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ALKUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallituksen talousosaston tutkimustoi-

mistossa on tehty laaja, alueellisesti koko maan kattava 
henkilöliikennetutkimus, jonka aineisto on hankittu posti-
kyselyllä vuoden 1974  aikana. Tutkimuksesta on valmistunut 

useita raportteja, joista nyt käsillä oleva esittelee pit-

kien matkojen osatutkimuksen tuloksia. 

Raportin ovat tehneet DI Raimo Kauhanen ja ins. Matti Vauh-

konen Suunnittelukeskus Oy:stä. Työtä ovat tie- ja vesira-

kennushallituksen puolesta valvoneet toimistoinsinöörit 

Mikko Jokinen ja Maire Kaartama. 

;-
Toimistopäällikkö 
	

Jorma Kosunen 



YHTEENVETO 
Yle i st 

Tie- ja vesirakennushallituksen tekemän henkilöliikenne- 

tutkimuksen tulosten perusteella on tss 	raportissa käsi- 

telty suomalaisten 13 -6 14 vuotiaiden tekemiä pitkimat-

koja (vhintn 30 km). Raportissa on selvitetty matkalu- 
kua, matkustussuoritetta ja matkoihin kytetty 	aikaa 

yleensä sekä niiden riippuvuutta matkustajan ominaisuuk-

sista ja asuinpaikasta. Lisäksi on tarkasteltu matkojen 

kulkutapaa, tarkoitusta ja pituutta sekä matkustamisen 

vuodenajoittaista vaihtelua. 

U 	Raportissa esitettyj 	tuloksia kytettess 	on aina otetta- 

va huomioon, että mukana ovat olleet vain vhintn 30 km:n 
pituiset matkat. Tst 	johtuen saatuja tuloksia ei saa 

y1eist 	koskemaan kaikkea matkustamista. Esitetyt tulok- 

set ovat melko kytt6kelpoisia silloin, kun halutaan saada 

1 	yleiskuvamuista paitsi pivittintehtvist 	(työmatkat, 

lyhyet ostosmatkat) matkoista. Pjvittisi 	matkoja on 

1 

	

	käsitelty raportissa: "Henkilöliikennetutkimus, Näin me 

liikuimme 1971+, TVH 713 183''. 

Tyypillinen pi tki 	matkoja tekevä henki 16 

Tyypi1lisin 	pitkiä matkoja tekevinhenkil6inon tss 

pidetty niitä, joiden tekemät matkat muodostivat vhintn 

puolet koko matkustussuoritteesta. 

Matkustajaprototyypit on toisinsanoen mritelty siten, 

että jos esimerkiksi valitaan sattumanvaraisesti jokin 

kaukoliikenteen juna, niin vhintn puolet matkustajista 

ovat jljempn 	esitetyn junmatkustajan prototyypin mu- 

ka i s i a 
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1 
Yleensä pitkifl matkoja tekev 	henkilö: 

' 	
- 	25 - 	9 vuotias mies, joka on suorittanut kansa- 

koulun tai sen lisäksi ammatillisen koulun, oruis-

taa ajokortin, perheen kytöss 	on yksi auto 

1 	 a nerheen kuukausitulot v. 197+ ol ivat vi 

2 000 mk. 

1 Henkilöauton kuljettajana pitkiö matkoja tekevä henkilö: 
1 	[j - 	30 - 	9 vuotias mies, joka on suorittanut kansa- 

I 	koulun tai sen 1 isksi ammatillisen koulun, omis- 

taa ajokortin, perheen kytöss 	on yksi auto 

ja perheen kuukausitulot v. l97 	olivat ''H 

1 	 2 500 mk. 

1 	Henkilöauton matkustajana pitkiä matkoja tekevä henkilö: 

Iv 	- 	yl t 30 vuotias nainen, joka on suorittanut kansa- 

koulun tai sen lisäksi ammatillisen koulun, ei 

I 	omista ajokorttia, perheen köytöss 	on yksi 

auto ja nerheen kuukausi tulot v. 197 	ol va 

2 000 mk. 

1 
Kaukoliikenteen linja-autolla matkustaja: 

- 	alle 30 vuotias nainen, joka on suorittanut erin- 

tn keskikoulun, ei omista ajokorttia, perheen 

kytöss 	ei ole autoa ja perheen kuukausitulot 

v. 1971+ olivat yli 1 500 mk. 

Kaukoliikenteen junalla matkustaja: 

-- 	

- 	alle 30 vuotias nainen, joka on suorittanut vähin- 

tn keskikoulun, ei omista ajokorttia, perheen 

kytöss 	ei ole autoa ja perheen kuukausitulot 

v. 19714 olivat  yli 2 000 mk. 



3 

^ 	Lentomtkustaja: 

- 	 30 - L9 vuotias mies, joka on suorittanut vähin- 

tin opistotasoisen tutkinnon, omistaa ajokortin, 

crheen kytöss 	yksi auto ja perheen kuukausi- 

tulot v. l97 	olivat y1 	L 	mk, lentomatkoi st 

3/ 	maksoi muut (esim. työnantaja) kuin matkus- 

tnj 	itse. 

Henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutusta matkustamiseen 

on käsitelty tarkemmin raportin kohdissa 	1, 	.2 ja /.3. 

Kotona istujan prototyyppi 

Kotona istujan prototyyppi on mritelty siten, että vähin-

tn puolet niistä henkilöist, jotka eivdt tehneet kanden 

viikon aikana yhtn pitk matkaa, ovat esitettvn proto-

tyypin mukaisia. 

Kotona istujan prototyypi: 

____ 	- 	 yli 5+-vuotias nainen, joka on suorittanut kansa- 

koulun, onelkkeell, ei omista ajokorttia, per - 

heen kyt6ss 	yksi auto ja perheen kuukausitulot 

olivat vuonna l97 	alle 2 000 mk. 



matkaa 

100 

75 

25 

50 

1 

Matkaluku- ja suorite 

Pitkii matkoja tehtiin keskimirin yksi neljss 	vuoro- 

kaudessa ja suon te oli 21 km vuorokaudessa. Matkustami- 
 
- 

nen vaihteli kuitenkin hyvin suuresti erilaisista mat-

kustustarpHsta ja-mandollisuuksista riippuen. 

- 100 henkilöa teki vuorokaudessa 25 matkaa 

- 56 henkilöä lOO:sta ei tehnyt kanden viikon 
aikana yhtään pitkää matkaa • 10 eniten 
matkustanutta teki yli puolet ja viisi 
eniten matkustanutta noin kolmasosan 
kaikista matkoista 

25 	50 	75 
	

100 /. henkilöä 

Esi intyneiden erojen havainnol 1 istarniseksi on seuraavassa 

tarkasteltu sadan henki Uin vuorokaudessa suorittamia pi tki 

matkoja. Kunkin ominaisuuden osalta on ilmoitettu eniten ja 

vähiten matkustaneiden matkaluvut (matkaa/lOO henke 	x vrk). 

Sukupuoli 

- 	miehet 	32 

- 	naiset 	19 

Koul utus 

- 	akat. loppututkinto 	3G 

- 	kansakoulu 	13 



Työssikynti 

- 	ansioty3ssikodinulkopuoIella 	31 

- 	elikcliset 	 10 

Asui na lue 

- 	maalaiskunta 	29 

- 	kaupunki 	22 

- 	aihaisen palvelutason kunta (F) 30 

- 	korkean palvelutason kunta 	(A) 18 

Auton omistus 

- 	omistaa auton 	33 

- 	ei omista autoa 13 

Ajokortt i 

- 	omistaa 	38 

- 	ei 	15 

Tulot 

- 	ylin tuloluokka (perheen kuukausitulot yli 

000 mk) 	3 

- 	alin tuloluokka (perheen kuukausitulot alle 

500 mk) 15 

Matkojen tarkoitus, kulkutapa ja pituus 

Tarkastelemalla sataa pitk 	matkaa on seuraavissa kuvissa 

pyritty selvittmn trkeimmt pitkiin matkoihin Hittyvt 

tutkimus tulokset. 
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JOHDANTO 

1.1 

Tutkimuksen tarve ja tavoitteet 

Tie- ja vesirakennushaliituksen omissa liikennesuunnitte-

lutehtviss 	ja valtakunnan tai seututason liikenteen ja 

liikennepolitiikan kehittmisprojekteissa tarvitaan usein 

pelkän tieliikenteen tuntemuksen lisäksi kokonaisnkemyst 

liikenteestä ja siihen vaikuttavista taustatekijöist. 

Tällaista tietoa ei ole ollut keskitetysti saatavissa, vaan 

sitä on usein jouduttu kermn monista pienistä erillis- 

tutkimuksista. Tst 	syystä tie-ja vesirakennushallituk- 

sessa käynnistettiin koko maata ksittvn henkilöliikenne- 

tutkimuksen suunnittelu v. 1971. 

Tutkimuksen avulla on tarkoitus aikaansaada koko maata kos-

keva ymprivuotinen selvitys henkilöliikenteen matkojen 

yleispiirteist 	sekä niiden vestöryhmittisest, alueelii- 
 
- 

sesta ja ajailisesta vaihtelusta. Tutkimus kattaa kaikki 

liikennemuodot kvelymatkat mukaanluettuna. Tavoitteena on 

siten luoda yleiskuva suomalaisten Ii ikkumisesta eli saada 

tietoja mm. keskimrisist 	matkamrist 	ja suoritteesta 

henkeä kohti, kulkutavoista, matkojen tarkoituksesta, p1- 

tuudesta ja kestosta. Tarkempia erittelyit 	ja erilaisia 

kyttytymismalleja varten nit 	tietoja yhdistettiin hen- 

kilö 	ja hänen ympristöns 	ominaisuuksia kuvaaviin tie- 

toihin. Aineiston monipuolisuutta pyrittiin kyttmn 

hyväksi latima1la si it 	myös aihel itaan rajoitettuja 

iii kennesuunn ttel ua pa 1 vei ev i a e r 111 i s se lvi tyks i 

1.2 

Tutkimusmenete1m 

Aineiston hankiritaan käytettiin postikyseiy, joka kohdis-

tettiin 13 - 614  vuotiaaseen vestönosaan koko maassa. 



Tutkimus jaettiin osatutkimuks j in: 

- 	pivn matkojen tutkimus (tulokset raportissa: 

Ninme liikuimme 19714) 

- 	pitkien matkojen tutkimus, jonka tuloksia ksitel- 

ln tss 	raportissa. 

Pitkien matkojen kyselyss 	tiedusteltiin vastaajan kaikkia 

kanden viikon kuluessa suorittamia yli 30 km:n mittaisia 

matkoja. Lisäksi tiedusteltiin matkustamiseen mandollisesti 

vaikuttavia taustatietoja. Erillinen osatutkimus pitkiä 

matkoja varten katsottiin tarpeelliseksi siksi, että nit 

harvoin tehtvi 	matkoja koskevien tulosten tarkkuus para- 

nisi 

Tutkimuslomakkeen kysymysten aiheet jakautuivat seuraavHn 

ryhmiin (liite): 

- 	henki1kohtaiset ominaisuudet ja työsskynti 

(lomake A) 

- 	varallisuus ja autonomistus (lomake A) 

- 	asuinpaikan sijainti (lomakeA) 

- 	matkola koskevat tiedot (lomake 

set pyrittiin valitsemaan ja luokittelemaan niin, etH 

tulos on verrattavissa tehtyihin tilastoihin. Osa tr1 

ryhmän tiedoista saatiin suoraan vest6rekisterist 	otL 

yhteydess 

taamaan etU syyttä 1himpi in er t.ao 	n kekus H n 

eri 1 a i s i i n 1 i i kennera v 	n 

Matkoja koskevilla kysymyksill 	pyrittiin selvittmn mat- 

kaketjuja. Lähtö- ja mrpaikat kysyttiin kunnan tarkkuu-

della. Lähtö- ja mrpaikan 	 .. Lu- 

tapaa 	.. 	. 
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Kausivaihtelun se1vittmiseksi tutkimus jaettiin kuuteen 

jaksoon ympäri vuoden. Suuria juh1apyhi 	ja erityisiä 10- 

makausia v1tten ajoitetut tutkimusjaksot seurasivat toi- 

siaan joka toinen kuukausi alkaen huhtikuusta 197. 

1.3 

Organiio 

Henki15liikennetutkimuksen laajuuden vuoksi perustettiin 

jo suunnittelun alkuvaiheessa tutkimusta valvova työryhmä, 

jossa ovat olleet edustettuna liikenneministeriö, sis.-

asiainministeriö, parlamentaarinen liikennekomitea, tilas-

tokeskus, rautatiehallitus sekä tie- ja vesirakennushaHi-

tus 

Tutkimuksen suunnittelusta ja johdosta on vastanut tie- ja 

vesirakennushallituksen talousosaston tutkimustoimisto. 

Henkilöliikennetutkimuksen pitkiä matkoja ksitte1ev 	ra- 

portti on laadittu Suunnittelukeskus Oy:ssä, jossa työhön 

ovat osallistuneet Raimo Kauhanen, Tapio Korkka ja Matti 

Vauhkonen. Analysoinnissa tarvittujen taulukointien ATK- 

ajot on suorittanut Viatek Oy. 



I 	2 

TUTKI MU SAI NE 1 ST 0 

1 	2.1 

Otanta 	Henkil6t, joille kyselylomakkeet lähetettiin poimittiin 

vestörekisterist. Poiminta tehtiin kytten kaksisuun-

taista ositettua otantaa, jolloin perusjoukko ositettiin 

neljän ikryhmn ja kandeksan kuntaryhmn mukaan. Kunta- 

ryhmät olivat (ks. ii ite) 

Helsinki ympäristöineen (HKI) 

Turku, Tampere ja Lahti ympäristöineen (TKU) 

muut Ete1-Suomen kaupungit ja kauppalat (ESK) 

Etel-$uomen maalaiskunnat (ESM) 

Väli-Suomen kaupungit ja kauppalat (VSK) 

Väli-Suomen maalaiskunnat (VSM) 

Pohjois-Suomen kaupungit ja kauppalat PSK) 

Pohjois-Suomen maalaiskunnat (PSM) 

Osituksella pyrittiin takaamaan nytteen mandollisimman 

tasapuol inen jakautuminen eri kunta- ja ikryhmi in. 

