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TI IVISTELMA  

Tutkimuksessa tarkastellaan polttoaineen  hinnan  muutosten - todellisten  ja hy-
poteettisten -  vaikutuksia autollisten kotitalouksien auton omistukseen  ja käyt-
thön. Aineistona  on  käytetty Tilastokeskuksen kuluttajabarometrikyselyjä. Ti-
lastokeskuksen haastattelut  on  tehty marraskuussa  1990  ja  1991  sekä helmi-
kuussa  1993  ja  1994.  

Kotitalouksien autonkäyttöön vaikuttavat monet erilaiset tekijät.  Jos  polttoai-
neen hinta nousee kotitaloudet voivat sopeutua korkeimpiin kustannuksiin esi-
merkiksi:  (1)  jättämällä osan matkoista tekemattä,  (2)  siirtymällä osalla mat-
koista muihin kulkumuotoihin - kävelyyn, pyöräilyyn  tai  joukkoliikenteeseen, 

 (3)  yhdistelemällä useampia  matkoja,  (4)  vaihtamalla matkakohteen lähem-
mäksi,  (5)  luopumalla osasta perheen autoja  tai  autosta kokonaan  tai (6) 

 muuttamalla asuinpaikka.a lähemmäksi työpaikkaa  tai  palveluja. 

Kotitalouksien keskimääräinen autonkäyttö vuodessa oli  1990-1994 n. 25 000 
 kilometriä, joka vaihtelee auton määrän  ja hallinnan,  tulojen, vastaajan iän, 

työssäkäyvien lukumäärän, perhetyypin mukaan, mutta autonkayttö ei eroa 
alueellisesti. Yhden auton taloudet ajavat keskimäärin  20 000  kilometriä vuo-
dessa. Toisella  ja  kolmannella autolla ajetaan vähemmän kuin. ns. ykkös-
autolla. 

Helmikuussa  1994  puolet kotitalouksista vähentäisivät haastattelun mukaan 
autonkayttöä  5  %  tai  vähemmän,  jos  pysyvä polttoaineen hinnannousu olisi  al-
le markan  litra. Hinnannousun ollessa  2-3  markkaa puolet talouksista ajaisi au-
toillaan kolmanneksen vähemmän.  Jos  hinta nousisi yli  70  %  eli  3-5  markkaa 
litralta, puolet kotitalouksista vähentäisi autonkäyttöään puoleen nykyisestä. 
Autonkäytön mediaanijousto polttoaineen  hinnan  suhteen  on 0.22-0.43  ehdo-
tetun  hinnan  nousun suuruuden mukaan. Tällöin  50  pennin litrahinnan  korotus 
vähentäisi kotitalouksien autonkäyttöä  2.5  %,  kun taas  3  markan  korotus vä-
hentäisi autonkäyttöä  30  %.  Kotitaloudet reagoivat voimakkaammin suurem-
piin kertakorotuksiin. 

Polttoaineen  hinnan  nousulla näyttäisi olevan vaikutusta kotitalouksien auton- 
käyttöön lyhyellä, noin vuoden  periodilla.  Vasta pysyvät, suurehkot korotuk-
set saavat autollisia kotitalouksia vähentämään autonkäyttöä voimakkaammin. 
Tähän  on  syynä muut autonkäyttöön liittyvät tekijät kuin hinta. Autoa pide-
tään niin välttämättömänä ettei  sen  käyttöä vähennetä vaan tuloja ollaan val-
miita siirtämään muusta kulutuksesta autonkäytön kustannuksiin.  Osa kotita-
louksista  haluaa  tai  joutuu kuitenkin sopeutumaan. Suurten korotusten osalta 
vahennysaikomuksiin vaikuttavat  mm.  tulot, perhetyyppi  ja  ikä sekä työssä-
käyvien määrä. Ylempien tuloryhmien kotitaloudet eivät vähentäisi autonkayt-
töä.än yhtä paljon kuin alempiin tuloryhmiin kuuluvat kotitaloudet.  Alle  25-
vuotiaiden  vastaajien kotitaloudet  ja eläkeläistaloudet  vähentäisivät autonkayt-
töä enemmän polttoaineen hintojen noustessa pysyvästi kuin keski-ikäisten 
vastaajien taloudet, kun talouden bruttotulot huomioidaan. 



