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TI  IVISTELMA  

Tutkimuksessa  on  vertailtu  tielaitoksen henkilöliikennetutkimusten  1986  ja  1992 
 yhteisen ikäryhmän,  18-64-vuotiaiden,  arkipäivän  kokonaismatka -aikoja  ja  

matkasuoritteita.  Kolmen kerroksen väki  -mallin  mukaisesti henkilöt  on  jaettu 
kolmeen ryhmään:  matkoja  tekemättömät,  enintään kolme tuntia  ja  yli kolme 
tuntia liikkuneet. Suurin  osa  henkilöistä kuuluu  keskimmäiseen  ryhmään, mutta 
yli kolme tuntia liikkuvien pieni  6 %:n  vähemmistö vastaa yli kolmasosasta 
arkipäivän  matkasuoritteesta,  ja  myös  0-matkalaisten  ryhmän  koko  vaikuttaa 
olennaisesti  keskimääräisiin suoritteisiin.  Henkilöt  on  edelleen jaettu ryhmiin 
sukupuolen  ja  autonkäyttömandollisuuden  mukaan  (auto  aina, joskus  tai  ei 
koskaan käytettävissä).  Aluejakona  on  käytetty alkuperäistä  luokitusta 

 kandeksaan ryhmään  asuinalueen  mukaan. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut selvittää sekä kerrosten että ryhmien välillä  ja 
 sisällä tapahtuneita muutoksia  tai  vallitsevia  pysyvyyksiä.  Tutkimusten 
 vertailtavuutta  heikentää  vastausaktiivisuuden pieneneminen  60  %:sta  v.1986 

40  %:iin  v.1992,  minkä vaikutusta aineistoon ei voida enää selvittää. 

Etenkin naisten  autoistuminen  on  tutkimuskaudella  ollut huomattavaa. Miehistä 
lähes  80  %:lla  ja  naisista  40  %:lla  oli  auto  aina käytettävissään  v. 1992,  kun 
osuudet kuusi vuotta aikaisemmin olivat miehillä  60  %  ja  naisilla  20  %. 

 Päivittäinen  kokonaismatka -aika  on  pysynyt  varsin  vakaana eri ryhmillä, mutta 
 matkasuoritteet  ovat kasvaneet vuosina  1986-92. 

0-matkalaisten  ryhmä  on  pienentynyt  17,6  %:sta  12,0  %:iin,  mistä runsas puolet 
 on  luonnollista seurausta  autoistumisesta  ja  liikkumisaktiivisuuden 

 lisääntymisestä. Henkilöauton pääasiallisista käyttäjistä  0-matkalaisia oli  10  % 
 kumpanakin vuonna. Tutkimusaineiston perusteella ei voida selvittää, onko 

osuuden  pienenerninen  muissa  henkilöryhmissä  todellista vai onko 
 vastausaktiivisuuden vähenemisellä  ollut merkitystä. 

Kaikkien  18-64-vuotiaiden  keskimääräinen arkipäivän  matkasuorite  on  vuosina 
 1986-92  kasvanut  22  %.  Tästä  osa  on  seurausta  0-matkalaisten  ryhmän 

 pienenemisestä,  sillä matkoja  tehneiden  keskimääräinen  matkasuorite  on 
 kasvanut  15  %.  Enintään kolme tuntia  liikkuneilla matkasuoritteen  kasvu  on  ollut 

suurempaa,  20  %  vuosina  1986-92,  kuin yli kolme tuntia  liikkuneilla,  joilla  se  oli 
 10  %. Matkasuoritteiden  kasvusta tasan puolet johtuu  autoistumisen 
 kehityksestä  ja sen  myötä henkilöiden  autonkäyttömandollisuuden 
 lisääntymisestä. Kasvun toinen puoli johtuu  henkilöryhmien  sisällä tapahtuneista 

muutoksista; etenkin  autolliset  ovat edelleen lisänneet nopeutta  ja  näin myös 
 suoritetta.  

Enintään kolme tuntia liikkuneet ovat muuttuneet yhä enemmän toistensa 
kaltaisiksi eli sukupuolten väliset  ja  alueelliset erot ovat tasoittuneet vuosien 

 1986  ja  1992  välillä. Muutokset ovat olleet suurimmat  autollisten  ryhmissä. 
Vuonna  1986  autolliset  naiset  säästivät  aikaa nopealla  kulkutavallaan.  Vuoden 

 1992  tutkimuksen mukaan  on  heidän matkoihin käyttämänsä aika lisääntynyt,  



samoin matkasuorite.  Aina  autollisten  miesten matkoihin käyttämä aika  on 
 vähentynyt etenkin suurissa kaupungeissa  ja  Etelä-Suomessa.  Aina  tai  joskus 

autolliset naiset lisäsivät matkasuoritettaan  22  %  vuosina  1986-92,  aina 
autollisten miesten matkasuoritteen kasvu  sen  sijaan jäi  5  %:iin. Autolliset 

 miehet ovat kuitenkin edelleen  5 km/h  nopeampia kuin naiset. 

Yli kolme tuntia liikkuneissa aina autollisten osuus  on  vuosina  1986-92 
 kasvanut  55  %:sta  70  %:iin.  Valtaosa heistä  on  edelleen miehiä. Sekä suku-

puolten väliset että alueelliset erot ovat pienentyneet.  Aina  autollisten 
matkasuorite  on  kasvanut  12  %,  ja  muiden matkasuorite  on  vähentynyt. 
Kaikkien kokonaismatka-aika  on  vähän vähentynyt. 

Matkasuoritteen  kasvu vuosina  1986-92  näkyy suoritteen jakaumassa siten, 
että  alle  20 km  vuorokaudessa liikkuvien määrä  on  pienentynyt  ja  enemmän 
liikkuvien määrä tasaisesti kasvanut säilyttäen jakauman muodon. 
Kokonaismatka-ajan jakaumassa ei ole tapahtunut olennaista muutosta. 
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SAM MAN D RAG 

I  undersökningen jämförs totala restider och researbete  på  vardag  år 1986  och 
 1992  för personer i åldersgruppen  18-64 år.  Undersökningsmaterialet kommer 

från  de  två senaste resvaneundersökningarna genomförda av vägverket  år 
1986  och  1992.  Enlingt  den 3-vånings modell som har använts i analysen  är 

 befolkningen indelad i tre grupper:  de  som ej har  rest (0-resande),  de  som har 
 rest  högst tre timmar och  de  som har  rest  över tre timmar  per  dag. Största 

delen av befolkningen tillhör  den  mellersta gruppen  men den  lilla minoritet  på 
 drygt  6  %,  som reser över tre timmar svarar för över  en  tredjedel av det totala 

researbetet. Också antalet  0-resande inverkar väsentligt  på  medelrestid och 
-arbete. Vidare  är  befolkningen indelad enligt kön och tillgång  till  bil (har 
personbil alltid, ibland eller inte als  till  sitt förfogande).  En  indelning i åtta 
regiongrupper enligt  de  ursprungliga resvaneundersökningarna har ochså 
använts i studien. 

Syftet med utredningen  är  att ta reda  på de  förändringar, som har skett såväl 
som det, som har förblivit oförändrat, både emellan och inom våningarna och 
grupperna. Svarsprocenten har minskat från  60  %  år 1986 till 40  %  år 1992, 

 vilket kan  ha  påverkat  de  svarandes fördelning och därigenom försvagas 
undersökningarnas jämförbarhet. 

Bilismen har ökat skärsilt hos kvinnorna  under  undersökningsperioden.  80  %  av 
männen och  40  %  av kvinnorna hade alltid bil  till  sitt förfogande  1992,  medan 
andelen  sex år  tidigare var  60  %  för män och  20  %  för kvinnor.  De  dagliga 
totala medeirestiderna har förblivit nästan oförändrade för alla persongrupper, 

 men  researbetena har ökat  under  perioden  1986-92.  

Andelen  0-resande har minskat från  17,6  %  1986 till 12,0  %  1992,  varav drygt 
hälften  är en  naturlig följd av  den  ökade bilismen samt därmed också 
människornas rörlighet. För dem som alltid har personbil  till  sitt förfogande har 
andelen  0-resande förblivit  10  %.  Det  är  inte längre möjligt att ta reda  på  om 
minskningen i andra persongrupper har varit verklig eller om svarsprocenten 
har inverkat  på  andelen. 

Vardagens medelresearbete för alla  18-64-ånngar  har ökat  22  %  från  1986 till 
1992.  Detta  är  delvis  en  följdverkning av minskningen av andelen  0-resande, 
eftersom  de  som har  rest  har ökat sitt medelresearbete med  15  %.  De  som har 

 rest  högst tre timmar har ökat sitt medelresearbete med  20  %  och  de  som har 
 rest  över tre timmar med  10% under  perioden  1986-92.  Hälften av ökningen av 

researbetena beror  på  ökat bilinnehav och därigenom människornas ökade 
möjlighet att använda bil.  Den  andra hälften av ökningen beror  på  ändringar 
inom persongrupper; speciellt har  de  som har bil  till  sitt förfogande ökat  sin 

 hastighet och därmed också sitt dagliga researbete.  

De  som har  rest  högst tre timmar har allt mer blivit lik varandra; skillnaderna 
mellan könen samt regionala skillnader har utjämnats mellan åren  1986  och 

 1992.  Gruppen personer med tillgång  till  bil har förändrats mest. År  1986  



utnyttjade kvinnor med bil sitt snabba färdsätt för att spara tid,  men  enligt 
undersökningen  1992  har  de  ökat  sin  restidsbudget  samt särskilt sitt researbete. 
Män med bil alltid  till  sitt förfogande har i stället minskat  sin  totala restid, särskilt 
i stora städer och i södra  Finland.  Kvinnor med tillgång  till  bil, alltid eller ibland, 
har ökat sitt dagliga researbete med  22  %,  medan ökningen för män med bil 
alltid  till  sitt förfogande  är  bara  5  %  under  perioden  1986-92. De  manliga 
bilisterna har ändå förblivit  5 km/h  snabbare  än de  kvinliga.  

För  de  som har  rest  över tre timmar  per  dag har andelen med bil alltid  till  sitt 
förfogande ökat från  55  %  1986 till 70  %  1992,  varav majoriteten  forfarande  är 

 män. Både skillnaderna mellan könen och regionala skillnader har blivit mindre. 
Bilisternas researbete har ökat med  12  %  och  de  övrigas minskat.  Den  totala 
medelrestiden har något minskat för alla, som har  rest  över tre timmar. 

Ökning  på  det dagliga researbetet har reducerat fördelningen av researbetet  på 
så  sätt, att antalet personer, som reser mindre  än 20 km per  dag har minskat 
och antalet personer, som reser mer har ökat likformigt med oförändrad 
fördelningsform. Fördelningen av  den  dagliga restiden har förblivit nästan 
oförändrad.  
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ENGlISH  SUMMARY  

ln  the study the daily mobility, total travel time and kilometrage, of the two latest 
nationwide travel surveys carried out in 1986 and 1992 by Finnish National 
Road Administration are compared. Only persons between the ages of 18 and 
64, the common age group for both of the surveys are considered. Also, only 
weekdays from Monday to Friday are included. 

ln  the 3-storey model used in the comparison, persons are firstly divided into 
three groups according to the time spent in travelling: persons who don't make 
trips (0-travellers), those who spend a maximum of three hours and those who 
spend over three hours in their daily trips. Most of the population belong to the 
middle group, but the 6 % minority of persons travelling over three hours are 
responsible for over a third of the total kilometrage. Also the number of persons 
who don't make trips has great influence in the average travel time and 
kilometrage. Secondly persons are divided into groups according to sex and 
access to a car (have a car always, sometimes or not at all available). The data 
has also been classified to eight groups according to the place of recidence: 
urban or rural together with geographical location. 

The aim of the study was to find out both the steady features and the changes 
between person groups and the three storeys considered. The response rate 
declined from 60 % in 1986 to 40 % in 1992. This may have had an effect on the 
distribution of the respondents. 

During the study period the accessibility to a car has increased remarkably, 
especially among women. 80 % of men and 40 % of women had a car at their 
disposal in 1992, whereas six years earlier the shares were 60 % and 20  %.  
The total daily travel time has remained very stable for all person groups, but 
the total kilometrage has increased remarkably during the period 1986-92. 

The number of 0-travellers has declined from 17.6 % to 12.0  %,  of which more 
than a half is a natural consequence of the increase of car ownership and 
mobility. Among car users the proportion of 0-travellers has remained at 10 % 
during the period. Whether the decrease in the proportion of 0-travellers among 
other person groups is a true effect or affected by the decreased response rate, 
can not be solved from the data available. 

The average daily kilometrage of persons between 18 and 64 years of age has 
increased by 22 % from 1986 to 1992. Part of it is due to the declining number 
of persons who made no trips, because for those who made trips the average 
daily kilometrage increased only 15  %.  The average daily kilometrage of 
persons who spend a maximum of three hours in their daily trips increased by 
20  %,  whereas persons who spend over three hours had an increase of 10  %.  
Exactly one half of the increase is due to the increase in car ownership and in 
the proportion of the population with access to a car. The other half is due to 
changes within the person groups studied; especially persons with a car always 



at their disposal have constantly increased their average daily speed and thus 
also kilometrage. 

People travelling a maximum of three hours a day are becoming more alike 
each other. The difference between the sexes as well as the geographical 
location of residence has diminished during the period 1986-92. The changes 
have been most prominent for car users. Female car users used to save time 
by their fast mode of travel in 1986. According to the survey 1992 their total 
daily travel time as well as the total distance travelled has increased, as against 
male car users have deducted their travel time, especially in larger cities and in 
Southern Finland. Both groups of female car-users, a car always or sometimes 
available, have increased their daily kilometrage by 22 % during the period 
1986-92, whereas male car-users with a car always at their disposal have 
increased their daily kilometrage only by 5 %. Nevertheless, male car-users are 
still 5 km/h faster than female. 

The proportion of car-users among persons who spend over three hours a day 
travelling has increased from 55 % to 70 % during the period; majority of them 
being men. Car-users with a car always at their disposal have increased their 
daily kilometrage by 12 %, whereas the average daily kilometrage of the other 
person groups has decreased. The average total daily travel time of all groups 
has somewhat diminished. 

The increase in the average daily kilometrage from 1986 to 1992 has changed 
the distribution of total daily travel distance. The number of persons with a travel 
distance less than 20 km a day has declined and the number of persons 
travelling more has smoothly increased prevailing the shape of the distribution. 
The distribution of total daily travel time has remained nearly the same during 
the study period. 



Alkusanat 

Tielaitoksen strategisiin  projekteihin kuuluvan Liikenteen kysyntä -projektis-
sa selvitetään kuuluu selvittää liikenteen kysyntään vaikuttavia tekijöitä. 
Osana tätä projektia  on  selvitetty  liikkumiskäyttäytymisen  muutoksia vuosina 

 1986  ja  1992  tehtyjen  henkilöliikennetutkimusten  aineistojen avulla.  

Henkilöliikennetutkim ukset  ovat  otantaan  perustuvia  postikyselyitä,  joiden ta-
voitteena  on  saada yleiskuva suomalaisten päivittäisestä liikkumisesta sekä 
liikkumisen alueellisista, ajallisista  ja väestöryhmittäisistä  eroista. Vuosien 

 1986  ja  1992  välillä päivän aikana  matkustettujen  kilometrien määrä kasvoi 
huomattavasti. Siksi katsottiin muutosten  ja  toisaalta muuttumattomina pysy

-neiden  ilmiöiden tarkempi erittely aiheelliseksi. Tarkastelu rajoitettiin molem-
pien tutkimusten yhteisen ikäryhmän  18-64-vuotiaiden  arkipäivän 
liikkumiseen. 