Esitutkimuksessa saatujen tulosten ja kytettviss 	olevien 1 

	

	resurssien perusteella otoksen kooksi mriteltiin 16 800 

henki 1öi. 

1 
1 	Tulosten käsittely ja raportointi 

I 	Pitkiä matkoja koskevassa tutkimuksessa saatiin hyvksyt- 

tyj 	vastauksia noin 58 	kyselyss 	mukana olleista. Tut- 

kimusaineiston ovat siten muodostaneet noin 10 000 henki- 1 	1ö ja 35000 matkaa koskevat tiedot. Vastaukset lvistet- 

tim 	korteille suoraan kyselylomakkeilta ja tlleaineis- 

1 	tolle suoritettiin testej, joiden perusteella käsittelyyn 

hyväksyttiin em. mr 	vastauksia. 

1 
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Tutkimustulosten raportointi jakautuu kolmeen osaan (kuva 

2-1): 

- 	nykytilannetta inventoiva raprotointi 

- 	tuloksia analysoiva raportointi 

- 	lHkenneteknisi 	erityiskysymyksi 	koskeva rapor- 

tointi 

Ksi11 	oleva raportti kuuluu nykytilannetta invenvoitHn 

r a p0 r t te i h i n. 

Kuten ede11 	on esitetty, tutkimuksessa kysyttiin kanden 

viikon aikana suoritettuja matkoja. Tuloksia ksite1tess 

on matkaluku ja suorite kuitenkin yleensä muutettu vuoro-

kautisiksi arvoiksi , jotta tulokset olisivat suoraan ver-

rattavissa pivn matkojen tutkimukseen. Kuvissa ja taulu-

koissa on matkaluku esitetty 100 henki15 	kohti, jotta 

lukuarvoista saatiin kokonaislukuja. 

2-1 
NENKILÖLIIKENNETUTkIMUKSEN TULOSTEN KÄSITTELY JA TUOTETTAVAT RAPORTIT 

TILANTEEN 1 	rNÄIN ME 	PITKÄT 
KUVAUS 	 LIIKUMME 	MATKAT 

1914 	1914 

ANALYYSIT 	[KKUMIS_ 	
1 ALUEIDEN 1 1 MATKALUVUT 	PITKIEN 

ERI 	1 MATKOJEN 
____________________ 	 GENEROIMAT 1 1 TAAJAMIEN 	KULKUTAPA- TARVE 	MATkAT 	VÄLILLÄ 	JAKAUTUMA 

1 ERILLIS- 	1 1 f LIIKENNE 
VAIHTELU- 

rOT 	SUORITTEET1 	

TULOSTEN 1 1 PALVELUSTEN1 

1 1 SAAVUTET - 
TAVUUS 



2.3 

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva suomalais-

ten suorittamista pitkistä matkoista. Raportissa on siten 

pyritty tarjoamaan keskeisimmt tiedot seuraavista sei- 

koi sta 

- 	matkamrt ja suoritteet sekä niiden riippuvuus 

henkilön ominaisuuksista ja asuinpaikasta, 

- 

	

	matkojen tarkoitus sekä sen vaihtelu henkilön 

ominaisuuksien ja asuinpaikan mukaan, 

- 	kulkutapa asuinpaikan, matkan tarkoituksen ja 

matkan pituuden mukaan, 

- 	matkojen pituus asuinpaikan, matkan tarkoituksen 

ja käytetyn kulkutavan mukaan, 

- 	matkojen kausivaihtelu. 
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1 
3 

SUOMALAISTEN TEKEMÄT PITKÄT MATKAT 

3.1 

Tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden määrittely 

Pitkä matka 

Pitkill 	matkoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellai- 

sia matkoja, joiden yhteydessä henkilö on käynyt yli 

1 	30 km:n päässä vakituiselta asuinpaikaltaan. Matka alkaa 

aina lähtöpaikasta ja päättyy sitä seuraavaan pysähtymis-

I 	paikkaan (bensiinin ostoa, kahvilla käyntiä yms. pieniä 

asiointeja ei kuitenkaan ole katsottu pysähtymiseksi). 

I 	Kulkuvälineen vaihto on katsottu pysähtymiseksi, mistä 

johtuen pieni osarnatkoistaonalle30 km:n pituisia. 

1 	Seuraavassa on esitetty esimerkki: 

1 	Henkilö menee aamulla asuinpaikastaan Hyvinkäältä työpai- 

kalleen Helsinkiin käyttäen ensin junaa ja sitten bussia. 

I 	Työpaikastaan hän menee bussilla Espooseen vierailulle ja 

sieltä junalla asuinpaikkaansa Hyvinkäälle. 

Hyvin- juna 	Helsin- 	bussi Helsin- bussi 	Espoo 	juna Hyvin- 

kää ki ki kää 

I asuin- 60 	km 	kulku- 	2 	km työ- 15 	km 	vie- 	70 	km asuin- 
paikka väli- paikka railu paikka 

neen paikka 

1 vaihto 

I 	Tässä esimerkissä on edellä esitetyn määrittelyn perusteel- - 

la neljä pitkää matkaa (joista kaksi on alle 30 km:n pi-

tuisia) 

1 
Matkaketj u 

Matkaketjulla tarkoitetaan tässä peräkkäisiä matkoja, 

joista ensimmäisen lähtöpaikka ja viimeisen määräpaikka 

on asuinpaikka. Edellisessä esimerkissä on siten yksi 

matkaketj u. 



Matkan tarkoitus 

Kysymyslomakkeessa (liite) kysyttiin oleskelusyyt 	lh- 

t3paikassa ja saapumissyyt 	mrpaikaan. Syyt oli jaotel- 

tu 12 ryhmn. Matkan tarkoitusta mriteltess 	on 'syyt" 

jaettu asiayhteydest 	riippuen seitsemn tai neljn ryh- 

mn seuraavan taulukon mukaisesti: 1  

Seitsemn ryhm 

1 	työmatkat 

2 	työasiointimatkat 

3 	ostos- ja asiointimatkat 

14 	loma -asun toma tka t 

5 	virkistysmatkat (sis1t 	mm. huvimatkat sek 

matkat urheilu- ja lomakeskuksiin) 

6 	vierailumatkat 

7 	muut matkat (yöpyminen, toisen henkilön saatta- 

minen, ku1kuv1ineen vaihto) 

Ne1j 	ryhm 
	

Vastaa edel ii sess 

ryhmi tte1yss 

1 	työmatkat 	 1 + 2 

2 	ostos- ja asiointimatkat 	3 

3 	vapaa-ajan matkat 	14 + 5 + 6 

1+ 	 muut matkat 	7 

Esimerkin mikaisten matkojen tarkoitukset ovat seuraa-

vat 

Matkan tarkoitus 

Matka 	Tarkempi luokittelu 	Suppeampi luokittelu 

Hyvink-He1sinki muu matka (7) 	muu matka (14) 

Helsinki-Helsinki työmatka 	(1) 	työmatka 	(1) 

Helsinki-Espoo 	vierailumatka (6) 	vapaa-ajan matka (3) 

Espoo-Hyvink 	vierailumatka (6) 	vapaa-ajan matka (3) 

1) katso tarkemmin ii ite 



3.2 

Matkaluku, -suorite ja matkoihin käytetty 

aika henki lö 	kohden 

Henkilöliikennetutkimuksen pitkien matkojen haastattelussa 

saatujen tulosten mukaan tekivät 13 - 64 vuotiaat 
suomalaiset vuonna 1974  pivittin keskimrin 840 000 yli 

30 km:n pituista matkaa, mika vastaa suunnilleen 7  matkaa 
henkilöä kohden kuukaudessa. Pitkien matkojen tekeminen 

va.ihteli kuitenkin hyvin paljon riippuen matkustustarpees-

ta ja -mandollisuuksista. Yli puolet kyselyyn vastanneista 

eivät tehneet kanden viikon tutkimusjakson aikana yhtn 

yli 30 km:n matkaa 

Pjvittinen matkustussuorite oli keskimdrin 21 km. Noin 

neljänneksen suorite oli 3 - 25 km vuorokaudessa ja viiden-

neksel 1 	yli 25 km vuorokaudessa (kuva 3-1 

3-1 

MATKUSTUSSUDIUTTEEN SUMMAKÄYRÄ 
Pitkit matkat 

20 	 40 	 60 	 80 	 iookm/vrk 
suorlts 

: 

50 ______ 

ii 

____ ____ ____________ 

01•  _________________ 
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Matkoihin käytetty aika vuorokautta ja henki l5 	kohden oli 

keskimrin kaksikymmentä minuuttia eli noin viisi tuntia 

kandessa viikossa. Paremman kuvan matkojen kestosta saa 

kuitenkin tarkastelemalla kytetty 	aikaa pelk'stn matkaa 

kohti. Vajaat puolet suoritetuista matkoista kesti puolesta 

yhteen tuntiin, neljännes yhdestä kahteen tuntiin ja noin 

yli kaksi tuntia (kuva 3-2). 

3-2 

MATKOJEN KESTON PROSENTTIJAKAUMA 
Pftkit matkat 

50- 

40 -  -_____ ___- 
30 

10.0,23 0,23-0,5 0,5-1 	1-2 	2-4 	4-6 	6 tiitii 
matkaa kesto 

Pitkien matkojen osuus kaikista matkoista 

Tss 	raportissa ksitelln pe1kstn pitkien (yli 30 

km:n) matkojen tutkimusaineistoa. Jotta kuitenkin voitai-

siin muodostaa käsitys niiden merkityksestä koko matkusta-

misessa on syyt' tarkastella pitkien matkojen osuutta kai-

kista matkoista. 

Kokonaismatkaluku ja -suorite saadaan pivn matkojen tut-

kimuksesta, jossa olivat mukana kaikki matkat (my6s kvel- 
 
- 

len tehdyt). Pivn matkojen tutkimuksen mukaan tekivt 

13 -  6 14 vuotiaat pivittin keskimrin 9,7 milj, matkaa, 

joten pitkien matkojen osuus matkoista oli noin 9 °/. Pit-

kien matkojen osuus vastaavasta kokonaissuoritteesta, mikä 

oli noin 120 milj. henkilö-km/vrk, oli noin 60 
0/, 



3.3 
Pitkien matkojen tarkoitus 

Suurin osa pitkistä matkoista oli vapaa-ajanmatkoja (n. 

40 °). Noin joka kolmas matka oli työmatka,ostos- ja 
asiointimatkojen osuus oli 12 	ja muiden matkojen osuus 

18 	(kuvat 3-3 ja 3-4). Tmn mukaan pivittin tehdyis- 
t 	matkoista (840 000 matkaa) oli v. 1974 

- 	vapaa-ajan matkoja 300 000 eli n. yksi matka 
henkiiö 	kohti ii vrk:ssa 

- 	työmatkoja 280 000 eli n. yksi matka henki1ö 

kohti 2 viikossa 

- 	ostos- ja asiointimatkoja 110 000 ei i n. yksi 

matka henki1ö kohtia kuukaudessa 

- 	muita matkoja 140 000 ei i n. yksi matka henki lö 
kohti 3 viikossa. 

3-3 

MATKALUKU TARKOITUKSEN MUKAAN 14 vrk:ssa 
Pitkät matkat 

matkaa! 14 vrk 
13 - 	 -- ____________-- 	 _________ 

1.0 

työ, 	ostoa, 	vapaa-aika, 	muut 
työn. 	auiointi 	vierailu 	matkat 

3-4 

MATKOJEN TARKOITUkSEN PIOSENTTIJAKAUMA 
Pitkät matkat 

työas. 	asioiati 	vierailu 	matkat 
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3 14 

Pitkien matkojen kulkutapa 

Pitkistä matkoista (1ukumrst) 1hes kolme neljsosaa 

tehtiin henkilöautolla ja melkein puolet henkilöauton 

kuljettajana. Linja-auton käytön osuus oli 16 	ja junan 

6 	. Lentokoneella, taksilla ja moottoripyörll 	suoritet- 

tiin kullakin noin 0,6matkoista. 

Matkasuoritteesta oli henkilöauton osuus 66 0/0, linja-auton 

13 	, junan 10 	ja lentokoneen 5 	. Junan ja varsinkin 

lentokoneen osuus suoritteesta oli se1vsti suurempi kuin 

niiden osuus matkaluvusta, mikä johtui 	uuremmista matkan- 

pituuksista (kuva 3 - 5). 

3-5 

KIILKUTAPOJEN OSUUS SUORITETUISTA PITKISTÄ MATKOISTA 
Pitkat matkat 

50 

1 osuus lukumaarasta 

fl osuus suoritteesta 

30 

Ha,kul- Ha, 	Mp 	Taksi 	L-auto Juna 	Lk 	Laiva 	Muu 
jettaja matk. 

- 	kulkutapa 

3.5 
Pitkien matkojen pituus ja kestoaika 

Tehdyistä matkoista vajaa 8 	oli alle 30 km, 143 	30 - 

50 km ja 30 	50 - 100 km. Matkojen keskipituus oli 

82km. Henkilöautolla suoritettujen matkojen keskipituus 

oli 75km, moottoripyörl1 	ja linja-autolla suoritettujen 

alle7O km:a ja junalla suoritettujennoin 137  km. Matko-

jen keskipi tuus oli suurin laivalla (351  km) ja lentoko-

neel la (687 km) tehdyi 1 l 	matkoilla (kuvat 3 - 6 ja 3 - 7). 