Nyckelord branslepns, bilanvndning, avsikter, panelmaterial, hushåll 

SAMMANDRAG 

Förändringar i branslepriset - verkliga och hypotetiska - och hushållens bilan-
vändning granskas  på  basen av tvärsnitts- och panelmaterial om hushåll med 
bil. Intervjuerna har gjorts av Statistikcentralen i november  1990  och  1991 

 samt i februari  1993  och  1994. På  hushållens bilanvändning inverkar många 
olika faktorer.  Om  bränslepriset stiger kan hushållen anpassa sig  till  högre 
kostnader  till  exempel:  (1)  genom att lämna  en del  av resorna ogjorda,  (2) 

 genom att för  en del  av resorna använda andra transportformer - promenad, 
cykling eller kollektivtraflk,  (3)  genom att kombinera flera resor,  (4)  genom 
att välja  en  närmare destinationsort,  (5)  genom att avyttra  en del  av familjens 
bilar eller biler eller  (6)  genom att flytta närmare arbetsplatsen eller servicen. 

Hushållens årliga bilanvändning var åren  1990-1994  cirka  25 000 kilometer, 
 vilket varierar enligt bilantal och innehav, inkomster, svarandens ålder, antalet 

personer i arbete och familjetyp,  men  inte regionvis. Hushåll med  en  bil kör 
 20 000 km  om året. Med  den  andra och tredje bilen körs mindre  än  med  den 

s.k.  första bilen.  

I  februari  1994  skulle hushållen minska bilanvändningen med  5  %  eller mindre, 
om  den  bestående prisstegringen  på  bränsle vore  under en mark per  liten.  Om 

 prisstegringen vore  2-3 mark  skulle hälften av hushållen köra  en  tredjedel 
mindre med sina bilar.  Om  priset steg med över  70  %, d.v.s. 3-5 mark per 
liter,  skulle hälften av hushållen minska  sin  bilanvändning med hälften. Bil-
användningen i  relation till  bränslepriset var  0,22-0.43  enligt  den  föreslagna 
prisstegringen. Härvid skulle  en 50  pennis höjning av literpriset minska hus-
hållens bilanvändning med  2,5  %,  medan  en 3 marks  höjning skulle minska bil-
användningen med  30 %.  Med andra ord reagerar hushållen kraftigare  på 

 större engångshöjningar. 

Prishöjningarna  på  bränslet ser ut att  ha  effekter  på  kort, cirka ett års sikt  på 
 bilanvändningen  I  hushållen. Först bestående, större höjningar  Par  hushåll med 

bli att minska bilanvändningen kraftigare. Orsaken  till  detta  är  även andra 
faktorer förknippade med bilanvändningen  än  prisfaktorerna. Bilen anses vara 

 så  oundviklig att dess användning inte minskas.  Man är  i stället  redo  att ta 
resurser från övrig konsumtion fOr att täcka kostnaderna för bilanvändningen. 

 En del  av hushållen vill eller måste emellertid anpassa sig. Inkomster, 
farniljetyp och ålder samt antalet personer i arbete inverkar beträffande 
kraftiga höjningar  på  minskningsavsikterna. Hushållen i  de  högsta inkomst-
grupperna skulle inte minska bilanvändningen lika mycket som hushållen i  de 

 lägre inkomstgrupperna.  Om  bränslepriset skulle stiga bestående, skulle 
pensionärernas och  under  25-åringarnas hushåll minska bilanvändningen mera  
än de  medelålders svarandenas hushåll. 