Selvityksen ovat tehneet  dipl.ins.  Tuuli Järvi-Nykänen  ja tekn.tri  Veli Hima-
nen  VTlfYhdyskuntatekniikka.  Tutkimuskeskuksessa  yhdyshenkilönä  on  ol-
lut suunnittelija Riitta Viren. 

Helsingissä kesäkuussa 

Tutkimuskeskus  
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Ensimmäinen  koko  maan  ja  kaikki liikennemuodot kattava henkilöliikennetutki
-mus  tehtiin tielaitoksen (ent.  tie-  ja  vesirakennushallitus) toimesta vuonna  1974. 

 Tämän jälkeen henkilöliikennetutkimuksia  on  tehty säännöllisesti kuuden vuo-
den välein,  v. 1980  otoskooltaan suppeampana  ja  vuosina  1986  ja  1992  saman-
laajuisina kuin  1974.  Kaikki tutkimukset  on  toteutettu postikyselynä  ja  jaettu 
useampaan haastattelujaksoon tutkimusvuonna. 

Liikkumistottumusten vertailtavuuden  säilyttämiseksi eri vuosina kyselyn perus-
rakenne  on  kaikissa tutkimuksissa ollut samanlainen. Kysely  on  kattanut henki-
lön  ja  perheen taustatiedot sekä yhden päivän matkat matkapäiväkirjan muo-
dossa. Kysymysten esittämismuoto  on  kuitenkin vaihdellut jonkin verran eri 
vuosina. Lisäksi tutkimusten yhteydessä  on  kysytty myös muita liikkumiseen  ja 
liikenteesen  liittyviä kysymyksiä. Oleellinen muutos tehtiin vuonna  1992,  jolloin 
tutkimus kohdistettiin  18-70  vuotiaisiin  henkilöihin; aikaisempina vuosina  1974, 
1980  ja  1986  kysely osoitettiin  13-64  vuotlaille  henkilöille. Kustakin tutkimuk-
sesta  on  erillinen yhteenvetoraportti, joka sisältää sekä kyseisen tutkimuksen 
keskeisimmät tulokset että myös vertailun aikaisemplin tutkimuksiin. Lisäksi 
tutkimuksia  on  hyödynnetty monissa muissa selvityksissä sekä  mallien ja  en-
nusteiden laadinnassa. 

Henkilöliikennetutkimusten  mukaan vuosina  1974-1986  varsin  tasaisena jatku-
nut liikennesuoritteen kasvu kaksinkertaistui vuosina  1986-1992.  Tässä tutki-
muksessa  on  pyritty selvittämään sekä liikkumisessa tapahtuneiden muutosten 
syitä, että myös vallitsevia pysyvyyksiä. Tutkimuksessa  on  vertailtu henkilöiden 
päivittäisiä kokonaismatka-aikoja  ja matkasuoritteita  vuosina  1986  ja  1992.  Yk-
sittäisiä  matkoja, matkojen kulkutapaa  tai  matkaryhmiä  ei tässä tutkimuksessa 
ole käsitelty. Henkilöiden ryhmittelyssä  on  käytetty kahta eri jakoa: toisaalta 
henkilöt  on  jaettu kuuteen ryhmään sukupuolen  ja autonkäyttömandollisuuden 

 mukaan  (auto  aina, joskus  tai  ei ollenkaan käytettävissä)  ja  toisaalta kandek-
saan luokkaan maantieteellisesti asuinalueen mukaan. Tutkimuksessa  on  tar-
kasteltu  vain  arkipäivän kokonaissuoritteita. 

Määritel miä:  

HLT-86  Henkilöllikennetutkimus  1986 

 HLT-92  Henkilöliikennetutkimus  1992 

 Matkasuorite  

Päivittäinen matkasuorite  on  henkilön vuorokaudessa  tekemien matkojen  yh-
teenlaskettu pituus. Yksikkönä  on  käytetty kilometriä vuorokaudessa (kmlvrk). 
Matkoiksi ei ole laskettu  nk.  kotoa—kotiin -matkoja  kuten lenkkeily  tai  koiranulkoi-
luttaminen,  mikäli matkalla ei ole ollut myös muuta tarkoitusta. 

Kokonaismatka-aika 

Päivittäinen kokonaismatka-aika  on  matkasuoritteeseen  kulunut aika yksikkönä 
joko minuuttia vuorokaudessa (minlvrk)  tai  tuntia vuorokaudessa (h/vrk). 
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Nopeus 

Henkilön vuorokauden keskimääräinen nopeus  on  päivittäisen matkasuoritteen 
 ja kokonaismatka-ajan osamäärä yksikkönä  km/h. 

Autonkäyttömandollisu  us  

Henkilöauton pääasiallinen käyttäjä eli  auto  aina käytössä (AHAP)  on  henkilö, 
jolla  on  ajokortti  ja  joka  on  ilmoittanut, että hänellä  on auto  aina käytössään  (v. 
1992 kys. 16) tai  joka  on  ilmoittanut, että hänellä  on  jokin perheen autoista käy-
tössään päivittäin  tai  useampi  auto  käytettävissä  3-4  päivänä viikossa  (v. 1986 
kys.12).  

Henkilöauton satunnainen käyttäjä eli  auto  joskus käytössä (JHAP)  on  henkilö, 
jolla  on  ajokortti  ja  joka  on  ilmoittanut, että hänellä  on auto  joskus käytössään  (v. 
1992) tai  joka  on  ilmoittanut, että hänellä  on  jokin perheen autoista käytössään 
harvemmin kuin päivittäin  (V. 1986). 

Autoton  eli ei henkilöauton käyttäjä (EHAP)  on  henkilö, jolla ei ole ajokorttia  tai 
 henkilö, jolla  on  ajokortti  ja  joka  on  ilmoittanut, ettei hänellä ole autoa käytös-

sään  (v. 1992) tai  joka  on  ilmoittanut, ettei käytä mitään perheen autoista  (v. 
1986). 

Asuinalue  

Tutkimuksessa  on  käytetty henkilöliikennetutkimuksissa  1986  ja  1992  käytettyä 
aluejakoa:  
1. Pääkaupunkiseutu  (Helsinki,  Espoo, Vantaa  ja  Kauniainen)  
2. Muut isot kaupungit  (Turku, Tampere  ja  Oulu  ympäristöineen)  
3. Etelä-Suomen muut kaupungit (Uudenmaan, Turun  ja  Porin, Hämeen  ja  Ky-

men läänit)  
4. Etelä-Suomen muut  kunnat  
5. Keski-Suomen kaupungit (Keski-Suomen, Kuopion, Mikkelin, Vaasan  ja 

 Pohjois-Karjalan läänit)  
6. Keski-Suomen muut  kunnat  
7. Pohjois-Suomen kaupungit (Oulun  ja  Lapin  läänit, poislukien  Oulu) 
8. Pohjois-Suomen muut  kunnat. 
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2  TUTKIMUKSEN TAUSTA  

2.1  Kolmen kerroksen väki -malli  

Henkilöliikennettä  on  perinteisesti mallinnettu lähinnä kolmella tavalla. Klassinen 
neliporrasmalli  ja  siitä myöhemmin kehitetyt disagregoidut yksilömallit perustu-
vat kaikki matkakohtaiseen tarkasteluun.  1980-luvun alussa Zahavi esitti uuden 

 paradigman,  jonka mukaan ihmisten päivittäinen matkasuorite riippuu henkilöi-
den aika-  ja rahabudjeteista  vieläpä siten, että päivittäinen matka-aikabudjetti  on 

 varsin  pysyvä, keskimäärin runsas tunti (Zahavi,  1981). Zahavin  teoria  on  johta-
nut hyvin erilaisiin johtopäätöksiin verrattuna edelliseen klassiseen tapaan tar-
kastella  matkoja, sillä  nämä kaksi mallintamistapaa pohjautuvat keskenään ris-
ti riitaisiin lähtökohtiin. Kolmantena vaihtoehtona  on  käytetty yksinkertaisia  kas-
vukerroinmenetelmiä  tai keskimääräisiin suoritteisiin  ja suorittajien  määrän en-
nustamiseen perustuvia menetelmiä. 

Kolmen kerroksen väki -malli tähtää uuden  paradigman  löytämiseen päivittäi-
sessä matkustamisessa. Vuoden  1986 henkilöliikenneaineistosta  tehdyn tutki-
muksen mukaan henkilöiden päivittäiset kokonaismatka-ajat vaihtelevat erittäin 
paljon, eikä niitä voitu mallintaa tutkimuksessa käytettävissä olleittein sosioeko-
nomisten muuttujien avulla (Himanen  ja  Järvi-Nykänen,  1993).  Tutkimuksessa 
havaittiin, että päivittäisten kokonaismatka-aikojen jakauma (lUte  8)  oli  varsin 

 säännöllinen aina kolmeen tuntiin asti. Tämän mukaisesti kehitettiin kolmen ker-
roksen väki -malli, jossa henkilöt  on  jaettu kolmeen ryhmään liikkumiseen käyte-
tyn ajan perusteella: 
•  henkilöt, jotka eivät tutkimuspäivänä tehneet ollenkaan  matkoja  eli  0-matka-

laiset, 
•  henkilöt, jotka tutkimuspäivänä matkustivat enintään kolme tuntia  ja 
•  henkilöt, jotka tutkimuspäivänä matkustivat yli kolme tuntia. 

Suurin  osa  henkilöistä kuuluu keskimmäiseen ryhmään, mutta myös muut kaksi 
ryhmää ovat tärkeitä (taulukko  1).  Yli kolme tuntia liikkuvien pieni vähemmistö 
vastaa yli kolmasosasta arkipäivän matkasuoritteesta.  0-matkalaisten  ryhmän 

 koko  vaikuttaa myös oleellisesti keskimääräisiin suoritteisiin. Vuosien  1986  ja 
 1992 henkilölilkennetutkimusten  vertailussa  on  käytetty kolmen kerroksen väki 

-mallia  ja  pyritty selvittämään ryhmien sisällä tapahtuneita muutoksia  tai  vallit-
sevia pysyvyyksiä. 

Taulukko  1.  Arkipäivän  matkojen  suoritteenjakakautuminen  v. 1986  ja  1992.  

Matkaryhmä  Osuus suoritteesta Osuus väestöstä  

1986 1986 

0 -riiatkalaiset  c °' 17,6 	'o 

Max 3 h  liikkuneet  62  %  760%  

Yli  3 h  liikkuneet  38  %  64%  
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2.2  Tutkimuksen lähtökohdat  

2.2.1  Tutkimusaineistot  

Tutkimuksen lähtökohtana oli tielaitoksen  koko  maan kattavat henkilöliikenne- 
tutkimukset vuosina  1986  ja  1992.  Molemmat tutkimukset  on  tehty postikyselynä 
käyttämällä pääpiirteiltään samanlaista otosmenettelyä. Tutkimuslomakkeet  sen 

 sijaan olivat osittain erilaiset. Henkilöä itseään  ja  perhettä koskevien taustaky-
symysten pääsisältö oli samankaltainen, mutta kysymykset oli muotoiltu hieman 
eri tavalla. Henkilön yhden päivän  matkoja  koskeva matkapäiväkirja oli mo-
lemmissa tutkimuksissa samanlainen. Vuoden  1986  tutkimuksessa oli lisäksi 
kysymyksiä asuinympäristöstä  ja  niistä liikenneonnettomuuksista, joissa henkilö 
oli ollut osallisena. Vuoden  1992  tutkimuksessa kysyttiin päivän  matkojen  lisäksi 
viikon aikana tehtyjä pitkiä, yli  50  km:n  matkoja matkapäiväkirjan  muodossa. 
Tutkimuslomakkeet ovat liitteinä  2a  ja  2b.  Myös tutkimusten kohderyhmät erosi-
vat  toisistaan: HLT-86  kohdistettiin  13-64-vuotiaisiin  ja  HLT-92 18-70-
vuotiaisiin  henkilöihin. 

Vuonna  1986  palautettiin lähes  60 %  lähetetyistä lomakkeista eli  10 254 kpl  kun 
taas vuonna  1992  vastausprosentti oli  vain 41 %  eli  7 125 lomaketta.  Kumpikin 
tutkimus  on  laajennettu vastaamaan  koko  väestöä käyttäen asuinalueen, suku-
puolen  ja  iän mukaan muodostettuja luokkia. 

Vuoden  1992  tutkimuksessa ajokortillisten naisten osuus oli selvästi suurempi 
 (79 %)  kuin heidän osuutensa  koko  väestöstä  (59 %).  Myös sellaisten perheiden 

osuus, joilla oli käytössään kaksi  tai  useampia autoja, oli huomattavan korkea 
 (28 %). Vinouman  suuruutta ei voida kuitenkaan päätellä tarkasti, koska tilasto- 

tiedot perustuvat auton omistukseen eivätkä auton hallintaan. Tehtyjen arvioiden 
mukaan myös vuoden  1986  tutkimuksessa autolliset olivat muutaman prosent-
tiyksikön verran yliedustettuina. Näyttääkin siltä, että autolliset  ja  muutkin paljon 
liikkuvat vastaavat kyselyihin aktiivisemmin kuin ne henkilöt, joilla  on  vähemmän 
kerrottavaa. Näin vinouma kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pienemmäksi vasta-
usprosentti  jää.  Toisaalta aineistosta saattaa puuttua ylin huippu eli erittäin pal-
jon liikkuvat henkilöt, koska  he  eivät ehdi vastata kyselyyn. Vinoumia ei laajen-
nuksissa ole korjattu.  

2.2.2  Tutkimuksen rajaus 

Tässä tutkimuksessa vuosien  1986  ja  1992 liikennetutkimuksien  vertailu rajattiin 
koskemaan  vain arkipäiviä  maanantaista perjantaihin. Vertailussa ovat mukana 

 vain  molemmille tutkimukselle yhteiset ikäluokat eli  18-64-vuotiaat. Tähän ikä- 
luokkaan kuuluvia vastauksia oli vuoden  1986  aineistossa  6 733  ja  vuoden  1992 

 aineistossa  4 648,  jotka laajennettuina vastasivat  2 208 882:a  ja  2 271 108 
 henkilöä. 

Rajaus pienentää vuoden  1992  aineiston vinoumaa,  sillä ajokortillisten  naisten 
yliedustus oli suurin juuri vanhimmassa ikäluokassa eli yli  64-vuotiaissa, jotka 
nyt jäävät pois. 
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2.2.3  Aineistojen muokkaus 

Vuoden  1986  henkilöliikennetutkimusaineisto  oli lähes valmiina tutkimuksen 
vaatimassa muodossa edellisen tutkimuksen jäljiltä (Himanen  ja  Järvi-Nykänen, 

 1993).  Aineistoon liitettiin siitä aikaisemmin puuttunut matkapäiväkirjaa koskeva 
viikonpäivä sekä muodostettiin uusi autonkäyttömandollisuutta kuvaava muuttu

-ja  siten, että  se  vastasi mandollisimman hyvin vuoden  1992  tutkimuslomakkeen 
 vastaavaa kysymystä (vrt.  lute 2).  

Vuoden  1992  henkilöliikennetutkimusaineisto  tarkastettiin  ja  korjattiin kiinnittäen 
huomiota  vain  tässä tutkimuksessa olennaisiin seikkoihin eli henkilön päivittäis

-ten  kokonaissuoritteiden  oikeellisuuteen  ja  vastaavuuteen verrattuna vuoden 
 1986  tutkimukseen (vrt.  lute 3).  

Aineistojen muokkauksen vaikutusta laajennukseen ei ole korjattu, koska  se  ei 
vaikuta ryhmien  (0-matkalaiset, enintään kolme tuntia  ja  yli kolme tuntia liikku-
neet) sisäisiin jakaumiin.  