Noin 60 % matkoista kesti alle yhden tunnin, vhn yli 

ne1jnnes yhdestä kahteen tuntiin ja noin 3 	yli neljä 

tuntia (kuva 3-8). 
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3-7 

MATKOJEN PITUUDEN SUMMAKÄYRÄ 
Pitkat matkat 

25)(_____  

50 	100 	150 	200 	250 	300 km 
matkaa pituus 

3-8 

MATKOJEN KESTON SUMMAKÄYRÄ 
Pitkät matkat 

100 

13 

50 

25- 	- 	- 	 - 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	 tuati. 
matkan kuta 



3-9 

MATKALUKU JA SUORITE KUNTARYHMITTÄIN 
Pitkut matkat 

matka- 
luku 	matkaa/llOhsuksi .vrk 
40 

20 

30 

10 

suorite 
km/vrk 

40 

30 

20 

10 

HKI 	TKU 	ESK 	VSK 	PSK 	ESM 	VSM 	PSM 

11; 

3.6 

Pitkit matkat asuinpaikan mukaan 

Maalaiskunnissa asuvat henkil6t tekivt pitkiä matkoja 

enemmän kuin kaupungeissa asuvat. Matkaluku oli suurin 

Etelä-Suomen maalaiskunnissa, joissa tehtiin yksi yli 

30 km:n pituinen matka noin joka kolmas vuorokausi (viisi 

matkaa kandessa viikossa). Matkaluku oli pienin Helsin-

giss 	(yksi matka viidessä vuorokaudessa). Kaupunkien 

matkaluvut erosivat kuitenkin hyvin vhn toisistaan lu-

kuunottamatta Ete1-Suomen kaupunkeja (kuva 3-9). 

Matkustussuoritteen vaihtelu asuinpaikkakunnan mukaan oli 

aika erilainen kuin matkaluvun vaihtelu. Matkaluvuissa 

esiintyneist 	eroista huolimatta matkasuoritteen alueittai- 

set vaihtelut olivat kuitenkin suhteellisen pieniä. Tllai- 
 
- 

nen tulos tuntuu ehkä yllttvlt, mutta se on se1itett- 

viss 	matkojen tarkoituksen vaihtelulla asuinpaikan mukaan. 

Maalaiskunnissa asuvilla ostos- ja asiointimatkojen osuus 

kaikista pitkistä matkoista oli huomattavasti suurempi kuin 

kaupungeissa ja kauppaloissa, ja kun ostosmatkat olivat 

yleensä selvästi lyhyempiä kuin vapaa-ajan matkat, ji 

maalaiskuntien suorite "odotettua" pienemmäksi. Matkojen 

pituutta ja tarkoitusta alueittain on käsitelty tarkemmin 

kohdissa 5.2, 7.1 ja 9.1. 
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HENKILÖN SOSIOEKONOMINEN TAUSTA JA PITKIEN 

MATKOJEN SUORITTAMINEN 

1 

Ylei st 

Pitkien matkojen tekeminen riippuu henkilön sosioekonomi-

sesta taustasta, mika vaikuttaa sekä matkustusmandolli-

suuksi in että -tarpeeseen. Matkustustarpeeseen vaikuttaa 

esimerkiksi työsskynti, koulutus ja loma-asunnon omis-

tus. Matkustusmandollisuus riippuu puolestaan mm. ajokor-

tin ja auton omistuksesta sekä tulotasosta. Jotkut tekijät 

vaikuttavat sekä matkustustarpeeseen että -mandollisuuk- 

si in, kuten ikä, sukupuoli, sivi ii isty ja perheasema. 

Näiden tekijöiden vaikutus on usein kuitenkin vljllinen 

ja siksi niitä on käsitelty tss 	omana ryhmnn. 

Sukupuoli ja 	k 

Naiset tekivät selvästi miehiä vhemmn pitkiä matkoja. 

Miehet tekivät yhden matkan keskimrin kolmessa vuoro-

kaudessa ja naiset viidessä vuorokaudessa. Matkaluku oli 

naisilla suurin 19 - 24 vuotiaana, mi eh 11 l 	30 - 39 vuo- 
tiaana. Naisilla keskimrinen matkaluku laski jatkuvasti 

in ylittess 	24 vuotta, miehillä matkaluku sen sijaan 

pysyi suunnilleen samana 19-39 vuotiailla. Naisten ja 
miesten vljnen ero oli suurimmillaan 30-49 ikisill, 
trnn ikiset miehet tekivät kaksi kertaa niin paljon pit- 

ki 	matkoja kuin naiset (kuva 4-1). 

Matkaluvun vaihtelu oli hyvin suuri ja sen vuoksi on keski-

mrisen matkaluvun lisäksi syytä tarkastella myös matka- 

luvun jakaumaa. Eri ikryhmiss 	esiintyi selvimpi 	eroja 

kokonaan matkustamattomien ja paljon matkustaneiden osuu- 

dessa. Pitkiä matkoja tekemttömi 	oli miehistä 40 - 63 



ILI 

ik1uokasta riippuen ja naisista vastaavasti 53 - 68 	. 

Yli neljä matkaa tehneiden osuus vaihteli 7 - 27 prosent-

tiin sukupuolesta ja ikäluokasta riippuen. 

Matkustussuorite vaihtel i ist 	ja sukupuolesta rHppuen 

suunnilleen samalla tavoin kuin rnatkaluku. Suorite oli 

suurin 30 - 39 vuotiailla miehiH 	ja pienin 50 - 6L, vuo- 

tiaillanaisilla(kuvaL,-2). 

4-1 

MATKALUKU SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
Pitkt matkat 

matka luku 100 henkö vrk 

13-18 	19-24 	25-29 	30-39 	40-49 	50-64 

4-2 

SUORITE SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
Pltkt matkat 

suunta kmivrk 

13-18 	19-24 	25-29 	30-39 	40-49 	50-64 
ikl 



Sivi ii isity 

Naimattomjen ja naimisissa olevien vlill 	ei ollut matka- 

luvussa eikä -suoritteessa mainittavia eroja. Eronneet ja 

lesket matkustavat em. ryhm 	huomattavasti vhemmn, les- 

kien matkaluku oli vain vhn yli kolmasosa naimisissa 

olevien matkaluvusta. 

Naimattomat 	Naim.ol. 	Lesket 	Eron. 

Keskim. matkaluku 

matk./vrk 	0,26 	0,26 	0,10 	0,18 

Keskim. suorite 

km/vrk 	 20,0 	22,0 	10,7 	17,2 

Pe rhea sema 

Perheiden pmiehet ja yksiniset miehet tekivät mat-

koja noin kaksi kertaa niin usein kuin pmiesten vaimot 

tai yksiniset naiset. Myös lapset tekivät pitkiä matkoja 

selvästi enemmän kuin naiset. 

Kesk i m . matka - 
	

Keskim. suo- 
luku/vrk 
	

r i te/v rk 

Pmies tai yksin, mies 
	

0,33 

Pmjehen vaimo tai 

yksin, nainen 
	

0,17 
	

14,9 

Lapsi 
	

0,27 
	

20, 1 

17 



4.2 

Pjvjttjnen natkaluku ja -suorite matkustustar-

peeseen vaikuttavien taustatekijöiden mukaan 

Työsskynt i 

Kodin ulkopuolella ansioty6ss 	käyneet tekfvt keski- 

mrist 	enemmän pitkiä matkoja (4,3 matkaa/14 vrk). 

Kotona ansiotyöt 	tekevien ja opiskelijoiden matkaluku oli 

hieman keskim 	rist 	pienempi. Perheenemnnt, elkeliset 

ja työttömät matkustivat puolta vähemmän keskimriseen 

matkalukuun verrattuna. Matkasuorite vaihtelj suunnilleen 

samalla tavoin kuin matkaluku työsskynnin mukaan (kuva 

1+3) 

4-3 

MATKALUKU JA SUORITI TYÖSSÄKÄYNNIN MUKAAN 
Pitkät matkat 

matka. / 100 henkii x vrk 

ansiot. 	ansiot, 	perheen- 	koulu- 	auki- 	työtön 
kodin 	kotona 	emänt 	lainan 	läinen 
ulkop. 

Työssakiynti 

km/vrk 
40 

30 

20 

10 



1 

1 
1 

1 

Pitkien matkojen tekeminen riippui työsskynnin lisk- 

si olennaisesti työ- tai koulumatkan pituudesta. Matkaluku 

vaihteli melko vhn työmatkan pituuden ollessa •O - 30 

km:i in. Kun työ- tai koulumatkan pituus ylitti 30 km:i 

kasvoi matkaluku noin viisinkertaiseksi. Kuten oheisesta 

kuvasta (kuva 4-) ilmenee, aiheuttivat matkaluvun kasvun 

pasiassa työmatkat. Henkilöt, joiden ty- tai koulumat-

kan pituus oli yli 30 km:a tekivät kuitenkin myös muita 

kuin työmatkoja noin kaksi kertaa keskimrist 	enemmän. 

H 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ko u 1 u t u s 

Pitkien matkojen suorittaminen oli ammatillisen koulutuk-

sen saanei lla noin kaksi kertaa niin ylest kuin ilman 

ammattikoulutusta olevilla. Sen sijaan peruskoulutuksen 

tasolla ei ollut merkittv vaikutusta, keskikoulun ja 

ammatillisen koulutuksen suorittaneet matkustivat hieman 

enemmän kuin opistotason tai akateemisen loppututkinnon 

suorittaneet. Matkasuorite lisääntyi samoin koulutuksen 

1 isntyess ja erot eri koulutusryhmien vl i ll olivat 

suuremmat kuin matkaluvussa: akateemisen loppututkinnon 

suorittaneiden matkasuorite oli noin kolme kertaa niin 

suuri kuin pelkstn kansakoulun kyneill (kuva 4-5). 
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4-5 

MATKALUKU JA SUORITE KOULUTUKSEN MUKAAN 
Pitkat matkat 

matkaa/lOO hanke. x vrk 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
1iat.tutk. 	opi.totas. 	k.sklkoulut. kekikoulu kaniaIiouh ja kansaka.Iu mu koulutus 

ts, yo.tutk. amm,koulut 	 amm.koul. taI 
,,attikool,, 

km/vrk 
50 

40 

30 

20 

To i m i a 1 a 

Pitkien matkojen tekeminen vaihteli jonkin verran riippuen 

työnantajan toimialasta. Kaivostoiminnassa, sähkö-, kaasu-

ja vesihuollossa sekä rakennustoiminnassa työskentelevt 

tekivät kanden viikon aikana 5,6 - 6,2 matkaa, kun muiden 

toimialojenmatkaluku vaihteli 3,k - Li,6. Suurimmat matka-

luvutesiintyivtsiisniil1toimialoilla, joiden työpai-

kat ovat 	suurelta osin liikkuvia ja/tai sijaitsevat taa- 

jamien ulkopuolella (kuva Li-6). Nill 	toimialoilla työs- 

kentelevien muita suuremmat kokonaismatkaluvut johtuivatkin 

pitkien työmatkojen mrst 	(katso kohta 7.2 sivu L4L). 
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1 
Loma - asunto 

I 	Henkilöt, joilla oli loma-asunto kytettvissn tekivt 

selvästi enemmnpitkimatkojakuinne, joillaei ollut 

loma-asuntoa. Tm 	on luonnollista, sillä loma-asunto si- 

1 	jaitsee useimmiten yli 30 km:n etisyydell 	asunnosta. 

Matkaluun kasvu johtui lähes kokonaan loma-asuntomatkojen 

1 	lisntymisest 	(kuva i - 7). 

Pitkien 	matkojen 	tekemiseen 	vaikutti 	myös 	loma-asunnon 	laa- 

tu. 	Ymprivuotisen 	loma-asunnon 	omistavat 	tekivät 	yhden 

I loma-asuntomatkan 	kandeksassa 	vuorokaudessa 	ja 	kesasutta- 

van 	loma-asunnon 	omistavat 	yhden 	loma-asuntomatkan 	kandes- 

sa 	viikossa. 	Ne, 	joHla 	ei 	ollut 	lainkaan 	loma-asuntoa 

1 tekivät 	yhden 	loma-asuntomatkan 	kuukaudessa. 

1 Helsingissä, 	Turussa, 	Tampereella 	ja 	Landessa 	tai 	niiden 

ympristöss 	asuvien, 	joilla 	oli 	loma-asunto 	ympäri 	vuoden 

I kiytöss, matkaluku 	oli 	yli 	kaksi 	kertaa 	niin 	suuri 	kuin 

niillä, 	joilla 	ei 	ollut 	lainkaan 	loma-asuntoa 	k1ytettvis- 

I s.. 	My5s 	muissa 	Etelä-Suomen 	kaupungeissa 	ja 	maalaiskunnis- 

sa 	asuvi ila 	em. 	ryhmien 	vl inen 	ero 	oli 	selvästi 	suurempi 

kuin 	muualla 	Suomessa. 	Tm 	johtuu 	siitä, 	että 	Etelä- 1 Suomessa 	asuvien 	loma-asunnot 	sijaitsevat 	yleensä 	kau- 

empana 	asuinpaikasta 	kuin 	muualla 	Suomessa. 

1 
Matkustussuorite 	vaihtel i 	suunnilleen 	samalla 	tavoin 	kuin 

1 matkaluku. 	Tampereen, 	Turun 	ja 	Landen 	ympristöss 	asu- 

villa 	suoritteessa 	oli 	kuitenkin 	selvästi 	suurempi 	ero 

kuin 	matka luvussa 	(kuva 	1 -8) 

1 
1) Vuoden 1970 vestölaskennar, mukaan Uudenmaan lniss 

1 	asuvien loma-asunnoista sijaitsi asuinkunnassa 16 *., kun 

muualla Suomessa asuvien kesmökeist 	sijaitsi asuinkun- 

nassa 26 	. 
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MATKALUKU LOMA - ASUNNON OMISTUKSEN MUKAAN 
ERI KUNTARYHMISSÄ 
Pitkät matkat 

matk.a/ 100 henkeä vrk 
80- 

loma-asunto ympäri vuoden käytössä 

loma-asunto kesällä käytössä 
0 ei loma-asunto. 

