoltola Laukku- ja nahkal. (Keilahalli) Matkatsto 	2 
Sauna 

Kihlakunnan- ja/tai opisto 	3 Yksittyinen sair. Pav-huoltola Kiytettyjefl tava- 	Ravirata 
ram 	myyrnälä 	(Erillinen (Mainoststo) 

kanslia Anattikoulu 	2 air.hoito- ja 
tutk.laitos) 

Vanhusten 
palvelukeskus/ Konttorikonel. 	urheiluhalli) Posti- ja lennä- 

KarsanopistO, 
Kansankorkea- Aluesair./erik. palvelutalO (Askarteluväline- tinkonttori 

Suunnitt.tstO 	2 
koulu lääkärijohtoinen (Kasvatusneuvola)1 myymälä) 



Asianajotsto 
Konekirj. ja 
moniat. 
Siivouspalv. 
Maakuntal. toim. 
Kirjapaino 
Henkivak.sivuk. 
Autovuokraam 

Erillinen 	Peili- ja 
urheiluhalii . 	lasitusliike 
Keilahalli 	Mainostato 

Ammattiteatt. 	3 Maakuntalehti 
Maauimala Yleisvaltakunn. 
(Sinfoniaork.) lehden aluetoim. 
Taidemuseo Somi stuspalv. 

Alueradio 	3 

(Maakuntamuseo) 	(Pukuvuokr.) 
Sinfoniaork. 	Etsivä- ja 
(Moottorirata) 	vartiotsto 
Erjkoisrnuseo 	(Käännststo) 

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

1 2 _________ 5 
Kotitalous- 

____ ____ 

paikaliissair. 
opoilaitos tai poliki. 	3 
Kotiteoli .oppil. 
(iaa talouden 
mnmattikoulu) 
(Nusiikkiopisto) 
(Ammatillinen 
kurssikeskus) 

anmjtt.tsto (Teknillinen Tuberkuloosi- Kasvatus (Turkisliike) 

:-:tsastuststo koulu ja/tai tsto 	3 neuvola 	2 (Taideliike) 
Kauppakamari ja opisto) 	1 B-mieiisair. 	3 Yhteismajoitus- Musiikkiliike 
kauppakamarin os. ?aatalouden SPP:n veripalv. tilat Askarteluväl. 

ammattikoulu tsto myymälä 
D2 (alempi keski- 

taso) 
usiikkiopisto 

Ammatillinen 
kurEsikeskus 

Tullikaniari 	ja Teknillinen Kotiapukeskus, Turkisliike 
tuilipiiri.kanari koulu ja/tai kotisair.- Tai deliike 
Sotilaspiirin opisto 	2 2 hoitokeskus Laboratorio- ja 
esikunta (Opettajain vai- sair.hoitoväl. 

mistuslaitos) 	1 
Sai raanhoi to- 

- oppii. 

Seutukaaval.tsto Opettajain vai- Keskussairaala 	3 A-klinikka Tupakkakauppa 
aakuntal.tsto mistuslaitos 	2 nuorisoasema Keskusliikkeiden 
KTM:n piiritsto Kesäyliopisto (Perheneuvonta- jakelukeskus 
aatal.keskus etsäoppil. keskus) 	1 
etsnparannus- (alempi keski- (Invalidien suoja- 

piiri aste) tykeskus) 
Piirimetsälauta- 
kunnan tsto 
Maatalouspiiri 



1 

- UU __ _ 	L. 
I;ninhanitus V- Keskusmieli- &rheneuvonta Autonarket kunau5eo Suc 

lyivoimapiirin tiointi- ja sairaala 	3 keskus 	2 Moottorirata konttori 

trto suojelualan Invalidien suoja- (Keinojärata) Pukuvuokraamo 

Veipiirin tsto oppii. tykeskus Krr3ststo 

TVLn piiritsto (Invalidieri ja Erityislasten- ATK-palvelu 

L -Wnjnverotsto aistivikaisten kodit (Leirnasin- 	ja 

:gatsastusal.tsto ammattioppil.) nerkkiliike) 

Tysuojelupiiri Periniststo 

Puhelinpiiri Korkeakoulu (Kansanterveys- Huutokauppa- ym. Maakuntakirjasto (Valtion tieto- 

Hiippakunta (1-3 tiedekuntaa laboratorio) välitystoiminta JHihalii konekeskus) 

Pakennuspiiri. tai osastoa) 	3 Keinoj.ärata Leimasin- ja 
Postipiiri Invalidi- ja Punko-orkesteri merkkiliike 
Puheliniaitoksen aistivik.amm. (Ooppera tai 
jakoalue oppii. oopperayhdistys) 

i Kela:n piiritark. Kauneudenhoito- 
aanmittaustoim. alan oppil. 

Liikevaihto- Kuvatait.oppil. 
verotsto Hotelli- ja ray. 
SotilasiHänin alan oppii. 
esikunta 
Maaoikeus 

Hakuiita-arkisto (Liikenteen ja Kansanterveys- Katkaisuhoito- Ooppera tai Keskusientoas. 

Tyriitojen tietoliikenteen laboratorio asema oopperayhdistys Valtion tieto- 

3 piirisovitt. 	oppii.) 	(Yliopist. 	Suojelukasvat. 	Keskisuuri 	konekeskus 

Sair.vak. alue- 	Korkeakoulu 	keskussair.) 	1 vast.-ottokoti 	sinfoniaork. 	STT:n paik.tsto 

tsto 	(-5 tk/os) 	3 	 (Panttilain.tsto 

Hovioikeus 	Lastenhoitoal. 	Yliopistoil. 	Selviämisasema 	Suuri sinfonia- 	Panttilain.tsto 

Vesioikeus 	oppii. 	keskussair. 	2 	 ork. 
etshaliinnon 	Kieli-instit. 

piirikunta 	Korkeakoulu 
2 Ortodoksinen 	(6 tai useampi 

hiippakunta 	tk/os.) 	3 
Liik. 	ja tietol. 
oppii. 



1 Lilte 5 

1 
}BKU}SET KIESKTJSLUOiKMSA IIT5}AISESSA J2 L JESTYKSESSA SEUTU- 

1 
1 

Keskus 	 Keskus- Piste- Keskus 	 Keskus- Piste- ' luokka määrä - 	luokka määrä 
% %i) 

HILSINKI I Helsinki A Kaukiahti/ESPOO P2 	100 
Nuurala/ESPOO P2 96 
I-Iarneenky_a/Vantaa P2 89 I ••• Järvenpää D3 72 Kilo/ESPOO 
Itä_Hakkila/Vafltaa 

P2 
P2 

89 
79 

H1nElflyl/ P2 Qi 

1 Tikkurila/Vantaa EI 68 Hyvinkaa 
• Tapiola/ESPOO EI 60 piispanryla/Vantaa r2 54 

Kauniainefl E2 106 Länsimäki/Kerava F2 50 

I Hyrylä/Tuusula E2 94 Perttula/iTuriJaI1i F 82 
VI 	kk E2 P3 81 
Nalmi/Helsinki E2 RKka/LuJarvi F 77 