2.3  Henkilöiden jakautuminen  autonkäyttö
-mandollisuuden mukaan 

Kuvassa  1 on  esitetty henkilöiden jakautuminen tässä tutkimuksessa käytettyi-
hin henkilöryhmiin  eli jaettuna sukupuolittain autonkäyttömandollisuuden mu-
kaan kolmeen ryhmään. Kummassakin aineistossa sekä miehiä että naisia oli 
lähes yhtä paljon (miehiä  50,1  %  v. 86  ja  50,5  %  v. 92),  joten tarkasteltaessa 
erikseen toisen sukupuolen jakautumista voidaan esitetyt luvut kertoa kandella. 

Auton pääasiallisten käyttäjien osuus  on  vuosina  1986-92  kasvanut miehillä 
 59  %:sta  79  %:iin  ja  vastaavasti naisilla  19  %:sta  37  %:iin.  Naisten autoistumi-

nen näyttää tapahtuneen kokonaan autottomien kustannuksella kun taas niiden 
naisten osuus  on  pysynyt lähes ennallaan, joilla oli  auto  käytettävissään  vain 

 joskus. Miehillä molempien muiden henkilöryhmien osuudet ovat pienentyneet 
 10  %:iin  v. 1992.  Naisten jakautuminen autonkäyttömandollisuuden mukaan oli 

 varsin  tasainen  v. 1992, 37-33-30  % autollisista autottomiin,  kun vuonna  1986 
 autollisten  osuus oli  alle  puolet autottomien osuudesta,  19  %ja  51  %. 

Autonkäyttömandollisuudesta  käytetyt lyhenteet: 
AHAP =  auto  aina käytettävissä  (Aina HenkilöAuton  Pääasiallinen käyttäjä) 
JHAP =  auto  joskus käytettävissä (Joskus HenkilöAuton Pääasiallinen käyttäjä) 
EHAP =  ei autoa käytettävissä (Ei HenkilöAuton Pääasiallinen käyttäjä) 
Sukupuolesta käytetyt lyhenteet: 	M  =  mies  

N  =  nainen 
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Kuva  1.  Henkilöiden jakautuminen autonkäyttömandollisuuden  ja  sukupuolen 
mukaan  v. 1 986  ja  1992.  
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3  MATKOJA  TEKEMÄTTÖMÄT  ELI 0-MATKALAISET 

Sellaisia henkilöitä, jotka eivät tutkimuspäivänä olleet liikkuneet lainkaan, oli 
vuoden  1986  tutkimuksen mukaan  17,6  %  ja  vuoden  1992 vain 12,0  %.  Auton 
pääasiallisilla käyttäjillä  0-matkalaisten  osuus ei ole muuttunut vaan  on  pysynyt 
vajaassa  10  %:ssa.  Muissa henkilöryhmissä  0-matkalaisten  osuus  on  selvästi 
vähentynyt, eniten joskus autoa käyttävien miesten joukossa, jossa  0-
matkalaisten  osuus  on  pienentynyt autollisten tasolle  (kuva  2).  Osa  näkyvästä 
muutoksesta saattaa johtua tutkimusten erisuu ruisesta vastausaktiviteetista; vä-
hemmän liikkuvat ovat ehkä herkemmin jättäneet vastaamatta.  
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0 
	 DHLT-92  

	

A4AP,  M  AHAP.  N  JHAP,  M  JHAP.  N EH, M  EHAP.  N 	KAIK)0  

Kuva  2. 0-matkalaisten  osuus autonkäyttömandollisuuden  ja  sukupuolen mu-
kaan  v. 1986  ja  v. 1992.  

Kun tarkastelussa otetaan huomioon myös ikä havaitaan, että  matkoja  tekemät-
tömien osuus yleensä kasvaa kussakin henkilöryhmässa iän myötä  (kuvat  3  ja  
4)2  HLT-86:ssa myös nuorimmassa ikäluokassa oli paljon  matkoja tekemättö-
miä  miehiä. Vuodesta  86  vuoteen  92  eri ikäryhmien liikkumisaktiivisuus  on  ta- 
saantunut, mutta  0-matkalaisten  osuus korostuu selvästi vanhimmassa ikäryh-
mässä.  
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AHAP,M 	AHAP,N 	JHAP,M 	JHAP,N 	EHAP,M 	EHAP,N 

Autonkäyttömandollisuus  ja  sukupuoli  

Kuva  3. 0-matkalaisten  osuus ikäluokittain autonkäyttömandollisuuden  ja  suku-
puolen mukaan  v. 1986. 

2  Poikkeamat saattavat johtua kyseisen luokan pienestä havaintomäärästä. 
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Autonkäyttömandollisuus  ja  sukupuoli  

Kuva  4. 0-matkalaisten  osuus  ikäluokittain autonkäytiömandollisuuden  ja  suku-
puolen mukaan  v. 1992.  

Tarkasteltaessa  0-matkalaisten  osuutta perheen tulojen mukaan  (kuvat  5  ja  6) 
on  huomattava, että käytetty henkilöryhmitys  jo  käsittää tuloihin liittyvän luoki-
tuksen autonkäyttömandollisuuden muodossa. Auton pääasiallisia käyttäjiä, 
etenkin naisia,  on  vähän alimmissa tuloryhmissä  ja  vastaavasti ylimmissä  tulo- 
ryhmissä  on  vähän sellaisia miehiä, joilla ei olisi ajokorttia  ja  autoa käytössään. 
Kuvista  5  ja  6  voidaan päätellä, että tulojen kasvu lisää henkilöiden liikkumis-
aktiivisuutta myös eri henkilöryhmien sisällä. Poikkeuksena ovat naiset, jotka 
ovat pääasiallisia autonkäyttäjiä; heillä ei tuloilla näytä olevan vaikutusta  0-
matkalaisten  osuuteen . 

%  väestöstä  50 
40 --': ---------------------- 

30  --------: --- 

TS  

utonkäyttö-
nandotlisuus  ja 

 sukupuoli 

AHAP,M 

AHAP  ,N 

 JHAPM 

JHAP,N 

EHAP,M  

E HAP ,N  

Tuloluokica  

Kuva  5. 0-matkalaisten  osuus  tuloluokittain autonkäyltömandolilsuudenja  suku-
puolen mukaan  v. 1986. 

°  Suuret poikkeamat  0-matkalaisten osuuksissa  johtuvat kyseisen ryhmän pie-
nuudesta.  Aina autollisten  ryhmissä  on  vähän havaintoja alimmissa tuloluokissa 

 ja  ei ollenkaan  tai  joskus autollisten miesten ryhmissä  on  vähän havaintoja 
ylimmissä tuloluokissa. 
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Autonkäyttö
-mandollisuus  ja 

 sukupuoli  

AHAP,M 

AHAP,N 

JHAP,M 

JHAP,N 

 E NAP ,M  

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7  

Tuloluolda  

Kuva  6. 0-matkalaisten  osuus tuloluokittain autonkäyttömandolllsuuden  ja  suku-
puolen mukaan  v. 1992.  
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4 	ENINTÄÄN KOLME TUNTIA LIIKKUNEET  

4.1 	Henkilöt 

Enintään kolme tuntia liikkuneet jakautuivat henkilöryhmiin kuvan  7  mukaisesti. 
Kummassakin aineistossa sekä miehiä että naisia oli lähes yhtä paljon (miehiä 

 50,0  %  v. 86  ja  50,6  % V. 92),  joten tarkasteltaessa erikseen toisen sukupuolen 
jakautumista voidaan esitetyt luvut kertoa kandella. Jakauma  on  hyvin saman-
kaltainen  koko  aineiston jakauman kanssa,  sillä  suurin  osa  aineistosta kuuluu 
tähän ryhmään, vuoden  1986  aineistosta  76,0  %  ja  1992  aineistosta  81,4  %.  

Auton pääasiallisten käyttäjien osuus  on  vuosina  1986-92  kasvanut miehillä 
 64  %:sta  79  %:iin  ja  vastaavasti naisilla  23  %:sta  40  %:iin.  
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Kuva  7.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden jakautuminen autonkäyttömandolli-
suuden mukaan  v. 1986  ja  1992. 

4.2  Kokonaismatka-aika 

Enintään kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka-aikojen kumulatiivisissa  ja-
kaumissa  ei ole havaittavissa suuria eroja sukupuolen  tai  autonkäyttömandolli-
suuden  suhteen  (kuvat  8  ja  9).  Autollisten  miesten käyrä erottuu vuoden  1986 

 tutkimuksessa hieman muista  ja  on  kuvaajista alimpana;  he  ovat käyttäneet 
matkustamiseen vähän enemmän aikaa kuin muut. Vuonna  1992  ei eroja enää 
ole havaittavissa; kuvassa näkyvät poikkeamat johtuvat kyseisten henkilöryhmi

-en  pienuudesta. Myös kokonaismatka-ajan keskiarvoista näkyy sama tasoittu-
minen kuin kumulatlivisista jakaumista (taulukko  2).  Autolliset  naiset ovat lisän-
neet matka-aikaansa  ja  miehet vähentäneet. Muissa ryhmissä ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. Kaikkiaan enintään kolme tuntia liikkuneiden matka-aika  on 

 laskenut vajaan minuutin. 
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Kuva  8.  Enintään kolme tuntia Ilikkuneiden kokonaismatka -ajan kumulatlivinen 
jakauma  v. 1986. 
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Kuva  9.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka -ajan kumulatiivinen 
jakauma  v. 1992  

Taulukko  2.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden keskimääräinen kokonaismatka-
aika. 

Kokonaismatka-aika 

______________  HLT-86 	HL,T'.9Z  
ft.!  '.i!•M! 	 1 	I  

Muutos  

AHAP,  miehet  72,3 .4,8  
AHAP,  naiset  63,8 +4,1 

4/  
JHAP,  miehet  63,7 +0,9  
JHAP  naiset  62,9 '442 +1,3 
EHAP,  miehet  687 

/4r  , +2,9  
EHAP,  naiset  66,9 -1,5  

KAIKKI  67,5 -0,7  
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Tarkasteltaessa keskimääräisten matka-aikojen  jakaumaa tuloluokittain  havai- 
taan, etteivät tulot juuri vaikuta liikkumiseen  käytettävään  aikaan  (kuvat  lo  ja 

 11).  Poikkeuksena  on  kuitenkin vuoden  1986  aineistossa ne miehet, joilla  on 
auto  aina käytettävissä. Näistä miehistä  suurempituloiset  käyttävät  matkustarni- 
seen  keskimäärin enemmän aikaa kuin muut.  Kumulatiivissa jakaumassa  näky- 
vä ero johtuu siten tästä ryhmästä. Liikkumiseen käytetty aika  on  siis tasaantu-
nut vuodesta  1986  vuoteen  1992  myös eri  tuloluokkiin  kuuluvien henkilöiden 
välillä.  
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Kuva  10.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden keskimääräinen kokonaismatka-
aika tuloluokittain  v. 1986. 
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Kuva  11.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden keskimääräinen kokonaismatka-
aika tuloluokittain  v. 1992.  

Suuret poikkeamat  kuvaajissa  johtuvat kyseisen ryhmän pienuudesta.  Aina 
autollisten  ryhmissä  on  vähän havaintoja  alimmissa tuloluokissa  ja  ei ollenkaan 

 tai  joskus  autollisten  miesten ryhmissä  on  vähän havaintoja ylimmissä  tuloluo
-kissa. 

Autonkäyttä-
mandollisuus 

 ja  sukupuoli  

ANA P.M 

A HA P 

 JHAP,M 

JHAP,  N 

 EHAP,M 

 E HA P N  

100 

90 

80 
I- 
C,) 
w 

70 
C 
(C, 

60 

50 

40  



Vuosien  1986  ja  1992  henkilöhlkennetutklmusten  vertailu 
	

25 
ENINTAAN  KOLME TUNTIA LIIKKUNEET  

4.3  Matkasuorite  

Tarkasteltaessa matkasuoritteiden kumulatiivisia jakaumia vuosina  86  ja  92 
 (kuvat  12  ja  13)  havaitaan, että sukupuolten väliset erot ovat tasoittuneet. Vuon-

na  1986  sellaiset miehet, joilla oli  auto  aina käytettävissä, matkustivat selvästi 
pitempään kuin muut. Autolliset naiset erottuivat samoin omana ryhmänään 
miehistä seuraavina. Autottomien naisten matkasuorite oli pienin  ja  kuvaaja  tä-
ten  ylimpänä. Vuonna  1992  sukupuolella  ei ollut merkitystä  ja  käyrät kulkevat 
pareittain autonkäyttömandollisuuden mukaan.  
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Kuva  12.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen kumulatllvinenja-
kauma  v. 1986. 
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Kuva  13.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen kumulatiivinen ja-
kauma  v. 1992.  

Jokaisen neljän autollisen henkilöryhmän  (auto  aina  tai  joskus käytettävissä) 
päivittäiset nopeudet ovat absoluuttisesti kasvaneet lähes yhtä paljon,  5  krrilh 

 (taulukko  3).  Suhteellisesti naiset ovat kasvattaneet nopeuttaan hieman enem - 
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män  kuin miehet. Miesten  ja  naisten välinen nopeusero  on  säilynyt samansuu-
ruisena; miehet ovat olleet  5 km/h  naisia nopeampia. Sukupuolten  välisen  eron 
tasoittuminen johtuu  täten  pääasiassa kokonaismatka-aikojen tasoittumisesta, 
mutta myös matkasuoritteen rajusta kasvusta autollisten naisten ryhmissä.  Au

-tollisten  naisten matkasuorite  on  kasvanut  22  %  vuosina  1986-92,  kun taas 
miesten ryhmissä kasvu auton pääasiallisilla käyttäjillä oli  vain 5  %  ja  satunnai-
silla käyttäjillä  16  %. 

Autottomien suoritteissa  ei ole tapahtunut suuria muutoksia, miesten suorite  on 
 hieman pienentynyt  ja  naisten kasvanut. Autottomien luokassa miesten  ja  nais-

ten nopeudet olivat  v. 1992  yhtä suuria eli  21 km/h.  

Taulukko  3.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuorite  ja  nopeus henkilö- 
ryhmittäin  v. 1 986  ja  1992.  

Matkasuorite  [km]  Nopeus  [km/h]  

______________  HLT-86  HLI -92  M'iuks  HLT-86  HLT -92  

AHAP,  miehet  47,8 50,1 39,7  
AHAP,naiset  36,6 44.7• 34,4 ,5:  . 

JHAP,  miehet  32,1 37.1  ^5  30,2 :345 4  

JHAP,naiset  25,4 3G, 24,2 28,9  
EHAP,  miehet  25,8 25.0 •O, 22,5 2u  
EHAP,naiset  21,7 :23.1 19,5 21.2  

KAlKKI  33,7 40.3 +6.6 30,0  : 	. 	 •f2....  

Tarkasteltaessa keskimääräistä matkasuoritetta tulojen mukaan  (kuvat  14  ja  15) 
 havaitaan, ettei selvää riippuvuutta ole olemassa. Kunkin henkilöryhmän matka-

suoritteen keskiarvo pysyy  varsin  hyvin omalla tasollaan tuloista riippumatta 
kumpanakin tutkimusvuonna.S 

Suuret poikkeamat kuvaajissa johtuvat kyseisen ryhmän pienuudesta.  Aina autol
-listen  ryhmissä  on  vähän havaintoja alimmissa tuloluokissa  ja  ei ollenkaan  tai  jos-

kus autollisten miesten ryhmissä  on  vähän havaintoja ylimmissa tuloluokissa. 
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Kuva  14.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen keskiario tuloluo-
kittain  v. 1986. 
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Kuva  15.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen keskiarvo tuloluo-
kittain  v. 1992. 