• loma -asuitematkeja 

40 

HKI 	TKU 	ESK 	VSK 	PSK 	ESM VSM PSM KOIW 
kuntaryhmä 	 MAA 

4-8 

SUORITE LOMA-ASUNNON OMISTUKSEN MUKAAN ERI KUNTARYHMISSÄ 
Pitkät matkat 

suorite 

3 loma-asunto ympäri vuoden käytössä 
0 loma-asunto kesällä käytössä 
Eli ei loma-asunto. 

HKI 	TKII 	ESK 	VSK 	PSK 	ESM 	VSM 	PSM 
kuntaryhmä 

Matkaluku ja suorite matkustusmando11jsuuk5I 

va ikuttavien taustatekijöiden mukaan 

Tu lotaso 

22 

Pitkien matkojen tekeminen lisntyi yleensä tulojen kas-

vaessa. Kahteen alimpaan tuloluokkaan (kuukausitulot alle 



1 
1 
1 

1 000 mk) kuuluvat tekivät keskimrin yhden matkan vii-

kossa, kun kahteen y1impn tuloluokkaan (kuukausitulot 

yli 3  000 mk) kuuluvat tekivät keskimrin yhden matkan 

kolmessa vuorokaudessa. 

Suorite lisntyi tulojen kasvaessa kuten matkalukukin. 

Erot vähiten ja eniten ansaitsevien vl i ll 	ol ivat kuiten- 

kin suhteellisesti suuremmat kuin matkaluvussa. Suorit- 

teessa tapahtui myös selvä hyppys siirryttess 	yiimpn 

tuloluokkaan, kun matkaluku sen sijaan oli toiseksi ylim- 

mss 	tuloluokassa vhn suurempi kuin y1immss 	tuloluo- 

kassa (kuva 	-9 ) 

Tulotason vaikutusta matkustamiseen trkaste1taessa on 

otettava huomioon, että tutkimuksessa kysyttiin perheen 

kokonaistuloja. Nin ollen tutkimuksessa samaan tuloluok-

kaan kuuluneiden henkilöiden kytettviss 	olevat tulot 

voivat olla hyvin erilaiset johtuen perhekoon vaihtelusta. 

Tmn vuoksi tutkittiin myös tulojen ja perhekoon yhteistä 

vaikutusta pitkien matkojen suorittamiseen (ks. kohta 

"tulot ja perheen koko") 



2 

Perheen koko 

Perheen koko näytti tutkimuksen perusteella yleensä vaikut-

tavan melko vhn pitkien matkojen tekemiseen. Matka- 

luku oli suurin 1i -5henkisiss 	perheissä ja pieneni sit- 

ten hieman 3 -  ja 6 henkisiss 	perheissä sekä vhn sel- 

vemmin, kun perhekoko oli alle kolme tai yli 6 henki lö 

(kuva 	-lo) Perheen koko vaikutti kuitenkin eri tavalla 
matkustamiseen riippuen henkilön työsskynnist. Ansio-

työssä olevilla matkaluku kasvoi perhekoon kasvaessa aina 

neljn henkeen asti, jonka jälkeen tapahtui pientä vhe- 

nemist. Perheenemnnill 	ja opiskelijoilla matkaluku oli 

suurimmillaan perhekoon ollessa 1 - 3 henkilöä ja matkaluku 

laski selvästi, kun perheenjsenten lukumr 	oli kuusi tai 

enemmän. ElkeIisten ja työttömien matkustaminen ei tut-

kimuksen mukaan nyttisi riippuvan perhekoosta. 

4-10 

MATKALUKU JA SUORITE PERHEEN KOON MUKAAN 
Pitkät matkat 

atkaliku 	 suorite 
40 	 - 	 40 

I matkaluku ( matkaa/ iii h..k.a x vrk 
suunta ( km / vrk ) 

30 	 --___________ 	 - - 	 30 

20 

10 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7- 
parhaan kuka 

Tulot ja perheen koko 

Tulojen ja perhekoon yhteisvaikutus pitkien matkojen 

tekemiseen oli aika epselv. Samaan tuloluokkaan kuulu-

vien matkaluku vaihteli melko vhn eri perheenkokoluokis-

sa, eikä matkaluku yleensä pienentynyt samassa tuloluokas-

sa perheen koon kasvaessa. Vasta perheenjsenten lukumrn 



25 

1 
ollessa yli kuusi henkilöd, tapahtui useimmissa tuloluokis-

sa selv 	vhenemist matkustamisessa. Toinen odotettu 

tulos oli se, että suurimmat matkaluvut esiintyivät kandes-

sa ylimmss tuloluokassa perhekoon ollessa yhdestä kolmeen 

henki lö. 

Ajokortin omistus 

Ajokortin omistaneilla sekä matkaluku että suorite olivat 

yli kaksi kertaa niin suuret kuin niillä, joilla ei ollut 

ajokortt ja: 

Ajokortin om. 	Matkaluku 	Suorite 

(matkaa/vrk) 	(km/vrk) 

on ajokortti 
	0,38 	 31,6 

	

1 	ei ajokorttia 
	0,15 	 11,8 

Auton omistus 

Ajokortin lisäksi auton omistus vaikutti matkustusmandol-

lisuuteen hyvin paljon, sillä yli puolet pitkistä matkois-

ta tehtiin henkilöautolla. Niiden henkilöiden, joilla oli 

kytettviss 	henkilö- tai pakettiauto, matkaluku olikin 

noin kolme kertaa niin suuri kuin henkilöiden, joilla ei 

ollut autoa kytettvissL Matkojen tekeminen riippui 

myös autojen lukumrst. Kun perheen kytöss oli kaksi 

autoa lisntyi matkaluku noin kolmanneksella yhden auton 

omistaviin verrattuna. Autojen mrn ollessa yli kanden 

ei matkaluku en 	lisntynyt, mutta suorite kasvoi hieman. 

Kytettviss 	olevia 	Matkaluku 	Suorite 

autoja 	 (matkaa/vrk) 	(km/vrk) 

	

1 	ei yhtn 	 0,13 	 12,0 
yksi 	 0,31 	 25,6 

	

1 	 kaksi 	 0,42 	 33,3 

	

• 	 useampia 	 0,40 	 36,5 

1 

1 



Ajokortin ja auton omistus 

Matkustusmandollisuus riippui oleellisesti sekä auton kyt-

tömandolliguudesta että ajokortin omistuksesta. Vähiten 

matkustivat henkilöt, joilla ei ollut ajokorttia eikä autoa 

kytettviss. Matkustaminen lisntyi ajokortittomilla-

km, kun kytettviss 	on auto. Ajokortin ornistavien hen- 

kilöiden matkustaminen suhteessa autottomiin lisntyi 

lähes kaksinkertaiseksi, jos hei ll 	oli yksi auto kytet- 

tvissn. Jos autoja oli kytöss 	kaksi kasvoi matkaluku 

vielä lähes puolella. Ajokortin omistavien ja kanden auton 

kytt5mandolljsuuden omaavien henkilöiden matkaluku oli 

yli nelinkertainen verrattuna niiden henkilöiden matkalu-

kuun, joilla ei ollut ajokorttia eikä auton kyttömandol-

1 isuutta (kuva 4-1 1 ) 

26 
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5 
ASUINPAIKKA JA PITKIEN MATKOJEN 

SUOR 1 TTAM 1 NEN 

5.1 

Matkaluku ja suorite 

Pitkien matkojen suorittamista eri osissa maata on tarkas-

teltu jo kohdassa 3.5 keskimrisen matkaluvun ja suorit-

teen osalta. Tss 	on käsitelty tarkemmin matkustamisen 

riippuvuutta varsinaisen asuinalueen sijainnista palvelui- - 

hin ja matkustusmandollisuuksiin nähden. Asuinpaikan vai-

kutusta matkojen tarkoitukseen ja kulkutapaan on ksite1ty 

kohdassa 7.1 ja 8.1. 

Etäisyys oman kunnan keskustasta 

Tutkimuksessa mukana olleista henki 16ist 	noin vi idennes 

asui enintdn kilometrin, neljännes yhdestä kolmeen kilo-

metrin ja kolmannes kolmesta kuuden kilometrin pss 	oman 

kuntansa keskustasta. Vain noin 3 °' asui yli 30 km:n pss 

oman kuntansa keskustasta. Sekä matkaluku että suorite on 

suurin, kun etäisyys oman kunnan keskustaan on yli 30 km. 

Etisyyden ollessa 1 - 30 km pitkien matkojen tekeminen 

vaihteli hyvin vhin. Sen sijaan alle kilometrin pss 

keskustasta asuvat tekivät pitkiä matkoja hieman enemmdn 

kuin 1 - 30 km pss 	asuvat (kuva 5-1). 
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Pitkien matkojen se1v 	lisntyminen etisyyden oman kunnan 

keskustaan kasvaessa yli 30:n kilometrin johtuu siitä, 

että tl1öin huomattava osa varsinkin työ- ja asiointimat- 

koista tulee yli 30 km:n pituisiksi, sillä nistmatkoista 

merkittv 	osa suuntautuu oman kunnan keskustaan. 

Etäisyys rautatie-ja lentoasemalta 

Rautatie- ja lentoaseman lhell 	asuvien matkustusmandolH- 

suudet junalla ja lentokoneella ovat paremmat kuin niistä 

kaukana asuvilla. Tutkimustulosten mukaan tni 	ei kuiten- 

kaan lisännyt matkustamisen 	mutta vaikutti huomat- 

tavasti kulkutavan valintaan (katso kohta 8.1). Sekä mat-

kaluku että suorite vaihtelivat melko vhn, kun etäisyys 

rautatie- tai lentoasemalle oli alle 30 km. Etisyyden 

ollessa yli 30 km matkaluku 1 isintyi noin puolella keski-

mrisest 	arvosta. Tst 	ei kuitenkaan voi tehdä sitä 

johtopt6st, että asuminen kaukana rautatie- tai lento- 

asemasta lisäisi pitkien matkojen tekemistä. Matkusta- 

misen 1 isys johtunee lhinn 	si itä, etti kaukana rautatie- 

ja lentoasemilta asuvilla henkilöill 	y1eens 	myös etsi- 

syydet omaan kuntakeskukseen ja ylemmnasteisiin keskuksiin 

ovat pitkät, jolloin tarve tehdä pitkUi matkoja 

kasvaa. Kuvassa 5-2 on esitetty matkaluku ja matkustussuo-

rite riippuen asuinpaikan etisyydest 	lhimmlle rautatie- 

asemalle. 
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Etäisyys lhimpn kaupunkiin 

Aiemmin on jo käynyt ilmi, että maalaiskunnissa asuvat hen-

kilöt tekivät keskimrin enemmän pitkiä matkoja kuin 

kaupungeissa ja kauppaloissa asuvat. Maalaiskunnissa asu-

vien matkoista y1eens 	huomattava osa suuntautui lhimpn 

kaupunkiin, joten sen etiisyys vaikutti pitkien matkojen 

suorittamiseen. Kun etäisyys kaupunkiin oli kolmestakym- 

menest 	viiteenkymmeneen kilometriin oli matkaluku lähes 

kaksinkertainen verrattuna siihen, jolloin etäisyys kau-

punki in oli alle 30 km. Etisyyden kasvaessa yli 50 km:n 

matkaluku laski selvästi ja kun etäisyys oli yli 100 km:i, 

laski matkaluku samalle tasolle kuin se oli etisyyden 

ollessa alle 30km. 

Et. 	lhimpn 	kau- Matkaluku Suorite 
pj kun 	___________ rnatk/ vrk km / v rk 

Alle 	30 	km 0,25 19,0 

30 	- 	49 	km 0,43 25,0 

50 	- 	99 	km 0,29 20,2 

100 	- 	km 0,24 20,4 

5.2 

Matkan pituus ja kesto kuntaryhmittin 

Pohjois-Suomen kaupungeissa asuvien matkojen keskipituus 

oli suurin, noin 116 km, mikä oli noin puolta suurempi 

kuin koko maan keskiarvo (83 km). Yleensäkin kaupungeissa 

tai kauppeloissa asuvilla matkojen keskipituus oli suurem-

pi kuin maalaiskunnissa asuvilla. Matkat olivat 1yhyimmt 

Etelä-Suomen maalaiskunnissa ja myös Pohjois-Suomen maa-

laiskunnissa asuvilla matkojen keskipituus oli alle maan 

keskiarvon (kuva 5-3). 

Matkojen pituus vaihteli kuntaryhmittin siten, että kau-

pungeissa ja kauppaloissa asuvi1la suurin osa pitkisti 

matkoistaoli 50- lOOkm:npituisiajamaalaiskunnissa 

30-50 km:n pituisia. Helsingin ympiristöss 	ja Pohjois- 

Suomen kaupungeissa asuvat tekivät yli 200 km:n pituisia 

matkoja noin kaksi kertaa niin paljon kuin koko maassa 

keskimrin (kuva 5-4). 
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Kuntaryhmien jirjestys matkan keston perusteella oli sama 

kuin matkan pituuden perusteella. Matkan kesto vai htel i 

kuitenkin selvästi vhemmn kuin matkan pituus, mikä joh-

tui siitä, että keskipituudet olivat kaupungeissa asuvien 

tekemill 	matkoilla suuremmat kuin maalaiskunnissa asuvien 

tekemi 1l 	matkoilla (kuva 5_L,) 	Nopeuksissa esi intyvt erot 

johtuivat puolestaan pasiassa siitä, että maalaiskunnissa 

asuvat kyttivt muita useammin matkustamiseen linja-autoa, 

jolla suoritettujen matkojen keskinopeus oli noin 15 km/h 

pienempi kuin henkilöautolla tai junalla suoritettujen mat-

kojen (ks. kohta 3.3). Samaan suuntaan vaikuttaa lisäksi 

se, että kaupungeissa asuvat tekivät lentokoneella ptki 

matkoja suhteellisesti noin kymmenen kertaa enemmän kuin 

maalaiskunnissa asuvat. 