1 I'urijärvi kk E2 50 
Culunkylä/elSinki E2 50 

Puotila/'Helsiflki 
Eyyriäki/Vantaa 

E3 
E 

96 
93 

ankkaa/EspoO 
LeDsäcä/NUrinijärvi 

P5 
P5 

64 
64 

1 Seutula/Vantaa P5 64 
Hertoniei/ E3 87 

otalampi/Vihti P5 65 Helsinki 
Haaga/HelSiflki E3 85 Niipperi/Spoo P5 59 I Korso/Vantaa E3 76 Kivist/Vantaa P5 

P5 
55 
50 Jokela/Tuusula E5 65 Nupuri/ESPOO 

eppävaara/Espoo E3 60 I • 	Rajar!iiici/ E3 56 
Nurmijärvi ITÄ-UUSINA 
Numma/Vihti E3 50 Porvoo D2 75 1 Kannelmäki/Helsiilki P1 97 Loviisa P5 50 
Kontula/Helsinki 
ViherlaaksO/ESP0O 

FI 
P1 

88 
85 Näntsälä kk E2 119 1 KellokoSki/TUUSU1a P1 79 / kkila,S1p00 E3 7 2 

Westend/EspoO 
Pihlajamäki/ 

P1 
P1 

78 
75 Nyrskylä kk P1 91 

I Helsinki Lapinjärvi kk P1 88 
Vuosaari/Helsinki P1 72 Askola kk P1 75 

• Myllypuro/Helsinki P1 65 p1'k . l 	1k P2 121 

1 Kivenlahti/ESPOO FI 65 1 At"[ k P2 1'- 
Suurmetsä/Helsinki P1 63 Lll3endal kk P2 114 

Pa 1 	ila/V 	ta P1 60 Ruotsin7hti i P2 96 

1 Natinkylä/ES000 P1 59 por1ar/LapinJarvi P2 68 
- Klaukkala/ P1 Pornainen LCk P2 52 

1 
urmijärvi 

Laajasalo/Helsinki FI 51 

1 	1) PiSt emäärä % alaluokan rakiriri 



2. 

Keskus 	Keskus- Piste- Keskus 	Keskus- Piste- 

1 
luokka rnärä luokka mr 

I Sälink/Nntsälä F3 96 Bromarv kk P2 86 
Ruotsinkylä/ P3 86 Lappohja/Tenhola P2 79 
Iuotsinpyhtää Fiskari/Pohja P2 79 
Tolkkinen/ P3 77 Veikkola/KirkkonummiP2 75 I Porvoon mik Äuiinnefors/Pohja P3 100 Forsby/Pernaja Nustio/Karjaa P3 91 

I Saari/Nntsälä 
Kuninkaankylä/ 

P3 
F3 

? Nasaia/iirkkonummi P3 82 
Östcrby/ P3 77 }uotsinpyhtii Tammisaaren mlk 

i Pukaro/Lapinjärvi 
Tesjoki/ 7 Snappertuna kk P3 73 

Upinniemi/ F3 50 Ruot sinpyhtää Kirkkonuirnni Nonninkyl/Askola P3 68 

I Kantele/Porvoon mik P3 64 vARSIIs-su0rII Pernaja kk P3 64 
Östersundom/Sipoo P3 64 Turku B2 70 

I Halkia/Pornainen P3 59 Salo D2 67 Hindersby/LapinjärviF3 
Nunirninon/iäntsä1ä P3 59 Uusikaupunki D3 71 
Isnäs/Pernaja P3 55 Loimaa 63 I Juorniiky1/iskola F 50 Laitila kk EI 101 Kulloo/Porvoon mik P 50 Parainen EI 95 Ohkola/Issäl5. P3 Somero kk EI 68 1 Paimio kk EI 60 

1 
LiSI -UJSIi'IAA 

Lohja D? 54 

Naantali 
Raisio 

EI 
EI 

51 
51 

Nynääki kk E2 108 
Karkkila EI 74 Kemiö E2 85 

1 Virkkala/Lohjan mik E2 65 
Perniö kk E2 85 

Nummi kk P1 109 
Alastaro kk 
Koski Ti kk 

L3 
E3 

9. 
84 

1 Fusula kk P1 94 Kyrd/Karinainen E3 84 Lohjan as. P1 62 Dalsbruk/Dragsfjärd E3 81 Karjalohja kk P1 52 Taivassalo kk E3 71 
Sammatti kk P2 125 Lieo kk E3 68 I Saukkola/Iummi P2 57 Kaarina kk E3 52 
Hiitti-Routio/ P3 59 Piikkiö kk P1 119 

I Lohjan mik Riihikoski/Pöytyä FI r,1I 

Ypäjä kk P1 115 
Hirvikoski/ P1 113 

LJTINLTT UUSI1AA Loimaan mik 1 Tarnriisaari D2 4 Sauvo kk 
Kalanti kk 

P1 
P1 

110 
107 

Hanko D3 55 Yläne kk P1 106 1 Karjaa D3 5'l Halikko kk P1 103 
Kirkkonummi kk E2 54 Aura kk 

Oripää kk 
P1 
P1 

102 
96 

1 Inkoo kk P1 92 Narttila kk P1 93 
Tenhola kk P1 74 Vinkkil./Vehrnaa P1 93 
Pohja kk P1 72 Kituia/Suomusjrvi P1 8 

1 Siuntio kk FI 71 Nummi/Nousiainen P1 87 



1 
3. 

1 
Keskus 	Keskus- Piste- Keskus 	Keskus- Piste- 

1 luokka määrä luokka määrä 

I Nasku kk EI 85 Kankaanpää D3 73 
Kisko kk EI 7'-I- Harjavalta D3 62 
Vampula kk P1 74 Huittinen D3 50 

I Kuusjoki kk EI 72 - Kokemäki EI 101 
Kiikala kk FI 71 Eura kk EI 56 Ielli1ä kk P1 71 
Nietoinen kk EI 71 Säkylä kk E2 121 I IPyhäranta kk EI 71 Punkalaidun kk E2 67 
Tarvasjoki kk FI 69 Friitala-Vanhakylä/ E2 7 

I Nauvo 
Lokalahti kk 

kk 
P1 
EI 

68 
61 

Ulvla 
Nerikarvia kk E2 58 

Kustavi kk EI Lavia kk E3 93 

1 
Rymättylä kk 

Vahto kk 

FI 

P2 95 
Nakkila kk 
Kiukainen kk 

E3 
E3 

77 
66 

Näry/Halikko P2 93 Karvia kk E3 63 

I 
Rusko kk 
Nuurla kk 

P2 
P2 

86 
79 

Honkajoki kk 
Noormarkku kk 

E3 
E 

59 
56 

Korppoo kk P2 75 Eurajoki kk E5 53 
P-s1zainon kk P2 68 Pehula/Keikyä E3 53 

I Notsärnta kk P2 6E Lappi kk 53 
Som2rniemi kk P2 68 Pomarkku kk P1 118 Vaskio/Halikko P2 68 Jämijärvi kk EI 99 

1 Björkboda/DrasfjärdF2 54 Kepola-Pajula/KöyliöFi 88 
Särkisalo kk 
Inkere/Pertteli 

P2 
F2 54 Panelia/Kiukainen FI 69 

1 Teijo/Perniö 	F2 54 Siikainen kk 
Kiikoinc-n kk 

P1 
EI 

69 
68 

Pyhämaa/UusikaupunkiF2 51 ReDo saari/Pori EI 66 
Virttaa/1astaro P3 91 Uoila/auman mik EI 63 