Vuorokautisen kokonaismatka-ajan  ja matkasu oritteen  suhde ei ole suoravi ivai-
nen, vaan keskiarvot kussakin luokassa muodostuvat mitä hajanaisimmasta ai-
neistosta. Tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään muutosta tutkimusten välil-
lä vaikka keskinopeus onkin kasvanut. Muutamaa hajatapausta tukuunottamatta 
enintään kolme tuntia liikkuneiden henkilöiden päivittäinen keskinopeus asettuu 
välille  5-90 km/h  kummassakin tutkimuksessa  (kuvat  16  ja  17).  
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Kuva  16.  Enintään kolme tuntia iikkuneiden matkasuorite matka-ajan mukaan 
 v. 1986. 
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Kuva  17.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuorite matka-ajan mukaan 
 v. 1992.  

Kaikkien enintään kolme tuntia liikkuneiden sekä keskimääräinen matkasuorite 
että nopeus ovat kasvaneet  20 %  vuodesta  1986  vuoteen  1992.  Kasvu  on  pää-
asiassa naisten ryhmien muutoksien aiheuttamaa,  sillä  autollisten  naisten sekä 
määrä että ryhmien sisäinen suorite  on  kasvanut rajusti. 
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5 	YLI KOLME TUNTIA LIIKKUNEET  

5.1 	Henkilöt 

Yli kolme tuntia liikkuneita oli HLT-86:ssa  6,4 %  ja  HLT-92:ssa  6,6 % laajenne-
tuista aineistoista  laskettuna. Suurimman ryhmän muodostivat aina autolliset 
miehet, joita yli kolme tuntia liikkuneista oli  v. 1986  puolet  (49 %)  ja  v. 1992  sel-
vä enemmistö eli  56 %.  Naisten osuus  on  noussut  29  %:sta  37 %:iin.  Tämä 
johtuu kokonaan aina autollisten naisten määrän lisääntymisestä  5  %:sta 

 15 %:iin.  Miesten muitten ryhmien osuudet ovat pienentyneet  4 %:iin,  kun taas 
naisten muut ryhmät ovat säilyneet lähes ennallaan  10 %:ssa  (kuva  18). 
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Kuva  18.  Yli kolme tuntia liikkuneiden jakautuminen autonkäyttömandollisuuden 
mukaan  v. 1986  ja  1992.  

Yli kolme tuntia ifikkuneiden vähäisen määrän  (381  hyväksyttyä henkilöä HLT-
86:ssa  ja  268  HLT-92:ssa) vuoksi liikkumissuoritteet  on  laskettu laajentamatto

-masta  aineistosta. Koska laajennuskertoimet vaihtelevat otantamenetelmän ta-
kia 66:sta  1 524:een,  yhden henkilön suorite olisi voinut dominoida  koko  ryhmän 
jakaumia, mikäli kyseisiä kertoimia olisi käytetty. Lisäksi yli kolme tuntia liikku-
neiden vertailussa  on  käytetty  vain  neljää henkilöryhmää, jotka  on  muodostettu 
siten, että "joskus autolliset"  ja  "ei koskaan autolliset"  on  yhdistetty. Näin  on  me-
netelty etenkin miesten kyseisten henkilöryhmien pienuuden takia.  

5.2  Kokonaismatka-alka  

Kuvissa  19  ja  20 on  esitetty yli kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka-aikojen 
kumulatiiviset jakaumat  v. 1986  ja  1992.  Kuvia hälritsevät henkilömäärältään 
vähäisten ryhmien, HLT-86:ssa aina autollisten naisten  ja  HLT-92:ssa joskus  tai 

 ei koskaan autollisten miesten,  kul mi kkaat  kuvaajat. Kummassakin aineistossa 
käyrät nousevat  varsin  jyrkästi, mikä tarkoittaa sitä, että suurin  osa  tähän paljon 
liikkuvien luokkaan kuuluvista käyttää liikkumiseen aikaa  vain  vähän yli kolmen 

 tunnin alarajan.  Vuonna  1986  eri ryhmien kuvaajat ovat  varsin  yhteneväisiä. 
Hieman muita pienemmät olivat suoritteet naisilla, joilla ei ollut aina autoa käy-
tettävissään. Kaikissa henkilöryhmissä puolet käytti liikkumiseen  3-4,5  tuntia. 
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Kokonaismatka-ajan keskiarvo oli runsas  5  tuntia kaikilla muilla paitsi autottomil
-la  naisilla, joilla  se  jäi hieman  alle  5  tunnin.  Vuoden  1992  kuvaajat ovat hyvin 

samanmuotoisia  V. 1986  kuvaajien  kanssa, mutta ne ovat siirtyneet hieman va-
semmalle eli matka-ajat ovat pienentyneet. Lähes paikallaan  on  pysynyt aina 
autollisten miesten kuvaaja, joilla myös mediaani  on  pysynyt  4,5  tunnissa kun  se 

 muilla  on  laskenut  4  tuntiin.  Aina autollisten  miesten kokonaismatka-ajan keski-
arvo oli  1992  tasan  5  tuntia  ja  muilla  20 min  pienempi.  
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Kuva  19.  Yli kolme tuntia Ilikkuneiden kokonaismatka-ajan kumulatiivinen ja-
kauma  v. 1986. 
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Kuva  20.  Yli kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka -ajan kumulatiivinenja-
kauma  v. 1992 

5.3  Matkasuorite  
Verrattaessa yli kolme tuntia Ilikkuneiden matkasuoritteiden kumulatlivisia kuvia 

 21  ja  22  havaitaan, että vuonna  1986  yhtenä rykelmänä lähes lineaansesti 
edenneet kuvaajat ovat muuttannet muotoaan.  Aina autollisilla alle  150 km  Ilik- 



Vuosien  1986  ja  1992  henkilölilkennetutkimusten  vertailu 
	

31  
YLI KOLME TUNTIA LIIKKUNEET  

kuneiden  osuus  on  vähentynyt puoleen vuodesta  1986  vuoteen  1992,  mutta 
mediaani  on  silti pysynyt lähes samana. Puolet autollisista miehistä liikkui  v. 86 

 alle  250 km  ja  v. 92  alle  270 km.  Muissa ryhmissä puolet liikkui  alle  220 km 
molempina tutkimusvuosina. 
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Kuva  21.  Yli kolme tuntia lllkkuneiden matkasuoritteen kumulatiivinenjakauma  
v. 1986. 
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Kuva  22.  Yli kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen kumulatllvinen jakauma  

v. 1992.  

Aina autollisten  miesten keskimääräinen matkasuorite  on  vuosina  1986-92 
 kasvanut  270 km:stä 310 km:iin  ja  heidän nopeutensa vastaavasti  52 km:stä/h 

61 km:iin/h. Autollisten  naisten suorite kasvoi hieman vähemmän,  240 km:stä 
270 km:iin  ja  nopeus  45 km:stälh 59 km:iin/h. Autottomien  ryhmien matkasuorit-
teissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Kaikkien yli kolme tuntia liikkunei

-den  keskimääräinen suorite  on  kasvanut vajaan  10 % 258 km:stä 276 km:iin  ja 
 nopeus  49 km:stalh 55 km:iin /h  (ks.  kuvat  23  ja  24).  

Liikkumiseen paljon aikaa käyttävät eivät välttämättä matkusta  kovin  pitkälle 
vaan heidänkin matkanopeutensa - muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta - 
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on 5 km/h  ja  90 km/h  väifilä  (kuvat  23  ja  24).  Nopeuden hajonta  on  hieman pie-
nentynyt  v.1992,  mikä saattaa myös johtua pienemmästä  havaintomäärästä. 
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6  ALUEELLINEN TARKASTELU  

6.1  Matkoja tekemättömät  eli  0-matkalaiset 

Kun tarkastellaan alueittain  0-matkalaisten  osuuden muutosta vuodesta  1986 
 vuoteen  1992  (kuvat  25  ja  26)  havaitaan, että muutokset kaikilla alueilla ovat 

olleet samansuuntaisia kuin keskimäärin  koko  maassa (vrt,  kuva  2 S. 15). 
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Kuva  25. 0-matkalaisten  osuus alueiyhmittäin  V. 1986. 
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Kuva  26. 0-matkalaisten  osuus alueiyhmittäin  v. 1992.  

Aina autollisilla,  sekä miehillä että naisilla,  0-matkalaisten  osuus  on  pysynyt 
kaikkialla  10  %:ssa.  Henkilöillä, joilla  on  aina  auto  käytettävissään, liikkumisak-
thvisuus  on  siis pysynyt sellaisella tasolla,  jota  voidaan pitää luonnollisena, kun 
otetaan huomioon sairaus ym. paikoillaan pysymisen syyt. 

Joskus autollisten miesten ryhmässä alueelliset muutokset näyttävät suurimmil
-ta.  Kaupungeissa  v. 1986  poikkeuksellisen suuri  0-matkalaisten  osuus  on  vuo- 
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teen 1992  mennessä vähentynyt jopa pienemmäksi kuin  0-matkalaisten  osuus 
autollisi  tia.  Maaseudullakin  0-matkalaisten  osuus  on  pienentynyt tasaisesti. 
Tuloksia voidaan kuitenkin pitää  vain  suuntaa antavina,  sillä  erityisesti nuoret 
miehet, joita tähän ryhmään kuuluu runsaasti, vastaavat heikosti. Vuonna  1986, 

 jolloin vastausprosentti oli suuri, mukana saattaa olla myös sellaisia  matkoja 
tehneitä  henkilöitä, jotka eivät ole viitsineet täytää matkapäiväkirjaa lainkaan  ja 

 jotka näin ovat virheellisesti  0-matkalaisten  ryhmässä. Vuonna  1992  vastanneis-
ta tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä taas oli erittäin vähän, mikä heikentää tu-
losten luotettavuutta (vrt. lUte  4).  

Myös autottomien miesten ryhmä oli  v. 1992  pieni, mikä näkyy suurempina 
vaihteluina myös  0-matkalaisten osuuksissa.  Pohjois-Suomen maaseutua lu-
kuun ottamatta  0-matkalaisten  osuus  on  kuitenkin selvästi pienentynyt. 

Joskus autollisten naisten  0-matkalaisten  osuus  on  suurissa kaupungeissa py-
synyt  ja  muissa kaupungeissa pienentynyt autollisten tasolle. Autottomien nais-
ten  0-matkalaisten  osuus  on  selvästi pienentynyt kaupungeissa. 

Mikäli osan  0-matkalaisten  osuuden pienentymisestä oletetaan johtuvan tutki-
musten erilaisesta vastausaktiviteetista, voidaan päätellä, että etenkin sellaiset 
kaupunkilaiset, jotka eivät ole tehneet yhtään matkaa  ja  joilla ei aina ole autoa 
käytettävissään, jättävät helpoimmin vastaamatta tutkimukseen. Tähän oletuk-
seen antaa aihetta  0-matkalaisten  osuuden suuri väheneminen ei aina autollis

-ten  ryhmissä kaupungeissa (vrt.  lute 5  ja yksityiskohtaisemmat kuvat  25  ja  26). 

6.2  Enintään kolme tuntia liikkuneet  

6.2.1  Matka-aika 

Vuoden  1986 kokonaismatka-ajan kumulatlivisesta jakaumasta  (kuva  27)  erot-
tuvat selvästi suuret kaupungit. Pääkaupunkiseudulla sekä Turussa, Tampereel-
la  ja  Oulussa matkoihin käytettiin enemmän aikaa kuin muualla  ja  etenkin  alle 

 40 min liikkuneiden  osuus oli vähäinen. Pääkaupunkiseudulla puolet käytti mat-
koihin  alle  75 min,  muissa suurissa kaupungeissa  10 min  vähemmän  ja  muualla 
Suomessa puolet henkilöistä selvisi  20 min lyhyemmässä  ajassa eli enintään  55 

 minuutissa. 

Alueelliset erot ovat tasoittuneet vuonna  1992  (kuva  28).  Kuvasta erottuu enää 
pääkaupunkiseutu, muttei sekään niin selvästi kuin ennen. Pääkaupunkiseudulla 
keskimääräinen kokonaismatka-aika onkin pienentynyt  8 min, 79,9  minuutista 

 71,8  minuuttiin. Kun muilta alueilla puolet käytti matkoihinsa enintään  60 min, 
 pääkaupunkiseudulla puolet selvisi  alle  68  minuutissa. Kokonaismatka-ajan alu-

eelliset muutokset vuosina  1986-92  ovat pienentäneet alueittaista hajontaa eli 
alueittaiset jakaumat ovat lähestyneet  koko  maan keskiarvoa, joka  on  pysynyt 
lähes muuttumattomana. Poikkeuksena  on  Etelä-Suomen maasetu, missä hie-
man keskiarvoa pienempi matka-aika  on  edelleen pienentynyt (taulukko  4). 
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Kuva  27.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka -ajan kumulatiivinen 
jakauma alueittain  v. 1986. 
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Kuva  28.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka -ajan kumulatiivinen 
jakauma alueittain  v. 1992.  
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Kuva  30.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen kumulatiivinen ja-
kauma alueiti'ain  v. 1992.  

Vuodesta  1986  vuoteen  1992  sekä kaupunkien keskenään että maaseudun 
 al  ueryhmien  keskenään matkasuoritteiden jakaumat ovat lähentyneet toisiaan 

eli maantieteellisestä sijainnista johtuvat erot ovat pienentyneet. Suurissa kau-
pungeissa paljon matkustavien osuus  v. 1992 on  edelleen pieni toisin kuin 
muissa kaupungeissa  ja  maaseudulla, missä heidän osuutensa  on  jonkin verran 
kasvanut vuodesta  1986.  Tämä näkyy myös mediaanien muutoksessa. Puolet 
pääkaupunkiseudun enintään kolme tuntia liikkuneista matkusti  alle  25 km v. 86 

 ja alle  26 km v. 92.  Turussa, Tampereella  ja  Oulussa puolet matkusti  22 km v. 
86  ja  2 km  vähemmän  v. 92.  Muissa kaupungeissa  matkan  pituus kasvoi: puolet 
matkusti  v. 86  alle  16 km  ja  v. 92  alle  20 km  eli saman verran kuin Turussa, 
Tampereella  ja  Oulussa. Maaseudulla mediaani siirtyi  n. 7 km, 24-30  km:sta 

 32-37  km:iin  (taulukko  5).  

Taulukko  5.  Enintään  3  tuntia liikkuneiden matkasuorite  ja  mediaani  alueittain  v. 
1986  ja  1992.  

Keskimääräiset matkasuoritteet ovat myös kasvaneet kaikkialla muualla paitsi 
Turussa, Tampereella  ja  Oulussa.  
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Myös nopeudet ovat kasvaneet kaikkialla Suomessa (taulukko  6). Liitteen 6 
 taulukosta näkyy, että nopeuden muutos suurissa kaupungeissa johtuu erityi-

sesti autollisten miesten kokonaismatka-ajan tuntuvasta vähenemisestä. Eten-
kin pääkaupunkiseudulla, missä otos suhteessa väestöön  on  pienin, tämä saat-
taa johtua otoksen alueellisen jakautumisen erilaisuudesta eri tutkimusvuosina. 

Taulukko  6.  Enintään  3  tuntia lllkkuneiden nopeus alueittain  v. 1986  ja  1992. 

I  NOPEUS  [km/h]  
HLT-86  HLT-92  Muutos  

Pääkaupunkiseutu  23,1 29.6 6.5 

Turku,  Tre ja  Oulu 25,9 269  
Etelä-Suomi,  kaup.  27,6 34,6  ri  

Etelä-Suomi,  muu  40,0 44.7  

Keski-Suomi,  kaup.  25,5 5,Q  
Keski-Suomi,  muu  37,6 46,0  

Pohj. -Suomi,  kaup.  27,2 33,0  

Pohj.-Suomi,muu  41,3 45,6 

Koko  maa  30,0  .........6.2............  