5-3 

MATkOJEN KESKIPITUOS JA -kESTO KUNTARYHMITTÄIN 
Pitk3t matkat 

pituus km 	 kusto min 

- 
- 

1 i• i.iu . • 

u ;• utu u i;-UøUI. uiuuui 
NI 	TKU 	ESK 	VSK 	PSK 	ESM 	VSM 	PSM 

5-4 

MATKOJEN PITUUDEN SUMMAKAYRÄT KUNTARYHMITTÄ IN 
Pitkät matkat 

5o ____ 

!' 	ii 
matka. pituus km 

D 
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1 
1 	6 

KESKUSVERKKO JA PITKIEN MATKOJEN SUORITTAMINEN 

Keskusjrjeste1m 	koostuu keskuksista ja niiden vaikutus- 

alueesta. Keskuksella tarkoitetaan tss 	taajamaa, johon 

on keskittynyt erilaisia palveluja. Vaikutusalueella tar -

koitetaan sitä aluetta, jolta palvelusten noutaminen suun-

tautuu ko. keskukseen. Keskukset muodostavat tasoittain 

jrjestelmn, jossa keskukset on palveluvarustuksensa ja 

vaikutusalueen vestömrn suuruuden perusteella jaettu 

erilaisiin ryhmiin, joita kutsutaan keskusluokiksi. 

Keskusten 	luokittelu 	eri 	keskusluokki in 	suoritetaan 	sis- 

I asiainministeriön 	antamien ohjeiden 	mukaisesti 	ja 	koko 

maan 	trkeimmt 	keskukset ksittv 	luokittelu 	on 	suoritet- 

1 
tu 	vuosien 	1973/197 1+ 	vaihteessa. Pluokjtuksessa 	luoki- 

tusperusteena on 	palvelusten monipuolisuus, 	yleensä 	tiet- 

tyyn 	luokkaan 	psemiseksi edellytetn, 	että 	keskuksessa 

1 on 	vhintn 	puolet 	ko. 	tasolle kuuluvista 	palveluista. 

Tgg 	keskusluokituksessa koko 	maan 	keskusten 	jakautuminen 

eri 	luokki in 	on 	seuraavan taulukon 	mukainen. 

Keskusluokka Keskusten 	1ukumr 	1973 I Pkaupunkikeskus 	(A) 

Valtakunnanosakeskus 	(B) 1+ 1 Maakuntakeskus 	(c) 11+ 

Kaupunkikeskus 	(D) 41 

1 Kuntakeskus 	(E) 229 
Paikalliskeskus 	(F) 635 

1 924 

I Tss tutkimuksessa 	keskusluokka 	on 	kuitenkin 	mrite1ty 

aina kunnan 	keskustan 	keskusluokan perusteella, 	ja 	keskuk- 

1 
sella 

että 

tarkoitetaan 	koko 	kuntaa. 	Näin on 	menetelty 	siksi, 

kysymyslomakkeessa 	lähtö- ja mrpaikat 	kysyttiin 

vain kunnan 	tarkkuudella. 

1 

1 
1 
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I 	Keskusten vilisi 	ja haja-asutusalueilta keskuksiin suun- 
1) 

tautuvia matkoja on tarkasteltu erillisess 	raportissa. 

Myös tiss. pitkien matkojen analysoinnissa katsottiin hyö-

I 	dylliseksi tarkastella pitkien matkojen riippuvuutta kes- 

kusjrjeste1mst. Keskusjrjestelmn avulla pyritn saa- 

maan lisvalaistusta matkaluvun alueelliseen vaihteluun, 

1 	matkojen pituuden vaihteluun ja erikoisesti matkojen tar- 

koituksen riippuvuuteen asuinkunnan keskusasemasta sekä 

1 	matkojen suuntautumisesta eri tasoisiin keskuksiin. 

I 6.1 

Asuinkunnan 	keskusluokka 

- Asuinkunnan 	palveluvarustuksen 	monipuolisuus 	pienent 	pal- 

veluiden 	noutotarvetta 	muista 	kunnista 	ja 	siten 	pitkiä 

1 palveluiden 	noutomatkoje joudutaan 	tekemn 	sitä 	vhemmn 

mitä 	korkeampi 	on 	asuinkunnan 	keskusluokka. 	Ostos- 	ja 

1 asiointimatkat 	sekä 	osa 	vapaa-ajan 	matkoista 	(keskuksissa 

sijaitseviin 	laitoksiin, 	kuten 	uimahalleihin, 	elokuvateat- 

1 tereihin 	ja 	ravintoloihin 	suuntautuvat 	matkat) 	muodostavat 

siten 	alhaisen 	palveluvarustuksen 	tarjoavissa 	kunnissa 

I suuremman 	osuuden 	kaikista 	pitkistä 	matkoista 	kuin 	korkean 

palvelutason 	omaavissa 	kunnissa. 	Myös 	pitkiä 	työmatkoja 

joutuvat 	alemmissa 	keskuksissa 	asuvat 	y1eens 	tekemn 

I enemmän 	kuin 	y1emmiss 	keskuksissa 	asuvat, 	si1l 	työpaikka- 

omavaraisuus 	on 	suurissa 	keskuksissa 	suurempi 	kuin 	pienis- 

1 s 	ja 	haja-asutusalueella. 	Osa 	vapaa-ajan 	matkoista 	on 

puolestaan 	sellaisia, 	että 	ne 	tulevat 	y1eens 	sitä 	pitem- 

1 miksi 	mitä 	korkeampi 	on 	keskuksen 	keskusluokka 	(esim. 	loma- 

asuntomatkat) 

Matkaluku 	ja 	matkustussuorite 

Pitkien matkojen tekeminen lisntyi lievästi koko ajan 

keskusluokan laskiessa, mikä onkin odotettua edel1 	esitetyn 

1 
1) Henkilöliikennetutkimus: Eritasoisten keskusten v1inen 

liikenne, TVH 713 18 1  Helsinki 1977 
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1 
perusteella. Pkaupunkikeskuksessa matkaluku oli noin 

puolta pienempi kuin paikalliskeskuksissa. Matkustussuo-

rite sitävastoin pysyi lähes samana kaikissa keskusluo-

kissa, joten matkanpituudet kasvavat keskusluokan kohoa-

misen myötä, kuten myöhemmin on esitetty (ks. kohta 	"mat- 

kojen pituus"). Matkaluku ja matkustussuorite 

keskusluokan mukaan on esitetty kuvassa 6-1. 

6-1 

MATKALUKU JA MATKUSTUSSUURITE ASUIN KUNNAN KESkUSLUOKAN MUKAAN 
Pitkit matkat 

matka.' 100 henkeä vrk 	 km/vrk 
40 

30 

20 

10 

A 	 0 	 C 	 0 	 E 	 F 
asuinkunnan keskualuokka 

Matkojen tarkoi tus 

I 	
Tarkasteltaessa matkojen tarkoitusjakaumaa eri keskusluo- 

kissa on nhtviss 	kaksi ryhm, joiden vl inen ero on 

hyvin selvä, mutta joiden sisll 	erot tarkoitusjakaumassa 

1 	ovat melko pienii (kuva 6-2). 

1 Kunnan keskusluokan 	ollessa 	vhintin maakuntatasoinen 

(C-A) oli 	vapaa-ajan 	matkojen 	osuus 	kaikista pitkistä 	mat- 

koista noin 	puolet. 	Kun 	kunnan 	keskusluokka oli 	korkeintaan I kaupunkitasoinen (D-F) 	oli 	vapaa-ajan matkojen 	osuus 	kai- 

I 
kista matkoista 	noin 	kolmannes. 	Erot olivat 	suurimmat 	loma- 

asuntomatkojen kohdalla, 	joiden 	osuus pkaupunkikeskuk- 

sessa asuvien 	tekemistä 	matkoista 	oli lähes 	neljännes, 	kun 

1 se 	oli kuntakeskuksissa 	asuvilla 	vain kolme 	prosenttia. 

1 
1 
1 
1 

II 
ii 
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Myös ostos- ja asiointimatkojen osuus vaihteli hyvin suu-

resti . Näiden matkojen osuus oli vhintn maakuntatason 

keskuksissa asuvi 1 la noin 5 °, kun vastaava osuus oli yli 

15 ° kunta-ja paikallistason keskuksissa asuvilla. 

iIL11IIIIIIIL1'1 
i!IuIJiIIIi 
Matkaluku työ- sekä ostos- ja asiointimatkojen osalta kas-

voi selvästi keskusluokan laskiessa. Erityisen se1v 	1isys 

tapahtui siirryttess 	kaupunkikeskuksista (D) kunta- ja 

paikalliskeskuksiin (E-F). Pitkiä työmatkoja tehtiin E- ja 

F-luokan keskuksissa lähes kolme kertaa niin paljon kuin 

pkaupunkikeskuksessa sek ostos- ja asiointimatkoja noin 

viisi kertaa enemmän. Vapaa-ajan matkoja tehtiin eniten 

A- ja B-tason keskuksissa, mutta erot eri keskusluokkien 

v1 1 11 	olivat melko pienet. Muiden matkojen matkaluku 

kasvoi keskusluokanlaskiessa (kuva 6-3). 



_w 

i 	 ____ 	 - 	 1! 

::. 1. hill Ii JII d iirihionui_411i_11 .—.—.— -.--.__.--u 
.rrtn 	i i'rnrnrnii 

Matkojen pituus 

Matkojen keskipituus kasvoi 67 - 126 km:iin asuinkunnan 

keskusluokan kohotessa paikalliskeskuksesta pkaupunki-

keskukseksi (kuva 6-4). Tm 	johtui siitä, että korkeam- 

missa keskuksissa vapaa-ajan matkojen osuus kaikista pit- 

kist 	matkoista oli selvästi suurempi kuin alemmissa kes- 

kuks.issa ja vapaa-ajan matkat olivat pidempi 	kuin muut 

matkat (katso kuva 9-1). 

6-4 

MATKAN KESKIPITUUS ASUNKUNNAN KESKUSLUOKAN MUKAAN 
Pitkät matkat 

km 

* 	1 	C 	0 	E 	F 	Kesk. 
asuinkunnan keskusluokki 

35 
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6.2 

Mrkunnan keskus luokka 

Matkan tarkoitus 

Kaikista pitkistä matkoista tehtiin kuntatason keskuksiin 

yli kolmannes, maakunta-, kaupunki- ja paikail istason kes-

kuksiin noin 15 °, kuhunkin sekä pikaupunki- ja valtakun-

nanosakeskuksjin noin 9 . Joidenkin matkojen suuntautuminen 

poikkesi kuitenkin hyvin paljon tst 	keskimrisest 

jakautumasta. Loma-asuntomatkoista yli puolet tehtiin kunta-

tason keskuksiin ja noin kolmannes paikallistason keskuk-

sun. Työmatkoista tehtiin pkaupunkikeskukseen noin 17 *, 

kun sen osuus kaikista matkoista oli vain 9  ?. Ostos- ja 

asiointimatkat suuntautuivat muita matkoja enemmän D-F-

tasoisiin keskuksiin, joiden yhteinen osuus kaikista nist 

matkoista oli noin 60 	(kuva 6 - 5) 

F 
OL 	 ;•:; 	 g:•::•:• 	 : 

	

ty1 	tydas. 	ostos 	loma-.,. 	virkistys 	vierailu 	muut 	kesk. 

Tarkastelemalla saapuvien matkojen tarkoitusjakaumaa k.nkin 

keskusluokan osalta saadaan kuva erilaisten matkojen merki- 

tyksest keskusluokittain (kuva 6-6). Pkaupunkikeskukseen 



(Helsinkiin) tehdyistä pitkistä matkoista lähes puolet oli 

työ- tai koulumatkoja. Työmatkojen suuri osuus johtuu osit-

tain siitä, että ostos- ja asiointimatkoja tehdn Helsin-

giss paljon työmatkojen yhteydessä. Tutkimuksessa kullekin 

matkalle on kuitenkin voitu maarittaa vain yksi tarkoitus 

IIIII 	IIIII 	IIIII IIllI 	IIIO 	HH 

.III!i;u 
Matkan pituus 

Ylempien keskusten vaikutusalueiden vest6pohjat ovat 

suuremmat kuin alempien ja myös vaikutusalueen laajuus 

on yleensä sitä suurempi mitä korkeampi keskuksen keskus- 

luokka on. Kuitenkin esimerkiksi Pohjois-Suomen kuntata-

soisten keskusten vaikutusalueet ovat pinta-alaltaan suu-

remmat kuin monien kaupunkikeskusten vaikutusalueet Etelg-

Suomessa. Matkan pituus mrpaikan keskusluokan mukaan 

kuvaa siten eritasoisten keskusten vaikutusalueen laajuut-

ta (kuva 6-7) 



6 - 7 

MATKOJEN KESKIMÄARÄINEN PITUUS MÄÄRÄKUNNAN 
KESKUSLUOKAN MUKAAN 
Pitkit matkat 

km 

A 	B 	C 	0 	E 	F 
mairlkunuian keskusluokka 

Matkojen keskipituus kasvoi selvästi mrkunnan keskusluo-

kan kohotessa. Paikallis- ja kuntatason keskuksiin suun-

tautuvien matkojen keskipituus oli noin 70km, kun valta-

kunnan osa- ja pkaupunkikeskukseen suuntautuvien matkojen 

keskipituus oli yli 100 km. 

Matkojen keskipituutta on tarkasteltu myös erikseen työ-, 

työasiointi- sekostos- ja asiointimatkojen osalta. Tar-

kasteluun ei ole otettu mukaan vapaa-ajan ja muita matkoja, 

sillä niiden pituuden tarkastelu keskusluokan mukaan ei 

ole mielekst. 
1) 
 Työmatkat on otettu mukaan, vaikka nii- - 

den pituus ei kuvaa keskusten vaikutusalueen laajuutta 

samalla tavoin kuin ostoS- ja asiointimatkojen pituus. 

Tiettyyn keskukseen suuntautuvat työmatkat ovat kuitenkin 

yleensä sitä pitempi 	mitä korkeampi on keskuksen keskus- 

luokka. 