1 Ihode/Pyäranta 
Houtskari kk 

P3 
P3 

01 
86 

Luvia kk 
Pihlava/Pori 

EI 
EI 

62 
62 

Vehrnaa kk P3 82 Hinnerjoki/Eura EI 57 

I Littoinen/Kaarina 
Västanfjärd kk 

F3 
P3 

82 
77 Huovinrinne/Säkylä P2 136 

Honkilahti/Eura P2 129 Karjala kk 
Lemu kk 

P3 
P3 

73 
73 Ahlainen/Pori P2 111 

' Nerimasku kk 7  73 Kauvatsa/Kokemäki 	P2 100 
79 Perniö asema 73 Niinisalo/KankaanpäöF2 

Kaivola/Pertteli P3 7 3 Koski/Kullaa 
Kylänsaari/Pori 

P2 
P2 

68 
64 

' Nousiainen kk P3 64 
Nathildedahl/Perniö P3 59 Näntyluoto/Pori P3 96 
Iniö kk F3 59 Yytori/Pori P3 86 

1 Littoinen/Lieto P3 59 Pirkkala-Vinnari/ P3 84 
011ila/Narttila P3 59 Harjavalta 
Hajala/Halikko P3 55 Harjunpää/IJivila P3 82 

I Vartsala/Halikko 
Velkua kk 

P3 
P3 

55 
55 

Lassila/Noormarkku 
Kuivalahti/Eurajoki 

P3 
P3 

82 
82 

Kodisjoki kk F3 77 

I SATMJJNTA 
Tuorila/Nerikarvia 
Horikako ski/Pornari.ku 

F3 
P3 

77 
73 ____ 

Pori 02 61 Venesjärvi/ P3 73 
Ka:ikaaripää 

1 Rauma DI 74 Leväsjoki/Siikainen P3 68 



1 	 4 

1 	•Kes1is 	 Keskus- Piste- Keskus 	 Keskus- Fito- 
luokka määrä 	 luokka mäir 

S3örxnarkku/ P3 
Noormarkku 
Oriniemi/PunkalaidunF 3 
KodikSam/LaPpi P3 
Kaasrnarkku/Ulvila P3 
Lattiineri/Pori P3 
Vihteljä'vi/ P3 
Kankaanp a 
Jalonoja/Kokemäki P3 
Sara /Karvia P3 
Haro1a/Kiikainen P3 
Falus/Kullaa P3 
Sokeritehdas/Skylä P3 
Lii t sola/Punkalaidun.F3 
Lauhala/Honkajoki P3 
Yttilä/Köyliö P3 
Kuvaskangas/ P3 
Ne rikarvia 
Riispyy/i"ierikarvia P3 

T ANPE'RE 
Tampere 	 B3 
Valkeakoski. D3 
Vammala D3 
iänttä D3 

Nokia EI 
Toijala EI 
Virrat EI 
Parkano EI 
Ikaalinen EI 
Orivesi kk EI 
Kangasala kk E2 
Lempäälä kk E2 
Hämeenkyrö kk E2 
Ruovesi kk E2 
Viippula kk E3 
Pälkäne kk 
Viiala kk E3 
Ylöjärvi kk P1 
Kuru kk P1 
Kiikka kk P1 
Mouhijärvi kk P1 
Länkipohja/ P1 
Längelinäki 
Kihniö kk P1 
Pirkkala. kk P1 
Halli/Kuorevesi P1 
Korkeakoski/ P1 
Juupajoki 

Luopioinen kk P1 
Siuro/Nokia P1 
Suodenniemi kk P1 
Teisko kk 	 -P1 
Koiho/Viippula P2 
Viljakkala kk F2 
Kylinäkoski kk P2 
Pohja/Kuhrnalahti P2 
Aitoo/Luopioinen P2 
Karkku/Vamrnala P2 
Killinkoski/Virrat P2 
Kuhinalahti kk P3 
Storrni/Vaminala P3 
Visuvesi/Ruovesi P3 
Eräjärvi/Orivesi P3 
Hirsilä/Orivesi P3 
Juupajoki kk P3 
Kulju/Lempäälä P3 
Narva/Vesilahti P3 
Pohja slaht i/VilppulaF3 
Sääksjärvi/Lempäälä P3 
Suorama/Kihniö P3 
Säksmäki/ P3 
Valkeakoski 
Tottijärvi kk P3 
Häijää/Houhijärvi P3 
Pakkala/Sahalahti P3 
Ruutana/Kangasala P3 
VeEilahti kk P3 
Suinula/Kuorevesi P3 
Suinu1a/Kanasa1a F3 
Samrialjoki/Varn.mala F3 
Nutala/Ylöjärvi 
Sahalahti kk F 

KLNTA-HÄr'IL 
Hämeenlinna 	C2 

Riihimäki 	 D2 
Forssa 	 D3 
Turenki/Janakkala EI 
Lammi kk 	 E2 100 

Oitti,4iausjärvi E3 103 
Loppi kk 07 
Jokioinen kk E 91 
Urjala kk E3 91 
Parola/Fiattula E5 85 
Hauho kk E3 82 
Tervakoski/JaflakkalaE7 8? 

1 
Ei 
1 
1 

11 
II 

II 
II 
II 
Ii 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

83 
67 
58 
90 
83 
7? 
70 
63 
59 

123 
98 
94 
50 

101 
93 
81 

115 
112 
'irz 
100 
99 

96 
82 
71 
63 

64 
64 
64 
64 
59 

59 
59 
59 
59 
59 
55 
55 
50 
50 

50 

56 
52 
52 

III 
93 
86 
71 
6L. 
64 
64 

105 
91 
91 
86 
82 
82 
7? 
77 
77 
77 
73 
73 

73 
64 
64 
64 
c)4 
59 
59 
55 
50 
50 

52 
91 

108 
62 



1 
I Ieskus - Piste- Keskus 	Keskus- Piste- 

. määrä luokka määrä 

1 
1 littala/Kalvola 52 Hollola kk P3 68 

Huinmpila kk .1 110 
Taminela kk 
Renko kk 

IM 
P1 

104 
77 

• ICYMN1JAILKS0 - 
Ryttyli/HauSjärVi P1 75 Kouvola C3 98 
Urjala as P1 71 Kotka C3 69 

1 Hikiä/Hausjärvi P1 56 Hamiria D3 92 
Läyliäinen/Loppi P2 102 Karhula D3 82 
Syrjäntaka/Tuulos P2 100 Kuusankoski D5 68 

1 Natku/Porssa P2 68 Nyllykoski/Sippola EI 51 
Nuutajärvi/Urjala P3 102 K ' 	1 /Ftt EP 8 
Leppäos/Jaiakkala ine/Sppola E 1 Pekula/Hattula P3 77 Virojoki/Virolahti E3 91 

- Janakkala kk P3 68 Elimäki kk E3 75 
1 Alvettula/Hauho P3 68 Anla k A. P1 m 	i iUUOS t'7 /I 