6.3  Yli kolme tuntia liikkuneet 

Yli kolme tuntia liikkuneiden joukon pienuuden takia (vrt, luku  5)  alueet  on  ryhmi-
telty  vain  kolmeen ryhmään. Pääkaupunkiseutu,  Turku, Tampere  ja  Oulu  muo-
dostavat ryhmän suuret kaupungit, muut kaupungit ryhmän pienet kaupungit  ja 

 muut  kunnat  ryhmän maaseutu. Seuraavassa esitetyt tulokset  on  tuotettu laajen-
tamattomasta aineistosta.  

6.3.1  Kokonaismatka-aika 

Yli kolme tuntia Ilikkuneilla ei ole suuria alueellisia eroja matkoihin käytetyissä 
kokonaisajoissa  (kuvat  31  ja  32).  Vuonna  1986  pienissä kaupungeissa asuvat 
käyttivät matkustamiseen aikaa hieman muita enemmän. Kaikkialla Ilikkumiseen 
käytetty aika  on  kuitenkin hieman vähentynyt; mediaani oli  15 min  pienempi  v. 
1992  kuin  v. 1986,  jolloin  se  oli  4,5  tuntia. Myös keskiarvo  on  pienentynyt saman 
verran eli  5  tuntiin kaikkialla  v. 1992.  Vuonna  1986  havaittavissa olleet vähäiset 
alueelliset erot ovat siis hävinneet. 
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Kuva  31.  Yli kolme tuntia liikkuneiden kokonaismatka-ajan kumulatlivinenja-
kauma alueittain  V. 1986. 
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Kuva  32.  Yli kolme tuntia lllkkuneiden kokonaismatka -ajan kumulatiivinenja-
kauma alueittain  v. 1992. 

6.3.2 Matkasuorite 
Matkasuoritteiden kuvaajissa  on  havaittavissa samaa yhdentymistä kuin  koko-
naismatka-ajan kuvaajissa  (kuvat  33  ja  34).  Tämän lisäksi havaitaan, että lyhyet 

 alle  150  km:n suoritteet ovat vähentyneet. Sekä pienissä kaupungeissa että 
maaseudulla puolet yli kolme tuntia liikkuneista ovat molempien tutkimusten 
mukaan matkustaneet  alle  250 km.  Suurissa kaupungeissa asuvilla mediaani  on 

 kasvanut  n. 100  km:llä  ja  on v. 1992  sama kuin muualla. Vuodesta  1986  vuo-
teen  1992  keskimääräinen suorite  on  pienissä kaupungeissa  ja  maaseudulla 
kasvanut vajaat  10 km  ja  suurissa kaupungeissa  25 km.  Vuonna  1992  matka-
suorite kaupungeissa asuvilla oli  280 km  ja  maaseudulla asuvilla  270 km.  
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Kuva  34.  Yli kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen kumulatiivinenjakauma 
alueittain  v. 1992.  

Yli kolme tuntia liikkuvien keskimääräiset  päivittäiset  nopeudet ovat  varsin  sa-
mansuuruisia kaikkialla (taulukko  7).  Kaupungeissa asuvien yli kolme tuntia liik-
kuvien keskimääräiset nopeudet ovat runsaat  20 km/h  suurempia  ja  maaseudul-
la asuvien  10 km/h  suurempia kuin enintään kolme tuntia  liikkuneilla (vrt,  taulu

-kot  6  ja  7).  Kaupungeissa asuvien keskimääräinen nopeus  on  kasvanut maa-
seudulla asuvia enemmän.  

Nopeuksien  verrattain alhainen arvo merkitsee sitä, että matkustamiseen paljon 
aikaa käyttävät eivät välttämättä luku pitkälle  nopeilla  kulkuvälineillä, vaan hei-
dän joukossaan  on  myös runsaasti hitaita  kulkumuotoja  käyttäviä  (vrt,  kuvat  23 

 ja  24 s. 32).  Selvää yhteyttä ei ole myöskään  matkojen  lukumäärän suhteen. 
Pitkä matka-aika koostuu yhtä hyvin yhdestä kuin yli kymmenestä matkasta 
vuorokaudessa.  
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Taulukko  7.  Yli  3  tuntia liikkuneiden nopeus alueittain  v. 1986  ja  1992.  

NOPEUS  [krnfh] 

________________________  HLT-86  Muutc:  

Suuret kaupungit  46 55  
Pienet kaupungit  51  
Maaseutu  50 

Koko  maa  49  
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia henkilöiden päivittäisen kokonaismatka-ajan 

 ja matkasuoritteen  kehittymistä vuosina  1986-92;  selvitää  sekä vallitsevat py-
syvyydet että muutokset  ja  niiden syyt. Tarkastelukehikkona käytettiin aiemmin 
kehitettyä kolmen kerroksen väki -mallia, jossa henkilöt  on  jaettu kolmeen ryh-
mään liikkumisaktiivisuuden mukaan:  matkoja tekemättömät,  enintään kolme 
tuntia  ja  yli kolme tuntia liikkuneet. Henkilöt jaettiin edelleen ryhmiin sukupuolen 

 ja autonkäyttömandollisuuden  mukaan  (auto  aina, joskus  tai  ei koskaan käytet-
tävissä). Alueellisissa tarkasteluissa käytettiin tutkimusten alkuperäistä jakoa 
kandeksaan ryhmään asuinalueen mukaan. 

Näkyvin muutos väestön arkipäivän liikkumisessa vuosina  1986-92 on  matka-
suoritteen raju kasvu.  18-64-vuotiaiden  keskimääräinen arkipäivän matkasuori

-te  on  vuosina  1986-92  lisääntynyt  22  %  eli  41,1  kilometristä  50,2  kilometriin, 
kun vuosina  1974-86  kasvu oli  8  %  kuudessa vuodessa. Muutoksen syyn tut-
kiminen voidaan käytetyn tarkastelukehikon mukaan jakaa kolmeen osaan: 
•  henkilöiden liikkumisaktiivisuuden muutos eli siirtymiset kolmen kerroksen 

väki -mallissa kerroksesta toiseen;  0-matkalaisista  matkoja  tekevien jouk- 
koon  tai  enintään kolme tuntia liikkuvista yli kolme tuntia liikkuviin 

• autoistuminen  ja sen  myötä henkilöiden autonkäyttömandollisuuden lisään- 
tyminen eli siirtymiset autottomista ryhmistä autollisiin, mikä voi johtaa myös 
liikkumisaktiivisuuden  muutokseen 

• autonkäyttömandollisuuden  ja  sukupuolen mukaan jaettujen henkilöryhmien 
sisällä tapahtuneet muutokset. 

Kolmen kerroksen väestä ylimpään kerrokseen kuuluvien eli yli kolme tuntia 
liikkuvien määrä  on  pysynyt ennallaan vuosina  1986-92,  ja sen  osuus  on  ollut 
runsaat  6  %  väestöstä. Alimpaan kerrokseen kuuluvien eli tutkimuspäivänä 

 matkoja tekemättömien  henkilöiden määrä  sen  sijaan  on  vähentynyt kolman-
neksella  17,6  %:sta  12,0  %:iin.  Näin keskikerrokseen kuuluvien eli enintään 
kolme tuntia liikkuvien osuus  on  lisääntynyt yli  80  %:iin.  Yli kolme tuntia liikkuvat 
vastaavat edelleenkin yli kolmasosasta arkipäivän matkasuoritteesta  ja  enintään 
kolme tuntia liikkuneiden kooltaan yli kymmenkertainen joukko kandesta kol-
masosasta. 

Mikäli  0-matkalaisten henkilöryhmittäiset  osuudet  v.1992  olisivat säilyneet vuo-
den  1986  tasolla, olisi heidän osuutensa ollut  14,4  %. Autoistumisen  myötä li-
sääntynyt liikkumisaktiivisuus  on  siis pienentänyt  0-matkalaisten  ryhmää  3,2 

 prosenttiyksikköä vuosina  1986-92.  Loppuosa pienenemisestä,  2,4  prosent-
tiyksikköä, johtuu  0-matkalaisten  osuuden vähenemisestä joskus  tai  ei koskaan 
autollisten ryhmissä. Tutkimusaineiston perusteella ei voida selvittää, onko tä-
mä pieneneminen todellista vai onko vastausaktiivisuuden vähenemisellä  60 

 %:sta  40  %:iin  vuosina  1986-92  merkitystä vastaajien jakautumiseen.  0-
matkalaisten  määrän luonnollisena alarajana voidaan pitää aina autollisten ryh-
män vakaana pysynyttä  10 %:n  osuutta.  

0-matkalaisten  osuuden pienentymisen vaikutuksesta kaikkien  1 8-64-vuotiai -
den  keskimääräinen arkipäivän kokonaismatka-aika  on  vuosina  1986-92  lisään-
tynyt  4  %,  70,6  minuutista  73,8  minuuttiin.  Matkoja tehneiden  keskimääräiset 
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kokonaismatka-ajat ovat kuitenkin hieman pienentyneet: enintään kolme tuntia 
 liikkuneiden  1  %  ja  yli kolme tuntia  liikkuneiden  2  %.  

Kanden ylimmän kerroksen väen eli  matkoja  tehneiden  keskimääräinen matka
-suorite  on  kasvanut  15  %  vuosina  1986-92;  enintään kolme tuntia  liikkuneiden 

 20  %  ja  yli kolme tuntia  liikkuneiden  lo  %. Matkasuoritteiden jakaumat  ovat hy-
vin samanlaisia kumpanakin  tutkimusvuonna.  Kasvu näkyy  alle  20 km  vuoro-
kaudessa  matkustavien  määrän vähenemisenä  ja  vastaavasti enemmän liikku-
vien määrän tasaisena kasvuna  (kts.  lute 8/1).  

Matkasuoritteiden  kasvusta tasan puolet eli enintään kolme tuntia  liikkuneilla  lo  
prosenttiyksikköä  ja  yli kolme tuntia  liikkuneilla  5  prosenttiyksikköä johtuu henki-
löiden  autonkäyttömandollisuuden  lisääntymisestä. Miehistä lähes  80  %:lla  ja 

 naisista  40  %:lla  oli  auto  aina käytettävissään  v. 1992,  kun osuudet  v.1986  olivat 
 60  %  ja  20  %.  Pääasiallisten  autonkäyttäjänaisten  määrä siis kaksinkertaistui 

vuosina  1986-92,  joskus  autollisten  määrä pysyi  samansuuruisena  ja  autotto
-mien  pieneni  autollisten  kasvun verran eli lähes  20  prosenttiyksikköä.  

Matkasuoritteiden  muutoksesta toinen puoli selittyy  henkilöryhmien  sisällä ta-
pahtuneista muutoksista. Keskimmäisen kerroksen väki, enintään kolme tuntia 
liikkuneet, ovat muuttuneet yhä enemmän toistensa kaltaisiksi. Kaikki muutok-
set vuosina  1986-92  ovat olleet  sen  suuntaisia, että sekä erot sukupuolten välil-
lä että alueelliset erot ovat pienentyneet. Vuonna  1986  aina  autolliset  naiset 

 säästivät  aikaa nopealla  kulkutavallaan.  Vuoden  1992  tutkimuksen mukaan  on 
 heidän matkoihin käyttämänsä aika lisääntynyt, samoin  matkasuorite.  Aina  au

-tollisten  miesten matkoihin käyttämä aika  on  sen  sijaan vähentynyt, etenkin 
suurissa kaupungeissa  ja  Etelä-Suomessa, missä  se v. 1986  oli suurempi kuin 
muualla.  Aina  tai  joskus  autolliset  naiset lisäsivät  matkasuoritettaan  22  %  vuo-
sina  1986-92,  aina  autollisten  miesten  matkasuoritteen  kasvu jäi  5  %:iin.  

Olennaista  on  myös  se,  että  autollisten  miesten  ja  naisten arkipäivän keskimää-
räinen nopeus  on  kasvanut. Samalla kun miesten  matkasuorite  on  kasvanut,  on 

 heidän matkoihin käyttämänsä aika jopa vähentynyt. Naisten  matkasuoritteen 
 kasvu suhteessa ajan lisääntymiseen  on  ollut paljon suurempaa. Johtuuko no-

peuden lisääntyminen auton käytön lisääntymisestä muiden  kulkutapojen  kus-
tannuksella vai itse  matkanopeuden  kasvusta, sitä ei tässä tutkimuksessa ole 
selvitetty,  sillä  yksittäisiä  matkoja  ei ole tutkittu. Miehet ovat edelleen  5 km/h  no-
peampia kuin naiset. 

Enintään kolme tuntia  lUkkuneiden matkasuoritteen  kasvu johtuu suureksi 
osaksi naisten  autoistumisesta  ja  heidän  suoritteensa  rajusta kasvusta. Koska 
sukupuolten väliset erot ovat  jo  lähes hävinneet tämän  tarkastelujakson  aikana, 

 on  epätodennäkäistä,  että naisten  matkasuoritteen  kasvu jatkuisi miesten ohi. 
Naisten  matkasuorite kehittyneekin  tulevaisuudessa samoin kuin miesten.  Au

-toistuminen  sen  sijaan jatkuu, sekä miesten että naisten. Nopeuden kasvun 
syitä ei tässä tutkimuksessa ole selvitetty, eikä  sen  kehitystä näin  ollen  voida 
ennakoida. Koska matkoihin käytetty keskimääräinen aika  on  pysynyt  varsin  va-
kaana,  se  asettaa myös  matkasuoritteen  kasvulle rajan. Selvittämättä  on  kui-
tenkin toistaiseksi  se,  millä  nopeudella  ja  kuinka suuren osuuden  matkoistaan 

 auton pääasialliset käyttäjät nykyisin tekevät autollaan.  
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Alueittaisissa tarkasteluissa  suurimmat muutokset olivat päkaupunkiseudulla  ja 
 Keski-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla liikkumiseen käytettävä aika  on  vähen-

tynyt vuosina  1986-92  ja  kokonaismatka -aikojen jakauma  on  lähestynyt muun 
maan jakaumia. Keski-Suomessa matkasuoriteen muutos  on  suurin. Ero muu-
hun Suomeen ei kumpanakaan tutkimusvuonna kuitenkaan ollut merkittävä.  V. 
1986  matkasuorite  Keski-Suomessa oli muuta maata pienempi  ja  v. 1992  hie-
man suurempi. 

Alueelliset tarkastelut eivät kuitenkaan ole  kovin  luotettavia,  sillä  käytetyn suur-
aluejaon alueryhmät käsittävät rakenteeltaan hyvin erilaisia kuntia, joilla kullakin 

 on  lisäksi omat erityispiirteensä. Suuralueittain, ikäryhmän  ja  sukupuolen mu-
kaan tehdyssä otannassa  jää  täysin sattuman varaan, kuinka tasaisesti lopulli-
nen otanta kohdistuu eri alueille  ja  eri tyyppisiin kuntiin. Alueittaiset keskiarvot  ja  
hajonnat  vaihtelevat suuresti eri tutkimuksissa  ja  eri otoskerroilla. Erityisen hy-
vin vaihtelut eri suuntiin näkyvät tarkasteltaessa muutosta sekä henkilöryhmit

-thin  että alueittain (vrt.  lute 6).  Näiden kanden tutkimuksen perusteella onkin 
mandoton sanoa, mikä  osa  muutoksesta  on  todellista kehitystä  ja  mikä sattu-
man aiheuttamaa. Kehityksen suunta  on  kuitenkin selvästi nähtävissä; maantie-
teelliset erot pienevät  ja  kuntakoko  ratkaisee. Matkasuontteen jakaumassa 
erottuivat suuret kaupungit, muut kaupungit  ja  muut  kunnat  selvästi kolmeksi eri 
ryhmäksi. 

