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A LKTJSANAT 

le- ja vesirakennushaliitus tekee laajaa, alueellisesti 

koko maan kattavaa henkilöliikennetutkimUsta, jonka aineisto 

en hankittu yksityisille henkilöille osoitetulla postikyse- 

yllä vuosien 197-75 aikana. "Näin me liikuimme t'-raportissa 
esitetään päivittäisiä matkoja koskeva osa tutkimuksen tu-

loksista. 

Raportin on laatinut Kehittämistoimisto Oy ERG Ab:stä dipl. 

ins. Kari Karessuo. Työtä on valvonut tie- ja vesirakennus-

hallituksen puolesta tstoins. Maire Kaartama. Ideoita anta-

massa ja tulosten käyttökelpoisuutta varmentamassa on ollut 

taustaryhmä, johon ovat kuuluneet insinöörit Riku Kauranen, 

Matti Lampinen ja Jouni Metsäranta TVL:n piirihallinnosta 

sekä dipl.ins. Seppo Ylinen tie- ja vesirakennushallituksen 

tiierkkotoimistosta. 
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Toimi otopääliikkö 
	

Jorma Kosunen 



YHTEEN VETO 

YLEI STÄ 

UNifl  me liikuimme"-raportissa kerrotaan tie- ja vesirakennus- 
hallituksen tekemän henkilöliikennetutkimuksen tulosten perus- 
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	teella 1-64-vuotiaiden päivittäisistä matkaluvuista, 

tussuoritteista ja matkoihin käytetystä ajasta yleisesti sekä 

I 	henkilökohtaisten ominaisuuksien ja asuinpaikan sijainnin suh- 

teen. Lisäksi käsitellään matkojen tarkoitusta ja kulkutapaja-

kaurnaa. Raportissa käsitellään koko vuoden ja paljolti myös 

koko maan keskimääräistä liikkumista kuvaavia tunnuslukuja, 

mikä tuo mukanaan rajoituksia tulosten käyttökelpoisuuteen 

1 	paikallisissa ja ajallisissa detaljisuunnittelutehtävissä. 

MATKALUVUT, SUORITTEET JA AJANKÄYTT 

Henkilöä kohden laskettuina muodostuivat päivittäisen liikku-

misen määrää kuvaavat suureet keskimäärin seuraaviksi: 

pälvittäinen matkaluku 	2,8 matkaa/vrk, 
päivittäinen suorite 	)6 km/vrk ja 

päivittäin matkoihin käytetty aika 1 tunti 15 minuuttia/vrk. 

Erot yksittäisten henkilöiden liikkurnisessa olivat suuria, 

ja niinpä neljännes 13-64-vuotiaista suomalaisista teki vä- 

hemrnän kuin 0,55 matkaa/vrk, puolet vähemmän kuin i,8 matkaa/ 
vrk ja kolme neljäsosaa vähemmän kuin 3,8 matkaa/vrk. Nel-
jänneksellä suomalaisista oli päivittäinen suorite alle 1,2 km, 

puolella alle 12 km ja vain neljänneksellä enemmän kuin 41 

kilometriä. Aikaa päivittäiseen liikkumlseen kului neljännek-

sellä suomalaisista alle 6 minuuttia, puolella alle 48 mi-

nuuttia ja kolmella neljäsosalla alle 98 minuuttia. 
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1 
1 	Näiden neljännesarvojen vertailu edellä esitettyihin arit- 

meettislin keskiarvoihin (2,8 matkaa/vrk, 36 km/vrk ja 75 

I 	rnin/vrk) osoittaa, että harvojen, mutta sitäkin useampia, 

pitempiö. tai kauemmin kestäviä matkoja tekevien henkilöiden 

I 	liikkuminen nostaa aritmeettiset keskiarvot paljon mediaani- 

arvoja (puolet vähemmän kuin) suuremmiksi. 

1 
MATKOJEN TARKOITUS JA KULKUTAPA 

1 
Eri tyyppisissä paikoissa käytiin seuraavasti: 

1 matkaluku työpaikalle 0,45 matkaa/vrk, 
matkaluku vierailupaikal- 

I le 

matkaluku elintarvike- 

0,24 matkaa/vrk 

tai sekatavaraliikkeeseen 0,22 matkaa/vrk 

I matkaluku huvi-, harrastus 
tai virkistyspaikkaan 0,20 matkaa/vrk. 

1 	Paluumatkojen kotiin oli 1,13 matkaa/vrk, ja muihin määräpaik- 
koihin tehtiin suomalaista kohden keskimäärin alle 0,2 matkaa 

vuorokaudessa. 

Kulkutapajakauma riippuu ratkaisevasti sen laskentaperusteista. 

Erot matkojen lukumäärä-, suorite- ja aikaosuuksien välillä 

ovat huomattavat. Kevyen liikenteen osuus matkojen lukumääräs- 

1 	tä oli 36 , matkustussuoritteesta 5 ja 
26 . Yksilöllisen rnoottoriajoneuvoliikenteen osuudet olivat 

1 	vastaavasti 44 , 65 ja 47 %. Julkisen liikenteen osuus oli 
15 % matkojen lukumäärästä, 24 % suoritteesta ja 23 % matkus-

• 	tusajasta. 
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Pitemmistä matkoista vastaava kuva esitetään pitkien matko r 

raportissa. 

HENKIJJN K SlU.i'WNOMlNE.N iAU3IA JA PÄiVI iAIEN iLiÄÄUiv, 

Henkilin iällä on tulosten mukaan suuri vaikutus päivittäisee 

liikkurniseen. 25-29-vuotiaat  olivat eniten liikkuva ikäluokk 

Heidän keskimääräinen matkalukunsa oli ,7 matkaa/vrk ja suo 

rite 18  km/vrk. Mainitun ikälsiä nuoremmilla ja vanhemmilla 

liikkuminen väheni tasaisesti iän vähetessä ja karttuessa. 

5O-64-vuotiaat liikkuivat enää keskimäärin 1,9 matkaa ja'2 

- km vuorokaudessa. Jokaisessa ikäluokassa miehet liikkuivat 

ikäislään naisia runsaammin. Tämä sukupuolten välinen 1iikku 

vuuden ero kasvoi voimakkaasti iän mukana. Naisten ja miest 

päivittäisen .iikkum1sen erot eivät kuitenkaan ole yksin si. 

kupuolesta johtuvia. Pääasiallisena eroavuuden aiheuttajan 

voidaan pitää päivittäisten tehtävien ja toimien erilaisuutta. 

Työssäkäyriti on tärkeimpiä matkojen määrään ja laatuun vai-

kuttavia tekijöitä, Ansiotyössä kodin ulkopuolella käyvät 
--r 



ja kulkivat 2, kertaisen matkan vuorokaudessa vähiten 

kuvaan ryhmään, eläkeläisiin verrattuna. Koulutustasoli 

näyttää myös olevan selvä vaikutus päivittäisen liikkulTL: 

määrään. Mitä korkeampitasoisernrnan 1' 

ier;ieen bruttotuloiila oli merkittävä vaikutus rnatauvi 

arvoon. Alaisimpien tulotasojen, alle 1.000 mk/kk ansait 

vien perheiden jäsenet tekivät keskimäärin vain 1,9 mat 
vuorokaudessa. Perheen tulojen ollessa 1.500-2.000  mk/ 

nousi matkaluku jo liki 3,2:een matkaan vuorokaiudessa .j 

tulotasolla yli 4.000 mk/kk yli 4,2 matkaa vuorokaudessa 

kilöä kohden. Päivittäinen suorite henkilöä kohden kasvoi 

perheen tulojen lisääntyessä likimain samassa suhteessa k 

matkalukukin. Se oli 26 km/vrk alle 1.000 mk/kk, 37 km/vx 

1.500-2.000  mk/kk ja 51 km/vrk yli 4.000 mk vuonna 1974  k 

kaudessa ansaitsevien perheiden jäsentä kohden. 

Ajokorttia omistamattomien henkilöiden päivittäinen liikkumi-

nen oli perheen käytössä olevien autojen lukumäärästä riippu-

matta vähäisempää kuin ajokortin omistajilla. Perheen käytös-

sä olevien autojen lukumäärän lisääntyessä lisääntyi liikku- 

rninen niin ajokortittomilla kuin ajokortillisillakin henki-

löillä. 

ASUINPAIKKA JA PÄIVITTINEN LIIKKUMINEN 

Päivittäistä liikkumista on tarkasteltu henkilön asuinalueen 

mukaan. Aluejakona käytettiin seuraavia kuntaryhmiä: 

1. Helsinki ympäristöineen 

2. Turku, Tampere ja Lahti ympäristöineen 

3. Muut Etelä-Suomen kaupungit ja kauppalat 

4. Etelä-Suomen maalaiskunnat 

5. Keski-Suomen kaupungit ja kauppalat 

6. Keski-Suomen maalaiskunnat 

7. Pohjois-Suomen kaupungit ja kauppalat 

8. Pohjois-Suomen maalaiskunnat 
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1 
I Kuva: 	Pv1ttnieti matkaluku, matkustussuorite ja matkoihin 

käytetty aika kuntaryhmittäin. 

1 
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kaupungit I mIoisk. 	koupungit to,moo?o,sk. 	kaupungit toi moolousk. 
kouppolo? 	 kauppolot 	 kouppola? 

1 
Päivlttäjsten matkojen lukumäärä oli lähes sama kaikissa 

1 

	

	maamme kaupungeissa ja kauppaloissa, eli välillä 3,15-3,35 

rnatkaa/vrk. Maalaiskuntien matkaluku pieneni etelästä poh-

joiseen siirryttäessä. Suoritteen kuntaryhmittäinen vaihtelu 

ei ollut yhtä selväpiirteinen kuin matkaluvun vaihtelu. Keski- 

I 

	

	määrin suorite oli maalaiskunnissa suurempi kuin saman seudun 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Poikkeuksena edelliseen oli 

I 

	

	
Helsinki ympäristöineen. Päivittäin käytettiin matkoihin 

eniten aikaa Helsingissä ja sen ympäristössä, keskimäärin 

hieman alle 1,5 tuntia vuorokaudessa. Vähiten kului aikaa 

1 

	

	matkustamiseen maalaiskunnissa ja Keski-Suomen kaupungeissa 

Ja kauppaloissa, noin 20 minuuttia Helsingin seutua vähemmän. 

1 
II 
II 
II 

1 
1 
1 
1 
1 



•LLYLtj2jTEL1: 

Johdaneo le selvityksen tarkoitus 	 . 

. Tutkimusaineisto, tulosten ksitte1y ja kyttökelpoisuus 

3. 	Yleistä suomalaisten pivittisest 	liikkumjsesta ........... 

3.1 	Kokonaismatkaluku, -suorite ja ajankyttö .............. 

3.2 Matkaluku, suorite ja matkoihin käytetty aika henki lö 

kohdenvuorokaudessa ................................... 

.3 	Pivittister, matkojen tarkoitus ....................... 

3J 	Miten pivittiset matkat kuljetaan - kulkutapa ........ 

3.5 	Pivittisten matkojen pituus ja kestoaika ............ 

)4 	
Henkilön sosioekonomjnen tausta ja pivittinen liikkumTrer.. 

L.1 ?flvittinen matkaluku ja -suorite matkustustarpeeseen 

vaikuttavien taustatekjöiden mukaan ................... 

4,2 Pivittinen matkaluku ja suorite rnatkustusmandollisuuk-
sun vaikuttavien taustatekijöider, mukaan .............. 

\suinpaikka ja pivittinen liikkuminen ..................... 

5.1 Pivittinen matkaluku, suorite, matkoihin käytetty 
aika ja matkojen pituus asuinalueittain ................ 

5.2 Pivjttir,en matkaluku, suorite, matkoihin käytetty aika 

ja matkojen pituus asuinpaikan keskusluokittain ........ 

6. Matkojen tarkoitus .......................................... 

6.1 Matkojen tarkoitus matkustajan asuinpaikan mukaan ...... 

6.2 Matkojen tarkoitus matkustajan sosioekonomisen taustan 

mukaan................................................. 

7. Kulkutapa 	................................................... 

7.1 	Kulkutapa matkustajan asuinpaikan mukaan ............... 

7.2 	Kulkutapa matkan tarkoituksen mukaan ................... 

7.3 	Kulkutapa matkan pituuden mukaan ....................... 

5 	Pivittjsten matkojen pituus ............................... 

8.1 	Matkojen pituus matkan tarkoituksen mukaan ............. 

8.2 	Matkojen pituus kulkutavoittain ........................ 

1 	ukt 



KUVALUETTELO 

KIJVA 1,1 Hen 	151; ikennetutkirnjksen 	tuosten 	k5sittely 	ja 	tuotettavat 

raDOrt 

KU\!A 3.1 P5lvitt5isten 	matkojen 	ukuni5r5n 	posenttinen 	jakauma 

KUVA 3.2 Pivittisen matkustussuoritteen summafrekvenssijakauma 

KUVA 3.3 Matkoihin pivittin käytetyn ajan prosenttinen jakauma 

KuVA 3 . 14 Pivittinen matkaluku mrpaikkatyypeittin 

KUVA 3.5 Matkojen tarkoitusjakauma 

KUVA 3.6 Kulkutapajakauma matkojen 	lukumrn, matkustussuoritteen 

ja matkoihin käytetyn ajan suhteen 

KUVA 3.7 Matkojen keskipituus kulkutavoittain 

KUVA .3.8 Matkojen keskinopeus kulkutavoittain 

KUVA 3.9 Matkojen pituuden summafrekvenssijakauma 

KUVA 3.10 Matkojen kestoajan prosenttinen jakauma 

KUVA 14.1 Pivittinen matkaluku 	in ja sukupuolen mukaan 

KUVA 4.2 Pivittinen matkustussuorite 	in ja sukupuolen mukaan 

KUVA 4:3 Päivittinen matkaluku ja 	matkustussuorite 	henkilön 	siviili- 

sdyn mukaan 

KUVA 1414 Pivittöinen matkaluku 	kulkutavoittein 	henkilön 	perheaseman 

mukaan 

KUVA 14.5 Pivittöinen 	matkaluku ja 	matkustussuorite 	henki lön 	perhe- 

aseman mukaan 

KUVA 14.6 Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite 	henkilön 	ty6ss- 

köynnin mukaan 

KUVA 14.7 Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite henkilön 	koulu- 

tuksen mukaan 

KUVA 4.8 Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite henkilön 	työn- 

antajan toimialan mukaan 

KUVA 14 • 9 Pjvittinen matkaluku ja matkustussuorite henkilön ammatti- 

aseman mukaan 

KUVA 14.10 	Pivittiinen matkaluku kulkutavoittain perheen tulojen mu- 

kaan 



KUVA 	4.1l 	Maanviljelijperheiden jäsenten pivittinen matkaluku ja 

matkustussuorite tilan viljellyn peltopinta-alan ja perheen 

muualta kuin maatilalta saamien tulojen mukaan 

KUVA 14.12 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite henkilön ajokor- 

tin omistuksen ja perheen kytöss olevien autojen lukum-

ran mukaan 

KUVA 14.13 	Perheen kytöss olevien autojen lukumrerojen vaikutus 

eri perheenjsenten pivittiseen matkalukuun 

KUVA 4.14 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite riippuen asuin- 

paikan etisyydest lhimmlle joukkoliikenteen pyskille 

KUVA 4.15 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite kotipyskilt 

yhteen suuntaan pivittin kulkevien julkisen liikenteen 

vuorojen lukumrn mukaan 

KUVA 4.16 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite ansiotyöhön 

ii ittymttömien puhelujen lukumrn mukaan 

KUVA 5.1 	Pivittinen matkaluku, matkustussuorite ja matkoihin kiy- 

tetty aika kuntaryhrnittiin 

KUVA 5.2 	Matkojen keskipituus kuntaryhmittöin 

KUVA 5.3 	Matkojen pituuden summafrekvenssijakaumat kuntaryhmittin 

KUVA 5.14 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite asuinpaikan kes- 

kusluokan mukaan keskusluokissa A-F2, ja asunnon ja postin 
vlisen etisyyden mukaan F3-tason ja sitä alemmissa kes-
kuks i ssa 