/i - 	1i P1 90 
Isoevo/Larnmi P5 50 P1 86 

I Lieso/Lamin F3 50 v I 7 
\rau1aj/jokjojnen P5 Syhtä P1 69 

Jaala kk P1 5 

1 Sitpola kk P1 50 
PÄIJT-HÄ - Kaipiai:entJalkeala F2 93 
Lahti C 5 P2 79 

1 Heinola D5 99 Vuohi:vi/Vaikea1a F2 75 
Urj1e1 i/An 1 ala P2 75 4-4- 	11 rimai-a ti O( - '• 	-- Vuolenkoski/litti P2 71 

1 Sysrna kk EI 57 Pyhi1t5/Vehka1ahti P2 
P2 

68 
68 Vääksy/Asikkala E2 83 Utti/Valkeala 

• Hartola kk E2 65 iieesäkylä/VohkalahtiF2 50 

1 Kuhrnoinen kk E3 110 Kääpälä/VcJ.keala P3 82 
Padasjoki kk E3 110 Sturiehikkälä/ P3 77 

- Järvelä/Kärkölä E3 84 iiehikkäiä 

1 Nastola kk E3 7? Tavastila/Kymi F3 73 
68 Klaicila/Virolahti P3 

Koski kk P1 104 SelnDä/Va1keala P3 68 
• Salpakanas/Holloia 

Uusikyia/.astola 
FI 
11 

9 
60 ola/F -htää P3 64 

59 i • Enäjär\ri/Sippola P3 
Kuivanto/Orimattila P2 84 Heinlahti/Pyhtää P3 59 

I Kärkölä kk P2 71 Huhdasjärvi 
Huruke1a/Anja1a 

P3 
P3 

59 
59 Heinolan mik P2 61 

Kalliola/Holiola P2 57 Kimola/Jaala P5 59 

I Vierurnäki/ 
Heinolan mik 

P2 54 Nhniemi/Anjala 
Nuurikkala/ 

P3 
F3 

59 
59 

iehir 	a 
Villande/Nastola P3 100 p' i 	/V 	lbti P3 59 

1 Kalkkinen/Asikkala 
15 

9 
9° 

Rassia/E1irnäki P 59 
alusjoci VokosIz/Ia.e1a P5 9 

Orimattila -i 	a.L\ea1a 
i Herrala/hollola P3 91 

91 P3 50 
• Lappi1a/ierko1a P3 



1 
6. 

1 1eskus 	 Keskus- Piste- Keskus 	 Keskus- Piste- 
0 luokka määrä luokka määrä 

1 
1 L-KJRJALA Sulkava kk E3 116 

Lappeenranta C2 57 Ristiina kk E3. 115 
Kerimäki kk E3 106 

Imatra Dl 67 Punkasalini/ E3 84 I Joutseno kk EI 65 Punkaharju 
Parikkala kk EI 59 Haukivuori as. E3 84 

1 Simpele/Rautjärvi E2 98 
Hirvensalmi kk 
Pertunmaa kk 

E3 
E3 

56 
50 

Taavetti/Luumäki E2 80 Savonranta kk E3 50 
Savitaipale kk E2 71 Enonkoski kk P1 100 1 Ruokolahti kk E3 91 Virtasairni kk FI 99 
Lemi kk P1 69 Anttola kk P1 81 

Jäppili kk P1 69 1 Akonpohja/Saari P2 157 Kangaslampi kk P1 .51 
Nuijamaa kk P2 143 Kuortti/Pertunmaa P1 51 
Ylämaa kk 
Suomenniemi kk 

P2 
P2 

136 
121 Nontola/Virtasalxni P2 121 I Särkisalmi/ParikkalaF2 118 Otava/Mikkelin mlk P2 114 

Korvenkyl/Joutseno P2 100 Naaselkä/ P2 114 
Taipalsaari kk P2 64 Pieksämäen mik I Jurvala/Luumäki P2 54 Lohikoski/Sulkava P2 111 

Rantakylä/ P2 96 
Vainikkala/ P3 98 Mikkelin mik 

1 Lappeenranta Pellosniemi/RistiinaF2 89 
Psemnaseutu/ P3 94 Maavesi/Joroinen P2 75 
Rautjrvi Kuvansi/Joroinen P2 68 

' Konri.rnsuo/Joutseno P3 72 Ruokojärvi/Kerimäki P2 50 
Miettilä/Rautjärvi F3 70 Putikko/Pu.ni:aharju P2 50 
Virrniitjoi/ 

. 
P3 65 Kuomjokoski/jjsjjnaF3 89 

I ±uoko1&hti Kalvitsa/ P3 80 Uukunniemi 
Kirjavala/Saari 

F3 
F3 

63 
61 Mikkelin mik 

Pohja-Lankila/ P3 54 Haaakoski/ P3 75 

I Ruokolahti Pie1:smäon mik 
Heituinlahti/ P3 54 Kallislahti/ P3 P3 
Savitaipale Savonlinna 

1 Saari kk GI 125 Kulennoinen/ P3 61 
Iunaharju 
Hiirola/ P3 61 

1 Mikkelin mik 

Mikkeli C2 72 
Savonlinna Dl 74 POHJOIS-KARJALA 

I Pieksämäki D3 100 Joensuu C2 83 

1 
Mäntyharju kk 
Juva kk 

EI 
EI 

71 
65 

Lieksa 
Nurnes 

EI 
EI 

98 
82 

Outokumpu EI 79 
Kangasniemi kk E2 104 Kitee kk EI 63 
Hoinävesikk E2 83 Iloicantsi kk EI 50 I Rantasalmi kk E2 75 Juuka kk E2 85 Puumala kk E2 69 Kcmie/Tchiajärvi E2 52 

1 
Joroinrt kk E2 69 



7. 

1 Keskus 	 Keskus- Piste- Keskus 	 Keskus- Piste- 
luokka marä luokka määrä 

i 
Kaltiino/Eno E 103 Keitele kk E3 69 
Liperi kk E3 99 Varpaisjärvi kk E3 65 I Polvijärvi kk E3 63 Karttula kk E3 62 
Kesälahti kk E3 60 Vieemä kk E3 60 
Valtimo kk E3 59 Vehmersairni kk E3 52 1 Kontiolahti kk E3 52 Maaninka kk E3 50 
Tuupovaara kk P1 109 Tervo kk P1 90 

I Harninaslahti/ P1 100 Oravikoski/ P2 	•125 Pyhäselkä Leppävirta Rääkkylä kk P1 99 Sorsakoski/ P2 11LI ' Viinijärvi/Liperi P1 82 Leppävirta Kiihtelysvaara kk P1 ' Sukeva/Sonkajärvi P2 100 Uimaharju/Eno FI 66 Muuruvesi/Juankoski P2 89 
' Pankakoski/Lieksa P2 75 Säyneinen/Juankoski P2 79 

Värtsilä kk 
Yliirnylly/Liperi 

P2 
F2 

57 
.54 Runni/lisalmi P3 75 

Toivala/Siilinjärvi F3 59 

1 Puhos/Kitee P3 91 Salammi/Vieremä P3 55 
Rasivaara/ikkylä P3 91 Nelalahti/Kuopio P 55 
Uusi-Värtsilä/ P3 91 Palonurmi/Lilsiä P3 52 
Tohmajärvi lisvesi/Suonenjoki P3 50 I Vieki/Lieksa P3 86 
Kovero/Tuupovaara P3 82 