1) Vapaa-ajan matkoista suuri osa suuntautuu kuntien 

keskustojen ulkopuolelle, mutta tssd tutkimuksessa 

mrpaikan keskusluokka on aina mritelty mrkun-

nan keskustan perusteella. 

38 
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Seuraavassa tauukossa on esitetty em. matkaryhmien keski- - 

pituudet mrkunnan keskusluokan mukaan. 

Märikunnan 

keskus uokka 

Pkaupunki keskus (A) 

Vai takunnankeskus (B) 

Maakuntakeskus (c) 
Kaupunkikeskus (D) 

Kuntakeskus (E) 

Pajkalljskeskus (F) 

Kesk imr in 

Keskukseen tehtyjen matkojen keskipituus 

Työmatkat Työasiointi- Ostos- 	ja 

matkat as.matkat 

65 175 112 
86 115 85 
67 113 67 

65 92 60 
58 76 58 

57 71 66 
6L 102 69 
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MATKOJEN TARKOITUS 

Matkojen tarkoitustal) on käsitelty suppeasti jo kohdassa 

3.2 sekä tarkoituksen riippuvuutta keskusjrjeste1mst 

edel1isess 	kappaleessa. Tss on tarkasteltu matkojen 

tarkoitusta kuntaryhmittin ja riippuen etisyydest 	oman 

kunnan keskustaan sekä matkustajan sosioekonomisen taustan 

mukaan. 

7.1 

Matkojen tarkoitus asuinpaikan mukaan 

kuntaryhmi tti n 

Pitkistä matkoista suurin osa oli työmatkoja, kun tarkoitus 

on jaolteltu seitsemn eri ryhmn. Työmatkojen osuus oli 

noin neljännes, vierailumatkojen viidennes ja matkaryhmn 

muut vhn alle viidennes. Matkojen tarkoitusjakaumassa 

esiintyivät suurimmat erot eri kuntaryhmien vlil1d loma-

asuntomatkojen sekä ostos- ja asiointimatkojen osuudessa. 

Kaupungeissa ja kauppaloissa asuvilla oli loma-asuntomat--

kojen osuus kaikista pitkistä matkoista noin kandeksan-

kertainen maalaiskuntiin verrattuna. Helsingissä ja sen 

yr1pristöss 	asuvifla loma-asuntomatkoja oli noin viidennes 

LO 

1) tarkoituksen mrittely on esitetty kohdassa 3.1 

sivulla 	8. 
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kaikista matkoista, kr Etelä- ja Pohjois-Suomen maalais-

kunnissa niiden osuus oli alle kaksi prosenttia. Maalais-

kunnissa asuvilla ostosrnatkojen osuus oli noin kaksinker-

tainen kaurungeissa ja kauppaloissa asuviin verrttuna 

(kuva 7-1). Myös työmatkojen osuus kaikista pitkistä mat-

koista oli maalaiskunnissa suurempi kuin kaupungeissa lu-

kuunottamatta Etelä-Suomen kaupunkeja. 

m 	" IIH 	llH IIIII 
= = = = = - 

.uuuiuIi 
Kokonaismatkaluku eri kuntaryhmiss 	vaihteli melko vhin 

(ks. kuva 3-10). Matkaluvussa  tarkoituksenl) mukaan oli 

sen sijaan huomattavia eroja eri kuntaryhmien vlill, 

kuten jo edel1 	esitetystd matkojen tarkoitusjakaumasta 

voi pitell. 

Suurimmat erot esiintyivät kaupunkien ja maalaiskuntien 

v1ill 	ja erityisesti ostosmatkojen lukumrss. Pitkiä 

ostosmatkoja tehtiin maalaiskunnissa noin kolme kertaa 

niin paljon kuin kaupungeissa. Pitkin työmatkoja tehtiin 

vähiten Helsingin ja Turun kuntaryhmiss 	sekä eniten 

1) matkan tarkoitusta on tiss 	käsitelty suppeamrn: ryhmit- 

telyn perusteella (14 luokkaa) 



Eteli-Suomen maalaiskunnissa. Etelä-Suomessa rny6s kaupun-

geissa asuvat tekivät pitkiä työmatkoja noin kaksi kertaa 

niin paljon kuin Helsingin ja Turun kuntaryhmiss asuvat. 

Vapaa-ajan matkojen lukumr eri kuntaryhmiss 	ei eronnut 

kovin paljon. Vapaa-ajan matkoja tehtiin eniten Helsinqin 

ja Turun kurtaryhmiss 	sekä vähiten Pohjois-Suomessa 

(kuva 7-2) 

7.2 

Matkojen tarkoitus matkustajan sosioekonomisen 

taustan mukaan 

Sukupuoli ja ik 

Miesten ja naisten vlill 	esiintyi matkojen tarkoitusja- 

kaumassa eroja lhinn 	työmatkoissa sekä vierailumatkoisa. 

Miesten tekemistä matkoista noin 40 	oli työ- tai työ- 

asiointimatkoja, naisilla vastaava osuus oli noin 23 	. 

Vierailumatkojenosuus oli miehillä noin l5ja naisilla 

noin 25 ° (kuva 7 - 3). On kuitenkin syytä huomata, että 

miehet tekivät myös vierai lumatkoja yhtä paljon kuin nai-

set, sillä kokonaismatkaluku oli miehillä yli 50 	suu- 

rempi kuin naisilla. 
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Matkan 

tarkoi tus 

Työmat ka t 

Työas .matkat 

Ostos- ja asiointimatkat 

Loma-asuntomatkat 

Vi rkl stysmatkat 

Vierailumatkat 

Muut matkat 

Yh teens 

Matkaa/v rk 

Miehet Naiset 

0,091 0,036 

0,037 0,003 

0,036 0,031 

0,023 0,018 

0,024 0,015 

0,052 0,051 

0,052 0,038 

0,317 0,192 

Kesk imr i n 

0,06 

0,021 

0 ,033 

0,021 

0,020 

0,052 

0,046 

0,253 

Nuorinta ik1uokkaa lukuunottamatta oli yleisin matkaryhmi 

työmatkat. Työasiointimatkojen osuus kasvoi voimakkaasti 

in lisntyess 	aina 50 vuoteen asti. Ostos- ja asiointi- - 

matkoja tekivät suhteellisesti eniten yli 40-vuotiaat ja 

myös loma-asuntomatkojen osuus oli yli 40-vuotiailla kaksi 

kertaa niin suuri kuin 20 - 30 -vuotiailla. Virkistysmatko-

jen osuus oli suurin nuorimmissa ik1uokissa (kuva 7 - 3). 

!iiiiiflIuIINOI11 I!Mi"IU.•. 
•=— Hill 	- = 	11111 	-. 

-= 
===-=___ 

==— 
uUIIIV- 
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Työsskynti ja toimiala 

Työmatkojen osuus kaikista matkoista oli suurin kodin ulko-

puolella työsskyvil1 	ja toiseksi suurin opiskelijoil- 

ia. 	Muilla ryhmill 	työmatkojen osuus oli alle 10 	kai- 

kista matkoista, mutta ostosmatkoja he tekivät suhteellises-

ti kaksi kertaa niin paljon kuin opiskelijat ja kodin ulko-

puolella työsskyvt (kuva 7 - +). 

7-4 

MATKOJEN TARKOITUS HENKILON TYÖSSÄKÄYNNISTÄ RIIPPUEN 
Pitkät matkat 

100 

751 

::•:: 

ostos, 

7 
asiointi 

50 .- - 	- - 	loma - as. 

- - Eii virkistys 

vierailu = 

maat matkat 

ans.kod. ansiot. perii. 	opis. eläke- 	keski- 
uhkop. kotona emäntä 	keUla unen 	märis 

Pitkien matkojen tarkoitusjakauma eri toimialoilla työsken-

te1evill 	ei yleensä eronnut kovin paljon. Keskimrises- 

t 	tarkoitusjakaumasta erosi eniten maa- ja metstaloudessa 

sekä rakennustoiminnassa työskentelevien tekemät matkat. 

Maa- ja metstaloudessa työskentelevill 	ostos- ja 

asiointimatkojen osuus oli kaksi kertaa keskimgrist 

suurempi ja loma-asuntomatkojen osuus alle kolmasosa kes- 

kimrisest. Rakennustoiminnassa työskerttelevill 	työ- 

matkojen osuus kaikista matkoista oli lähes puolet, ostos- 

ja asiointimatkoja he tekivät noin puolet keskimrisest 

arvosta (liitetaulukko 1). 

i) Työmatkat ksittvt tss 	tutkimuksessa myös koulu- 
ja opiskelumatkat 
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Kou 1 utus 

Erilaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden matkojen tar-

koitukset erosivat melko vhn toisistaan. Eniten vaihte-

lua esiintyi työasiointi- ja loma-asuntomatkojen osuudessa. 

Akateemisen loppututkinnon suorittaneilla työasiointimat-

kojen osuus kaikista pitkistä matkoista oli noin 15 	, 

kun enintn keskikoulun suorittaneilla vastaava osuus oli 

3 - 8 	. Akateemisen koulutuksen saaneilla myös loma- 

asuntomatkojen osuus oli noin puolta suurempi kuin muilla 

ryhmi 1 l 	(kuva 7-5) 

7-5 

MATKOJEN TARKOITUS HENKILÖN KOULUTUKSESTA RIIPPUEN 
Pitkit matkat 

:: 	 .111.:. 15 

50 loma-as. - 	. - 	= - - = virkistys 

vierailu 
25 = 

::::::::: 

= = 
:-:-:-:-: 

- - •• 

muut matkat 

- 
keski- 
- ..-... 

kansak.. kansa- akat. 	opisto- 	keakik.. 
lopput. 	tutk. am.koulu koulu am.koulu koulu 

Perheen koko ja tulotaso 

Aiemmin on jo tul lut esille, että perheen koko ei sanot-

tavasti vaikuta kokonaismatkalukuun. Myös matkojen tar-

koitusjakauma oli melko samanlainen riippumatta perheen 

koosta 

Tulotason kohotessa matkustusmandoll isuudet paranevat. 

Perheen tulojen lisntyess 	kasvoikinkokonaismatkaluku 
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selvästi (katso kuva 4-9),  mutta matkojen tarkoitusjakauma 

oli melko samanlainen eri tuloluokissa (kuva 7-6). Työ-

asiointi- ja loma-asuntomatkoja tekivät ylimpiin tuloluok-

kun kuuluvat kuitenkin se1vsti enemmn kuin alimpiin 

tuloluokkiin kuuluvat. 

- __ = = - = - = 

Ajokortin omistus 

Ajokortin omistavilla oli työasiointimatkojen osuus kai- - 
kista matkoista noin kymmenkertainen verrattuna ajokor-

tittomiin. Myös työmatkojen osuus oli ajokortin omista- 

villa yli puolta suurempi kuin ajokortittomilla. Ajokor-

tittomilla oli puolestaan vapaa-ajan ja muiden matkojen 

osuus suurempi. Ajokortin omistavat tekivät kuitenkir 

kaikkia matkoja enemmän kuin ajokortittomat, sillä koko-

naismatkaluku oli ajokortin omistavilla yli kaksi kertaa 

suurempi 
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Matkan tarkoitus 

työma tka t 

työasiointimatkat 

ostos- ja asioin-

t imatkat 

oma-asun toma t ka t 

virkistysmatkat 

vierai lumatkat 

muut matkat 

Tarkoitusjakauma Matkaa/vrk 

Ajok. 	Ei ajok. Ajok. 	Ei ajok. 

28 	17 	0,106 	0,026 

11 	1 	0,046 	0,001 

12 14 0,045 0,021 

8 9 0,030 0,013 

7 9 0,026 0,014 

18 26 0,068 0,039 

15 214 0,057 0,036 

100 100 	9 0,378 0,150 

Auton omistus 

Auton omistus vaikutti melko vhn matkojen tarkoitusja-

kaumaan, lukuunottamatta työasiointimatkoja ja työmatkoja. 

Näiden matkojen osuus kaikista matkoista oli autoll isi 1 la 

suurempi ja myös autojen 1ukumrn 1isntymrien yhdest 

kahteen vaikutti samaan suuntaan. 

Matkan tarkoitus 

työmat ka t 

työas joi nt imatkat 

ostos- ja asiointimatkat 

loma-asuntomatkat 

vi rkistysmatkat 

vierai lumatkat 

muut matkat 

Perheen kytöss 	olevia 

henki löautoja 

ei 	yhtn yksi 

23 24 

14 9 

11 13 

7 9 

7 8 

25 20 

24 17 

100 100 	° 

kaksi 

33 

11 

11 

7 

9 

13 

16 

100 
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PITKIEN MATKOJEN KULKUTAPA 

8.1 

Kulkutapa matkustajan asuinpaikan mukaan 

Kunta ryhmä 

Henkilöautoa käytettiin eniten pitkien matkojen tekemiseen 

Pohjois-Suomen kaupungeissa ja V1i-Suomen maalaiskunnissa, 

joissa asuvat tekivät matkoistaan noin ne1j. viides-

osaa henkilöautolla. Ete1-Suomen kaupungeissa ja maa-

laiskunnissa tehtiin pitkistä matkoista henkilöautolla 

noin 70*. Maalaiskunnissa käytettiin linja-autoa se1vsti 

enemmän kuin kaupungeissa, erityisesti Etelä-Suomen maa-

laiskunnissa asuvat matkustivat paljon linja-autolla. Kau-

pungeissa ja kauppaloissa asuvat tekivät puolestaan junalla 

noin kaksi kertaa niin paljon matkoja kuin maalaiskunnissa 

asuvat lukuunottamatta Pohjois-Suomen kaupunkeja, joissa 

junan käyttö ji alle koko maan keskiarvon. Myös lentoko-

neen osuus eri kulkutavoista oli kaupungeissa moninkertai- - 
nen maalaiskuntiin verrattuna, erityisesti Helsingissä ja 

Pohjois-Suomen kaupungeissa. Takseja käytettiin Pohjois- 

Suomen maalaiskunnissa noin kolme kertaa niin paljon kuin 

koko maassa keskimrin (kuva 8-1). 