KUVA 5.5 	Matkoihinpivittn kiytetty aika kesku5luokittain 

KUVA 5.6 	Matkojen keskipituus mrpaikan keskusluokittain 

KUVA 6.1 	Matkojen mrpaikkajakauma kuntaryhmittin 

KUVA 6.2 	Pivittinen matkaluku m rpaikkatyypeittin eri kunta- 
ryhmi ss 

KUVA 6.3 	Matkojen mrpaikkajakauma asuinpaikan keskusluokan mukaan 

KUVA 6.'-i 	Pivittinen matkaluku mrpaikkatyypeittin asuinpaikan 
keskusluokan mukaan 

KUVA 6. 	Pivittinen matkaluku mrpaikoittain henkilön 	n mukaan 

KUVA 6.6 	Pivittinen matkaluku mrpaikoittain henkilön perheaseman 
mukaan 

KUVA 6.7 	Pivittinen matkeluku mrpaikoittain henkilön asemasta 
ty6e1mn riippuen 



[1 
1 KUVA 7.1 Kulkutapajakauma matkustajan asuinpaikan kuntaryhrnn 

mukaan 

I KUVA 7.2 Kulkutapajakauma matkustajan asuinpaikan 	keskusuokan 
mukaan 

KUVA 7.3 Kulkutapajakauma 	mrpaikoittain 

KUVA 7.Lt Kulkutapajakauma matkan pituuden mukaan 

1 KUVA 8.1 Pivittisten matkojen 	keskipituudet mrpaikoittain 

KUVA 8.2 Matkojen ptuuden summafrekvenssijakaumat mrpaikoittain 

KUVA 8.3 Pivittisten matkolen 	keskiptuus 	kuikutavoittain 

KUVA 8»- Pivittisten 	matkojen 	sumrnafrekvennsijakauTat 	kukutavoit- I ta in 

1 

1 
1 
EI 



j 
1. 

1. 	JOHDANTO JA SELVVTYKSEN TARKOITUS 

Tm selvitys on osa laajasta, tie- ja vesirakennushallituksen suunnit -

telemasta ja johtamasta henki löli ikennetutkimuksesta. Kuva 1.1 havain-

nollistaa ksi1l olevan raportin liittymistä muihin henkilöliikennetut-

kimuksen aineistosta todennäköisesti tuotettaviin raportteihin. 

KUVA 1.1 	Henkilöliikennetutkirnuksen tulosten käsittely ja tuotettavat 

raportit 

	

TILANTEEN 1 	IN ME 1 FPITKIEN MATKOI1 
KUVAUS 	1 	LIIKUMME 	APQRTTI 

________- 1974 

	

[ANALYYSITJ 	LIIKKUMIS-I [ALUEIDEN [ATKALUV1 [<$EN 	1 
TARVE 	j GENEROI- 	ERI TAAJA - 	MATKOJEN 1 

MAT 	MIEN VALIL- 	KULKUTAPA- 
MATKAT 	L 	 K.UTuJ 

1 LKSET1 	
j 	Jj 1 SUORITTEE I[TULOST 1 

TETTAVUUS 

1 
Tmn 	selvityksen pasiallinen 	tarkoitus on kuetaja 	havainnollistaa 

1 vallitseva 	'tilanne pivn matkojen osalta, 	mikä 	ky 	ilmi 	myös 	raportille 

valitusta nimest:"Nin me 	liikuimme 	vuonna 	19714- 	selvitys 	pivittisest 

I ii ikkumisesta". 	Raportissa kerrotaan pivn matkojen tulosten perusteella 

pivittisist 	matkaluvuista, 	matkustussuoritteista, 	matkoihin kytetyst 

I ajasta yleisesti, 	henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen ja asuinpaikan 

sijainnin 	suhteen. 	Lisäksi 	ksitelln matkojen 	tarkoitusta ja kulkutapa 

1 
jakaumaa. 	Vaikkakaan 	tulosten seikkaperinen analysointi, 	testaukset, 

syy-seuraussuhteiden selvittäminen ja mallien 	rakentaminen eivät kuuluneet 

tmn selvityksen piiriin, 	toivotaan 	tmn 	raportin antavan joitakin ohje» 

1 arvoja myös kytnnön suunnittelua varten. 	Ainakin toivomme selvityksen 

tarjoavan alan parissa 	työskenteleville ja muutoin asiasta kiinnostuneille 

I perustietoja ja 	-turitumaa 	siitä, 	miten 	paljon, 	mi1l 	tavalla, 	missä, 	miksi 

ja miten kauas keskimrin maassamme pivittin 	liikutaan. 	Muut henkilö- 

I liikennetutkimuksen osaraportit tarjonnevat sitten valmistuessaan mandol- 

lisuuden 	paneutua 	seikkaperisemmin ja 	syvl1isernmin 	pivittisen 	liikku- 

misemme erityiskysyrnyksiin. 
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2. TUTKIMUSAINEISTO, 	TULOSTEN KÄSITTELY JA KÄYTTKELPOISUUS 

Selvitys 	perustuu henki löliikennetutkimuksen 	pivön 	matkoista 	muodostet- 

1 
tuihin 	tiedostoihin. 	Nm 	postikyselyn 	ja vest6n 	keskusrekisterin 	tie- 

toista 	henkilö- muodostetut 	ja matkatiedostot sisltvt tutkimukseen vas- 

tanneiden 	13.. .6 	vuotiaiden suomalaisten pivittisi 	matkoja ja vastaa- 

jaa koskevat tiedot. 	Mukana ovat kaikki 	matkat kotipihalla, 	työmaalla 

yms. 	paikoissa 	tehtyjä matkoja 	lukuunottamatta. 	Matkaksi 	on 	tutkimukses- $ sa 	laskettu sekä meno- että paluumatkat. 

Tutkimusta varten on mainittuja 	tiedostcja hyvksiköytten otettu 

HYLPS-ohjelmistolla 	useita 	tulostuksia. 	Otoksia koskevat 	tiedot on 

tl löin korjauskertoimin 	laajennettu koko perusjoukkoa koskeviksi 

vuoden 	keskimristiedoiksi. 	Esitetyiss 	keskimris- ja jakauma- 1 tuloksissa 	ilmoitetut 	havaintojen 	lukumrtiedot 	kuvaavat siten perus- 

joukon 	arvioituja 	pivittisi 	lukumri, 	ei 	otoksien 	havaintojen 	luku- 

1 
I Raportissa ksite1ln koko vuoden ja paljolti myös koko naan keskirnörs-

t 	liikkumista kuvaavia tunnuslukuja, mika tuo mukanaan rajoituksia tu- 

losten kyttökelpoisuuteen paikallisissa ja ajallisissa detaljisuunnitte- 1 

	

	lutehtvis. Tuloksia hyödynnettess onkin tarkasti pitydyttv nii- 

den sovellutusalueella eli vain siel1, missä suunnittelukohteen ja tulos- 

1 	ten alkupero1osuhteet ovat riittövsti toistensa kaltaiset. 

Tarkemmat selvitykset henki löliikennetutkimuksen tutkimusaineiston keruus-

ta, otoksista, muodostetuista tiedostoista, tietojen ksitte1yst, tulos- 

ten tarkkuudesta ja edustavuudesta esitetn toisissa HLT:n raportoinneis-

sa. 



3. 	YLEST SUOMALAiSTEN P VITTISEST LHKKUMISESTA 

3.1 	Kokonatsmatkaluku, -suorite ja ajankytt6 

Suoritetun tutkimuksen tulosten mukaan tekivät 13...64 vuotiaat suoma-

laiset vuonna 1971+ päivittäin yhteensä runsaat 9 700 000 matkaa. 

Näiden matkojen yhteispituus eli kokonaissuorite oli vastaavasti 

120 000 000 km vuorokaudessa. Matkojen tekemiseen käytettiin pivit-

tin yhteensä 1+ 200 000 tuntia vastaten runsasta 550 000 tytt työ-
pa vaa. 

3.2 	Matkaluku, suorite ja matkoihin klytetty aika henki1ö kohden 

v u o r ok a u des s a 

Henki lö kohden laskettuina muodostuivat pivittisen liikkumisen mr 

kuvaavat su'Jreet keskimirin seuraaviksi 

pivittinen matkaluku 	 2,8 matkaa/vrk, 

pivittinen suorite 	 36 	km/vrk ja 

pivittin 	matkoihin käytetty aika 	1 tunti 15 minuuttia/vrk. 

Erot yksittäisten henkilöiden liikkumisessa olivat suuria. Tst joh-

tuen kuvaavat edel1 mainitut keskiluvut yksilöiden pivittist liikku-

mista riittmttömsti, osin jopa harhaanjohtavasti. 	Kuvissa 3.1...3.3 

esitetn pivittisen matkaluvun, suoritteen ja matkoihin käytetyn ajan 

j akauma t. 

KUVA 3.1 Pivittisten matkojen lukumrn prosenttinen jakauma 

3 

2 

U 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	JO 	II 	l2 matkoja [kpl] 



KUVA 3.2 Pivittsen rnatkustus5uorteel1 sumafrekvenssijakauia 
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KUVA 33 	iakaihH 	itetyn ajan prosenttinen jakauma 

0 00 €0 00 20 ISO ISO 210 240>240 [mir] 

Kuvista 3.1...3.3 havaita3n akaumien oevan kovin vinoja. 	Oi paH 

jon henki 16it, jotka tekivät pivittin joko vhn matkoja, 1yhyit 

matkoja tai kyttivt matkustamiseensa vhn aikaa. Vastaavso vain 

hat tekivit naljon, pitki 	tai pitkn kestvi 	matkoja. 



Neljinnes 13..  .6L+ vuotiaista suomalaisista teki vhemrnn kuin L),5 

matkaa/vrk, puolet vhemmn kuin 1,8 matkaa/vrk ja kolme neljäsosaa 
vhemmn kuin 3,8 matkaa/vrk. Matkaluvun jakaumassa on myös selvsti 
havaittavissa, että 3/4 suomalaisista teki parillisen lukumrn mat-
koja pivssL Tm viittaa siihen, että useimmat matkat olisivat edes- 

takaisia kyntej 	lhtöpaikasta mrpaikkaan ja takaisin eli, että matkois 

ta vain pieni osa olisi ketjumatkoja. 

Neljnneksell 	suomalaisista oli pivittinen suorite alle 1,2 km, 

puolella alle 12 km ja vain neljnneksell enemmän kuin 41 kilometr, 

Aikaa pivittiseen liikkumiseen kului neljnneksell 	suomalaisista 

1 	alle 6 minuuttia, puolella alle 8 minuvttia la ko1mellaneljsosalla 

alle 	B minuuttia. 

1 
Näiden neljnnesarvojen vertailu edell 	esitettyihin aritmeettisi in kes- 

I kiarvoihin (2,8 matkaa/vrk, 36 km/vrk ja 75 min/vrk) osoittaa, että har-

vojen, mutta sitäkin useampia, pitempi tai kauemmin kestvi matkoja 

I 

	

	tekevien henkilöiden liikkuminen nostaa aritmeettiset keskiarvot paljon 

mediaaniarvoja (puolet vhemmn kuin) suuremmiksi. 

1 	3.3 	Pivittisten matkojen tarkoitus 

1 Seuraavassa tarkastellaan matkojen 	tarkoitusta 	lhinn 	niiden suuntautumi- 

sen eli 	mrpaikan mukaan. 	Kuvassa 3.14  esitetn 	keskimrinen 	pivitta ... 

I nen matkojen 	lukumr 	eri 	tyyppisiin mrpaikkoihin. 	Mrpaikoittainen 

matkaluku kuvaa sitä, 	kuinka usein keskimrin 	suomalainen ky erityyppisis- 

s 	mrpaikoissa. Tuloksia 	tarkasteltaessa on 	syyt 	ottaa huomioon se, ettli I myös paluumatkat on 	tssi 	tutkimuksessa 	luettu matkoiksi , 	misti 	johtuen 	kotiin 

tai 	asunnolle suuntautuvien matkojen 	lukumr 	on 	suuri. 

1 Ehdottomasti 	suurin olikin 	keskimrinen matkaluku kotiin 	tai 	asuntoon, 

1,13 matkaa vuorokaudessa henki lö 	kohden. 	Seuraavaksi 	suurimmat mri- 

1 paikoissa 	kyntitiheydet_olivat suuruusjrjestyksess: 

matkaluku työpaikalle 	0,45 matkaa/vrk, 

I matkaluku vierailupaikalle 	0,214 matkaa/vrk, 

matkaluku elintarvike- 	tai 

sekatavaraliikkeeseen 	0,22 matkaa/vrk 	ja 

1 matkaluku huvi-, 	harrastus 	tai 

virkistyspaikkaan 	0,20 matkaa/vrk. 

Muihin 	mrpaikkoihin 	tehtiin 	suomalaista 	kohden 	keskimrin 	alle 	0,2 

matkaa vuorokaudessa. 



KUVA 3•L 	Pivittinen matkaluku mrpaikkatyypeitt.n 

matkaa 	 -----.---.--- 
vrk 
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YO- 	 paikka 	 ks 	 toi. 	. 
Osnulli- 
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EdeH tarkasteltHn matkojen tarkoitusta vain matkan to;e- 

mrpaikan mukaan. Matkojen lhtöpaikat jakautuivat eri lhtöpaikkatyyte 

le, kuten mrpaikat mrpaikkatyypeille, koska jokaiseen mrpaikkaan 

tapahtuva meno- ja paluumatka olivat eri matkoja. Tarkempi matkojen tarko 

tustarkastelu edellytt 	matkojen 1htö- ja mrpaikkojen yhdenaikaist 

ksittely. Tmn mukainen matkojen tarkoitusjakauma esitetn kuvas--1 

3.5. 