I 
Lrkkola/Lno 
Lhovaara/Juuka 

P3 
P3 

64 
64 

KESKI-SUOMI 
Jyväskylä Cl 71 Lebino/Kontiolhti P3 64 

Nätäsvaara/Lieksa F3 59 Äänekoski D3 56 
I Vuonislahti/Lieksa P3 59 Seppo1a/Jsä EI 110 Kuusjärvi/Outokumpu P3 Keuruu kk EI 92 Onttola/Kontiolahti F 50 Suolahti EI 84 
1 Saari järvi kk EI 82 

POHJOIS-SAVO Viitasaari kk EI 70 

1 Kuopio B3 80 Joutsa kk 
Jörnsänkoski kk 

E2 
E2 

113 
98 

Varkaus DI 64 Pihtipudas kk E2 81 
Iisalmi D2 98 Vaa (jakoski/ E2 58 

1 Jyirisky1än rnlk 
Suonenjoki D3 62 Laukaa kk E2 54- 

Karstula kk E2 50 Kiuruvesi kk EI 81 1 Siilinjärvi kk EI 68 Korpilahti kk E3 85 
Leppävirta kk EI 56 Tikkakoski/ E3 75 

I Nilsiä kk E2 117 Jyväskylän mik 
Hankasalmi kk E3 72 Fielavesi kk E2 110 Lievestuore/Laukaa E3 71 

Juankoski kk E2 88 Petäjävesi kk E3 62 

1 Kaavi kk E3 113 Konnevesi kk EI 112 Lapinlahti kk E3 107 Säynätsalo kk P1 99 Tuusniemi kk E3 100 Kinnula kk Ei 97 I Vesanto kk E3 97 Haanamäki/Keuruu EI 96 Rautalampi kk E3 96 Toivakka kk EI 94. autavaara kk E3 82 Nultia kk EI 91 

1 Sonkajärvi kk J r 

Kivijärvi kk EI 90 



Keskus 	Keskus- Piste- Keskus 	Keskus- Piste- 
luokka määrä luokka mLiärä 

% 

Kannonkoski kk P1 88 Alajärv. kk EI 100 
Kyyjärvi kk P1 78 Kurikka EI 96 
Uurainen kk P1 69 KristiinankaUpuflki EI 85 
Iuurame kk P1 62 Alain1s kk EI 82 
Pylkönmäki kk P1 50 Ähtäri kk E1 74 

IlIflaJOki kk EI 74 
Sumiainen kk P2 III Teuva kk EI 71 
Hankasalmi as P2 100 Jalasjärvi kk EI 71 
Lulianka kk P2 96 Älaharma kk EI 63 
Koskenpää/ P2 96 Närpiö kk EI 57 
Jämsänkoski 
Kaipola/JämSä P2 o)3 Kannus kk E2 108 
Koninkangas kk P2 86 Laihia kk E2 104 
Leivoninäki kk P2 86 Lappajärvi kk E2 92 
Iiuurasjärvi/ P2 75 Uusikaarlepyy E2 92 
Pihtipudas Veteli kk E2 83 
Kalmari/SaarijärVi P2 75 Vöyri kk E2 81 
Tamrnijärvi/LUhaflka P2 68 Vimpeli kk E2 79 
Kolkanlahti/ P2 68 Kuortane kk E2 79 
Saarijärvi Jurva kk E2 79 
Lannevesi/SaarijärViP2 64 Kaustinen kk E2 75 
Pihlajavesi/KCUrUU F? 61 Toiiolarnpi kk E2 73 
Vihtavuori/Laukaa F2 50 Oravainen kk E2 63 
KuOhu/JyvSkyläfl mikF3 82 Evijärvi kk 

Lappfjärd/ 
E2 
E2 

60 
54 

Niemisjärvi/ P3 77 Kristiinankaupunki 
Hankasalmi Vähäkyrö kk E2 50 
Kymönkoski/ p3 77 Isokyrö kk E2 50 
\rjjtasaarj 
Rutalahti/LeivonmäkiF3 77 Ylistaro kk E3 96 
Putkilahti/ P3 73 Naalahti kk E3 79 
Korpilahti Kälviä kk 13 79 
11ah1u/SaarijärVi P3 73 Kortesjärvi kk 13 71 
Leppivesi/Laukaa P3 68 Isojoki kk E3 66 
Vesanka/ P3 68 Kruunupyy kk E3 57 
Jäsky1än mik Kaskinen 13 53 
Palokka/ 13 64 Peräseiniijoki kk 13 53 
Jyväskylän mik Ylihärinä kk E 3  50 
Keihärinkoski/ P3 59 Soini kk P1 116 
Viitasaari 
Kinkomaa,4Iuuralfle P3 59 Himanka kk 

Lehtimäki kk 
P1 
EI 

113 
113 

Huutomäki/änekoSki P3 59 Töysä kk P1 110 
Perho kk P1 96 
Nurmo kk P1 94 

VAASA Koskenkorva/IlmajOkiPl 88 
Vaasa Cl 71 Lohtaja kk P1 88 

Seinäjoki C3 79 Halsua kk 
Korsnäs kk 

P1 
P1 

85 
84 

Kokkola DI 67 Pörtom/Närpiö P1 75 
Pietarsaari D2 78 Övermark/Närpiö F1 

F1 
72 
72 Karijoki kk 

Lapua D3 72 Nunsala kk P1 63 
Kauhajoki kk D3 55 Jepua kk EI 59 
Kauhava kk EI 109 Terjärv/KruunUpYiT EI 59 



1 

9. 

Keskus 	 Keskus- Piste- Keskus 	 Kes1u- Pi't 
luokka miärä luokka ri 

/0 0% 

Tiistenjoki/J 	a P1 57 .Riyrinki/Vete1i F 91 
Bennäs/ P2 129 Ayst/Teuva 91 
Pietarsaaren ; t'ionky1/I1majoki P5 86 
Ähtvi kk P2 125 Vanhiaky1/Isoj-ki F3 86 
Alaveteli/Kruunupyy F2 121 Leinajoki/Isokyrö P 86 
Peta1ax/iaa1ahti P2 Itky1/Lappajärvi P3 86 
Jakku1a/taihia Katva1a/Lappsjrvi P3 86 
Luoto kk P2 107 Orsxna1/Isokyr6 P3 86 
Lillby/?urrno P2 104 Bero/ia1ahti P3 82 
Kaajrvi/Lapua P2 100 HoizoAlrvi 

Purmojarvi/Kortesjä 
F3 
P3 

82 
82 Sulva/tustaaari P2 96 Kortesjarvi Lestijrvi kk 

Kl1by/ 
P2 
P2 

96 
96 Nyry/Kuortane P3 77 

Pietarsaaren mik /Ka01di P3 77 
1yllymki/Ähtri P2 93 Hpp/LauJaaoki P3 77 
Seäsby/Iustasaari P2 93 Yistaro aseans. 

K1t1no3a,1istaro 
P3 
F3 

7? 
73 Replott/Nustasaari P2 .93 Untaa1atL1istaro F3 7 Kvev1ax/iustasaari F2 89 Sundom/Vaasa F3 7 Voltti/A1ahärm. 