Yli kolme tuntia liikkuneissa aina autollisten osuus  on  vuosina  1986-92  kasva-
nut  55  %:sta  70  %:iin.  Valtaosa heistä  on  edelleen miehiä, vaikka naisten osuus 

 on  kolminkertaistunut vuosina  1986-92, 5  %:sta  15  %:iin.  Niillä, joilla ei ole au-
toa aina käytettävissä, matkasuorite  on  vähentynyt  ja  aina autollisilla lisääntynyt. 
Autollisilla matkasuoritteen hajonta  on  pienentynyt vuodesta  1986;  vuonna  1992 

 suorite  on  aiempaa enemmän keskittynyt  150  km:n  ja  350  km:n välille. Yli kol-
me tuntia liikkuneiden määrä tutkimuksissa  on  liian pieni luotettavien tuloksien 
saamiseksi. Ryhmä  on  kuitenkin erittäin tärkeä,  sillä  se  vastaa kolmasosasta 
päivittäisestä suoritteesta. 

Sekä enintään että yli kolme tuntia liikkuneiden päivittäiset matkanopeudet ovat 
kumpanakin tutkimusvuonna  5  km:n/h  ja  90  km:n/h  välillä. Mitään selvää riippu-
vuutta päivittäisen kokonaismatka-ajan  ja  matkanopeuden  välillä ei ole (vrt,  ku-
vat  16  ja  17 S. 28  sekä  23  ja  24 s. 32).  Myöskään matkasuorite ei systemaatti-
sesti kasva kokonaismatka-ajan kasvaessa. Päivittäisten  matkojen  kokonais

-matka-aika, matkasuorite  ja  matkanopeus  vaihtelevat laajassa skaalassa ilman 
muuta säänönmukaisuutta kuin esitetyt nopeusrajat. Esitetyt keskiarvot muo-
dostuvat siis erittäin hajanaisesta havaintoaineistosta. 
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LuTE  1  

Henkilöiden jakautuminen  ja  0-matkalaisten  osuus autonkäyttö- 
mandollisuuden  ja  sukupuolen mukaan arkena  ja  viikonloppuna  

V. 1986  ja  1992 
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LuTE  2  

Haastattelulomakkeet 



ONNETTOMUUS  
II 	III 	IV 

1 	T'i/L:ntie  1 1 	1 	1 

2katu  2 2 	2 	2 
3  yksityinen  tie 3 3 	3 	3 
4  pyörStie  4 4 	4 	4  
SpiNs  5 5 	5 	5 
6  pyaäköintialue  6 6 	6 	6 
7  muualue  7 7 	7 	7 
8  enosaa  sanoa  8 8 	8 	8 

24  MERKITKAA ONNETFOMUUTEEN  OSALLISTEN  LUKUMAARAT 
OSALLISLAJEITTAIN  KUNKIN ONNETTOMUUDEN  ALLA  OLEVAAN 
TILAAN.  

Esim,  kun kuorma -auto  ajoi  poikupyörän  päälle  merkitSän riveille  2 
 ta  5  luku  1.  

Mikäli jostain syystä ette tiedä montako osallista oli onnettomuu-
dessa  kirjoittiksa kyselselte  riville  E.  

ONNETTOMUUS 
OSALLISIA KAPPALETTA 	 II 	Ill 	IV 

1  jalankulkijoita 	 - -  
2  polkupyöria 	 -  
3  mopoja  tai  moot.pyöriä 	-  
4  henkilö-  tai  pakettiautoja 	 -  
5  kuornra-  tai  linja-autoja  
6  junia  lai raitiovaunuja  
7  traktoreita  
8  muita kulkuneuvoja 	 - 	-  
9  eläimiä  (esim  hirvi)  

25  ONNETTOMUUDEN SEURAUKSET  

Merkitkää  lukumäärä asianomaiseen kohtaan. (Ei  yhtaän  -0). MI-
käli  ette tiedä lukumäärää  merkitkää  E.  

ONNETTOMUUS  
Il 	Ill 	IV 

1  vaurioiluneiden ajoneuvojan 
 lukumäärä  

2  loukkaantuneiden lukumäärä  
3  kuolleiden  lukumåära  

26  ILMOITUKSET 0NNE'rTOMUUDESm VAKUUTUSYHTIÖLLE. 

ONNETTOMUUS  
Ii 	Ill 	IV 

1  oma osapuoli  tai  vastapuoli 
Ilmoitti  vak.yhtiöille 	 1 	1 	1 	1 

2  kumpikaan osapuolista ei 
ilmoittanut 	 2 	2 	2 	2 

3  ei tietoa  ilmoiltamisesta 	3 	3 	3 	3 

27  ONNETTOMUUDEN TUTKIMUKSET 

ONNETTOMUUS  
ii 	Ill 	IV 

1  poliisi kävi paikalla 	 1 	1 	1 	1 
2  polIisi  ei käynyt paikalla 	2 	2 	2 	2  
3eitietoa 	 3 	3 	3 	3  

,n..,,.J.,ppMnoUnIcr. TU*flflI ULU  I  LMCI'.t- 
TAAN  YHTEEN. ARVIOIMISEN HELPOTTAMISEKSI  VAIHTOEH

-POISSA  ON  ESITETTY SEKÄ  VUOSITULOT  ETTA  NÄITÄ VASTAAVAT 
KUUKAUSITULOT.  

Rengastakaa  lähinnä oikea vaihtoehto.  

1 	alle  24 000  mk/v  eli 	alle  2 000  mk/kk  
2 24 000- 48 000  mk/v  eli  2 000- 4 000  mk/kk  
3 48 001- 72 000  mk/v  eli  4 001- 6 000  mklkk  
4 72 001- 96 000  mk/v  eli  6 001- 8 000  mk/kk  
5 96 001-120 000  mk/v  eli  8 001-10 000  mk/kk  
6 120 001-144 000  mk/n elI  10 001-12 000  mk/kk  
7 144 001-168 000  mk/v  eli  12 001-14 000  mk/kk  
8 168 001-192 000  mklv  eli  14 001-16 000  mk/kk  
9 192 001-216 000  mk/v  eli  16 001-18 000  mtrlkk  

10 	yli  216 000  mkJv  eli 	yli  18 000  mk/kk  

18  KUINKA KAUKANA ASUNNOSTANNE  ON  LÄHIN  

1  elintarvikekauppa 	 km 	m 
2  myymalaaulon pysandyspaikka. Vastatkaa  

vain  jos  k8ytSlte myymalaauloa 	 .km 	-  m 
3  oslokeskus lai  hyvin  varuslettu  kauppa 	 -  Jim 	nr  
4  peruskoulun ala-aste 	 _.km  _rn  
5  posti 	 _..km _m 
6  pankki 	 Jim  ....rn  
7  kirjasto 	 .km _m 
8  apteekki 	 km  -- -  m 
9  rautatieasernra.  jossa  kaukojunat pysahtyv8t 	-  km _,,,m 

19  MIKÄLI HALUATTE UIKKUA JOUKKOLIIKEN trIET  ,A  IYVAKSIKAY1 
IAEN (lInja-auto,  raitiovaunu, juna yms.) ONKO ASUNTONNE LÄ-
HELTÄ PÄiVITTÄIN  

1  v4hemmàn  kuin yksi vuoro  pSlvSssS  
2 	1-  5vuoroa  
3 	6-lOvuoroa  
4 	11 -20vuoroa  
5  yli 	20  vuoroa  

20  KUINKA KAUKANA  ASUNI4OSTANNE  ON  ENITEN  KÄ'VTTAMANNE 
JOUKKOLIIKENTEEN  PYSÄKKI  TAI  PYSÄHDYSPAIKKA? 

PysSkin etaisyys  on 	krrr 	m 

21  SEURAAVASSA PYYDÄMME TEITA ARVIOIMAAN KUINKA MONTA 
KILOMETRIÄ OLETTE LIIKKUNUT  POLKUPYÖRÄLLA  VIIMEKSI KU-
LUNEEN VIIKON AIKANA.  

Rengastakaa  oikea vaihtoehto.  Jos  ossatte arviorda polkupyöräi-
lyyn  käytetyn ajan  kilometre1ä  helpommin  vastatkaa  aika  minuuttei

-sa.  

1 En  ole  pyOräillyl  ollenkaan  t4llá  viikolla  
2 Olen  pyöraillyt  noin  . -  _km I 	minuuttia)  
3  - Pyörailysta  yli puolet oli erillistä  pyÖrAIieIA  pitkin  
4  - Pyör6ilystä  yli puolet Oli muun liikenteen joukossa, 

 esim,  kadun reunassa.  
5 Olen  pyörAillyt,  mutta  en  osaa arvioida  kilometreja lai  aikaa  

JOS  ETTE OLE OLLUT MUKANA LIIKENNEONNETTOMUUDESSA 
VUONNA  1984 TAI 1985  SEURAAVAT KYSYMYKSET EIVÄT KOSKE 
TEITÄ. KIITÄMME VAIVANNÄOSTÄNNE. 

ONNETTOMUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT 

TäyttäkäS  yksi  pyslysarake  jokaisesta liikenneonnettomuudesta 
jossa olette ollut mukana vuonna  1984 tai  sen  jälkeen.  Liikenneon-
nettomuutena  pidetään  tapaturmaa,  jossa ainakin yksi liikkuva ajo-
neuvo (polkupyörä, mopo,  moottoripyörä,  auto.  traktori, juna  tai  rai-
tiovaunu)  on  ollut osallisena.  

22  ONNETTOMUUDEN  TAPAHTIJMAVUOSI  JA  -KUUKAUSI  

Merkitkää  kunkin onnettomuuden  alle  tapahtumavuosi  ja  kuukau-
den  järjeatysnumero.  

ONNETTOMUUS  
il 	Ill 	IV  

tapahiurnavuosl 	 19 	19 	19 	19  - 

tapahlumakuukausl 	 -  

06347  
PYYDAMME  TEITÄ YSTÄVÄLLISESTI LUKEMAAN KYSYMYKSET  ENSIN  HUOLELLISESTI  L.API  JA  VASTAAMAAN NIIHIN JOKO YMPYRÖIMÄL- 
LA  OIKEAN VASTAUSVAIHTOEHDON NUMERO  TAI  KIRJOITTAMALLA VASTAUKSET KYSYMYKSEN JÄLJESSÄ OLEVALLE VIIVALLE. MAHDOLLI- 
SET HUOMAUTUKSET  JA  SELVENNYKSET  PYYDÄMME KIRJOITTAMAAN LOMAKKEEN KOHTAAN  16,  KIITOS.  

1  MISSÄ KUNNASSA ASUTTE?  9  ASUNTONNE  TYYPPI? 

Kunnan nimi 	 _,  1 	omakotitato lai parilalo  

Postinumero - - 
2  rivilalo 

__________________________________________________________  3  kerrostalo  
4  muu,mikä 	 . 	 - - - ________________________________________________ 2 MINA  VUONNA OLETTE SYNTYNYT?  

10  ONKO TEILLÄ HENKILÖAUTON KULJETTAMISEEN OIKEUTTAVA Syntymavuosi:  19 
_______________________________________________  AJO  KO  tITEl?  

1 	kyllä  3  SUKUPUOLI?  

I mies  2  ei  ___________________________________________________________  

11  MITÄ SEURAAVISTA KULKUNEUVOISTA TEILLÄ  TAI  SILLÄ RUOI(A-
KUNNALLSS  JOHON KUULUTI'E  ON  YKSITYISESTi  KÄYTETTÄVISSÄ?  

2  naInen 
______________________________________________  

4  RUOKAKUNTANNE  JÄSENTEN LUKUMAARA  JA  IKÄRAKENNE  
Merkitkää Iukumäärät vilvojen kohdllle.  

1 	Alle 	7  vuotiaita 	 - 	 kpl 	4 	19-24  vuotiaita 	 - kpl  
2 	7-12  vuotiaita 	kpl 	5 	25-64  vuotiaita  - 	 kpl  1  polkupyöriä 	 - 	 kpl 	6  kuorma -autOja 	kpl  
3 	13-18  vuotiaita 	kpl 	6  yli 	65  vuotiaita 	- kpl  2  mopoja 	 kpl 	7  traktoreila 	 kpl  

3  mooltoripyöriä 	kpl 	8  mooltoriveneita 	kpl  
S  TYÖSKENTELETTEKÖ  KODIN  ULKOPUOLELLA?  4  henkilöauIoa 	- 	 kpl 	9  mooltorikelkkoja 	. kpl 

Rengastakaa lähInnä oIkea vaIhtoehto,  5  pakettlautoja 	 kpl 	0  muita ajoneuvoja 	kpl  

I2RUOKAKUNTANNE  YKSITYISESSÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT HENKI- 1 	teen  ansiotyötä  kodin  ulkopuolella  
2 teen  ansiolyötä  kotona  LÖAUTOT.  
3  olen  pertieenemäntä (kotiälti.  koti-isä)  
4  olen  koululatnen  tai  opiskeli)a KI11ottaItae  kunkin  henkIlöauton  merkki,  esim. FlAt  
5  olen eläkkeellä  Rengaatakea  kunkin auton  hallinlaa  ja  käyttöä  vastaavatlählnnä ol  6  olen työtön  keet vastausnumerot  

AUTO I 	AUTO  il 	AUTO Ill  
KYSYMYKSET  6.  TJA  8  KOSKEVAT  VAIN  ANSIOTYÖTÄ TEKEVIÄ. __________________________________________________________  Merkki 	 . 	 .... -  

Auton hallinta  8  MILLÄ  ALALLA TOIMIVAN TYÖNANTAJAN PALVELUKSESSA OLE'T 
TE  TAI  MINKÄ  ALAN  YRITTÄJÄ ITSE OLETTE?  

loma 	 1 	 1 

Rengastakaa  lähinnä  oIkea vaIhtoehto.  2  täysi  autoetu 	 2 	 2 	2 

1 	maatalous, metsätalous.  kälatalous,  metsästys  3  osiltainen sutoetu 	3 	 3 	3 

2  kalvosloiminla  4  muuten  käytössá 	4 	 4 	4 
3  teollIsuus  
4  sähkö-, kaasu-  ja  vesihuolto  AuIolla ajettavat kilometrit  vuodessa  
5  rakennustoiminta  km 	 kn 	km 
6  Iukku-  ja  vähiltäiskauppa,  ravitsemus-  ja  majoilusloiminta  
7  kuljetus  la  tietoliikenne  •Alatteko  itse auton  kitomelreistä  
8  rahoitus-, vakuutus-  ja  kiinteiatöpalvelukset  sekä liike-elämää  

palveteva  toiminta, kuten ATK, koneiden  lä  kaluston vuokraus  1 	kaikki  kilometrit 	 1 	 1 	 1 
9  yhteiskunnalliset  ja  henkilökohtaiset palvelukset (julkinen hallinto,  2  pääosan 	 2 	 2 	2  puhtaanapilo.  Opetus,  tutkimuslailokset, järjestötoinrinta, tääkin - 

tä-  ja  sosiaatihuolto,  virkistys-  ja  kulltuuripatvelukset sek8  muu  3  noin puolet 	 3 	 3 	3  
palveluloiminla,  kulen  erilaiset  lcorjauspalveluksetl  4  alle  puolet 	 4 	 4 	4 

5  ei lainkaan 	 5 	 5 	5 
7  KATSOTTEKO  OLEVANNE PÄÄASIASSA PALKANSAAJA. YRITTÄJÄ 

'lAt MAANVIUELIJÄ? •Kaytättekö  itse autoa  

1  palkansaaja  1  ympärI  vuoden 	 1 	 1 
2  itsenäinen yrittäjä  2 vain  kesäisin 	 2 	 2 	2 
3  maannileliä  3 vain  talvisin 	 3 	 3 	3 4  opiskelija  
5  muu, mikä 	 - 	 .. 	. 	 - 	 -  4 en  itse käytä ollenkaan 	4 	 4 	4  

Kuinka usein  käytälte  ko.  autoa Itse ajaen 
MILLAINEN  ON  TYÖAIKANNE?  