KUVA 3.5 Matkojen tarkoitusjakauma 

0-suus 
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Runsas 2/3 matkoista oli kotiperäisiä matkoja. 	Suurimmat yksittäiset 

matkojen tarkoitusryhmt olivat kotiperiset työmatkat ja kotiperiset 

huvi- ja vierailumatkat. Kotiperisten työmatkojen osuus kaikista matkoista 

oli miltei neljännes 	a huvirnatkojen osuus lähes viidennes kaikista matkoista. 

3.14 	Miten päivittäiset matkat kuljetaan - kulkutapa 

Kuvassa 3.6 esitetn 13.. ,64 vuotiaiden suomalaisten vuonna 19714 tekemien 
matkojen jakautuminen eri kulkutavoille. Matkan on laskettu tapahtuneen ko 

konan sil1 kulkutavalla, jolla pääosa matkasta on kuljettu. Jakauma on 

laskettu erikseen matkojen lukumäärän, matkustussuortteen ja matkoihin 

käytetyn ajan suhteen 

KUJA 3.6 KuKutnpajakauma mntkcen 	ukurnäiran, nutLJntUsUc) 	Yeen j;i  m;t 

koihin käytetyn ajan suhteen ________________ 	... 
JP

___ ____ ___ ____ ____ 
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POLXUPYt5R 

JALAN 

MATKOJA KM AIKA 

Kulkutapajkauma riippuu 	ratkaisevasti sen 	laskentaperusteista. 	Erot mat- 

kojen 	lukumär-, suorite- ja aikaosuuksien vlill 	ovat huomattavat. 



8. 

Kevyen liikenteen (jaiankull<u- ja poiku0lrlHkenne) ous n:iejen 	ULH 

mrst oli 36 0/, 
 matkustussuoritteesta 5 0/ ja matkustusajasta 26 . Yk 

silöllisen moottoriajoneuvoliikenteen (henkilöauto-, moottoripyör- ja 

moottoripolkupyörlijkenne) osuudet olivat vastaavasti 1+1+ ° matkojen luku-

rPrst, 65 	matkustussuorjtteesta ja 1+7 	matkoihin kytetyst ajasta. 

Julkisen liikenteen osuus oli 15 	matkojen lukumrst, 24 	suoritteesta 

ja 23 5 rnatkustLJata, 

Edelleen voidaan todeta, että julkisen liikenteen matkoista (n. 1,5 milj. 

matkaa/vrk) miltei 90 	tehtiin linja-autoilla tai raitiovaunuilla. 	Loput 

7 	kuljettiin junalla ja 5 ?. taksilla. 	Julkisen liikenteen pivitti- 

sest suoritteesta (n. 28 milj. km/vrk)  oli rautatieliikenteen osuus jo 

25 	, linja-autojen ja ra t iovauntjen nc n 70 	tak s en osjuc!en pyytt. ; J 

ennallaan eli 5 Ossa. 

Seuraavassa vertailiaan tmn tutkimuksen (HLT) tuottarnaa kuikutapaj 

kaumaa Parlamentaarisen 1 i ikennekomitean (PLK) osamietinnöss n:o 1 

(Liikennemuotojen vdlinen työnjako) esitettyyn jakaumaan. Tarkempi 

tailu on mandollista ainoastaan moottoriajoneuvoilla tehtyjen matkojen 

kesken, koska komitea esitti kevyttä liikennett koskien vain arvion ser 

osuudeksi kaikista henkilömatkoista. Ero tmn arvion ja HLT:n tuloksen 

mukaisen kevyen liikenteen osuuden vlill on suuri: PLK arvioi kevvnn 11 

kenteen osuudeksi n. 50 	tmn selvityksen mukaisen osuuden ollessn 

36,4 ? tehdyistmatkoista. 

PLK:nja HLT:n mukaisten moottoriajoneuvoilla suoritettujen henki lömat<o 

jen kulkutapajakaurnien erot ilmenevt taulukostal, 

Taulukko 1: Moottoriajoneuvoin tehtyjen matkojen kulkutapajakaumat h:H --

oentaarisen Ii ikennekoH tean (PtK) ja henk 11 1 ......anetutkirr;uksn 

mukaan. 

Kulkutapa 

Osuus 	tehdyistä 

matkoista 

HLT -74 PLK 	70 

Osuun 	korerr 
suoritteesta 

HLT -74 	PLK -70 

Muu 3,0 	0,2 4,6 
Juna 1,6 	1,1 6,3 	6 
Linja-auto tai 

raitiovaunu 21,1 	21, 14 17,7 	18,. 
Henkilöauto 70,6 	71,2 697 
Moottori- 	tai 

rnoottorioo1kupy5r 37 > 5 
100,0 	100,1 

laskettu vi il 1 isesti suon tteesta Di tuen matkan kesk imrli 	nJ 
pftuutena HLT:n tulosta 7,66 km. 



Esitetyt kulkutapajakaumat ovat yleisimpien kulkutapojen osalta varsin 

yhtenevt. Jurxaliiken.teen matkojen lukumääräeroa selittänee 

Jakaumien neljän vuoden alkaero. Moottori- ja polkupyiriä 

koskevat tilastot ovat aina olleet epätarkkoja. 

Matkojen lukumärst ja suoritteesta laskettujen kulkutapajakaumien ero 

selittyy si11, että eri kulkutavoin tehtyjen matkojen pituusjakaumat oli-

vat toisistaan poikkeavat. Vastaavasti selittyvt suorite- ja aikajakaumien 

erot kulkutapojen nopeuseroista. Kuvassa 3.7 esitetn eri kulkutavoin teh- 

tyjen matkojen keskipituudet ja kuvassa 3.8 er kulkutavoin tehtyjen matko-

jan keskirnirser nnpeudet. 

KUVA ..7 Matkojen keskipituus kulkutavoittain 

taxt 

tu 
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KUVA 3.8 Matkojen keskinopeus kulkutavoittain 

kulliuttpt 

t8(1 _________ 

muu 

0 	Z0 	30 	40 	0 



Tehdyistä matkoistaoHvat junamatkat psimpiä ja nopeinipia, NHden kesk 

pituus oli 70 km ja keskinopeus 46 km/h. Jalankulkumatkat olivat matkoista 

odotetusti lyhimpi ja hitaimpia. Jalankulkumatkojen keskipituus oli 1,2 km 

ja keskinopeus 3,9 km/h. 

3,5 	Pivittisten matkojen pituus 	a kesto.s;ka 

Suomalaisten pivittiset matkat olivat keskimrin 12,2 kilometrin pH 

Luisia. Matkat kestivät keskimrjn hieman alle 27 minuuttia. Huomat 

tava osa matkoista oli pituudeltaan ja kestoajaltaan lyhyitL Tm o 

selvästi havaittavissa matkan pituuden ja kestoajan jakaumista. Kuvassa 

3.9 esitetn matkojen pituusjekauma ja kuvassa 3.10 matka-ajan jakautu-

minen eri matkankestoluokkiin. 

KUVA 3.9 	Matk:j:r :DItuuden 

V5 

KI\iJ\ 	 1akauma 

.5 30 45 60 75 90 05 20 35 5065!8O 	min 

Pituusjakaumasta havaitaan, että l/4 suomalaisten pivittisist matkoista 

oli kilometriä lyhyempiä, puolet alle 3,5 km:n pituisia ja 3/14  alle 11 km:n 

mittaisia. Vastaavasti yli puolet matkoista oli matka-ajaltaan 15 minuuttia 

l'hyempi. Yli puoli tuntia kestvi matkoja oli vajaa viidesosa matkoista 

ja vain noin 6 	matkoista kesti yli tunnin. 



HENKTLiJN SOS!OEKONOM?NEN TAUSTA JA PiVTTINEN L IKKUMINEN 

Seuraavassa tarkastellaan henki löi i ikennetutkimuksen tuloksia henkilön 

sosioekonomista taustaa kuvaavien tekijöiden suhteen. Nm tekijät on 

esityksessä jaettu kahteen ryhmn sen mukaan, onko tekijä pasiassa 

henkilön matkustustarpeeseen vaiko tmn matkustustarpeen toteuttamis 

mandollisuuksiin liittyvä. Thdennettköön tsskin yhteydessä, ettö 

seuraavassa esitetty on tutkimuksen tulosten kuvaus: ei liikkumisen ja 

siihen vaikuttavien taustamuuttujien lpikotainen syy-vaikutussuhteiden 

selvittely. Kuvauksessa pitydytnkin posin suorien akaumien esit-

tömi sess. 

.l 	Pivittinen matkauku ja -s'orite matkustustarpeeseen vkutt- 

ylen 	taustatekijöiden mukaan 

4.1.1 	Ikä ja sukupuoli 

Henkilön iällä on tulosten mukaan suuri vaikutus päivittäiseen liikkumH 

seen. 	Kuvissa +.1 ja 1.•2  esitetään päivittäinen matkaluku ja suorite 

henkilön iän ja sukupuolen mukaan. 	Kuvissa esitetään myös 13,.  .6'+ vuotiai- 

den suomalaisten jakautuminen ikäluokkien ja sukupuolen mukaan. 

KUVA 14.1 	Päivittäinen matkaluku iän ja sukupuolen mukaan 

matkaa/vrk 

5 

4 

3 

2 

13-18 	9-24 25-29 30-39 40-49 50-04 	3-44 

KUVA 14.2 Päivittäinen matkustussuorite iän ja sukupuolen mukaan 

/vric 

3-18 	9-24 	25-29 	30-39 40-49 50-64 	13-64 	1k 

11. 



12. 

Havaitaan, että 25...29 vuotiaat olivat eniten liikkuva ikluokka. 	Hei- 

dn keskimrinen matkalukunsa oli 3,7 matkaa/vrk ja suorite 148 km/vrk. 
Mainitun jkjsj 	nuoremmilla ja vanhemmilla liikkuminen väheni tasaisesti 

iin vhetess ja karttuessa. 	50..65 vuotiaat 1 Hkkuivat en 	keskimrin 

1 ,9 matkaa ja 25 km vuorokaudessa. 

In vaikutus liikkumiseen oli samankaltainen miehillä ja naisilla. 	Naiset 

kuitenkin saavuttivat liikkumisensa enimmismrn joitakin vuosia miehiä 

nuorempina. Jokaisessa ikluokassa miehet liikkuivat ikisin naisia 

runsaammin. Tm sukupuolten välinen liikkuvuuden ero kasvoi 

voimakkaasti in mukana. 	Niinpä, kun 13...18 vuotiaat pojat liikkuivat 

runsaat 10 * enemmön kuin ikisens tytöt, kasvoi miesten ja naisten 'iilH 

nen ero 50. ..614 vuotiailla jo miltei 50 ?:iin matkaluvun (2,2...1,7 
rnatkaa/vrk) 	a runsaaseen 100 	:iin suoritteen osalta (35...17 km/vrk). 

Keskimrin teki 13.614 vuotias mias 33 matkaa vuorokaudessa ja 1iikkL 

samalla 147 km. Naisilla nm luvut olivat 2,7 matkaa/vrk ja 26 km/vrk. 
Naisten ja miesten pivittisen liikkumisen erot eivät kuitenkaan ole 

yksin sukupuolesta johtuvia. Pasiallisena eroavuuden aiheuttajana voi-

daan pit 	pivittisten tehtvien a toimien erilaisuutta. 

4. 1.2 	Sivi 11 isity 

Kuvassa 1.3 esitetdn matkaluku ja suorite henkilön siviHisdyn mukaan. 

1 	Liikkuminen, niin matkaluku kuin suorite oli suurin naimattomilla henki- 

1öill 	(3,2 matkaa/vrk ja 37 km/vrk) ja laski jrjestyksess:avioituneet, 

1 	eronneet henkilöt ja lesket. Viimeiset liikkuivat keskim3rin 1,8 mat 

ja 1 	klometrn uorokauaesaa, 

KUVA 14.3 	P iv i 	i nen matka 1 LJklJ Ja ratkus tussuoni te henki lön s ivH 11 

sdyn mukaan 

rnatkaa/vrk 	kn/.: 

4-140 

34-30 

24-20 

0 



1' 

3 	Perheasern 

Kuvissa L+.L ja L5  esitetn matkaluku ja suorite henkilön perheaseman 

mukaan. Kuvassa L+.14  on matkaluku edelleen jaettu kulkutavoittain 

KUVA 4i 	Pivittinen matkaluku kulkutavoittain henkilön perheaseman 

mukaan 

MATXAA 
VRK 

tuntemator 

3 

taxI 

2 

Piämies toi 	Edellisert vaimo 	Lopsi 
yksinäinen 	tai yksinäinen 
mies 	 noinen 



KU\!A 14, 	Pivj ttinen matkaiuk 	ja natkustussuori te nenki 1n Da'hedsw:man 

mukaan 

matkaa/vrk 	kn,/vrk 

Päämies 	Päämiehen 
tai yäsl- 	va10 tai 
näinen 	yksinäinen 

nainen 

Sekä matkaluku että suorite oli pienin ryhrnssi pmiehen vaimo ta 

ninen nainen; 2,5 matkaalvrk ja 24 kmlvrk. Eniten matkoja tekivät 

lapset, 3,14  matkaa vuorokaudessa. Suorite oli suurin ryhmss pm 

tai yksinäinen mies ollen 47 km vuorokaudessa, 

Matkalukukevyelliajoukkoliikenteelloli selvästi pienin pOiCfii 

tai yksinisill 	miehillä (0,6 ja 0,4 matkaa/vrk) ja suurin lapsilla 

(1,14 ja 0,7 matkaa/vrk). Henkilöautolla pmiehet tekivät puolestaan 

ehdottomasti eniten matkoja (2,0 matkaa/vrk), ja nimenomaan kuljettajana. 

Edellisten vaimoilla tai yksinisill 	naisilla oli henkilöautoon turvaut 

minen puolestaan vhisint (0,8 matkaa/vrk) ja silloinkin yli 50 prosent- 

tisesti matkustajanaolemista. 	Pasiallisimpina syin havaituille ero 

le voidaan pit 	paitsi pivittisten toimien erilaisuutta myös, eten:H 

kulkutavan kohdalla, eroja matkustamismandollisuuksissa. 

14.1,14 	Työsskiynt 

Kuvassa 14,6 esitetn matkaluvun ja suoritteen arvot työsskynn nukaa 

luoki tel tuina, 



15. 