Ytterrnark/Irpi 
P2 
F2 

86 
75 Po.anlxoma/I1maJoki P5 73 

Ullava kk P2 75 Luopajarvi/ P3 73 
Koskue/Jalajirvi P2 75 Jalasjarvi 

Jarvenpää/Jurva P3 73 Maksar,aa kk 
Siipyy/ 

P2 
P2 

71 
71 Sarvici/Jurva P3 73 

Kristiinankaupunki Ikkela3arvi/ F3 73 
Sykär inen/T oholampiF2 68 Kauha joki 

KuraAurmo F3 73 Päntnc/Kauhajoki F2 64 Tojby/Täriö P3 73 Jokipii/Jalasjärvi P2 64 Jukaja/Laihia F3 73 He11ar.aa/arua 
Tervajoki/Isokyrö 

F2 
P2 

61 
61 TaLa1eenk:fiä/AlasF3 68 

Ytteressee/htvä P2 61 asikka-aho/ P3 68 
Luopa/Kurikka F2 57 Oja/Kaarlela F3 68 Ilieto/Kurikka 
Kainasto/Kauhajoki 

F2 
P2 

57 5L. sko1a/Kannus P3 68 
1iemenky1ä/Jurva P2 54 Tuoik -1/I1majoki P3 64 
Forsby/ F2 54 Nunakka/Ilmajoki P3 64 
Pietarsaaren Ruha/Lapua 

Haaaluoma/ 
F3 
P3 

64 
64 Horonkylä/Teuva P2 54 Perseinäjoki Panttila/Kurikka P2 54 ugmo/'uoto P3 64 Tjöck/ 

Kristiinankaupunki 
P2 50 Leppala/Kuortane P3 64 

Narvijoki/Jurva P2 50 Lappfors/Ahtävä P3 64 
Kylänpää/Laihia F2 50 Kylänpää/Ylistaro F3 64 
Norinkylä/Teuva P2 Purrno kk 

Ruona/Kuortane 
P3 
P3 

64 
64 Tuuri/Töysö. P2 50 Bosund/Luoto F3 59 

£eraia/Teuva F) 96 Darsrnark/ P3 
Huissi/Ilmajoki P3 91 Kristiinankaupunki F 
xure.joki/AlaJEtrv1 	. P3 91 Skartung/ P3 
Numrni,jarvi/haubajokiF 91 Kristiinankaununki 
Nar1na1nen/Lohta3a F 91 Lohi1uoma/Kurikka P3 59 
aakoski-Kinia/ F 91 Här1-:x..iri/ P 7  9 

Peraseinaj oki Krist iinankaupunki 

1 
Liii 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Li 
1 
1 
1 
1 



10. 

1 
Keskus 	 Keskus- Piste- Keskus 

luokka rnarä 
0% 

Keskus- Piste- 
luokka rnri 

Alava1li/Jalasärvi P3 59 
Inha/Ahtiri 	P3 59 
Sulkava/Alavus 	P3 59 
Ömossa/ 	 F3 59 
Krist i inankaupunki 

POHJOIS -POHJA.NNAA 

I Oulu 
Raahe 

1 Kuusamo 
Ylivieska 
Haapaj irvi 
Oulainen I Pyhijrvi kk 
Kalajoki kk 

1 
Nivala kk 
Haapavesi kk 
Nahos kk 

I Pudasjärvi kk 
Ii kk 
Haukipudas kk 

1 Vihanti kk • Taivalkoski kk 
Ruukki kk ' Liminka kk 
Kempele kk 
Reisjärvi kk 
Kestilä kk 
Kärsäinäki kk 
Pulkkila kk 
Sievi kk 
Utajärvi kk 
Kiiminki kk 
Rantsila kk 
Yli-Kiiminki kk 
Tyrnävä kk 
Pyhäjoki kk 
Alavieska kk 
Kuivaniemi kk 
Piippola kk 
Luiiijoki kk 
Yli-li kk 
Pyhäntä kk 
Nerijärvi kk 
Oulunsalo kk 	P2 
Pattijok.i kk 	P2 
Lampinsaari/Vihanti P2 

Nartinniemi/ P2 100 
Haukipiidas 
Paavola/Ruukki P2 93 
Saloineh/Raahe P2 93 
Rautio/Kalajoki P2' 89 
Hailuoto kk P2 75 
KellonkylV P2 75 
Haukipuias 
Siikajoki kk P2 71 
Ruotanen/Pyhäjärvi P2 71 
Temmes kk P2 64 
Haukipudas as. F2 64 
Yppäri/Pyhäjärvi P2 54 
Alpua/Vihanti P3 95 
Revonlahti/Ruukki F 86 
Korhonen/Sievi P3 82 
La'aluoto/Raahe P3 77 
Oksala/Haapajärvi F 73 
Raudaskylä/YlivieskaF3 73 
Mieluskylä/HaapavesiF3 73 
Olhava/Ii P3 73 
Oijärvi/Kuivaniemi P3 73 
Kyllä/Nuhos P3 73 
Saraskylä/PudasjärviF3 73 
Jääli/Kiiminki P3 68 
Kesk.ipiiri/OulunsaloP3 64 
Tupos/Liminka P3 59 
Ojakylä/Utajärvi F3 59 
Käylä/Kuusamo P3 59 
Aiatemr2es/Liminka P3 59 
Vorna/Fulkkila P3 59 
Nättäiä/Kuusamo P3 55 
Karvoskylä/Nivala P3 55 
Maliskylä/Eivala P3 55 
Leppiniemi/Nuhos P3 50 

KAINUu 
Kajaani C3 60 
Ämrninsaari/ EI 85 
Suomussalmi 
Kuhmo kk EI 78 
Sotkarno kk EI 65 
Puolanka kk E2 60 
Vaala kk E3 99 
Paltamo kk E3 88 
Hyrynsalmi kk E3 87 
Ristijärvi kk P1 88 
Kajaanin mlk P1 74 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 

T2 

D3 
EI 
EI 
EI 
EI 
EI 
EI 
E2 
E2 
E3 
E3 
T7 

E3 

FI 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 

78 
71 

87 
76 
76 
67 
56 
50 
98 
88 

107 
96 
94 
91 
88 
85 
52 

124 
116 
115 
115 
112 
109 
104 
101 
100 

91 
84 
82 
78 
75 
65 
62 
53 
50 

114 
114 
III 

1 



1 

1 Keskus- Piste-
luckka määrä 

% 

(eskus 	 Keskus- Piste- Keskus 
luokka mrä 

11. 