1 	päivittäin 	 1 	 1  
Rengastakaa lähInnä  oikea vaihtoehto.  2 3-4  päivänä viikossa 	2 	 2 	2 
1  olen  päivätyössä  3  yhtenä päivänä viikossa 	3 	 3 	3 
2  olen jatkuvasti ilta-  tai  yötyössä  4  kerran kuukaudessa 	4 	 4 	4 3  Ieen kaksivuorotyötä  
4 teen  kolmivuorolyötä  5  harvemmin 	 5 	 S 	5 
5  työaikani  on  epäsäännötlisesti  vaihteleva  6 en  itse käytä ollenkaan 	6 	 6 	 6  

LIlT IrINMIT,lI  I ti-IlL) 
Rengastakav  lähinnä oikea vaihtoehto  ko.  onnettomuuden  koh-!  TIE- JA  VESIRAKENNUSLAITOS  dalla.  

NENKILOLIIKENF 
KYSELYLOMAKE  

- 	TVH  772187  

KIITAMME  KÄRSI  VALLISYVDESTÄNNE 	
tnuSOi  23517-i 312703L'Fuanpsnu 



TÄLLÄ AUKEAMALLA  TIEDUSTELEMME  YHDEN VUOROKAUDEN AIKANA  TEKEMIANNE  MATKOJ&  TUTKIMUSPÄIVAKSI  ON  VALITTU  

13  Koska  kodin  ulkopuolelta tapahtuva toiminta, kuten  tyossa -  tai  kouluasakaynti  vaikuttaa 	1  tutkimuspälva  oli vapaapäivä 
suuresti  matkustamistarpeeseen.  kysymme,  olikoyllämainittu tutkimuspaivä  Teille  normaaliar- 	2  tutkimuSp5ivä  oli  lomapSivä 
kipäiva  vai vapaapäivä? 	 3  olin sairas  tutkimuspäivänä  

4  tutkimuspalva  oli normaali arki-  tai  työpäivä 

Seuraavaan  taulukkoon pyydämmeTeita  merkitsemään  tutkimuapälväni kloO-24vIlieanä  aika 	ESIMERKKEINÄMATKOISTAv0IdaanmSinIta matkaketiu,ioesaolette lähtenytkotoatyöhönja  palan- 
na tekemsnne  matkat  Lyhyetkln  matkat pyydetään merkitsemään. Tässä tutkimuksessa  tarkoi- 	nut  työstä  takaisIn ellntarvlketllkkeen  kautta. Tällöin  on  
tamme  matkalla seuraavaa:  

- ensimmaisella  rivillä tiedot  matkastanne  kotoa  (lahtöpalkka) tyÔhön (saapumispaikka) 
-  MATKA  on  siirtyminen paikasta toiseen oli  lähtöpaikasta saapumispaikkaan.  Näitä  paik- 

-toisella  rivlllä  tiedot  matkastanne  työstä (lähtöpaikka)  elintarvikellikkeeseen (saapumispaikka)  kojaovatosim koti,tyO.koulukauppajne Lisäsesimerkkejstassätarkoltetuistapaikois-  
la  löydatte  alempana olevasta  tayttöohjeesta  1. 	 -  kolmannella rivillä tiedot  matkastanne elintarvikeliilskeestä  (lähtöpaikka)  kotlinne  (saapumispaik- 

-  ERILLISIÄ  MATKOJA  ovat siis  menotai  paluu sekä  esim,  jokainen siirtyminen  ssiOiflti-,  os- 	ks).  

los-  tai  työpsikasta  seuraavaan  käyntikohteeseen  tai  olinpaikkaan  matkan  pituudesta 	Mikäli olisitte käynyt  ruokatunnilla  työpaikan ulkopuolella  syemässit.  tulisi tästä kaksi matkaa lisää 
riippumatta. Jokaista tällaista matkaa varten  on  seuraavassa taulukossa varattu yksi rivi. 	taulukkoon. 

- MATKAKSI  EI LASKETA edellisestä poiketen seuraavia tapauksia: 	 TÄMÄN SIVUN ALALAIDASSA  ON  ESIMERKIN VUOKSI ESITETTY ERÄÄN HENKILÖN PÄIVÄN  MAT- 
- Ilikkumisia esim,  saman  talon  kellarissa, saunassa  tai  talousrakennuksissa 

KAT.  
- Ilikkumisia Iyömaan  (tai  työpaikan) alueella  
- ammattiautoilijan kuljetustyössään  tekemiä  matkoja.  

14  Ennen kuin ryhdytte täyttämään taulukkoa, kysymme vielä  teittekö tutkimuspäivänä  lain- 	PYVDAMME  TEITÄ LUKEMAAN TARKASTI  SARAKKEIDEN PÄISSÄ  OLEVAT KYSYMYKSET  JA VAS- 
keen  matkoja'?  Rengastakaa  oikean vaihtoehdon numero. 	 TMMAAN  NÄIHIN ANNETTUJA OHJEITA NOUDATTAEN JOKAISEN  MATKAN  KOHDALTA ERIKSEEN 

OMALLA  RMLLAÄN. 
ikyIlä 	2E1 	 _______________  

15  MATKAT  TUTKIMUSPÄI  VANA  ________________________  _______________ 

1 2 4 5 6 7 8 9  

Mistä  lähditte'? Mhiiaiaaala  Mihin aikaan Kuinka kau.n  5.0.. MikI  all  koko matkan  Mitan  Jos kkyttt. Mililasoko  Mihin  aa.vuftte?  

Kiynittakaa tshin ua,akkoflO.n  se  kuviu is  kyla  is;  
paikasta 
Soitin.? 

skitS.? 
 Mw1d5(fl  tason.  

kook  kaikkiaan?  010.05?  kalliS. 
paean  

ksOkiIO- 
 autoa. 

paikkaan 
flaouitts? KkjOIItakS.  lakan ssraicke.500n  sa  kunia jo kylA  is; 

kaupung;nOSo.  osia  10115110 MOIhISSI  
IsOtopSikka 

aika  lakan 
 o.n.kk..sssn. 

matkata? 
Katsokaa 

montako 
11lokA51 

Msrkltkfl 
.5000eIs-  

kaupungIn05.  johon s550ultie 
Iloa.  SOlO tan,ln .ai.kk..nnOn iAyttin,sila, nokol; 

nanlannita tOylOoti-  toteaa. oli paikka  nu- aa.pomlsp.ikka  ali  teen  kuin Seuraava IAhi600rkka) 

tanskan- l.a.  2. kotIttal.  150,0115  

Isen  1  nra- mekoanlo- toy000hls.n 
kton.  klan?  1 nokIan. 

01  kunta  klo  t 	min km 	m  kunta  

kyta/kaup.osa ________ __________ _____________ kyta/kaup  osa  

02  kunta  klo  I 	min km 	m  kunta  

kytå/kaup.osa __________ _____________ ________________ kylä/kaup.oea  

03  kunta  klo  t 	min km 	m  kunta  

kyläikaup.oaa ___________ ______________ __________________ kyta/k*up.osa  

04  kunta  klo  t 	mIn  km 	m  kunta  

kyIa/kaup.osa ________ ___________ ______________ kytä/kaup.oaa  

05  kunta  klo  t 	min km 	m  kunta  

kylä/kaup.osa ___________ ______________ __________________ kyta/kaup.osa  

06  kunta  Klo  1 	min km 	m  kunta  

kunta/kaup.oaa __________ _____________ ________________ kytä/kauposa  

07  kunta  klo  t 	min km 	m  kunta  

kylä/kaup.osa __________ _____________ ________________ kylä/kaup.osa  

08  kunta  Klo  I 	min km 	m  kunta  

kylä/kaup.osa _________ ____________ _______________ kytälkaup.osa  

09  kunta  klo  t 	mIn  km 	m  kunta  

kytäikaup.osa __________ _____________ ________________ kyläikaup.osa  

10  kunta  klo  I 	mIn  km 	m  kunta  

kylä/kaup.osa ___________ ______________ __________________ kylä/kaup.osa  

11  kunta  klo  t 	mIn  km 	m  kunta  

kytä/kauposa __________ _____________ ________________ kyta/kaup.o$a  

12  kunta  klo  I 	min km 	m  kunta  

kylä/kaup.osa __________ _____________ ________________ kyta/kaup.05a  

Jos tattle  Iutldmusp*lväiiä  enemmän  kula  12  matkaa, niin kuinka maille edsiä  mainittujen  Usikal'? ________ 

PYVOAMMETEITA KIINNrrrAMAAN ERIKOISTAHUOMIOTASIIHEN,  ETTA  VIIMEINEN MAARAPAIICKAON MYÖS MUKANA1AULUKOSSA SIISJOS ILLAU.ASAN1UTIE KOTIINNE,  ON  VIIMEISEN MERKI- 
TVN  MATKAN  MAARAPAIKKANA  OLTAVA KOT1OSOITE. TÄMÄ HUOMAUTUS EI LUONNOWSESTI KOSKE NInA, JoTKA  TEKIVÄT ENEMMAN,KUIN  12  MATKAA). 

I  TAYTTOOHJE  2  TÄY'rrool-IJE  1 
Vallikaa  oheisesta luettelosta lähtöpaikkaa kuvaava numero  ja  merkitkää  numero sarakkeeseen  Millä  tavalla  kuijitte  pääosan matkasta?  Merkitkää  oikeaa vaihtoehtoa kuvaava numero  sarakkee- 
2.  Menetelkää  samoin  saapumispaikan  osalta  ja  merkitkää saapumispalkkaanne  kuvaava  flume- I seen 6  
ro  sarakkeeseen  8. 

1  koti  tai  asunto 	 7  asiohntipalkka  (pankki, toimisto,  1  kävellen  (hvhtäen yms.) 	 6  taksilla  
2  polkupyörällä 	 7  linia-au1011s  tai  raitiovaunulla  

2  työpaikkanne 	 lääkäri jne.)  
3  työasiontipaikka 	 8  huvl-, harrsstus-  tal  virkistyspaikka  3  mootloripyöräl)ä  tai  mopedi))a 	 8  junalla  tai  metrolla  

4  koulu, Opisto jne. 	 (baari.  tanssipaikka. uimahalli  jne)  4  henkilöautolla kullettajana 	 9  lantokoneetla  
5  henkiiöautolla  matkustajana 	 0  muulla  kulkuneunolla  

5  elintarvike-  tai  sekatavaraläke, kioskl 	9  vierallupaikka  
tai  myymäläauto 	 10  muu paikka  

6  muu Ostospaikka 	 ___________________  I________ 	_______________ 	___________ 	- 

_______  TAYTTOESIMEAKKI ____________________________________________________________________ 

2 3 4 	I 5 617 8 9 

01  kunta  H. 	J. 	I  Af  k I I  klo 	._-i  I 	min km 	m  
g  

kunta 	HELI 	I  

I kytS/kaup.Osa 	 ____  

02  kunta 	WEI_ 	I  loISO.  I  klo  I 	t 	mIn 	I km 	m  
g  -  

I  kunta  HEL. 	 )  Ad'(  ( 

kylä/kaup.osa  PA  -  I kyIä/kaup.osa  O(-)LL)j'c ?  

O3kunta 	-ELS(,'Jk( klo  I 	minI  km 	ml  
- 

kunta 	H&l—"-"<- 
kylä/kaup.osa 	ULO  5  kyläfllaupoSa  OU 	U5 	L 

16  Tässä voitte esittää kyselyn johdosta  haränneltä  tal  mulle usim,  julkisen liikenteen  järjestslylhln,  oman auton  käyläbön  tins.  liittyviä 

huomautuksianne  ja  mieliplteitänne. - ________________________________ 	________________________________________- 

__ 
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lIenuLI_IIu  
Pyydämme teitä vastaamaan kysymyksiin  oko ympyröimållä  oikean 	Henkiläliikennetutkimus  1992  
vaihtoehdon numero  tai  kirjoittamalla vastaus sille  varatulle v,rvalle. 	Kyselylomake  

MISSÄ KUNNASSA ASUTrE' MONTAKO HENKILÖAUTOA 
PERHEESSANNE  ON VHTEENSA?  

0 	1 	2 	3 	4 	tai  enemmãrr  

12  MONIKO NÄISTÄ PERHEENNE KÄYTÖSSÄ 2  KUINKA ETAALLA ASUUE  OMAN 
KUNTANNE  KESKUKSESTA? OLEVISTA AIJTOISTA  ON TIÖSUHDEAUTO? 

km _____________________________________  01234 

13  PAUONKO  KULLAKIN PERHEENNE  
3  MINÄ VUONNA OLEUE SYNTt'NYT? - 	- KAYTOSSA  OLEVALLA OMALLA HENKILO- 

Syntymävuosi 	19  AUTOLLA AJETAAN KESKIMÄÄRIN VUODESSA?  

1 	autol 	..............km/v  
4  SUKUPUOLI  2. 	auto 2 	..............km/v  

1. 	Mies 	 2. 	Nainen  3 	auto 3 	..............km/v  
auto4 	..............km/v 

Kunnan nimi 	................................... 

5  MONTAKOHENKILÖAKUULUU 
PERHEESEENNE  TE  MUKAAN-  14  PALJONKO KULLAKIN PERHEENNE KÄYTÖSSA 
LUKIEN? OLEVALLA TYÖSUHDEAUTOLLA AJETAAN  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	tai  enemmän KESKIMÄÄRIN VUODESSA?  

1. 	8UtO  1 	..............km/v 6 	MONTAKO  ALLE  18-VUOflASTA 
KUULUUPERHEESEENNE?  2 	auto2 	..............km/v  
0 	1 	2 	3 4 	5 	tai  enemmän  3, 	auto3 	..............km/v  

7  15  ONKO TEILLÄ ITSELLANNE HENKILÖ- 
MONIKO HENKILÖ PERHEESTÄNNE 
tÄY VAKITUISESTI ANSIOT'ÖSSÄ? AUTON KUUETTAMISEEN OIKEUTTAVA 

AJOKORUI?  
0 	1 	2 	3 4 	5 	tai  enemmän  

I 	kyllä 	2 	ei  
8  MITKÄ OVAT PERI-IEENJÄSENTENNE 

6  ONKO TEILLÄ ITSELLANNE KÄYTEUAVISSÄ YNTEENLASKETUT  TULOT VEROJA VAHEN-  
TÄMÄTTA  KUUKAUDESSA?  AUTO MATKOIHINNE? 

1. 	alle 	5000mk  1. 	aina, olen auton pääasiallinen käyttäjä  

2. 	5 000-10 000  mk  2. silloin tällöin  

3. 10 000-15 000  mk  3. 	ei ollenkaan  

4. 15000-20000  mk  
7  PALJONKO ITSE AJATTE HENKILÖAUTOLLA  

5. 20000-30 000  mk KESKIMÄÄRIN VUODESSA?  
6.30000-40000  mk  en  lainkaan  
7. 	yli 	40000mk  2............................km/v 

TEETTEKÖ TSE  TÄLLÄ HETKELLÄ  
8  ONKO PERHEELLÄNNE KESAMÖKKI  TAI  

VAKITUISTA ANStOTt'ÖTÄ?  VASTAAVA VAPAA-AJAN VIETTO PAIKKA? 

1. 	kyllä 	2. 	en 1 	kyllä 	2 	ei  

0  KATSOTTEKO  OLEVANNE FiAASlASSA 	1  MISSA  KUNNASSA KESÄMÖKKINNE  TAI 
I 	VAPAA-AJANVlETrCPAIKKANNE SIJAITSEE?  1. 	työntekijä 	
I 2.  tcim,henki!5  Kunta  

3.  johtavassa asemassa oleva  __________________________________________________  
20  KUINKA USEIN KÄYTTE KESÄISIN KESAMÖKIL - 

4. 	yrsttäiå 	
I 5. 	maanviljelijä  

6.  kotiititi, oerheenemãntä, vanhempainlornalla LÄNNEIVAPAA-AJANVIETTOPAIKASSANNE?  