KUVA 14.6 Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite henkilön työsskynnin 

mukaan 

matkaa/vrk 	km/vrk 

4 

3 

2 

Arstotyos- Astotyis- Percn 	Ku1u1a- 	E1äke1ii- 	Työtön Tys.t- 
si kodri 	s'i kotona 	ertaM 	nen tat 	nen 	 kaynti ulkopuolel. 	 cessa ko- opiskelija 
la 	 titaiOu 

dessa 

Eroteri ryhmien vlill 	olivat selviä. 	Runsaimmin liikkuvat ryhmät tekivit 

liki 3 kertaa enemmän matkoja ja kulkivat 2,5 kertaisen matkan vuoro-

kaudessa vähiten lHkkuvaan ryhmin verrattuna. 

Ansiotyötö kodin ulkopuolella tekevät, sekä koululaiset ja opiskelijat, 

jotka edustavat 3/k:aa 13...6 14 vuotiaista suomalaisista, liikkuivat tmn 

selvityksen mukaan eniten. Edelliset tekivät 3,14  matkaa ja kulkivat 

43 km vuorokaudessa, jlkimmiset vastaavasti 3,5 matkaa ja 33 km vuoro-
kaudessa. Pivittinen suorite oli samaa suuruusluokkaa myös ansiotyöt 

kotonaan tekevi 1 li. 

Edellisiin verrattuna oli muiden ryhmien: omassa kodissa perheenemntn 

olevien, elkelisten ja työttömien liikkuminen puolta vhisemp. 

4.1.5 	Koulutus 

Pivittisen matkaluvun ja suoritteen arvot eri koulutustason omaavilia 

henki löi]l 	esitetn kuvassa 4.7. 



1 	KUVA 	P:'er 	'LL'u ja 'iakustussuorr' henk 	ri kL,luuKser, 

mukaan 

'oataaJvrk V/v 

- 
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Koulutustasolla nytt 	olevan selv vaikutus pivittisen liikkumisen 

'°rn. Mitä korkeatasoisemman koulutuksen henkilö oli saanut sitä 

enemmän hn myös liikkui. Akateemisen, opistotason tai ylioppilastutkn 

non suorittaneet henkilöt liikkuivat lähes kaksinkertaisesti sen mrn 

it pelkstn kansakoulun kyneet henkilöt. Osan nist eroista sel-

vttä varmasti koulutustason, varsinkin ammattiin valmistavan koulutuHer 

vaikutus tuloihin ja sitä kautta liikkumismandollisuuksiin. 	Se, että ke'- 

kikoulun käyneiden matkaluku suhteessa matkustussuoritteeseen on suurempi 

kuin muilla ryhmill, johtunee siit,ett thn ryhmn kuuluu paljon kou--

lulaisia jaopiskelijoita, joiden tekemät matkat ovat keskimrin lyhyemniU 

kuin muiden matkat. 

Tarkest'tesa h 	ilUn kLtILsen :e 	0 	a ! aa  y)tesva;Ktut 	p- 

vittiseen 11 ikkumiseen havaittiin, että koulutustason vaikutus matka- 

lukuun oli lähes samanlainen jokaisella toimialalla. 	Muita ryhmiä a-'l' 

'isti vhisempi oli koulutustason vaikutus rahoitus-, vakuutus- ja 

kiinteistöpalvelusten ja liike-elm 	palvelevan toiminnan sekä kule- 

tus - , posti- ja tietoliikenteen parissa työskenteleviliL Koulutustas-:r 

vaikutus pivittiseen suoritteeseen oli kuljetus-, posti- ja tietolii-

kenteen sekä yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelusten toimi'- 

oilla muita ryhmiä vähäisempi, edellisen kohdalla jopa vastakkaron 

Vaikutuksen vastakkaisuus selittyy kuljetusalan erikoisluonteesta. 
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2 
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L4.1.6 	Työnantajan toirniala 

Matkaluvun ja suoritteen arvot ansiotyöt tekevien työnantajan toirnialan 

mukaan esitetn kuvassa L.8. 

KUVA 3.8 Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite henkHön työnantajan 

toimialan mukaan 

2 	 3 	 4 	 5 	 7 	 9 	 9 

1 	msatalous. motaKta1oua kalatalous. 	6 	tuu- ja v 1tt.tkauppa. ravitse- 
ttys 	 mufl- Ja 	Joitutoimflta 

2 katvostolrninta 	 7 	ku1jetun pot1- ja tletolllkenne 
) teollisuus 	 8 rahoitus- vahuutua-, vuokraus- 5ek 
k 	tkhk9- kaasu- Ja vaaihuolto 

5 	 9 	yteiOkunna11i.et ja heokilikohtaiset 
paivelucact 

Kaivostoiminnan parissa työskentelevill oli pivittinen suorite muita 

selvsti suurempi eli 8L+  km/vrk, Yhdessä rakennustoirnialalla työskente-

levien kanssa tekivät edelliset vuorokauden aikana eniten matkoja eli 

3,9 matkaa/vrk. Vhisint oli maa-, metsä- ja kalatalouden sekä met-

sstyksen parissa työskentelevien liikkuminen. Näiden pivittinen 

rnatkaluku oli keskimrin 2,3 matkaa/vrk ja suorite 3  km/vrk. 

Vertailtaessa matkojen keskimrist pituutta (suoritteen arvo jaettuna 

matkaluvun arvolla)voidaan todeta kaivostoiminnan parissa työskentelevien 

henkilöiden matkojen olleen keskimrin muiden tekemiä matkoja piternpi, 

yli 20 km:n pituisia. Lyhimpi olivat teollisuuden ja yhteiskunnallis-

ten sekä henkilökohtaisten palvelusten parissa ty6t tekevien rnatat eH 

n. 7,5 km:n pituisia. 

1417 	Ammattiasema 

Ansiotyöt tekevien henkilöiden 	Hkkurnista ammattiaseman mukaan seivitt 

kuva 4.9. 



KUVA L9  Pvittiinen matkaluku a matkustussuorite henkH5n ammattiaseman 

mukaan 

4 
6 60 

5 50 

4 40 

3 30 

2 20 

JIO 

Maarwll- 	Itext- 	Palkan- 
j11j• 	nenyr1t-a"-J 

eniten liikkuivat ansiotyöt 	tekevisti itsenäiset yrittjt (61 km/vrk a 

3,0 matkaalvrk) , vähiten maanvi ljelijt (32 km/vrk ja 2,1 matkaa/vrk) 

nalkansaajien keskimr- inen liikkuminen asettui edellisten v1imaH1e. 

Matkojen pituuseroista johtuen oli palkansaajien pivittin tekemien 

matkoien 1ukumr kuitenkin ammattiasemaryhmistU suurin (3,U  matkaa/vrk). 
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42 	Päivittinen matkaluku ja suorite matkustusmandoilisuuksiin 

vai kuttavien taustatekijöiden mukaan 

4.2J 	Perheen tu'ot 

Tss tarkoitetaan perheen tu'ioilia kakken samassa taloudessa asuvien 

perheenjsenten kaikkien tulojen kokonaismr 	 veroja. 

Tulot ovat vuoden 1974 hintatason mukaisia. Tarkastelu kytettviss olevien 

tulojen mukaan olisi kuitenkin antanut oikamman kuvan perheiden ansio- 

tason vaikutuksesta sen jsenter 1ikkumiseer. 

Kuvassa 4.1U estetn henki U3n pflvittnen mntkauku kulkutavoittain 

eri tu1o1uo'Jssa. 

KUVA 4.10 Pivittinen matkaluku ku1kutavottan perheen tuiojen mukaan 

rnatkaa/vrk 

5C4 	500-1000 tC)0O- 1500 500-2000 2000-2500 2500-5000 350O-4 	 4000 

____ 	 rnk/kk 
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Perheen tulotasofla oli rnerkittv vaikutus matkaluvun arvoon. Aihaisimpien 

tulotasojen, alle 1.000 mk/kk ansaitsevien perheiden jäsenet tekivät keski-

'nrin vain 1,9 matkaa vuorokaudessa. Perheen tulojen ollessa 1.500... 

2.000 mk/kk nousi matkaluku jo liki 3,2:een matkaan vuorokaudessa ja ol 

tulotasolla yli 14.000 mk/kk yli 14,2 matkaa vuorokaudessa henki lö kohden. 

Pflvittinen suorite henki lö kohden kasvoi perheen tulojen lisäntyess 

lIkimain samassa suhteessa kuin matkalukukin. Se oli 26 km/vrk alle 

1.000 mk/kk, 37 km/vrk 1.500...2.000 mk/kk ja 51 km/vrk yli 4.000 mk vuonna 

1974 kuukaudessa ansaitsevien perheiden jsent kohden. 

Kulkurnuodoittain oli perheen tuloi lia suurin vaikutus henki löautolla teh-

tyjen matkojen lukumärn. Perheen tulojen kynnysarvo henkilöauton hank -

kimiseen ja liikkumismandollisuuksien voimakkaaseen lisääntymiseen asettui 

9U0 mk:n ja 1.1400 mk:n kuukausitulojen v'lille. Myös jalan ja joukkoliiken-

teessä tehtyjen matkojen lukumr henki lö kohden vuorokaudessa kasvoi 

tulotason kohoamisen myötä. Kevyenliikenteen, jalan ja polkupyörll 	teeus1 

tehtyjen matkojen lukumr ei juuri 1isntynyt tulojen kasvaessa tulota-

soilla yli 2.500 mk/kk. 

4,2.2 	Viljeltypeltopinta-ala ja muualta kuin maatilalta saadut tulot 

Maanviljelijöiden ja heidön perheenjsentens matkaluvun ja suoritteen arvo 

viljellyn peltcjpinta-alan mukaan esitetn kuvassa 14.11. Arvot esitetn 

erikseen alle ja yli 5.000 mk tuloja vuodessa muualta kuin maataloudesta 

saavien perheiden osalta. Näin on pyritty erottamaan puhtaasti maatila- 

talouden tuloilla elvt perheet toimeentulon kannalta merkittvsti 

elantonsa myös maatilan ulkopuolelta ansaitsevista maanvilje1ijperheistIL 

Pasiallisesti maatilaltasaaduilla tuloillaelvillperheilloli Ilik.-

kumisen mr 1hes suoraan verrannollinen viljellyn peltopinta-alan m-

rn. Yli 20 hehtaaria peltoa viljelevien perheiden jäsenet liikkuivat noin 

kaksi kertaa niin paljon kuin alle viitt' hehtaaria viljelevien perheiden 

jäsenet (2.8. ..l,3 matkaa/vrk ja 38...19 km/vrk). 
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KUVA +.11 	Maanviljelijperheiden jäsenten pivittinen matkaluku ja mat 

kustussuorite tilanviljellyn peltopinta-alan ja perheen muualta kuin ma 

tilalta saamien tulojen mukaan 

matkaa/vrk krn/vrk 

4 

3 

7 

1-5 ia 	5-10 ha 	10-20 ha 

cuorit, ilsatulot yli 5.000 rnk/v 

suorite, 1izitulot alle 5.000 c-.k/v 

EJ satka1uku 2.istu1ot yli 5.000 mk/v 
riatkaluku, 11stulot alle 5.000 rnk/v 

yli 20 ha 	Peltopin 

Listu]oja maatilan ulkopuolelta saavien maanviljelijperheide 

jäsenet liikkuivat kolmeen alimpaan peltopinta -aIaluokkaanwijssaa 

selvästi runsaammin kuin vastaavia pinta-aloja ilman listuloja viljee.H 

perheiden jäsenet. Sitä vastoin oli yli 20 hehtaaria viljelevien, myös 

stuloja saavien maanviljelijperheiden jäsenten keskimrinen pivitt 

nen matkaluku noin viidenneksen ja suorite noin kymmenesosan pienemp Lu. 

vastaavaa peltoalaa viljelevi1l 	listulottomil1a. 	Se, että listulot 

pienillä peltopinta-aloilla vaikuttavat liikkumista lisvsti ja suur 

la peltopinta-aloilla vhentvsti, johtunee listulojen ansaintatavast 

Vähän peltoa viljelevt saanevat listulonsa pasiassa työtuloina; 1SC::', 

tilaa viljelevt yh enemmän muina kuin työtuloina. On myös mandollista 

että maatilatalouden tulojen toinen posa, nimittäin metsätalouden tu 

on kysymyksen muotoilun takia ilmoitettu harhaanjohtavasti muualta kuir 

maatilalta saaduiksi tuloiksi. 

.2.3 	Ajokortti ja perheen kytöss olevien henkilö ja pakettiautoL 

1 ukum r 



i 	
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Piv Ltinen matkaluku ja suorite ajokortin omistuksen ja perheen kytöss 

I olevien henkHö- ja akettiautojen 1ukumrn mukaan esitetn kuvassa 

12 

1 	K\j », 	,12 	non rnatkauku ja matkustussuorite henkilön aiokortin 

1 
	ornistuksen ja perheen kytöss olevien autojen lukumärn mukaan 

netkaa/vrk 	krn/r. 

4 + 00 
rnatkaiuku 

70 
suorite 

240 

Ei ajokorttia 

- 

perheen 
Ajokortti 	 kyt5ssi 

LI 
1 

Ajokorttia omistamattornien henkilöiden pivittinen liikkuminen oli 

perheen kytöss olevien autojen lukum rst riippumatta vhäisemp 

kuin ajokortin omistajilla. Perheen kytöss olevien autojen lukumrin 

lisntyess 	lisntyi liikkuminen niin ajokortittomilla kuin ajokortil- 

isillakin henkil6ill. Suurin automrn kasvun aiheuttama liikkumisen 

1isys havaittiin ajokortin omistajilla. Tm tapahtui erityisesti suo-

itteen lisntymisen eli matkojen keskipituuden kasvuna, 

Kuvassa 	.13 esitetn perheasemittain 	pivittisen matkaluvun erotus 

sellaisten perheiden vlili, joiden kytössn olevien autojen 1ukumrt 

ovat toisistaan ooikkeavat. 

Kuvasta voidaan havaita ensirnmisen perheen käyttöön saadun auton 1 isnneen 

eniten pmiehen matkoja toisen auton lisnneen enitenlastentekemi mat-

koja ja vasta kolmannen 1isnneen 	sanottavasti vatmon tekemien matkojen 

ukumr. Myös Hollannissa on viime aikoina todettu perheen toisen auton 

c.1evan lbinn 	lasten kytÖS51). 

e 	Re'eor t 	on r tornatkas te Hol 1 ent i n 3. . .8, 1 1. 1975, 
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KUVA .13 Perheen kiytöss olevien autojen lukumirierojen vaikutus eri 

perheenjsenten pivittiseen matkalukuun 

1 ja 0 auton ruokakun- 2 ja 1 auton ruokakun.- yli 2 Ja 2 autojen 
tien matkalukujen ero- tien matkalukujen ero- ruokakuntien matka-
tus . tus lukuJen erotus 

Matka- 	Matka- 	Matka- 
luvun 	luvun 	luvun 
muutos 	muutos 	muutos 

05 	'J.T 	c 

Perhe- 
asema 

-c 

fljflJ päämies tai yksinäinen mies 
päämiehen vaimo tai yksinäinen naInen 

EJ lapsi 

14.2.L+ 	Joukkol i ikenteen pyskin etäisyys asunnosta ja pyskin kautta 

pivittin kulkevien vuorojen lukumr 

Kuvassa 4.14 esitetn pivittflsen matkaluvun ja suoritteen arvo 

joukkoliikenteen (linja-auton, raitiovaunun tai junan) pyskin tai pysh-

dyspaikan ja asunnon välisen etisyyden mukaan. 