= = = = = = = - - - - - - 

lifihil. 
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Etisyys rautatie- ja lentoasemalta 

Etäisyys rautatieasematle vaikutti huomattavasti kulku- 

tavan valintaan. Autoa omistamattomilla etisyyden vaiku-

tus oli suurempi kuin auton omistavilla. Aivan rautatie-

aseman lhel l 	(alle 1 km) asuvat autottomat tekivät yl i 

kolmasosan matkoista junalla. Kun etäisyys kasvoi yli 

yhden kilometrin väheni junan osuus alle viidenneksen ja 

etisyyden kasvaessa yli kuuden kilometrin alle kymmenes- 

osaan kaikista matkoista. Junan osuuden vhentyess 	lisn- 

tyi linja-autolla ja osittain myös henkilöautolla tehty- 

jen matkojen osuus (kuva 8-2) 

Auton omistavilla etäisyys rautatieasemalle ei vaikuttanut 

kulkutavan valintaan yhtä paljon kuin autoa omistamatto-

milla. Kuitenkin aivan rautatieaseman lhell 	asuvat auton 

omistavat kyttivt junaa suunnilleen yhtä paljon kuin 

yli 6km pss 	rautatieasemalta asuvat autottomat. 

Lentoaseman läheinen sijainti lisäsi lentokoneen kytt6 

pitkien matkojen tekemisessä. Lentoaseman sijainti vai-

kutti kuitenkin huomattavasti vhemmn lentokoneen kyt-

töön kuin rautatieaseman sijainti junamatkojen tekemiseen. 

8-2 

KULKUTAPAJAKAUMA RIIPPUEN MATKUSTAJAN ASUINPAIKAN 
ETÄISYYDESTÄ RAUTATIFASEMALLE JA AUTON OMISTUKSESTA 
PitkUt matkat 

juna 
0,5 0.3-1 13 	3-6 6-10 10-13 13.30 3O 

ks 

muut 

linja-auto 

0.3 0,3-1 13 36 6-10 1015 1530 30 

etkisyys rautstiussmalls km 
Ei AUTOA ON AUTO 

'1 



50 

8.2 

Kulkutapa matkan tarkoituksen mukaan 

Matkan tarkoitus vaikutti aika vhn kulkumuodon valintaan. 

Saman kulkumuodon osuus eri matkantarkoitusryhmiss 	vaih- 

teli alle viisi 	-yksikkö, jos tarkastelusta jtetn 

pois ryhmä "muut matkat". Selvin ero esiintyi kulkumuo-

doilla: henkilöauton kuljettaja ja henkilöauton matkusta-

ja. Työmatkoista lähes 60 9, ostos- ja asiointimatkoista 

puolet ja vapaa-ajan matkoista hieman yli i0 	tehtiin 

henkilöatuon kuljettajana. Henkilöauton matkustajana teh-

tyjen matkojen osuus kasvoi kuitenkin suunnilleen saman 

verran kuin kuljettajana tehdyt matkat vhenivgt, joten 

kaikkien henkilöautomatkojen osuus pysyi vlill 	76 - 79 

em. tarkoitusryhmiss. Henkilöauton käyttö oli selvästi 

vhisemp 	matkaryhmss 	muut matkat (n. 60 	) , joilla 

puolestaan käytettiin linja-autoa ja junaa enemmän kuin 

työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla (kuva 8-3). 

8-3 

KULKUTAPAJAKAUMA MATKAN TARKOITUKSEN MUKAAN 
Pitkät matkat 

till flfl muut 

juna 

1 linja auto 

= -- 

Na, 

so ::::::::: - 	- :1: matkustaja 

25 No 
kuljettaja 

L 
työ ostoa vapaa ,  muut 

asiointi aika 
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8.3 

Kulkutapa matkan pituuden mukaan 

Matkan pituus vaikuttaa kulkutavan valintaan huomattavasti. 

Henkilöauton käyttö oli y1eisint 	matkan pituuden ollessa 

50 - 99 km, jolloin lähes neljä viidenosaa matkoista teh-

tiinhenkilöautolla. Yli 300 km:n pituisistamatkoista 

tehtiin henkilöautolla alle puolet. Linja-autolla tehtyjen 

matkojen osuus oli suurimmillaan alle 50 km:n matkoilla 

(noin viidennes kaikistamatkoista). Yli 150 km:n pitui- 

sista matkoista tehtiin linja-autolla en 	noin kymmenes- 

osa. Junan ja lentokoneen käyttö lisintyi matkan pituuden 

kasvaessa. Junan osuus lisntyi voimakkaasti, kun matka 

oli yli 150 km pitk 	ja lentokoneen, kun matkan pituus oli 

yli 300 km (kuva 8-1+). 

Kulkutapaa on tarkasteltu myös yhdessä matkan pituuden ja 

tarkoituksen kanssa. Eri kulkutapojen osuudet silyvt 

suunnilleen samansuuruisina eri tarkoitusryhmiss, kun 

matkan pituusluokka on sama. Tst 	voi ptell, että 

kulkutapa mrytyy enemmän matkan pituuden kuin matkan 

tarkoituksen mukaan (liitetaulukko 2). 
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8.3 

Kulkutapa matkustajan sosioekonomisen taustan 

mukaan 

Eri kulkutapojen kyttömando11isuudet ovat hyvin erHaiset 

rHppuen lhinn ajokortin ja auton omistuksesta. Näiden 

tekijöiden lisäksi kulkutavan valintaan vaikuttavat mm. 

tulotaso ja perheasema. 

Ajokortin ja auton omistus 

Ajokortin omistavat tekivät yli ne1j 	vHdesosaa kaikista 

matkoistaan henkilöautolla joko kuljettajana tai matkus-

tajana. Ajokortittomat tekivät puolet matkoistaan henkilö-

auton matkustajana. Ajokortittomuus lis 	voimakkaasti 

linja-auton kyttö, jonka osuus on ajokortittomilla kolme 

kertaa niin suuri kuin ajokortillisilla. Myös junan osuus 

kaikista matkoista on ajokortittomilla yli kaksi kertaa 

suurempi kuin ajokorti 11 isi 1 la (kuva 8-5). 

8-5 

ULKUTAPAJAKAUMA AJOKORTIN JA AUTON 
OMISTUkSEN MUKAAN 
Pitkät matk.t 

1001 

:::: 

Muut 

Ju  

- 

:::::: Ei 
50 

25 II.matk 

- 

Na, kuu. 

ON EI 	ON 	EI 
AJOIIONTTI AUTO 
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Auton puuttuminen lis 	julkisen liikenteen kyttöi enem- 

mn kuin ajokortin puuttuminen; autottomat tekivät kai- - 
kista matkoista henkilöautolla kolmasosan kun vastaava 

osuus ajokortittomilla oli puolet. Auton omistavilla eri 

kulkutapojen käyttö on hyvin samanlainen kuin ajokortin 

omistavilla. Auton omistus lis 	henkilöautolla tehtyjen 

matkojen osuutta noin 1+0 2-yksikkö 	sekä ajokortillisilla 

että ajokortittomilla henkilöill. Autojen lukumrn 

lisntyminen yhdestä kahteen nyttisi sen sijaan hieman 

vhentvn henkilöautolla tehtyjen matkojen osuutta. Kah- 

den auton omistavia perheit 	oli tutkimusaineistossa 

kuitenkin niin vhn (noin 5 	) , että em. tulos voi olla 

pelkkä sattuma (kuva 8-6). 

8-6 

KULKUTAPA AJOKORTIN OMISTUKSEN JA AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN 
Pitkit matkat MUKAAN 

100 1 - - Muut - Muut - .-.- - Ju 

Ju - La 

1 	Mi 
matk 

= 

Mi 
____ matk 

25— 

1 

» 
_IH 	___:_: 

lauto 2 autoa ei autoa 	aute 	2uutoa 	ei autoa 

Ii AJOKORTTIA ON AJOKOMTTI 
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Tulotaso ei tutkimustulosten mukaan vaikuta kovin paljon 

kulkutavan valintaan. 

Selviä eroja esiintyy vain kanden alimman tuloluokan (kuu-

kausitulot alle 1 000 mk) ja muiden tuloluokkien vlill. 

Kahteen alimpaan tuloluokkaan kuuluvat kyttivt henkilö-

autoa suhteellisesti lähes puolta vhemmn kuin ylimpiin 

tuloluokkiin kuuluvat. Linja-autolla tehtyjen matkojen 

osuus oli kahteen alimpaan tuloluokkaan kuuluvilla vastaa-

vasti noin kaksinkertainen keskimriseen arvoon 

verrattuna. Ylimmss 	tuloluokassa lentokoneella tehtyjen 

matkojen osuus oli noin nelinkertainen keskimriseen 

lentokoneen kiyttöön verrattuna (liitetaulukko 3). 
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9 

MATKAN PITUUS 

Matkojen pituutt 	on ksitelty jokohdissa 5.2, 6.1 ja6.2, 

jolloin tarkasteltiin matkan pituuden riippuvuutta asuin-

paikasta ja keskusjrjestelmsti. Seuraavassa on tarkastel- - 

tu matkan pituutta matkan tarkoituksen ja käytetyn kulku- 

tavan mukaan. 

9.1 

Matkojen pituus matkan tarkoituksen mukaan 

Kaikkein pisimpi 	olivat virkistys- ja työasiointimatkat, 

joiden keskipituus oli noin 100 km. Myös vierailu- ja 

muidenmatkojen keskipituusoli yli 90 km. Lyhimpio1ivat 

työmatkat, joiden keskipituus oli 64km (kuva 9-1). 

Työ sekostos-jaasiointimatkoista noin puolet olivat 

alle 50 km:n pitkiä ja ne1j 	viidesosaa alle 100 km: 

pitkiä. Vapaa-ajan jamuista matkoista noin 40 	oli alle 

50 km ja kaksi kolmasosaa alle 100 km (kuva 9-2). 
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9-2 

MATKOJEN PITUVOEN SUMMAKÄYRÄT MATKAN TARKOITUKSEN MUKAAN 
Pitköt matkat 

	

1 	_ 
- tyo,tyOas. 

	

/ 	 --- ostoa ja asloiati 
vapaa-aika 
muut 

9.2 

Matkojen pituus kulkutavoittain 

Matkojen keskipituudet kulkutavoittain on esitetty koh-

dassa 3»-+. Tss 	tarkastellaan matkojen pituusjakaumia. 

Linja-autolla tehdyistä matkoista noin 60 	oli alle 

50 km ja yli 80 ° afle 100 km. Henkilöautomatkoista puo-

let oli alle 50 km ja nelj 	viidesosaa alle 100 km. Juna- 

matkat olivat huomattavasti pitempi, niistä oli noin 

kolmasosa alle 50 km:ä ja samoin kolmasosa yli 150 km. 

Lentokoneella tehdyistä matkoista ne1jsosa oli alle 

200 km ja yli puolet vhintn 300 km (kuva 9 - 3) . Muille 

kulkumuodoille ei ole esitetty pituusjakaumia, sillä 

ni i 1 l 	tehtyjen matkojen kokonaismr 	oli hyvin pieni. 
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PITKIEN MATKOJEN KAUSIVAIHTELU 

Matkojen vuodenajoittaisen vaihtelun se1vittmiseksi tut-

kirnus suoritettiin kuudessa eri jaksossa joka toinen kuu-

kausi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vaihtelu 

on melko pientä, y1eens 	suurimmat erot vuoden keskiarvoon 

verrattuna olivat alle 10 °/0-yksikkö. 

10.1 

Matkaluku, suorite, matkojen pituus ja 

kestoaika eri tutkimusjaksoina 

Matkaluku oli suurin kesi1l 	ja pienin talvella; erot oli- 

vat kuitenkin melkc pieniä. 1yös suorite oli suurin kesi1-

l 	(2 1+ km/vrk) ja pienin joulukuussa (19 km/vrk). Suorite 

vaihteH vhn enemrnn kuin matkaluku (kuva 10-1). 
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Matkat olivat pisimpii elokuussa ja lyhyimpi 	joulukuussa, 

pituusero näiden kuukausien vlill 	oli kuitenkin alle 

10 km:ä (kuva 10-2 ja 10 - 3). 

-3 

MATKOJEN PITUUOEfJ SUMMAKÄYRÄT 
TUTKIMUSJAKSOITTAIN 
Pitkit matkat 

80 H 
huhti 	- 	 - 
kesä ----- 

/1 	 elo 
40 	 loka 

joulu 
helmi 

- 	 ---- 

II 	 1 	\ 	J 
ISO 	200 



10.2 

Matkojen tarkoitus eri tutkimusjaksoina 

Suurimmat vaihtelut eri vuodenaikoina esi intyvt loma-

asuntomatkojen ja työmatkojen tekemisessä. Työmatkojen 

osuus kaikista matkoista oli syksyllä ja talvella lähes 

kolmasosa, kun se oli elokuussa noin 17 /o. Loma-asuntomat-

kojen osuus oli elokuussa 13 ? ja joulukuussa 2 °' kaikista 

matkoista. Ostos- ja asiointimatkoja tehtiin eniten jou-

lukuussa, jolloin niiden osuus (16 	) oli puolta suurempi 

kuin helmikuussa (kuva lo-). 

tO-4 

MATKOJEN TARKOITUSJAKAIJMA TUTKIMUSJAKSOITTAIN 
Pitkät matkat 

:::::: 	 : 

vierailu 

virkistys 
50 

: - lom.-.s. 
- ostoa 

- asiointi 

tyo$s 

25 

tyo 

huhti 	kesä elo loka joulu helmi 

60 



5O 

25-- uIj. 

muut 

juna 

Ilo ja auto 

No 
matk. 

0 

huhti 	kesi 	elo 	loka 	joulu 	helmi 

10.3 

Kulkutapa eri tutkimusjaksoina 

Henkilöautoa kytetin eniten kes1l, jolloin noin ne1j 

viidesosaa kaikista matkoista tehtiin henkilöautolla. Tal-

vella henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus oli noin 63 	. 