7. 	opiskelija  /  koululainen  vät,intäin  kerran viikossa  
8.  elåkelåinen  2. 	kerran kandessa viikossa  
9.  armeijassa 	 I 3. kerran kuukaudessa  

10, 	muu (mikä?) 	.................................. 4. harvemmin kuin kerran kuukaudessa  



PYYDÄMME TEITÄ MERKITSEMÄÄN TÄLLE AUKEAMALLE KAIKKI YHDEN TiJTKJMUSPÅNÄN A!K4NA TEKEMÅN?'E MATKAT,  MY$ LY'ETI 	X4  

Tutkimuspäivänne  on  

Ennen kuin ryhdytte täyttämään taulukkoa,  cvsymme  vielä  teittekö 
tutkimuspäivänä  lainkaan  matkoja  ? Rengastakea okean  vaihtoehdon numero?  

kyllä  2  ei 

Matka  on  siimistä  paikasta toiseen. esirnerk1tsi Kctoa Kauooaan. tvöpaKa  le 
tai  uimahallnn.  Meno  ja oaluu merkirään ertts!ks: matkoKs!. 

Matkoiksi  ei lasketa liikkumista omassa pihapiirissä, tUalla  tai 1 44 2 3  
amrnattiautoilijan  työssään tekemiä  matkola.  

MATKAT  TUTKIMUSPAIVANA 	(Kotimaassa tehdyt matkat, vähintään  200 m)  

Sarake 	1 2  ___________  1 6 	7 8 	 9  

Mistä  lähditte?  Millaisesta Mihin aikaan Kuinka kauan Mikä oli Miten  kuljitte  Jos  käyt'tte  Millaiseen 	I  Mihin  saavuitte?  
Kirjoittakaa tähän sarakkeeseen paikasta  lähditte?  matka kesti  koko matkan  pääosan henkilöautoa, paikkaan Kirjoittakaa tähän sarakkeeseen  
se  kunta josta  lähditte. landitte?  kaikkiaan  . pituus  . matkasta montako  saavuitte?  se  kunta johon  saavuitte. 

Merkitkää Merkitkää  kellon- Merkitkää henkiloa Merkitkää  
lähtöpaikka aika tähän  (Matkan  pituus kulkutapa  autossa oli  saapumispaikka  (Voi olla sama kuin  lähtökunta.  
numerolla sarakkeeseen. vähintään  200 m)  numerolla kuljettaja numerolla Kunnan sisäiset matkat.) 

Katso Katso mukaan Katso 
TÅYTTÖOHJE  1  TAYTTÖOHJE  2  lukien?  TÄYTTÖOHJE  1  

Matka  1  
numero 	......  klo 	...  t 	min km 	m  numero  ..  numero  _____________________________  

Matka  2  
numero  klo  t 	min km 	m  numero numero 

Matka  3  
numero  klo  t 	min km 	m  numero numero 

Matka  4  
klo  t 	min km 	m  numero numero  _____________________________  

Matka  5  
numero  klo  t 	min km 	m  numero 	 . numero 

Matka  6  
numero  klo  t 	min km 	m  numero numero 

Matka  7  
numero  klo  t 	mm km 	m  numero numero 

Matka  8  
numero  klo  t 	min km 	m  numero numero 

Matka  9  
numero 	..  klo  t 	min km 	m  numero 	.. . 	 .  numero 

Matka  10  
numero  klo 	 .  t 	min km 	m  numero  ...  numero  

Matkall  
numero  klo  t 	min km 	m  numero numero 

Matka  12  
numero  klo 	

j 
t 	min km 	m  numero numero  

TÄYTTÖOHJE  1  
Valitkaa oheisesta lue ftelosta  la  htöpaikkaa kuvaava numero  ja merkitkää  numero 
sarakkeeseen  2.  Menetelkää  samoin saapumispaikan osalta  ja merkitkää  
saa pumispaikkaanne kuvaava numero sarakkeeseen  8. 

1  koti  tai  asunto 	4  koulu, opisto. Pälvähoitopaikka 	 8  huv-.  harrastus-  ta virkistyspaikka  
2  oma tyäpaikkanne  5  ostospaikka, kauppa, kioski 	 (baari, tanssipaikka. ulmahalli jne.)  
3  työasiointipaikka 	6  asiointipaikka  (pankki. toimisto, lääkäri jne.) 	9  vierailupaikka 

/t,r, 	It r\ 	lfl krkki tm 

TÄYTTÖOHJE2  
Millä  tavalla  kuijitte  pääosan matkasta?  Merkitkää  oikeaa vaihtoehtoa 
kuvaava numero sarakkeeseen  6. 

I  henkilöautolla  kuljettajana 
	

4  junalla  tai  metrolla 	 8  polkupyörällä  
2  henkilöautolla  matkustajana 

	5  taksilla 	 9  kävellen  
3  linja-autolla  tai  raitiovaunulla 	6  lentokoneella 	 10  muu  

7  moottoripyörällä  tai  mopedilla 



LUTE 3 

 Vuosien  1986  ja  1992  aineistojen muokkaus  
H LT-86  

HLT-86  aineiston korjaus  ja  muokkaus  on  selostettu edellisen tutkimuksen (Himanen  ja 
 Järvi-Nykänen,  1993)  liitteessä  1.  Tämän tutkimuksen yhteydessä aineistoon liitettiin aikai-

semmin puuttunut tutkimuspäivän viikonpäivä sekä muodostettiin autonkäyttömandollisuutta 
kuvaava muuttuja HLT-92:ssa käytettyä  3-jakoa, aina, joskus  tai  ei koskaan vastaavaksi: 

Henkilöllä  on  katsottu olevan  auto  käytössään aina, mikäli hänellä  on  ajokortti  ja  hänellä  on 
 ollut vähintään yksi  auto  käytettävissään päivittäin  tai  useampi  auto  vähintään  3-4  päivänä 

viikossa kukin. 

Henkilöltä  on  katsottu olevan  auto  käytössään joskus, mikäli hänellä  on  ajokortti  ja  hänellä 
 on  ollut yksi  tai  useampi  auto  käytettävissään yhteensä  alle  6  päivänä viikossa. 

Henkilöllä ei ole katsottu olevan autoa käytettävissään, mikäli hänellä ei ole ajokorttia  tai 
 hän  on  ilmoittanut ettei hänellä ole autoa käytettävissään.  

H LT-92  

Vuoden  1992 henkilöliikennetutkimusaineisto  oli tarkastettu  ja  korjattu tielaitoksessa 
(muistio Heinilä,  1994).  Aineistosta löytyi kuitenkin vielä puuteita  ja  virheitä, jotka oleelisesti 
vaikuttivat henkilöiden sijoittumiseen tässä tutkimuksessa käytettyihin luokkiin  tai  heidän 
päivittäisiin suoritteisiinsa. 

Aineistoa  on  korjattu  ja täydennetty  seuraavasti: 
•  Koti—koti-lenkkeily  ja -koiranulkoiluttamismatkat ym.  on  poistettu, koska näiden ei katsot- 

tu olevan varsinaisia  matkoja.  Myös vuoden  1986  aineistosta nämä matkat oli poistettu. 
•  Mikäli ilmeisiä tallennusvirheitä  tai täydennettävissä  olevia puuttuvia tietoja  on  löydetty 

esim.  matkojen nopeustarkistuksen  yhteydessä, nämä  on  korjattu. Myös joitakin puuttu- 
via paluumatkoja  on  lisätty. 

•  Matkojen kokonaiskesto  on  laskettu uudestaan,  sillä  laskennassa oli tapahtunut pientä 
virhettä. 

•  Henkilöauto käytettävissä -muuttuja  on  korjattu  ja täydennetty  ajokortin  ja  auton omistuk-
sen, omien ajokilometrien  ja  tehtyjen  matkojen kulkumuodon  perusteella.  (Osa ajokortit

-tomista oli ilmoittanut, että heillä oli  auto  käytössään vaikkeivät  he  itse sitä ajaneetkaan.) 

Seuraavat syyt johtivat henkilön hylkäämiseen: 
•  Olennaisten taustatietojen  tai  matkaan liittyvien tietojen puuttuminen. 
•  Mikäli yhdenkin  matkan  nopeus ei vastannut ilmoitetulla kulkutavalla mandollista nopeut-

ta lukuunottamatta lyhyitä  matkoja (esim. kävelyajat  saattavat hidastaa lyhyen  automat-
kan  nopeuden lähes kävelynopeudeksi). 

•  Mikäli henkilöllä oli ajoneuvolla tehtyjä koti—koti -matkoja.  (Näistä  osa  mandollisesti tur-
haan, esim. opiskelijat, jotka saattavat siirtyä opiskelukodista vanhempien kotiin. Yleen-
sä kuitenkin näissä matkoissa myös nopeus oli mandoton.) 

•  Mikäli  matkoja  oli generoitu. Aikaisemmassa korjausvaiheessa henkilön matkaketjussa 
todettuja virheitä korjattiin generoimalla uusia  matkoja,  mutta generointi epäonnistui 
osittain  ja  tuloksena oli toisenlaisia virheitä. 

Henkilöiden taustateidoista  ja matkojen yhteenlasketuista  aika-  ja matkasuoritteista  muo-
dostettiin tutkimuksessa käyttetty henkilötiedosto. 



LUTE 4  

Laajennuksen  vaikutus  henkilöryhmittäin  

v. 1986 

300  

-  200 
a, 
I 

100 

0  
PKS 	E-S, KAUP 	K-S. KAUP 	P-S. KAUP 

TKU  TRE  OULU 	E-S,  MUU 	K-S.  MUU 	P-S.  MUU 

Asuinalue  

Vastanneet asuinalueittain autonkäyttömandoilisuuden  ja  sukupuolen mukaan.  

v1986 

200000, 

Autonkäyttö
-mandollisuus  ja 

 sukupuoli 
AHAP,M 

•AHAP,N 

- JHAP,M 

JHAP,N 

EHAP,M 

EHAP,N 

Autonkäyttö
-mandollisuus  ja 

 sukupuoli 

AHAP,M • 
•JHAP,M 

JHAP,N 

EEHAP,M 

EHAP,N 
PKS 	E-S, KAUP 	K-S. KAUP 	P-S. KAUP 

TKU,TRE,OULU 	E-S,  MUU 	K-S.  MUU 	P-S.  MUU 

Asuinalue  

Laajennettu väestö asuinalueittain autonkäyttömandollisuuden  ja  sukupuolen mukaan. 
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Vastanneet asuinalueittain autonkäyttömandollisuuden  ja  sukupuolen mukaan.  
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Asuinalue  

Laajennettu väestö asuinalueittain autonkäyttömandollisuuden  ja  sukupuolen mukaan. 
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0-matkalaiset  henkilöryhmittäin ryhmiteltynä  suuriin  ja 
 pieniin kaupunkeihin sekä maaseutuun  

v. 1986 
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v. 1992 
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Aluetyyppi 



Enintään  3  tuntia matkustaneet alueittain  ja henkiläryhmittäin.  

KAIKKI  AHAP,  miehet  AHAP,nalset JHAP,  miehet  JHAP,naiset EHAP,  miehet  EHAP,naiset  

aika matka nopeus aika matka nopeus aika matka nopeus aika matka nopeus aika matka nopeus aika matka nopeus aika matka nopeus  

min km km/h min km km/h min km km/h min km km/h min km km/h min km km/h min km km/h 

1986 79,9 30,8 23,1 80,2 45,3 33,9 83,0 43,6 31,5 73,2 22,7 18,6 77,8 23,8 18,4 83,4 27,2 19,6 80,6 23,5 17,5  

Tre 	1986 I 72,4 	31,3 I 25,9  I 79,3 	47,2 I 35,7 	67,5 I 31,2 	27,7 I 78,0  I 34,9  I 26,8  I 64,3 	21,9 I 20,4 	69,8 I 18,2  I 15,6  I 69,8  I 18,9 	16,2 I 

lä-Suomi, 	I 1986 	63,1 I 29,0  I 27,6  I 67,5  I 39,9  I 35,5  I 60,0  I 334  I 33,4  I 60,9  I 27,5  I 27,1  I 61,6  I 22,3  I 21,7 	63,9 I 24,7  I 23,2 	59,7 I 16,9  I 17,0  I 

lä-Suomi, 	1986 	65,6 I 437  I 400  I 77,6  I 63,3  I 48,9  I 64,6  I 41,1  I 38,2  I 59,4  I 384  I 38,8  I 55,7 	33,6 I 36,2  I 55,8  I 29,2  I 31,4  I 59,2  I 26,1  I 26,5  I 

1.1986 J 2 	j 26,7 	25,5 	64,6 J 38,0 
 L35'3 	

62,5 	28,3 	27,2 	55,5 	23,3 1 25,2  I 	18,5 	 L 1 25,6 	' 	66,9 	18,2  ]  16,3 

I 1986  I 62,7  I 39,3  I 37,6  I 69,5  I 52,2  I 45,1  I 58,1  I 40,5  I 41,8 	61,8 I 36,8  I 357  I 57, 	I 34,7  I 36,3  I 60,4  I 28,7  I 28,5  I 593  I 24,7  I 25,0  I 

I 1986  I 61,1  I 27,7  I 27,2  I 65,8  I 36,8 	33,6 I 60,3  I 28,7  I 28,6 	63,1 I 31,0 	29,5 I 54,0  I 20,0  I 22,2  I 58,7  I 22,5  I 23,0  I 59,2  I 18,7  I 19,0  I 

I 1986  I 62,4  I 42,9  I 41,3  I 66,9  I 53,6  I 48,1  I 57,1  I 41,5  I 43,6  I 57,4  I 45,4  I 47,5  I 61,5  I 32,1  I 31,3  I 62,6  I 30,8  I 29,5  I 59,9  I 30,5  I 30,6  I 

maa 	I 1986  I 67,5  I 33,7  I 30,0  I 72,3  I 47,8  I 39,7  I 63,8  I 36,6  I 34,4  I 63,7  I 32,1  I 30,2 	62,9 I 25,4 	24,2 I 68,7  I 25,8  I 22,5  I 66,9  I 21,7  I 19,5  I  
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Yli  3  tuntia matkustaneiden osuus  matkoja 
 tehneistä  ja  suoritteet  

Osuus  matkoja  tehneistä  v. 1986 
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Osuus  matkoja  tehneistä  v. 1992. 
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 Yli kolme tuntia  matkustaneiden suoritteet  v. 1986  ja  1992.  

AIKA  [Ii]  MATKA  [km]  NOPEUS  [kmlh]  HENKILÖITÄ 

HLT-86 	LT.42  HLT-86 	lX2  HLT-86 	4U  HLT-86 	W1  

Suuret kaupungit  49 	.5 225 	2?? 46 	 '  90  

Pienetkaupungit  54 	49 275 	2 51 	 '  149  

Maaseutu  
/  

52 	49 260 	26  ? 

 

50 143  

AIIAP,  II 5,2 271 5 182  

AHAP  N 5,3 239 45 59  
/  

24  

JHAP&EHAP,  M 56  
/  

266 23 47 81  

JHAP&EHAP  N 49 4 232 .217 48 47 94  
/  

Koko  maa  52 258 276 49 59 382 

Koko  maa, laajennettu  5,0 240 24 48 131 026  



5 25 45 6585105125145165185205225245265285305325345365385  

LUTE 8  

Kaikkien  matkoja tehneiden päivittäisten matkasuoritteiden ja 
kokonaismatka-aikojen  jakaumat  arkipäivinä  
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