KUVA 1 .1 14 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite riippuen asuinpaik.r 

etisyydest 	lhimmlle joukkoliikenteen pyski1le 

matkaa/vrk km/vrk ja 	E--: rnatkaluku 

5 50 	 suorite 

O.5krn 	0.5-1km 	1-3km 	3-6km 	6km 
pySäkin etäisyys 



Tflatkaa/ krn/vrLr 
vrk 

5 

4 

3 

2 

Pyskin etisyyden kasvaessa väheni myös liikkuminen. Ttö tapahtui 

erityisesti pivittin tehtyjen matkojen lukumrn vhenemisen. Suo-

ritteen väheneminen oli hitaampaa, koska matkojen keskipituus kasvaa sen 

mukaan mit kauempana palveluista asutaan. 

Henkilön tavallisesti kyttmn pyskin kautta yhteen suunLaan kulkevien 

joukkoliikenteen vuorojen lukumrn vaikutus henkilön pivittisen liik 

kumiseen esitetgn kuvassa 14,15. 

KUVA 14,15 	Pivittiner matkaluku ja natkustussL'orte kotipysklt 	yhteen 

suuntaan pivittin kulkevien juksen liikenteen vuorojen lukurrirHn rnu 

kaan 

0 	 -5 	6-10 	1-20 	-40 	40 

Joukko1iiknre-
vuorojen iuOr 
kot1pysuktit. 

uun ta an/ v c 

Pivittöinen suorite oli ]hes vakio kaikissa vuorojen lukumrluo-

kissa. Matkaluku sen sijaan kasvoi tasaisesti vuorojen lukumrn 1i 

sntyess viidestä. Tm johtunee siitä, että joukkoliikennepalvelukset 

(vuorojen lukumr) yleensä ovat heikoimmat syrjisill 	seuduilla, missi 

myös pivittiset matkat palvelujen etisyyden takia ovat pitempi 	kuin 

hyvien joukko] i ikennepalvelusten alueilla. 
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.2.5 	Puhelimen käyttö 

Seuraavassa tarkastellaan onko henkilön mandollisuudella toimittaa asioi 

taan matkan tekemisen sijasta myös puhelimitse vaikutusta hänen 1iikkurni 

seerisa. Tulosten mukaan oli 70 :lla vastaajista puhelin kotonaan ja 

90 ?:lla enintn 100 metrin eitisyydell 	asunnosta. 	Kuvassa 4,16 

esitetn liikkuminen pivittisten puhelujen 1uknrn mukaan, 

KtJ/-\ 4. 16 	tnr ruLku1uku J: rz 	uuHt 	notyhör 

rnitt5mien puhelujen lukumrn mukaan 

matkaa/vrk 	lan/vrk 
matka1u1u 

5 50 
suorite 

flL: : 
1ukurnta/ 
v rc 

Henkilöt, joiden kytöss oli puhelin ja jotka sitä myös päivittäin 

keyttivt, liikkuivat enemmän kuin puhelinta harvemmin kyttvt. 

Tulos ei kuitenkaan riitä kumoamaan sitä, etteikö osaa pivittisist 

matkoista korvattaisi puhelimitse. On nimittin ilmeist, että paljon 

puhelinta kyttävt ovat kaikin puolin toimeliaampia: parempituloisia, 

menevmpi, nuorempia, enemrnu'n koulutettuja jne. kuin harvoin puhelH 

meen turvautuvat renkilöt. 
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5. 	ASUINPAIKKA JA PIV!TTÄINEN LHKKUMINEN 

Pivittist 	liikkumista tarkastellaan seuraavassa henkilön asuinalueen 

ja asuinpaikan keskusluokan mukaan. 	Asuinalueakona kytettiin seuraavia 

kun taryhmiö: 

1. Helsinki ympäristöineen 

2. Turku, Tampere ja Lahti ympiristöineen 

3. Muut Etelä-Suomen kaupunuit a kaup alat 

)4 	Etelä-Suomen maalaiskunnat 

5. Keski-Suomen.kaupungit ja Kauppalat 

6. Keski-Suomen maalaiskunnat 

7. Pohjois-Suomen kaupungit ja kauppalat 

8. Pohjois-Suomen maalaiskunnat 

Asuinpaikan keskusluokkatarkasteiuusa jasitiin taajama: 	sasnmT 

riön laatiman keskusluokkajaon mukaan tasolle F2 saakka. TarkasteLt 

uiottaminen alemmille keskusluokille (F3, G ja H) ei tss ollut mandoH 

lista, koska taajamien luokittelutyö olisi alimmilla keskusluokilla Va 

tinut suhteettoman paljon aikaa ja vaivaa. Tt puutetta on pyritty eH 

noimaan siten, että matkaluvun ja suoritteen arvoja tarkastellaan rip»u 

rhetkustejan asuinpaikan etisyydest F3-tason palvelusta, postista. 

5.1 	Fivitt:inen matkaluku, suorite, rnatkoihin kiytet:v aika 

pituus asuinalueittain 

Keskimöirinen pivittkiren matkaluku 	0:00 - 1 te ja maLkoihin kkytett 7' 

aika eri kuntarynmissi este iiir kuvassa 5. 

KUVA 5.1 	Pöivittinen matka!uku, matkustussuor!te ja riatkchin khvtetv 

aika kuntaryhmittin 

4KI7XUfSKPS$KSP$ 	ICrTKV(Sk-SPScSKSPS 	 T11JESK5PSESKSP 
TRtm.M 	 ym.Aa 	 TREWJUt 
LYI 	 L.TI 	 L1 

LJ L J 
ioJpur? ?o m,Iosk. 	kaup.jrigit toi mooloi,k. 	koupuriit ti 
kouopoIo 	 kouopolo? 	 kauDoolo' 
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Pivjttisten matkojen lukumr oli 1hes sama kaikissa maamme 

kaupungeissa ja kauppaloissa, eli vlil1 	3, 1 5...3,35 matkaa/vrk. Maa- 

laiskunnissa matkaluku oli se1vsti kaupunkeja ja kauppaloita alhaisempi 

eH vlill 	2,30...2,65 matkaa/vrk. 	Maalaiskuntien matkaluku pieneni 

etelst pohjoiseen si irryttess. 

Suoritteen kuntaryhrhittiinen vaihtelu ei ollut yhtä selvpiirteinen kuin 

rna -tkaluvun vaihtelu. 	Keskimrin suorite oli maalaiskunnissa suurempi 

kuin saman seudun kaupungeissa ja kauppaloissa. Poikkeuksena edelliseeu 

oli Helsinki ympäristöineen. 	Kaupungeista ja kauppaloista aihaisin suo- 

rite oli Keski-Suomessa, 31,5 km/vrkja suurin Helsingissä ympäristöineen 

38 km/vrk. Maalaiskunnissa lisntyi suorite, päinvastoin kuin matkaluku 

edel1, pohjoiseen siirryttess. 	Pohjois-Suomen maalaiskuntien suorite 

L40,5 km/vrk oli kuntaryhmist suurin. 

Pivittisen matkaluvun ja suoritteen alueittaisten erojen erilaisuus 

johtuu matkojen pituuksien alueittaisista eroista. Kuvassa 5.2 esite-

tn matkojen keskipituudet kuntaryhmittin ja kuvassa 5.3 matkojen pi-

tuuden kuntaryhmittiset surnmafrekvenssijakaumat. 

KUVA 5.2 Matkojen keskipituus kuntaryhmittin 

Kuritarhm 

1 	Meistrikl ympristötneen 

Turku, Tapere j& Lahti 	-. ypärist 1 neer__________________________ 

Muut Ete1-Suo,ien kau. 
pungit Ja kauppalat 	____________________________ 
Kesk Suoert kaupungit 	 - 
Ja kauppalat 	 - - 

Po!ijois-Suomen kaupun- :- 	---..i-IO:-- git Ja kauppalat 	-- - -- 

Eteia-SuoQen aaaiaiskun- 	- 
nat 	 .t 	-- 	- - - 	- - -- .t ----tr -_ - - -- 

Keski-3ucefl maalaiskun- . - 	-- 	- 	.: z - : -- -. - 
-- 	. r 

Pohjois-Sucaen maalais- 	- - - kunn*t 	 --- - 

1 
	 [1. 

	
20 km 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
'Ii 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
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KUVA 5.3 Matkojen pituuden summafrekvenssijakaumat kuntaryhmittäin 

- M.sinkt ymprtstd1neen 

-- Tur$cu, T.aptr. Ji L.htl 7.p4r1stdH.en 

Muut EtelI-3uom.n ksupuntt )a ktuppiat 

- It.1-8uom,n aai&iBkwnet 

Z.skt.8u,..,, kaupungit Ja ksupp.iat 

K..ki-Suc..n .aalai.lcunnst 

PalJeia-Suo.en kaupungit Ja kaupp..iat 

-- PiJoi.-3u..n .aaJ.aiakunnat 

10 	 60 	 ao 	40 	 60 	 I0 

Maalaiskunnissa asuvien päivittäiset matkat olivat miltei puolta pitempiä 

kuin kaupungeissa tai kauppaloissa asuvien matkat. Maalaiskunnissa mat-

kojen keskipituus oli runsaat 15 km ja kaupungeissa ja kauppaloissa Hel-

sinkiä lukuunottamatta 10,5 kilometriä. Helsingin ympäristössä ja Poh-

jois-Suornen kaupungeissa ja kauppaloissa matkat olivat 11...15 	pitempiä 

kuin muissa kaupungeissa ja kauppaloissa. Maalaiskuntien matkojen keski- 

pituus oli pienin Etelä-Suomessa, 14 km ja suurin Pohjois-Suomessa, 18 km. 

Päivittäin käytettiin matkoihin aikaa eniten Helsingissä ja sen ympäristössä, 

keskimäärin hieman alle 1,5 tuntia vuorokaudessa. Vähiten kului aikaa mat-

kustamiseen maalaiskunnissa ja Keski-Suomen kaupungeissa ja kauppaloissa, 

noin 20 minuuttia Helsingin seutua vähemmän. 

5.2 	Päivittäinen matkaluku, suorite, matkoihin käytetty aika ja matkojen 

?ittJus asuinpaikan keskusluokittain 

1 	Keskusluokittainen matkaluku ja suorite estetään kuvassa .4 	Liikku- 

mista F2-tasoa alemmissa taajamissa pyritään siinä kuvaamaan etäisyydellä 

1 	tyypillisestä F3 - tason palvelusta, postista. Kuvassa 5.5 esitetään eri 

keskusluokissa keskimäärin matkoihin käytetyt ajat. 

1 	 - 	- 	- 
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1 
KUVA •1 	Pivittinen matkaluku ja matkustussuorite asuinpaikan keskus- 

1 

	

	luokan mukaan keskusluokissa A-F2, ja asunnon ja postin välisen etisyyden 

mukaan F3-tason ja sitä alemmissa keskuksissa 

* 	• 	C 	0 	CI 	Cl 	13 	11 	2 	O.5 O.5-LC .0-30 30-C.0 &0l0.0G0-I8.0I5.0 

	

ean1uøt 	 st*.v. poatt 	/ 

KUVA 5.5 Matkoihin pivittin käytetty aika keskusluokittain 

£ 	S 	C 	0 	EI 	£2 £3 	FI 	F2 F3H 	*-N 
k,kua1uoldC& 

1 	Pivittinen matkaluku vaihteli keskusluokittain loivasti 

Maksimissaan matkaluku oli maakuntakeskuksissa (c) ja ylemmiss paikal-
I liskeskuksissa (Ei) ollen noin 3,5 matkaa/vrk. Matkaluvun minimi sat- 

tui E-tason eli kuntakeskusten kohdalle, 3,1 matkaalvrk ja pieneni ta- 

I 	saisesti mentäess alemmantasoisille paikatiiskeskuksille ja si it alas- 

piin. Yli 10 km:n etisyydell postista asuvien matkaluku oli pienempi 

kuin 2 matkaa/vrk. 

Suoritteen arvo lisntyi pkaupungin arvosta 30 km/vrk alemmantasoi- 

I 

	

	sille keskuksille mentess keskusluokkaan Ei saakka. Tämän maksimikohdan, 

L,8,5 km/vrk, jälkeen suorite pierieni aina noin 5 km:n etisyydelle saakka 

I 

	

	
postista. Tuolla etisyydell pivittinen suorite oli 35 km/vrk. Menties- 

s vielä kauemmaksi postista alkoi pivittinen suorite taas lisdnty. 

1 
1 



1 
koihin kyteLty aika vaihteli E-tason ja sitä alempiluokkaisten kes 

1 	Jsten kohdalla samansuuntaisesti suoritteen kanssa. Sen sijaan ylemmi 

•skusluokilla oli keskusluokan vaikutus matkoihin kytettyyn aikaan vastk-

I 	ainen suoritteeseen nähden. Mentess pkaupunkikeskuksesta alempita 

toisille keskuksille väheni kokonaismatkustusaika, päinvastoin kuin SUJ - 

ite, kaupunkikeskuksiin saakka. Suoritteen ja matkoihin käytetyn aj 1 	riiainen käyttäytyminen lienee selitettävissä lähinnä ruuhkautumisen li 

iäntymisestä ylimmille keskusluokille päin ja toisaalta pkaupunqin ms- 

1 	a keskuksista poikkeavasta kulkutapajakaumasta johtuviksi. 

Ltaessa seitist 	L3 - , Fi 	ja F2-tason keskuksssa asuvien 	ikkurrise 

uhteelliseen runsauteen osoittautui näiden luokkien alueellinen sijainti 

a väestöpohja koko aineistoon nähden poikkeaviksi . Kun E2-tasoisissa ke 

uksissa asuvat olivat valtaosin Keski-ja Etelä-Suomen maalaiskuntaiais, 

li huomattava osa E3 - ,Fl -  ja F2-tason keskusten asukkaista Helsingin 

:uiden suurkaupunkien ympäristössä asuvia. Liikkuvaisimmat ikäluokat, 

5. ..39 vuotiaat, olivat E3,  Ei- ja F2-tason keskuksissa yliedustettuina 

a vähiten liikkuvat eli yli 4O vuotiaat vastaavasti aliedustettuina. 

iäkaupunkiseudun lähiöt ovatkin tässä aineistossa tyypillisimpiä alempia 

Kuntakeskuksia (E3) ja ylempiä paikalliskeskuksia (Ei). Tämä ja keskusten 

ueellinen sijaint 	v1ens onkn otetta',a hcniocn tuloksia 	ytntn 

critteen ja matk1uvun eriainen vaihtelu keskuskjokittain johtuu oat-

kojen pituuseroista. Eri keskusiuokissa sijaitseviin määräpaikkoihin suun-

sutuvien matkojen keskipituudet esitetään kuvassa 5.6. Matkojen pituus-

akaumat määräpaikan keskusluokittain olivat miltei samat kuin pituusjaka.L 

t asuinpaikan keskusluokittain. Ainoa merkittävä poikkeama jakaumissa 

avaittiin pääkaupunkikeskuksessa, jonne suuntautuvat outkat olat keskH 

'ärin pitempiä kuin siellä asuvien tekemät matkat. 