Linja-autoa ja junaa käytettiin vastaavasti helmikuussa 

suhteellisesti kaksi kertaa niin paljon kuin kesäkuussa 

(kuva 10-5) 
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MATKAKETJUT JA MATKUSTAJAVIRRAT 

11.1 

Matkaketj ut 

Kaikista tutkimuksessa mukana olleista matkoista oli 90 °/ 

kotiperiisi 	(joko mr- tai lhtöpaikka oli koti). Jos 

kaikkien matkaketjujen 	varsinaisena lähtöpaikkana pide- 

tn kotia, voidaan tst 	pteIl, että yksittisist 

matkoista noin lO 	kuului sellaisiin matkaketjuihin, 

joilla on vhintn kaksi eri mrpaikkaa. 

Ei-kotiperisetmatkat jakautuvat niin pieniin ryhmiin, 

kun ne jaotellaan matkan lähtö- ja mrpaikan perusteella, 

että niiden tarkempi analysointi ei ole mandollista. Nist 

matkoista olivat yleisimpi 	sellaiset, joilla sekä lht6- 

että märpaikan tarkoitus oli työasiointi tai vierailu. 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu yleisimmt ei-kotipe- 

rjset matkat ja niiden osuudet kaikista matkoista. 

Lhtöpa i kka/mrpa i kka 	 Osuus kaikista 

matkoista 

Vierailupaikka/Vierailupaikka 1,1 

Työas.paikka/Työas.paikka 1,0 

Vierailupaikka/Kulkuvlineen 	vaihto 0,4 

Lomakeskus/Lomakeskus 0,3 

Kulkuvlineen 	vaihto/VieraMupaikka 0,3 

Työpa i kka/Työas loi nt 1 paikka 0,3 

Työasiointipaikka/TyöpaIkka 0,3 

Kulkuvlineen 	vaihto/Kulkuvlineen 	vaihto 0,3 

62 

1) Matkaketju mritelty kohdassa 3.1 sivulla 7 



11 .2 

Matkustajavi rrat 

Matkustajavirtoja on tarkasteltu vain TVL:n piirijaon pe-

rusteella, sillä tutkimusaineiston suuruus rajoittaa tar-

kempien selvitysten tekemistä. Virroista oli noin 70 

TVL:n piirien sisisi. Kuvassa 11-1 on esitetty ne niatkus-

tajavirrat, joiden suuruus oli vhintin 0,5 ° kaikista 

matkoista (molemmat suunnat yhteensä). 

11 - 	 .. 

TVL:n PIIRIEN SISAISET 
JA VÄLISET MATKUSTAJAVIRRAT 

piirin sisäisten 
pitkien matkojen 
osuus (%j koko maan 
pitkistä metkoista 

piirien välisten 
pitkien matkojen 
osuus N koko maan 
pitkistä matkoista 

63 
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1 	Liitetaulukko 1 

- 	Matkan tarkoitus työnantajan toimialan mukaan 

______ TARKOITUS 

työ- työ- ostos, loma- vir- vieral- muut 

matkat asioin- 	asioin- asun- kis- lu matkat 

ti ti to tys 

- 	ja 	metsta1ous 28.82 13.48 20.13 2.36 7.38 13.66 14.16 
ivostoiminta 28.98 14.43 9.12 6.94 9.67 16.74 14.13 
)11ISUUS 27.47 8.03 10.96 10.83 7.19 20.64 14.90 
kö-, 	kaasu- 	ja 	ve- 

uolto 36.20 8.70 6.96 8.89 8.9418.16 12.15 
ennustoiminta 47.68 9.17 6.77 5.06 7.56 12.55 11.21 
ku- 	ja 	vähittis- 

ippa 25.08 13.18 10.93 10.07 6.96 20.96 12.82 
Ijetus, 	tietolii- 

ne 27.75 13.51 12.34 7.57 6.7520.09 12.21 
ke-e1mn 	pal- 

lut 22.99 10.80 8.1+6 9.74 7.33 26.12 14.57 
Ivelut 23.33 8.72 12.01 10.46 5.92 23.71 16.86 
;kimiörin 28.63 10.33 11.75 8.38 6.97 19.68 14.26 



Lii tetaul ukko 2 

Kulkutapa matkan pituuden ja tarkoituksen mukaan 

Matkan Työmatkat 

pituus ha, 	kul- ha, 	mat- mootto- 

jettaja- kustaja- ripyör, 

na na mopo 

3 30.65 18.55 .51 
3-10 29.114 21.42 .00 

10-30 51.75 20.45 .52 
30-50 51.54 16.45 .00 
50-100 70.3 14 1 14.69 .00 

100-150 57.83 19.27 .78 
150-200 53.38 21.39 1.66 
200-300 58.92 16.28 .10 

300 63.81 15.55 .23 

Keskim. 58.67 17.52 .146 

Kul kutapa 

taksi 	linja- juna 
	

lento- laiva 	muut 

auto 
	

kone 

.00 36.63 11.85 .23 .00 1.58 

.00 1+4.00 5.14 .00 .31 .00 

.17 14.87 1.21 .09 .00 10.95 

.05 20.60 4.49 .47 .22 6.19 

.00 7.11 6.37 .00 .29 1.20 

.00 12.34 8.89 .42 .00 .47 

.2 14 15.59 6.74 .149 .36 .15 

.36 12.99 9.04 .52 .4, 1.36 

.77 11.22 3.35 4.24 .25 .58 

25 	13.60 	6.314 1.05 	.25 	1.86 

Ostos- ja asiointimatkat 

3 25.27 34.94 1.71 .00 36.28 1.2 1+ .00 .00 .56 
3-10 21.26 38.71 1.32 .00 33.06 4.61 .00 .00 1.04 

10-30 35.41 31.11 .00 2.88 26.81 3.62 .00 .00 .18 
30-50 50.92 25.00 .00 .66 21.11 2.07 .00 .25 .00 
50-100 148.60 27. 18 .65 1.45 17.142 3.59 .00 .00 1 	. 	11 

100-150 58.01 29.83 .00 .83 7.27 2.74 .00 .00 1.32 
150-200 52.04 27.86 .44 .00 14.141 3.18 .52 .57 .98 
200-300 514.1+2 22.87 1.61 .16 14.61 5.07 .3 .00 .73 

300 52.91 35.99 .00 1.27 14.37 3.55 1.70 .00 .22 

Keskim. 50.42 	28.58 	.41 	.91 	15.14 	3.35 	.31 	.12 	.75 

Vapaa-ajan 	matkat 

3 28.19 1+0.46 .16 1.0 1+ 20.41 7.00 .00 .1+7 2.27 
3-10 13.149 41 .38 .00 .00 24.95 19.07 .00 1 	. 	11 .00 

10-30 31.93 38.50 .20 .55 20.78 7.32 .20 .27 .24 

30-50 35.28 33.73 2.12 .70 19.84 6.91 .33 .90 .19 

50-100 45.62 30.85 1.94 .47 12.36 5.33 .29 1.34 1.79 

100-150 144.414 34.92 .68 .5L 12.94 3.88 .21 .45 1.96 

150-200 1+8.12 37.85 .41 1.13 8.06 3.17 .80 .21 .25 

200-300 44.11 41.06 .91 .27 9.50 3.00 .1+2 .57 .15 

300 45.63 38.99 .57 .76 9.11 3.13 .43 .52 .86 

Keskim. 42.83 36.59 1.00 .62 12.1+8 4.62 .140 .61+ .81 



Muut matkat 

Matkan Työmatkat Kulkutapa 

pituus ha, 	kul- ha, 	mat- mootto- taksi linja- juna lento- laiva muut 

jettaja- kustaja- ripyör, auto kone 

na na mopo 

3 20.39 314.26 .18 .61 32.12 9.20 .10 .49 2.614 

3-10 25.9 1  1 9.65 .00 1.63 38.87 12.25 .00 .00 1.69 

10-30 21.38 30.42 .34 1.21 33.72  11.48 .22 .00 1.24 

30-50 32.30 24.82 .00 2.55 29.70 10.114 .05 .12 .32 

50-100 32.63 19.70 .00 .76 29.87 15.16 .26 1.25 .37 

100-150 514.31 19.25 .00 .23 15.47 7.00 .37 .97 2.39 

150-200 46.90 26.77 .83 .26 17.80 5.85 .66 .91 .00 

200 - 300 45.93 22.36 .68 1 . 12 16.34 9.00 1.36 1.06 2. 	114 

300 36.08 22.146 .00 .914 21.90 12.66 2.32 .75 2.90 

Keskim. 38.614 23.02 .23 1.03 23.83 10.39 .75 .714 1.36 



Ilitetauluitko 3 

Kulkutapa tulotason ja matkan tarkoituksen mukaan 

Tulotaso Työmatkat 

ha, ha, moottori- taksi linja- juna lento- laiva muut 
kuljetta- matkos- py5r8/mopo auto kone 
jana tajana 

< 500 mk/kk 29.14 21.42 .00 .00 44.00 5.14 .00 .31 .00 
500-1000 51.75 20.45 .52 .17 14.87 1.21 .09 .00 10.95 
1000-1500 51.54 16.45 .00 .05 20.60 4.49 .47 .22 6.19 
1500-2000 ' 70.34 14.69 .00 .00 7.11 6.37 .00 .29 1 .20 
2000-2500 " 57.83 19.27 .78 .00 12.34 8.89 .42 .00 .47 
2500-3000 " 53.38 21.39 1.66 	. .24 15.59 8.74 .49 .36 .15 
3000-4000 58.92 16.28 .10 .36 12.99 9.04 .52 .43 1.36 

>4000 mk/kk 63.81 15.55 .23 .77 11.22 3.35 4.24 .25 .58 
58.67 17.52 .46 .25 3.60 6.34 .05 .25 .86 

Ostoa- 	Ja 	asiointimatkat 

( 	500 mk/kk 21.26 38.71 1.32 .00 33.06 4.6! .00 .00 1.04 
500-1000 35.41 31.11 .00 2.88 26.81 3.62 .00 .00 .10 
1000-1500 " 50.92 25.00 .00 .66 21.11 2.07 .00 .25 .00 
1500-2000 ' 48.60 27.18 .65 1.45 17.42 3.59 .00 .00 I 	. 
2000-2500 58.01 29.83 .00 .83 7.27 2.74 .00 .00 1.32 
2500-3000 " 52.04 27.86 .44 .00 14.41 3.18 .52 .57 .98 
3000-4000 54.42 22.87 1.61 .16 14.61 5.07 .53 .00 .73 

) 4000 mk/kk 52.91 35.99 .00 1.27 4.37 3.55 1.70 .00 .22 
50.42 28.58 .41 .91 15.14 3.35 .31 .12 .75 

Vapaa- ajan matkat 

<500 mk/kk 13.49 41.38 .00 .00 24.95 19.07 .00 1.11 .00 
500-1000 " 31.93 38.50 .20 .55 20.78 7.32 .20 .27 .24 
1000-1500 35.28 33.73 2.12 .70 19.84 6.91 .33 .90 .19 
1500-2000 ' 45.62 30.85 1.94 .47 12.36 5.33 .29 1.34 1.79 
2000-2500 " 44.44 34.92 .68 .54 12.94 3.88 .21 .45 1.96 
2500-3000 ' 48.12 37.85 .41 1.13 8.06 3.17 .80 .21 .25 
3000-4000 44.11 4106 .91 .27 9.50 3.00 .42 .57 .15 

>4000 mk/kk 45.63 38.99 .57 .76 9.11 3.13 .43 .52 .86 
42.83 36.59 1.00 .62 12.48 4.62 .40 .64 .81 

Muut 	matkat 

<500 mk/kk 25.91 19.65 .00 1.63 38.87 2.25 .00 .00 .69 
500-1000 21.38 30.42 .34 1.2? 33.72 11.48 .22 .00 .24 
1000-1500 ' . 	 32.30 24.82 .00 2.55 29.70 10.14 .05 .12 .32 
1500-2000 32.63 19.70 .00 	. .76 29.87 15.16 .26 1.25 .37 
2000-2500 " 54.31 19.25 .00 .23 15.47 7.00 .37 .97 2.39 
2500-3000 " 46.90 26.77 .83 .26 17.80 5.85 .66 .91 .00 
3000-4000 45.93 22.36 .68 1.12 16.34 9.00 1.36 1.06 2.14 

>4000 sk/kk 36.08 22.46 .00 .94 21.90 12.66 2.32 .75 2.90 
38.64 23.02 .23 1.03 23.83 10.39 .75 .74 1.36 

.4.1 
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L i te 

MATKAJ TARKOtTUKSEN MÄÄRITTELY 

Matkan tarkoitus 

1. työmatkat 

2. t yöa s joi n t i matkat 

3. ostos- 	ja 	muut 	asiointimatkat 

14. loma-asuntomatkat 

5. muut 	huvi- 	tai 	virkistysmatkat 

6. vierailumatkat 

7. muut 	matkat 

Mirpaikka 	1) 

1 2 3 1 5 6 7 3 9 10 11 12 	- 

1 7 1 1 3 3 7 14 5 6 7 7 7 	- 

2 1 1 2 3 3 7 4 5 6 1 1 7 	- 
3 2 1 2 3 3 7 1 5 6 2 2 7 	- 

14 3 1 2 3 3 3 14 5 6 3 3 7 	- 

3 1 2 3 3 3 14 5 6 3 3 7 	- 

7 1 2 3 3 7 4 5 6 7 7 7 	- 

4 1 2 3 3 7 4 5 6 14 14 7 	- 

:8 5 1 2 3 3 7 J.i 5 6 5 5 7 	- 

6 1 2 3 3 7 1 5 6 6 6 7 	- 

10 7 1 2 3 3 7 4 6 7 7 7 	- 

11 7 1 2 3 3 7 14 5 6 7 7 7 

12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 	- 

- 
- 1 2 3 3 - 14 5 6 - - 7 	- 

i) Lähtö- ja mrpaikan luokittelu (1-12) on kysymysiomak-
keen mukainen 
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