Suomussalmi kk 	P1 
Otaniniki/Vuolijoki F2 
Siräisnieiai/Vaala 	P3 
Kontiorniki/ 
Kajaanin mhz 
Jy1h1mi/Vaa1a 

LAPPI 
Rovaniemi C2 
Kemi Dl 
Kemijiirvi D3 
Tornio D3 
Sodankylä kk EI 
Ylitornio kk EI 
Ivalo/Inari E2 
KittilLi kk E2 
Pehlo kk E2 
Kirkäjärvi/Sal1a E2 
Ahola/Posio E3 
Ranua kk 
Nuonio kk E3 
Laurila/Kemin mlk E3 
Tervola k E3 
Kolari kk E3 
Simo kk P1 
Enontekiö kk P1 
Pelkosennjemj kk P1 
Savukoski kk FI 
iiuurola/ P2 
Rovaniemen mik 
man 	kk P2 
Siepoijärvi/Kolari P2 
Utsjoki kk P2 
Vuotso/Sor3ankylä P2 
Kursu/Saila P2 
Karunkj/Tornjo P2 
Isokylä/Kemijärvi P2 
Lautiosaani/ P2 
Kemin mik 
Sinettä/ F2 
Rovaniemen mik 
Hautaj4rvi/Salla P2 
Kaakamo /hlb ornjo  P3 
i':arisiiemi/utsj okiF3 
Neltosjärvi/ F3 
Y Ii t o rn jo 

62 Lohiniva/ P3 87 
Rovaniemen mik 
Autti/ovaniemen mlkFE 87 

82 Turtol.a/Pehlo F 87 
68 Juoksenki/Pello F3 87 

Arpela/Tornio P3 82 
64 Kaukonen/Kittilä F 82 

Saarenkylä/ P 82 
Rovaniemen mik 
Petäjäkoski/ P 78 
Rovanicmen mik 
Vantbauskoski/ P3 78 

93 Rovaniemen mik 
ksniei/Simo P3 73 

Kauliranta/ P3 73 
ylitornio 

84 Neltaus/ F3 69 
54 Rovaniemen mik 

102 Karesuvanto/ P3 64 
Enontekiö 
iehhimo/Inani P3 60 

68 Vaalajärvi/SodankyläF3 60 
Koivu/Tervola F5 60 

107 Love/Tervola P3 60 
89 Pirttikoski/ P3 60 
79 Rovaniemen mlk 
77 Luusua/Kernijrvi P3 60 
63 Nuorm:i/Uts.joki F 60 
57 Sirkka/Kittilä P3 60 

Aiavojakkala/ornio F 56 
Nauha/Kemin mik P3 56 
Äkäslompolo/Kolari F 50 
Hirvas/ F 50 

-' Rovaniemen inik 
104 Tapionkylä/ P3 50 

Rovaniemen mik 
93 
87 
80 
71 
71 
69 
69 
69 

50 
91 
87 
87 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[1 



LIITE 6 

Honkilöliikennetutkimuksen taajamatiedoston tietuekuvaus 

selittävien niuuttujien osalta 

1 	. Taajaman tunnus 

2. taajamataso (1-numeroisena) 

3. taajamataso (2-numeroisena) 

asukasluku / 1000 
5. 0-12 v. henkilömäärä, prosentteina 

6 13-19 v. 
7.  20-29 v. 

8. 30-39 v. 

9 Lf0-19 v. 
10. 50-6J 	v. 	" 	

1 

11. yli 65 v. 
12. miehet 	1 

13. ammatissa toimivien määrä, 	prosentteina 
11+. at-väestön mäirä, maa- ja metsät. 

15. kaivos- ja muu 
kaivannais toim. 

16. teollisuus 

17. sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 

18. rakennustoiminta 
19. tukku- ja vähittäis- 

kauppa, ravitsemus- 
ja majoitustoiminta 

20. liikenne 
21. rahoitus-, vakuutus-, 

kiinteistö- ja liike- 
elämää palv.toim. 

22. yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset 
alvelukset 

23. työpaikka asuinkunnassa, 
21+. muussa kunnassa, 	?' 

25. väestö, 1 	sos.ryhmä, prosentteina 
26 . II 	U 	 11 

27. III 
28. II! 

29. väestön keski-ikä 
30. keskimääräiset valtion veronalaiset 

ansiotulot 

31. veronalaiset kaikki tulot 



2. 

32.  Taajaman etäisyys taajarnatason A taajamaan, Dmjn 

33. B 
3LL. C 
35 TT  D 

36. E 

37. F1-F2 
39. kokonaissijaintitekijä / 1000 
'+0. sijaintitekijä ylempien tasojen suhteen / 1000 
L1. tason A suhteen / 1000 

'+2. 11 	 B 
+3. C 
LfLf. D 

+5. TV E 	VI 

'+6 IV 	 Fi -F2 
'+7. etäisyys lähimpään ylempitasoiseen keskukseen 

158. 30-/9 v. henkilömäärä, prosentteina 
159. 13-29 v. 
160. at-väestön määrä, teollisuusammatit 

(sisältää muuttujat 15-18), prosentteina 
161. at-väestön määrä, palveluammatit 

(sisältää muuttujat 19-22),  prosentteina 



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

Asukasluku ja ikäjakaurnat kou1uslu okittain 

asukas - 
keskus- 	lu.ku/ 	ikäluokkien suhteelliset osuudet 	 keski- 
luokka 	1000 	0-12 v. 13-19  v. 20-29 v. 30-39 v.  40-49  v. 50-64 v. yli 65 v. ikä 

A 191.0 11.0 7.0 23.0 11.0 10.0 20.0 lLf.0 38.0 

B 73.0 17.8 10.3 19.5 11.8 12.0 16.0 9.0 33.0 
37.0 2.8 1.5 1.0 1.0 0.8 2.9 1.8 2.3 

C 31.4 20.4 11.6 18.8 12.4 12.0 13.9 7.4 31.2 
13.3 2.2 0.8 0.9 1.0 0.7 2.0 1.6 1.9 

D 11.7 21.3 11.6 18.3 12.3 11.7 13.7 7.5 31.0 
9.1 2.4 1.3 1.8 0.9 1.0 2,1 2.0 2.1 

E 2.6 22.5 12.0 16.9 12.8 11.5 12.9 7.7 30.6 
3.9 3.3 1.8 2.5 2.1 1.5 2.8 2.8 2.7 

F1-F2 1,3 21.6 12.2 15.2 11.9 12.0 14.5 9.2 32.0 
2.6 4.6 2.6 3.4 2.9 2.1 4.3 4.4 4.0 

F3-H(C) 7.4 23.4 12.5 17.5 12.9 11.6 12.3 6.1 29.6 
8.5 2.5 1.4 2.3 2.1 1.2 2.0 1.8 2.0 

F3-H(D) 4.0 21.7 12.9 15.7 12.0 11.9 14.3 8.1 31.3 
3.4 4.4 2.0 2.9 2.4 1.3 4.1 4.1 3.8 

I[3-H(E) 5.3 19.8 14.2 12.9 10.3 12.4 16.7 10.2 33.5 
3.0 3.3 2.0 1.8 2.0 1.1 2.9 3.0 2.9 

F3-H(F1-F2) 2.7 13.4 13.6 12.2 9.9 12.5 18.0 12.0 35.0 
2.3 3.4 2.2 1.5 1.6 1.2 2.9 3.3 3.1 

keski- 4.2 20.9 12.8 14.9 11.5 12.0 15.1 9.3 32.4 
nikärin 9.5 4,0 2.3 3.2 2.5 1.6 3.8 3.8 3.6 

20-29 v. 
E 16.9 	Sisältö: Koskusluokan E taajamien väestöstä keskimäärin 16.9 % kuuluu 

2.5j 	ikäluokkaan 20-29 v. Hajonta keskusluokkaan E kuuluvien taajamien - 

viiJ. 	lli on 2.5 %. 