5 	 10 	 5 km 

KUVA .6 Matkojen keskiptuus uVrpaikan kCsku5IuokjttdiH 

euuoka 

A 

8 

c 

0 

E2 

E 3 

FI 

F2 

F2- H 

Matkojen keskipjtuudet lisntyivt portaittain sen mukaan mitä aiemp 

oisessa keskuksessa niiden pätepiste sijaitsi. Keskipituuden portaH-

taisen lisntymisen perusteella voidaan keskusluokat jakaa ne1jn rb-

mn, joiden sisll matkojen keskipituudet olivat likimain samat. Ne1j-

y immntasoiseen keskusluokkaan: pkaupunki-, valtakunnanosa-, maakunta 

ja kaupunkikeskuksiin suuntautuvat matkat olivat keskimrin hieman alle 

10 kilometrin pituisia. 	Kuntakeskuksiin ja ylempin kuntakeskuksiin suur 

tautuvat matkat olivat hieman yli 11 kilometrin pituisia. Alempiin kunt 

kskuksiin, paikalliskeskuksiin jaylernpiin paikalliskeskuksiin pttyv 

matkat olivat keskimrin 1+ kilometrin mittaisia. 	Sitä alempitasoisiir 

keskuksiin tehtvt matkat olivat keskimrin yli 15 kilometrin ptuisL. 
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iudvJS.d Ka LeHan matkojen tarkotuseroja toisaalta matkustajan asuin-

aikan toisaalta matkustajan sosioekonomisten taustatekijöiden suhteen. 

uvattavissa tarkasteluissa pitydytn lhinn matkojen suuntautumisen 

Ji mrpaikkajakaumien ksittelyss. Tll on pyritty yksinkertaista- 

tuj 	pH ]CkkY'It. 

r. 

:)akatyypp€Hhifl :.tkJstan as'Jinpakan 

rJ 
1llll 

.jJ.j111_i1L11'J.ii11ll 
t. Helsinki yrprtatineen 

2. Turku, Tampere Ja Lahti 
ympristcineen 

). Muut Etelä-Suomen kaupun-
git Ja kauppala 

'. Et'iä-8uomen maalascut,nst 

6 	7 	8 	9 

6. Keski-Suomen maalais'i...t 

7. Pohjois-Suomen kaupungit 
Ja kauppalat 

8. Pohjois-Suoaen mai'.at 

9. Woko aa 

ru paikkt 

vierailupa da 

huvi-, harrastus- tai vlrkistyspaikka 
asiointipalkka (pankki toimisto Jne.) 
muu ostospalkka 
elintarvike- tai Sekatavaraijika Jne. 
koulu, opisto ne. 
tyaSiolnt1pa1a 

typaik 

0 + 	' ra p0 	vaer 	n t ynm s 	. 	en rnmt 

•untaryhmittiset erot havaittiin matkojen osuuksissa kotiin tai asunnolle 

avierailupaikkoihin. 	Kotiin suuntautui Helsingin seudulla 35matkoiste, 

Jrun, Tampereen ja Landen seuduilla 38 	ja muissa kuntaryhmiss 39.. .140 

atkoista. 	oon a crmmin kotHiatkaosuuden suhtce 	nen ero ol 

JRifl 11+ 	. 



1 
I 	Myös elintarvkeostospakkoiHr ja nuvi-, harrastus- Loi virkistyspoik 

in suuntautuvien matkojen osuudet kaikista matkoista olivat lähes sarna. 

suuruiset eri kuntaryhmiss. 	Elintarvikeostospaikkoihin suuntautui 7...ir 

1 	ja huvi-, harrastus- tai virkistyspaikoille noin 6...7 	matkoista. 	Hu 

matkoja oli kuitenkin hieman vhemmn maalaiskunnissa kuin kaupungeissa 

1 	la kauppaloissa. Huvimatkojen osuus matkoisL aH Hsöks suurin Hesinqs- 

si ja sen ympristöss sekä Pohjois-Suomess:. 

Merkittävin ero eri kuntaryhmien kesken oli työpaikal lo suunts.Jtuviun 

matkojen osuudessa. Suurin työmatkojen osuus havaittiin Helsingiss 1 	ympäristöineen; noin 18 ° kaikista matkoista. Muissa Etelä-Suomen kaunu: 

geissa tehdyistä matkoista suuntautui 17 	työpaikoille. Maalaiskunnis 

1 	oli työmatkojen osuus kaupunkeja ja kauppaloita pienempi ja kaikkein p 

nin Keski-Suomen maalaiskunnissa, vain 11 	tehdyistä matkoista. Ti: 

1 	johtunee maalaiskuntien erilaisesta elinkeinorakenteesta. 	Varsinl.:ir 

a tilalla työskentelevill 	jvt työmatkat vhisiksi, 

JasLaavasti tehtiin työasiointipaikoille suhteellisesti eniten matkc;H: 

elsingiss sekä maalaiskunnissa eli miltei 14,5 °. matkoista. 	Muissa 

kaupungeissa ja kauppaloissa oli työasiointipaikkoihin suuntautuvien 

kojen osuus non nclinnet nennmo 

kouluIhin tai opistoihinsuuntautuvien ma 

kojen osuus lisntyi pohjoiseen mentess ja oli maalaiskunnissa kaupr 

kien ja kauppaloiden osuuksia suurempi. Pohjois-Suomen maa1aiskunni 

vajaat 7 k matkoisto suuntautui koulu- tai opiske1upaikkoftu. 

Muihin ostospaikkoihin tehtiin maaiaisKunnissa 3,P k matoisLo j 	k:: 

geissa 14,3 	. 	Asiointipaikkoihin suuntautui maalaiskunnissa milt€ 

Helsingiss 	runsaat 5 	ja muissa kaupungeissa noin 14,5 . matkoist, 

Kun ma Lkojen kunsaryhmi ttöi set röörpa ikkaiakaumat yhd 	tetä L 

rnittisiin matkalukuihin, saadaan selville eri tyyppisiss mrpaikoi 

kyntitiheys kuntaryhmittHn. Vuvassa 6.2 esiteth3n rnaara!kotttus 

matkaluvut kuntaryhmittin 
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'ae oLnupat}cca 

oI.1u, opzto jne. 

1tarvjke- tai 
-'..'ra1ike jne. 

au oato6pa1c(a 

r1paikka (paxcici 
toiel5to jne.) 

huvi- • harrastus- 
tai vlrktetyspaiLcka 

VI erailupaikka 

U 

k ••P h s - 

4. 

untaryhmien valiset sunteefliset erot rnrpaikottaisten maLkaukuen 

arvoissa olivat pienimmt matkaluvuHla ty6paikalle, kouluun tai opiske- 

lupaikkaan ja asiointipaikkaan, siis mirpaikkoihin, joihin suuntautuvi- - 

en matkojen osuuksissa kuntaryhniien väliset suhteelliset erot olivat 

suurimmat. Tm johtunee siitä, että mainittuihin märpaikkoihin on 

hakeuduttava matkavastuksesta huolimatta kaikkialla. Sen sijaan esim, 

huvi-, harrastus-, vierailu- ja muihin ostospaikkoihin aiotut matkat ovet 

ri ippuveisempia matkustusmandollisuuksista, minkä takia niitä tehdn 

5iell enemmän missä matkat ovat lyhyitä ja liikennepalvelukset hyvät. 

Y1eens ottaen mrpaikoittainen matkauku o 	kaurungeissa a kaupee- 

oissa suurempi kuin maalaiskunnissa. 



L2 Asunkan kekusluokka 

Kuvassa 6.3 esitet n rnatkoen mrpaikka kauna 	.ustai1.: 1  

keskus luoki ttan 

KUVA 6,3 Matkojen mi rDa kka akauro asu np ka: keskus luokan 	:k 

1 	ihilh 	il1ii!J 	iill 	IIIP 	ffl1 	IkII 	hifii 	L 
A 	8 	C 	0 	Ei 	£2 £3 	Fi 	F2 F3-M 	AH ke$usiunkUt 

Matkojen suuntautuminen eri mrpaikkoihin oli samantapainen eri keskL 

luokissa. Keskimrisest mrpaikkajakaumasta poikkesivat eniten p' 

kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskuksen (F2) mrpaikkajakaumat. Nisi. 

edellisessä - pkaupunkikeskuksessa - tehtiin muihin keskusluokkiin ver 

attuna suhteellisesti vähiten kotiin suuntautuvia matkoja (36 	matkoi 

ja suhteellisesti eniten työpaikalle (19 ) ja huvi-, harrastus- tai v: 

kistyspaikoille suuntautuvia matkoja (8 	matkoista). E2-tason keskuks: 

puolestaan oli kotiin suuntautuvien matkojen osuus suurin, 42 

a tvjmakoen  osuus keskusioksta penn eH vajaat 6 . 

Eri keskusluokkien v1iset matkojen mrpaikkajakaumaerot olivat pen. 

rnt kotiin tai asuntoon sekä elintarvikeostospaikoille suuntautuvien ma 

kojen osuuksissa. Suurimman ja pienimmn osuuden suhteellinen ero oli 

näihin mrpaikkoihin vain l6...17 	pienimmst 	laskettuna. 	Elintarv 

ostospaikkoihin suuntautui keskusluokasta riippumatta noin 	...8 k k.. 

kusluokan matkoista, 

A-tason keskuksessa suuntautui keskusluokista suhteellisesti en:eT 

matkoja työpaikoille eli 19 	matkoista. Työmatkojen osuus oli m 

sama myös D-luokan eli kaupunkikeskuksissa; noin 17 	matkoista. Mu 

keskusluokHla teUdyists' matsosta noin 1L,,,16 * suuntautui tv5pakc 



Kuvassa 6.L  esitetään keskusluokittaiset mrpaikkajakaumat mrpaikoit-

taisina matkalukuina. 

U,/\ 6»4 	P 	virt 	nn 	natkaluku r 	rpakkatyyreitt.Hn asuinpaikan kes- 

kusluokan mukaan 

matka 

la.LLV1:I \\_. tuntematon palkca 
/ \ 

o 0  muu paicica 

\ 
\\O vierailupaia 

:: 
- 

:•: / 
- - 

- / huvi- Ja harras uspaikk 
- / 1 

/ aslointipaikka 

/ muu ostospalkko 

- - 

1- 

- ' :: - / 1 / elintarvikeliike 
/ 

\:::: 
koulu tai opisto 
tydasiointtpatkko 

- tyapatuca 

koti tai. Ssunto 

0 	t 	C 	n 	EI 	£2 	£3 	F 	r2 	F3-H o- 	;ceskusluokka 

rpaikoittaisten matkalukujen erot eri kuntaryhmien vlill 	olivat 

keskimristen matkalukuen erojen takia suurempia kuin erot matkojen 

in t au t um i sen na 

Suurin suhteellinen ero matkaluvun keskusluokittaisen maksimi- ja minimi-

arvon vl i ll oli muuhun ostospaikkaan suuntautuvi 1 la matkoi 1 1a (ilo ) 

Seuraavaksi suurimmat suhteelliset erot olivat matkaluvuissa työpaikalle 

(71 ?) ja huvi-, harrastus- ja virkistyspaikalle (73 ). 	Mrl1inen ero 

oli vastaavasti suurin matkaluvuissa kotiin tai asuntoon 	(0,29) ja työ- 

paikalle 	(0,28) 	Keskimristen mrpaikoittaisten matkalukujen eroja 

eri keskusluokissa ei ole tss yhteydessä ilman tarkempia tHastollisia 

tarkasteluja jrkev 	analysoida yksityiskohtaisemmin. 



Voidaan kuitenkin sanoa, etti matkoja 

ia muihin ostospaikkoihin sekä huvi-, 

sekä vierailupaikkaan tehdn henki lö 

keskuksissajaniitalempitasoisissa 

ylempi tasoisissa keskuksissa. 

työpaikalle, ei intarvikel i ikkeseen 

harrastus- tai virkistyspaikkaan 

kohti vhemmn keskitason paikallis 

keskuksissa kuin paikalHskeskuksia 

6.2 Matkojen tarkoitus matkustajan sosioekonomisen taustan mukaan 

6.2.1 	kö 

Kuvassa 6.5 esitetöön möörpaikoittainen matkaluku henkilön iöstö riippuen. 

KUVA 6.5 	Pivittinen matkaiukurniöröpaikoittain henkilön iön mukaan 

o 

0. 

0.7.1. 	•, 

o.4 
0. 

0.3 	 .--..-.-. 

13-18 	9-24 	2-29 	30-39 	40-49 	0-64 	i 

Matkaluvuista suurimman, matkaluku kotiin tai asunnolle, vaihtelu 	n iuka 

oli lähimpänä kokonaismatkaluvun vaihtelua. 	Iän vaikutus matkalukuun oli 

voimakkain määräpaikan ollessa työpaikka, koulu- tai opiskelupaikka, vierai 

lupaikka sekä huvi-, harrastus- tai virkistyspaikka. Työ- ja koulu- tai 

opiskelupaikalle suuntautuvien matkojen lukumäärän riippuvuus iästä on se1v, 

lyö -  ja koulu- tai opiskelumatkojen yhteislukumäörä oli 13. ..35 ikvuoteen 

saakka lähes vakio 0,9 matkaa/vrk. 

Vierailumatkoja tekivät eniten 19...29 vuotiaat noin 0,36  vieraiiurnatkaa/vrk 

henkilöä kohti. Vierailujen lukumäärä väheni iän kasvaessa voimakkaasti. 

50. ..64 vuotiaat tekivät enää keskimäärin 0,1 vierailumatkaa/vrk, 



's: , :L,chH 	ekJ; 	entcn rnatkoa nuonnirnat. 

T3...24 vuotiailla havaittiin keskimrin 0,33 huvi-, harrastus- tai vir- 

Kistyspaikkaan suuntautuvaa matkaa vuorokaudessa. 	In lisntyess matkat 

sskin tarkoituksessa vhenevt selvsti. 	50...6 vuotiaat tekivät alle 

ii,l b'jvi» yms, matkaa vuorokaudessa. 

\uvassa 	 aaen TI3tH aku nenki In perheaseriasta 

H upuen. 

henkH6n narieaseman 

Tyi- 	 ryoaal- 	Koulu 	E1intr- 	Muu 	 AKioin- 	Huai- 	Vieral- 	?uU 	aAr- 
poKk 	otol. 	toi 	 aatoa- 	tipaiK- 	iarraa- 	lupaik- 	pikk.a 	afl 

i 	pka 	ka (pank. tuo t&i 	ka 	 tyl 
avara- 	 ki, tai- 

Itik. 	 .iotO, 	tyapoik. 

Hdvaitaan, että päirnies tai yksinäinen mies teki perheen jsenist eniten 

matkoja työpaikalle ja työasiointipaikalle. Puoliso tai yksinäinen nainen 

kävi useimmin ainoastaan elintarvike- tai sekatavaraliikkeess, kioskiHa 

tai myymlautolla. Lapset puolestaan olivat innokkaimpia koulussa tai 

opiskelupaikalla, huvi-, harrastus- ja virkistyspaikoilla ja vierailupal-

koilla kvijöit. 



6.2.3 Asema tyelimss 

Kuvassa 6.7 esitetn mräpaikoissa kyntitiheys ne1jn henkilön asemaa 

työelmss kuvaavan tekijän suhteen. Mainittakoon, että aineiston per 

heenemnnt ja eikeliset kvivt yhtä usein huvi-, harrastus- tai vir-

kistyspaikoilla eli 0,07 kertaa/vrk eli kerran kandessa viikossa. Ansio-

työtä kodin ui kopuol ei 1 a tekev iii 	ma i n 1 t te m;it kai uku oli no n 3 

suurempi 

KUVA 6.7 Pivittinen matkaluku mrpaikoittain henkilör asemasta ty-

e1mn riippuen 

mataa/vrk 

K0U 	1'yt- 	Tyda,i- 	Kou'u E1irtar- 	Muu ASlola- Huvt- 	Vtera. 
pik&a 	u1rt- 	tii vike- 	oltoa. tipaik- harras. 	i.upaik- 	pJiklc* 

.auIto 	 paiMka 	pito tai aek.. 	pai*ia ka (panu- tua tai 	ka 
tavara- ui. 	toi. yjj 
tuk. miato. tyap.iJc- 

iJckrt) ica 

6.2 »4 Sukupuol 

Yleisesti ottaen kyvt miehet naisia useammin eri rnrpaikoissa. 	As- 

noastaan elintarvikeliikkeeseen suuntautuvia matkoja ja koulu- ja opiskelu- 

matkoja tekevät naispuoliset miehiä useammin. Naisten elintarvikeostospal-

koilla kynnin enemmyys miehiin nähden ei riipu yksin poikkeavasta suhteesta 

työelmn. Esimerkiksi ansiotyöt kodin ulkopuolella tekevien miesten mat 

kaluku elintarvikeostospaikkaan oli 0,16 matkaa/vrk vastaavan luvun ollessa 

naispuolisella kodin ulkopuolella ansioty6t tekevll henkilöll 0,29 mat -

kaa/vrk. 



ULKUT[PA 

7.1 	Kulkutapa matkustajan asuinpakan mukaan 

1 ria ue 

Kulkutavat 01 ia 	on 	tt.< i1;Knmukarl kovin €H loI set erl kuntaryh- 

1 s s 3 

7 1 	1 te 	 1 ku 	 .. 	ioi-jtkustoan a.iI npa ikan kuntaryH 

:nkutapajakaumd matkutajan asuinpaikan kuntaryhmri mukaan 

e 
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Kvvven ikertaen Osuljs teh1yt mat<onta oH s'aurn KeskH ja Pohjols 

Suomen kaupungeissa ja kauppaloissa eli n. 146 	kaikista matkoista. Pie- 

Ilm 	oli kevyen liikenteen osuus Etelä-Suomen maalaiskunnissa; noin 29 7 

matkoistaja Helsingissympristöineen noin 31 	. 

Yksilöllisen moottoriajoneuvoliikenteen osuus oli suurin Etel-Suornen maa- 

'aiskunnissa, noin 55 	matkoista, sekä muissa maalaiskunnissa, noin 51 7. 

rhdottomasti vhisin oli yksilöllisen moottoriaioneuvo 1 Mkenteen osuus 

ser 'mprcss 	voin 37 7 



Julkisen Hikenteen matkojen osuudessa olivat asuinalueittaiset erot vie' 

lkin suuremmat. Helsingiss ja sen ympristöss tehtiin 32 	matkoista 

julkisen liikenteen vlinei11. 	Etelä-Suomen suurkaupungeissa: Turussa. 

Tampereella ja Landessa oli julkisen liikenteen osuus tehdyistä matkoista 

19 ?. 	Maalaiskunnissa osuus vaihteli 12. ..13 i:n vlillL 	Muissa kau- 

pungeissa ja kauppaloissa oli julkisen liikenteen matkoja tehdvistTi nv 

koista en 	8.. .9 1. 

Yksittäisten kulkutapojen yleisyydest kannattanee vielä mainita, että 

Etel-Suomen suurkaupungeissa oli polkupyörmatkojen osuus kovin vaatima-

ton - vain k. . .6 	matkoista. Muissa kuntaryhmiss oli polkupy6rmatkojen 

osuus kaupungeissa ja kauppaloissa noin 15...18 	ja maalaiskunnissa noin 
1 Li15kaikjstamatkoisf;i 

Kvelymatkojen osuus oli pienin maalaiskunnissa eli 16.. .21 	matkoista, 

Tm osuus oli pohjoisissa maalaiskunnissa etelän arvoja suurempi. Jos 

kvelymatkojen osuus oli maalaiskunnissa pienin, oli moottoripolku- ja 

rnoottoripyörmatkojen osuus siellä ehdottomasti suurin eli 3...5 °. toh 

dyist matkoista. 	Kaupungeista ylsJvt miltei samaan osuuteen vain EtiS - 

Suomen pikkukaupungit. 

Asuinpaikan keskusluokka 

Kuvassa 7.2 esitetn kulkutapajakauma matkustajan asuinpaikan keaLusit. 

ki ttain. 

KUVA 7.2 Kulkutapajakauma matkustajan asuinpaikan keskusluokan mukaan 

I  

60 

; r,, 
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: .Ji11 ullll i1Iii 
1/' 

Iii 	iIIi 
E 2 	E 3 	F 1 	F 2 	F3-I 	kescusiuokkz 



'2. 

Kuvasta voidaan havoi ta, että kevyen 1 ikenteen matkojen osuus oli suurin 

C-luokan, eli maakuntakeskuksissa. Kevyen liikenteen matkoja oli niiss 

miltei puolet eli 9 	kaikista matkoista. Kevyen liikenteen matkojen 

osuus oli yli +O 	myös keskusluokassa E2 — kuntakeskus — ja sitä ylem- 

rnntasoisissa keskuksissa. Alempitasoisissa keskuksissa väheni kevyen lii-

kentmen, vars!nkin jalankulkumatkojen osuus jyrksti. 

Yksilölliseen moottoriajoneuvoon kulkuvlineen turvauduttiin ehdottomasti 

\.hiten pkaupunkikeskuksessa, vain neljännes matkoista tapahtui sillä. 

Valtakunnan- ja maakuntakeskuksissa tehtiin L2 ? matkoista yksilöllisill 

moottoriajoneuvoilla. D. ..F2 -tason keskuksissa oli tmi osuus noin L4 

2 ja ct2 	2€ kuksa runsaat 	3 1 matkoista, 

7ulkiseri liikenteen osuus matkoista oli ehdottomasti suurin pkaupunki-

taskuksessa eli noin kolmannes matkoista. Myös E3...F2 -tason keskuksis-

:a, joista valtaosa oli etelän suurkaupunkien vaikutusalueella, oli julki- 

en liikenteen osuus huomattava, 18...23 	matkoista. Maakunta- ja kau- 

punkikeskuksissa oli julkisen liikenteen osuus vain 6...8 	tehdyistä mat- 

km 5 t 

7.2 	Ku kutapa mt1an ta', koi tuksan mukaan 

Kuvaus 7,3 as te tiKn 	ua i klo H  n suuntautuv en matkojen kul kutapa- 

KUV17 7 3 	Ku 1 Lv t aj 	3ur73 Til rpa km 	n 
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1 
Kevyt liikenne ol 	yleisint 	elintarvikeostospaikoille sekä kouluihin 

1 	tai opistoihin suuntautuvilla matkoilla. Miltei 2/3 e1intarvikeostos' 

matkoista oli kevyttä liikennettä. 	Koulumatkoista miltei puolet (1+8 

1 	oli kevyen liikenteen matkoja. Pienin oli kevyen liikenteen matkojen 

osuus työasiointipaikoille tapahtuvistamatkosta - vain noin 12 	. 

Myös vierailupaikoille mentess turvauduttiin muita mrpaikkoja har-

vemmin kve1yyn ja py6riiyyn. 

YksilölHsen moottoriaoneuvoliikenteen osuus oli suurin mdrpaikkoihin, 

joihin suuntautuvilla matkoilla kevyen liikenteen osuus oli pienin. 	71 i 

työasiointipaikkoihin suuntautuvista ja 62 	vierailumatkoista kuljettiin 

yksilöllisin moottoriajoneuvoin. Vain joka viides kouluun, joka kolmas 

elintarvikeostospaikalle ja kaksi viidestä muuhun ostospaikkaan suuntau-

tuvasta matkasta tehtiin yksilölliseil moottoriajoneuvolla. 

Julkisen 1 ikenteen matkojen osuus oli suurin koulumatko Ha, 31 k matkoista. 

Työasiointipaikoille tehtvistg matkoista vain 8 	jaelintarvikeostospai- 

koille suuntautuvista matkoista 5 	tehtiin julkisen liikenteen v1inein. 

7.3 	Kulkutapa matkan pituuden mukaan 

Matkan pituus vaikuttaa suuresti sen toteuttamistapaan. 	Kuvassa 71+  esi- 

tetän kulkutapajakauma matkan pituudesta ri ippuen. 

KUVA 7.4 Kulkutapajakauma matkan pituuden mukaan 

6 
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1 or 	i 	-i rn 	1 1 a o 	j a anku 1 ku ehdottomas t 1 y 1 ei s 1 n 

1kutapa. 	Yli puolet alle 2,5 kilometrin pituisista matkoista oli kevyen 

ikenteen matkoja. Polkupyörn valta-aluetta olivat matkat puolesta viiteen 

--lometriin, mutta vielä kandeksankin kilometrin pituisista matkoista l- 

CS joka kymmenes tehtiin polkupyörll. Kilometrin pituisista matkoista 

in neljännes oli henkilöautomatkoja. Matkan pidetess henki löautomatko- 

n osuus lisntyi voimakkaasti, samoin julkisen liikenteen matkojen osuus. 

.ulkisen liikenteen osuus kntyi kuitenkin matkojen tarpeeksi pidentyess 

ileen laskuun. Yli 30 kilometrin matkoista yli 2/3 oli jo henkilöauto1-

tehtyjä matkoja. 

hAJKUJEN PITU 0  

Tss 	luvussa tarkastellaan matkojen pituutta 5iltti osin kun sitti ei ole 

jo tehty muualla raportissa. Muun muassa matkojen alueittaiset pituudet 

estu 	-i -ssn 	a Hul 	auritral su 	sipituudet 1 vus 	3,h. 

MaLKOen pItuus matkan tarkoituksen rILr35n 

Mrpaikkoihin suuntautuvien matkojen kesk iruude esitetn kuvassa 
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KUVA 8,2 Matkojen pituuden summafrekvenssjjakaumat mrpaikoittain 

,/ 

1 	- 
- — muu palldca 

— vierailupalkka 
...... tydaejojntjpjj 

0 	 20 	 40 	 5i 

1 
Matkat tyasiointi-ja verailupaikoille olivat 	atkoit 	pirrpU, 

I km keskimrin yli 20 kilometrin pituisia. Matkat elintarvikeostospaiko- 

puolestaan olivat matkoista ehdottomasti lyhimpi, keskimrin alle + km. 

I 	pitujsja. 	Miltei 2/5 elintarvikeostosmatkoista oli alle 0,5 kilometrin 

yli puolet alle kilometrin mittaisia, 

Mrpaikkohin suuntautuvieri matkojen kcskipi Luudet \dItu 

tain likimain kuten kaikkien matkojen keskipituudet. 	(Katso liitetaulukk 

n:o 5,,) 	Vain työasiointi-, asiointi- ja vierailupaikkoihin pttyvt mat- 

tekivät tss suhteessa poikkeuksen. Alueittaiset erot matkojen pituudeE- 

työasiointipaikoilleja vierailupaikoille olivat pienii. 	Asiointimatkoj€- 

keskipituus puolestaan 1 is5ntvi vomakkaasr 	nmhn - 

8,2 	MatL-ojen PItLJLJt kuikutavcuittaH 

Matkojen keskipituuksia kulkutavoittainon käsitelty yleisesti luvussa ,.$. 

Kuvassa 8,3 esitetiin kulkutavoittaisten matkolen keskpituudet uudestaan. 
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Pavttistei matkojen kesKipituus kuikutavoittain 
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Vaikka j 	ankuljttujen matkojen keskipi Luus oli 	,2 k ometri. c 

neljännes kvelymatkoista lyhyempiä kuin 300 metriä, puolet lyhyempi 

kuin 600 metriä ja vain neljännes 1,5 kilometriä pitempi. Polkupyöri- 

matkojen neljnnesarvot olivat vastaavasti: neljännes alle 0,8 km, puolet 

alle 1,7 km ja vain neljännes yli 3,3km. Mopoilla ja moottoripyörill 

:itvt matkat olivat nekin keskim rist 	lyhyempiä. 	Puolet niistä oli 

iyhyempi 	kuin 3,7  km ja neljännes pitempi 	kuin 7,5 km. 

Henkilöautolla, taksilla sekä linja-autolla ja raitiovaunulla tehtyjen 

matkojen pituusjakaumat asettuivat jotakuinkin tasaiseksi ryhmksi kevyen 

liikenteen ja junamatkojen pituusjakaumien vlimaille. Henkilöautolla 

tehdyistä matkoista oli suhteellisesti suurempi osa lyhyitä (alle 10 km) 

matkoja ja pitkiä (yli 25 km) matkoja kuin julkisilla kulkutavoilla juraa 

lukuunottamatta. Ne1jnnes henkilöautomatkoista oli kuljettajilla alle 

2,5 km:n ja matkustajilla alle 2,9 kilometrin pituisia, puolet kuljetta 

jilla alle 6,5 km:n ja matkustajilla alle 8 km:n pituisia ja neljännes 

Lljettajilia yli 16 km:n ja matkustajilla yli 23 km:n pituisia. 	Vastaa- 

vat neljrinespistearvot julkisen liikenteen matkoilla olivat: Neljännes 

linja-auto-, raitiovaunu- ja taksimatkoista alle L+,5  km:n, puolet alle 

km:n, neljännes taksimatkoista yli 20 km:n ja linja-auto sekä raitio-

aunumatkoista yli 16 km:n pituisia. 