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

Väestön ammatti- ja työpaikin sijaintijakaurnat keskusluokittain 

keskus- 	muuttujanumero (vastaa taajamatiedoston muuttujanumerointia) 
luokka 	13 	14 	15 	16 	17 	1819 	20 	21 	22 	23 	24 	160 	161 

A 56 0 0 21 0 

B 49 0.3 0 30 0 
2.4 0.5 - 11 - 

C 47 0.5 0 26 0.5 
1.8 0.7 - 11 0.5 

D '+6 1.6 0.1 34 0.4 
2.5 2.2 0.3 13 0.5 

E 44 9 0.3 20 0.9 
3.8 7.5 2.7 15 1.3 

F1-F2 Lf/f 17 1 22 0.7 
4.2 14 7.0 17 1.5 

F3-H '+4 7 0 27 0.9 
(C) 1.6 7.1 - 12 1.0 

F3 -H 43 19 0.1 31 0.5 
(D) 3.5 21 0.6 15 0.7 

F3-H 42 50 0.4 14 0.4 
(E) 3.2 19 2.2 12 1.2 

F3-H 44 55 0.4 13 0.2 
(F1-F2) 3.2 16 2.1 11 0.9 
keski- 44 27 0.5 20 0.6 
määrin 3.8 24 4.3 15 1.3 

6 23 7 10 28 91 4 27 68 

8 20 7 4 25 90 4 38 56 
1.8 2.2 0.9 0.5 4.2 1.8 0.5 9.0 7.2 

9 21 9 3 25 88 6 36 58 
2.2 1.9 4.2 0.4 4.9 3.8 2.7 9.2 8.7 

8 19 8 2.5 21 85 10 43 5 
1.6 4.0 4.7 0.7 4.6 8.8 8.6 12 11 

9 19 8 3 25 80 14 30 55 
3,1 4.7 3.3 1.8 7.9 1.5 15 14 13 

8 16 9 3 19 74 20 32 47 
4.1 5.3 5.1 2.3 10 19 19 32 15 

12 15 8 1 23 86 8 40 47 
2.9 2.7 3.9 0.8 11 5.2 3.6 10 10 

9 12 7 0.9 16 82 11 41 36 
3.1 3.8 5.9 0.8 12 11 10 16 15 

7 8 5 0.3 9 79 15 22 22 
3.0 4.5 2.2 0.7 5.0 14 14 13 10 

6 7 5 0.3 7 74 19 20 19 
2.8 2.7 2.3 0.6 3.6 14 14 12 7.3 

8 14 7 2 17 78 16 29 40 
3.4 6.6 4.3 2.1 10 16 16 16 19 

13 
1-'• 

B 	+9 1 Sisblt: Keskusluokan B taajamissa ammatissa toimivaa vaestoa on koko [.4 J väestöstä keskimäärin 49 % ( muuttujanumero 13 taajaman ammatissa 
toimivan väestön määrä prosentteina). Hajonta keskusluokkaan B kuuluvien 

taajamien välillä on 2.4 %. 



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

Muuttujanumeroinnin selitys 

	

13 	Taajaman ammatissa toimivien suhteellinen osuus 

	

1/+ 	Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus 

	

15 	Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa toimivien osuus 

	

16 	Teollisuudessa toimivien osuus 

	

17 	Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon piirissä toimivien osuus 

	

18 	Rakennusanimateissa toimivien osuus 

	

19 	Tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemus- ja majoitusliikkeiden 
piirissä toimivien osuus 

	

20 	Liikenteen palveluksessa toimivien osuus 

	

21 	Phoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palvelevien 

toimintojen piirissä toimivien osuus 

	

22 	Yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen piirissä 
toimivien osuus 

	

23 	Niiden ammatissa toimivien osuus, joiden työpaikka on asuinkunnassa 

	

2k 	Niiden ammatissa toimivien osuus, joiden työpaikka on muussa kunnassa 

	

160 	Teollisuusamrnateissa toimivien osuus (sisältää muuttujat 15-18) 

	

161 	Palveluammateissa toimivien osuus (sisältää muuttujat 19-22) 

l\) 



Liite 7.3 

Sosiaaliryhmä-, tulotaso- ja sukuDuolijekaumat 

k e sku slu oki t t ain 

väestö sosiaali- 	keskimääräiset 
ryhmässä (%) 	valtionveron alaiset 

keskus- 	1 	II III 	IV ansio- 	kaikki 	miesten 
luokka 	 tulot (mk) tulot 	%-osuus 

A 16 31+ 36 10 8091+ 9777 1+1 

B 11 30 '+5 11 6180 Ylti.? 
1.1+ 2.9 L.2 1.3 1+08 507 1.0 

c 10 30 '+6 11 5960 6793 '+6 
1.3 2.6 3.7 1.3 191 231 0.8 

D 9 27 50 10 5791 6522 11.7 
1.8 3.9 '+.9 1.6 530 586 1.2 

E 11 30 '+3 11 5338 5919 1+? 
1+.? 5.1+ 8.1+ 3.6 1052 1150 1.9 

F1-F2 8 28 '+7 12 '+6/+7 5163 
5.2 7.3 10.7 L.7 1220 1306 2.3 

F3 -R(C) 5 25 51 11+ '+887 5/25 50 
3.3 5.6 9.1 3.1 556 596 1.3 

F3-H(D) 5 21 5/+  15 '+526 5031 50 
Li.0 6./+ 8.1 '4..o 12/5 1290 1.3 

F3-H(E) 3 18 53 20 3156 3569 50 
5.0 6.1 7.1 8.0 1239 131+3 1.5 

F3-H(F1-F2) 2 20 52 18.2 312/4. 3517 50 
1.6 7.0 6./+ 6.8 901 956 1.7 

keski- 7 25 /+9 1/4. '+32/ /829 /+8 
määrin 5.6 7.9 9.3 6.6 11+59 1581+ 2.1+ 

ansiotulot (mk) 

C 5960 Sisältö: Keskusluokan C taajamissa asuvien 

191 keskimääräiset valtionveronalaiset ansiotulot 

ovat 5960 mk. Hajonta kaikkien keskusluokassa C 
asuvien välillä on 191 mk. 



Liite 7.Lf 

Sijaintitekiät keskusluokittain 

renerointi- 
taajaman 
keskuslk. A 

sijaintitekijä taajama- 
tason i suhteen 

B 	C 	D 	E F1-F2 

sijainti- koko- 
tekijä 	nais- 
ylempien 	sijain- 
taajama- 	ti- 
tas. suht.tekijä 

A - 9 15 Lf9 Lf3L7 2553 - 6975 

B 5 Lj. 11 23 121+0 1039 5 2321 

E 178 199 36 Lf9 356 287 /+61 1105 

F1-F2 160 17/+ 117 107 381+ 2/+6 9 1 3 1189 

F3-H(C) 7 8 15 66 1+6 306 15 
F3-H(D) 17 20 51 37 67 7L1 88 266 

F3-H(E) 2/+ 60 35 77 73 163 313 
F3-H(F1-F2) 17 60 157 61+ 71 56 368 /+2L. 

D 

B 	23} Sisältö: Keskusluokan B taajamien keskimääräinen 
ciaintitekijä taajamatason D suhteen on 23. 
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