Jur6matkien 	tuus iaumd 	cia na 1 unkaansa 	Ne1jrnes junamatkoi stu 

rri 3 	 '.H 	9 km 

Eri kulkutavoiii tehtyjen matKojen keskipituudet vaihtelivat matKan tko 

taksesta riippuen. 	Kulkutavoittain vaihtelu noudatti taksilla tehtyj 

matkoja lukuunottamatta vaihtelua, joka havaittiin kaikkien matkojen rn- 

-kpaikoittaisissa keskipituuksissa. 	Kun muilla kulkutavoilla huvi-, har 

astus- tai virkistyspaikkoihin sekä vierailupaikkoihin tehdyt matkat ol 

vat pisimmst pst, olivat taksimatkat noihin kohteisiin ja varsinkin 

vierailupaikkoihin taksimatkoista lyhimpiL Taksimatkat kylpaikkaan 

olivat hieman yli 5 kilometrin ja kotiin noin 25 kilometrin pitusa, 

ks. lHtetailukkon'm6). 



TE1AULUKOT: 

Uf ttajrefl niatka'jku kuntaryhm?ttin (matkaa/vk) 

2, Mrpaikoittainen matkaluku asuinpaikan keskusluokt-
tain (matkaa/vrk) 

3. 	Kuikutapajakauma kuntaryhmittin 

anunpaikan 	ekus1uckittain 

M:aikk:ihH nuurtautLven matkojen keskipituudet 
untaryhrnittin (km 

.ri mrpaikkoihin sJui;iautuven matkojen KesKipituus 
<kt::':ttnn 	krt 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUO 
Keh ttOr"i toirsi sto Oy ERO A 

LI TETAULUKKO 1 

MÄRÄPAl 	KO 	TTAINEN 	MATKALUKU KUNTARYHM TTi N 	(MATKAA/vRK) 

Helsinki Turku, Muut KeSLH Pcjos- Etcl1.- Kesk,- PohjuH. 
ympris- Tampere Etela- Suomen Suomen Suomen Suomen Suomr 
töineen ja 	Lahti Suomen kaupun- kaupun- rriaalais- maalais- maa1.i 

ympris- kaupun- git 	ja git 	ja kunnat kunnat kunnat 
töineen git 	ja kauppa- kauppa- 

aikka _______ ka,,tlar lat 

Koti 	tai 	asunto 1,185 1 ,2U4 1,269 1237 1,297 1.327 2,192 7,926 

Työpaikka 0,614 0,51+3 0,551 0,451 0,480 0,371 0,2)0 0,286 

Työasiointipaikka 0,1 1+8 0,110 0,111 0,103 0,107 0,111 0,109 0,08t 

Kouiu,OpistOjne. 0,121 0,125 0,130 0,153 0,163 0,121 0,125 0,152 

E'intarvike- 	tai 	sekatavaraliike, 	kioski 
tai 	rnyyrnIauto 0,225 0,233 0,21+2 0,254 0,2140 0,208 0,191 0,142 

Muu ostospaikka 0,1143 0,151 0,1149 0,120 0,128 0,09% 3,C%o 3 

Asiointipaikka 	(pankki, 	toimisto, 
13Rkri 	jne.) 0,177 0,133 0,1144 0,140 0,158 0,136 3,157 .1, 

Huvi, 	harrastus- 	tai 	virkistyspaikka 
(baari, 	tanssipaikka, 	uimahalli 	jne.) 0,241 0,220 0,218 0,215 0,236 0,159 0,153 0,lt 

Vierailupaikka 0,252 0,275 0,279 0,21+5 0,275 0,226 0,181 0,' 

Muu paikka 0,237 0,217 0,1714 0,219 0,2114 0,184 0,169 0,1'. 

Ilmoittamatta 0,008 0,0114 0,016 0,009 0,010 0,016 0,020 0,lHt 
3,351 3,235 3,283 3,11.6 3,308 2,657 1,117 

Kokone smatkal uku 

TIE- JA VESIRAENNUSHALL TUO 
Kehittömistoimistu Oy ERO Ab 

(MAT KAA/VRK) 

Mir'paikan 	tyyppi 	A 

LIIT[TAULUKKO2 	MÄR'4PAIKOITTAINENMATKALUKU 

B 0 El E2 

ASUINPAIKAN 

[3 Ei P2 

KEO205ILIOK-. 

F3-2 

Koti 	tai 	asunto 1,241 1,318 1,366 1,350 1 ,218 1,215 1,225 1,286 1,337 1,072 1,13 1  

Työpaikka 0,665 0,533 0,54*5 0,580 0,1488 0,1+55 0,474 0,570 0,1495 0,388 0,1+50 

Työasiointipaikka 0,115 0,125 0,113 0,117 0,141 0,101+ 0,148 0,124 0,128 0,117 0,111+ 

Koulu, opisto 	r,e. 0139 0,153 0,177 0,137 0,137 0,139 0,155 3,121 '2,752 0172 

Elintarvike- 	tai 
sekatavaral ii ke, - 

kioski, 	tai 	myy- 
rnIauto 0,270 0,21+3 0,255 0,277 0,21+4 0,257 0,231+ 0,250 0,2213 '1,206 222.1 

Muu ostospakka 0,145.. 0,192 0,157 0,11+1 0,104 0,090 0,141 . 	0,139 0,09 1  0,134 , 	 '6 

Asiointipaikka 
(pankki, 	toimisto, 
1äkri 	jne.) 0,148 0,147 0,151 0,136 0,155 0,159 0,191 0,182 011.1. 2,113 7,1,' 

Huvi, 	harrastus- 
tai 	virkistys- 
paikka 	(baati, 	tans 
sipaikka, 	uimahalli 
jne.) 0,278 0,220 0,219 0,232 0,219 0,231 0,213 0,239 0,186 0,165 2,'2 

Vierailupaikka 0,239 0,324 0,277 0,291+ 0,241+ 0,297 0,274 0,265 0,240 0,212 0,237 

Muu paikka 0,205 0,224 0,231 0,199 0,236 0,161 0,216 0,276 0,199 0,187 0,195 

Tuntematon 0,011 0,012 0,012 Q,008 0,004 0,008 0,008 0,021 0,022 0,017 0,011 

Kim."k 	 7,92 	3.129 	3.'; 	T. 	7 	3,7 	2,271 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Kehttömistoimisto Oy ERO Ab 

LIITETAIJLUKKO 	3 	K 	0 	0 	U 	T 6 P  6 J 6 K 6 U M 6 K 0 N T 6 R v 	H 	1 T T 	N - 
I ____________________ Kulkutapa ( 	tehdyistä matkoista) 

kövellen polku- rnooitori- henkilö- henkilö- taksilla linja- junalla eiuul 
pyörll pyörll autolla autolla autolla kulku- - tai 	mo- kuljet- matkus- tai 	rai- neuvoi I pedilla tajana tajana tiovau- 

Kuntaryhm nulla 

Helsinki 	ympäristöineen 26,91 3,81 0,20 27,10 9,88 1,08 28,01 2,50 Q,49 
Turku, Tampere ja Lahti I yrnpristöineen 29,914 6,40 1,14 29,67 12,42 0,46 17,87 0,'i4 L66 
Hut Etel-Suomen kaupungit • 	jn kauppalat 24,31 16,30 3,24 32,73 13,62 0,61 6,27 ,30 1,62 

1 	Etelä-Suomen maalaiskunnat 15,61 12,98 4,50 36,77 114,16 0,79 11,33 113 2,74  
Keski-Suomen kaupungit ja 
kauppalat 31,15 15,00 2,15 28,60 12,96 0,69 7,69 0,28 1,48 

U 	Keski-Suomen maalaiskunnat 19,53 114,52 3,04 33,314 14,55 1,17 9,76 0,50 368 
PohjoisSuomen kaupungit ja 
keuppalat 27,83 17,69 1,09 30,19 14,52 0,74 6,50 0,37 1,06 

7 objois-Suomen rnaalaiskunnat 20,99 12,80 3,39 31,47 15,69 1,41 10,36 0,35 3,54 I 	Koko Suomi 24,68 11 ,66 2,26 31,114 13,04 0,84 13,147 1 ,03 

T E- JA VES RAKEKNUSIALL TIJS 
Kehittorn;stoimisto Oy ERO Ah 

LIITETAULUKKO 14 K 0 L K 0 T A P A J A K A 0 M A 6 S 0 	1 	N P A 	1 	K A N 	K E S K 0 5 L U 0 K 	1 	T T 6 	1 	N 

- Kolkutapa ( 	tehdyst8 	natkj _, 

kövellen olku- noottori- henkHö- henkilö- taksilla linja- junalla muuti 
Asuinpaikan 	keskusLjokk nyörOliö pyörll autolla autolla autolla kulku- 

tai 	mo- kuljet- matkus- tai 	rai- neuvoi. 
pedilla tajana tajana tiovau- 

_________________ ______________________ nul_la 

A 41,36 1.19 0,18 17,35 7,56 0,78 29,85 1,17 06 

8 37,81 7,98 0,60 29,27 11,70 0,40 10,96 0,33- 

C 36,55 12,1414 1,21 27,91 12,76 0,51 7,35 0,41 

0 25,02 19,61 2,58 32,99 12,57 0,55 3,86 1,20 1 

EI 24,48 14,85 1,32 32,52 12,36 0,69 9,26 2,56 

E2 30,51 9,51 1,38 32,00 13,02 0,68 9,98 1,60 ,32 

E3 24,45 10,68 0,87 28,36 13,83 0,63 18,12 1,96 

Ei 22,52 7,77 1,63 30,60 12,46 1,14 21,91 0,76 

P2 20,11 14,66 3,86 27,09 12,36 0,82 17,16 1,25 266 

F3 - H 15,2' 10,91 3,76 34,67 14,61 1,19 15,84 0,74 306 

A-H 24,7 11,68 2,26 31,11 13,03 0,83 13, 4 5 1,03 1.6 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Kehittrnistoimisto Oy ERO Ab 

LIITETAULIJKKO 5 MÄÄRÄ P A K K 0 1 H 1 N $ 1.) U N T A Ii T U V E N M A T K 0 J E H i E S X P 1 T 1) U 0 E T 

K U N T A R Y H M 1 T T Ä 1 N (Kl1) 

Asuinpaikan kuntaryhm 

Helsinki Turku, 	Muut 	Keski- 	Pohjois- Ete1- 	Keski- 	Pohjois- Koko 
ympris- Tampere Etelä- 	Suomen 	Suomen 	Suomen 	Suomen 	Suomen 	Suornl 
töineen ja Lahti Suomen 	kaupun- kaupun- maalais- maalais- maalas- 

ympris- kaupun- git ja 	git ja 	kunnat 	kunnat 	kunnat 
ti3ineen git ja 	kauppa- kauppa- kauppa- 

kauppa- lat 	lat 	lat 
Määroaikan tvvooi 

Koti 	tai 	asunto 11,75 8,95 9,62 8,56 10,17 13,68 14,38 17,86 11,51 
Työpaikka 9.99 8,34 8,14 8,09 7,67 11,21 13,82 14,51 9.80 
Työasiointipelkka 15,93 24,95 24,57 26,66 23,53 22,40 18,17 28,26 21,82 
Koulu, opisto jne. 5,91 5,45 4,95 6,17 5,10 14,82 12,88 16,80 9,05 
Elintarvike- 	tai 	sekatavaralilke, 
kloski 	tai myymWIauto 4,78 2,31 2,36 2,97 2,35 4,89 6,05 4,95 3,89 
Muu ostosp&kka 6,54 5,74 7,49 3,74 7,21 11,80 10,12 13,39 7,61 
Aslointipaikka 	(pankki, 	toimisto, 
1Akäri 	jne.) 8,54 5,96 7,78 7,78 13,10 10,35 14,13 20,08 10,23 
Huvi-, harrastus- 	tai 	virkistyspaikka 
(baari, 	tanssipaikka, 	uimahalll 	jne.) 11,78 11,52 14,54 11,88 9,64 15,19 16,48 16,13 13,38 
Vierailupaikka 18,17 18.81 23,01 18,14 19,80 21,47 20,18 19,56 20,01 
Muu vaikka 19,47 16,73 18,70 19,24 24,06 1 8,33 28,88 29,83 20,91 

TIE- J VESIRAKENNUSHALLITUS 
•sLTrs:u y ERO Ab 

6 
	

ERI MÄÄRÄPAIKKOIHIN SUUNTAUTUVIEN 	MATKflJEN KESKIPITULtS 
KULKUTAVO 1 TTA 1 N (Kl1) 

Ku 1 kut 

Koti tai Iyöpaik- lyOasi- Koulu, 
asunto 	ka 	ointi- 	opisto 

paikka 	jne. 

Mi1rpaikan tyyppi 
Elintar- Iluuos- 	Asiain- Huvi-, 	Vierai- 
vike-tai ostos- 	tipaik- harras- lupaik- 
sekata- paikka 	ka(pank- tus- tai ka 
tavara- 	ki,toi- virkis- 
liike, 	misto, 	tyspaik- 
kioski 	1krl ka (baa- 
tai myy- 	jne.) 	ri, tans- 
mlauto sipaikka, 

uimahal ii 
jne.) 

rluu 	- 
paikka 	palkat 

Kävellen 	(hiihtiien 1,39 1,03 1,02 1,08 0,64 0,95 1,01 1,64 1,58 1,59 1.22 
yms.) 

Po1kupyörl1 2,87 2.62 3,79 2,56 1,73 2,85 2,37 3,12 3,51 3,54 2,75 

Moottoripyör1 l 
tai 	mopedilla 6,50 5,87 5,00 4,82 3,93 4,98 6,35 7,99 5,96 21,97 7,23 

Henki löautolla kul- 
jettajana 16,38 13,34 23,76 15,07 6,49 10,07 11,45 19,90 24,09 17,97 16,35 

Henki löautolla mat- 
kustajana 22,17 14,23 29,13 16,46 7,76 13,90 20,15 23,6t 30,99 25,64 21,83 

Taksilla 25,27 16,77 15,22 19,21 10,98 16,28 16,06 14,77 5,38 9,15 18,30 

Linja-autolla 	tai 
raitiovaunulla 14,32 11,29 14,17 13,72 7,77 10,90 14,44 17,19 20,92 30,58 15,17 
Junalla 56,07 44,35 103,83 105,08 48,91 21,98 47,04 50,08 103.28 110,98 69,32 
Muulla kulkuneuvolla 20,90 20,66 32,68 8,86 30,77 23,45 84,83 13,49 25,71 46,46 27,90 

11,51 979 21,79 9,04 3,89 7,60 10,22 13,36 20,00 20,90 12,21 
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