Keywords price elasticity, car use, intentions, household, panel data 

SUMMARY 

Changes in the price of fuel - real and hypothetical - and the use of cars by 
households were analysed on the basis of cross-sectional and panel data on 
car-owning household. The interviews were organised by the Statistical 
Centre in November 1990 and 1991 and  i  February 1993 and 1994. The use of 
cars by households is influenced by several different factors. If the price of fuel 
rises, the households can adjust to the higher cost by adopting one of the 
following alternatives: (1) by giving up some of their intended trips, (2) by 
using other modes of transportation - walking, biking or public transportation 
- for part their trips, (3) by combining several trips, (4) by shortening their 
trips, (5) by giving up some of the family cars or their only car, or (6) by 
moving to live closer to their jobs or the services. 

The distance driven annually by each household was about 25 000 km in 
1990-1994. This distance varied depending on the number and ownership of 
the family cars, the income level, the respondent's age, the number of family 
members holding jobs and the family type, but it did not vaiy regionally. The 
households with one car drove 20 000 km a year. The corresponding figures 
for the second or third car were lower. 

In February 1994, half of the households reported they would cut down their 
car use by 5 % or less, if the price of fuel were permanently increased by less 
than one mark a litre. If the price increase were 2-3 marks, half of the 
households would cut down their car use by one third. If the price increased 
by more than 70  %, i.e. 3-5 marks a litre, half of the households would cut 
down their car use to half of the present. The elasticity of car use relative to 
fuel price was thus 0,22-0,43 estimated with median intention, depending on 
the price increase proposed. Thus, an increase of 50 p  would cut down car use 
by 2,5 %,  while an increase of 3 marks would cut it down by 30  %.  This 
shows that households respond more strongly to larger lump increases. 

An increase in fuel price would seem to affect the car use by households over 
an interval of about one year. Only permanent, relatively substantial increases 
would make the car-owning households cut down their car use significantly. 
The reason for this is that car use is mainly regulated by factors other than 
price. The car is considered so necessary that its use is not limited, but the 
money for the expenses of the car is taken from other consumption. Part of 
the households, however, are willing or forced to adjust. Income, family type 
and age affect the intentions to cut down car use when the price increase is 
considerable, and the number of working family members affects the decision 
in all cases. The families in the highest income categories would not cut down 
their car use so often as the families in the lowest categories. If the price of 
fuel increased permanently, the people on pension and those aged under 25 
would cut down their car use more than the households of the middle-aged 
respondents. 



ESIPUHE 

Tutkimus liittyy  tielaitoksen  "Liikenne  ja  maankäyttö"  sekä "Liikenteen 
kysyntä"  -  projekteihin.  Osa  rahoituksesta  on  saatu Kauppa-  ja  teoffisuusmi-
nisteriöstä -  'LINKKI Kuluttajien käyttäytyminen  ja  energiansäästö'  -tut-
kimusohjelman kautta. Tutkimuksen  yhteyshenkilönä tielaitoksessa  on  ollut 
erikoistutkija Veijo Kokkarinen.  Tielaitoksessa  työtä  on  valvonut  tienpidon 

 suunnittelusta  arkkit.  Ulla  Priha. LINKKIL-tutkimusohjelman osalta  yhteyshen-
kilönä.  on  toiminut tutkimusjohtaja Pirkko Kasanen. Tutkimuksen tekijä, YTM 
Saara Pekkarinen työskentelee Oulun yliopiston taloustieteen osastolla tutkija-
na. Tekijä haluaa kiittää mainittujen tahojen lisäksi  Tilastokeskustaja  erityises-
ti Kari  Djerfiä Tilastokeskuksesta  aineistoon  lÜttyvästa vaivannäöstä.  Raportin 

 on  saattanut  julkaisukuntoon tstosiht.  Tarja Järvinen  (tienpidon  suunnittelu). 
 Kansikuvan  on  tuottanut  Nita  Järvinen. 

Liikenne  ja  maankäyttö  -ohjelmassa selvitetään liikenteen  ja  maankäytön 
 riippuvuuksia  kestävän kehityksen näkökulmasta. Tässä työssä tutkitaan auton 

omistuksen  ja  käytön eroja kotitalouksissa sekä  autonkäytön vähennysaiko-
muksia  polttoaineen  hinnan  noustessa. Polttoaineen  hinnan  nostaminen asetta-
malla energia-  tai  ympäristöveroja  on  eräs taloudellinen  ohjauskeino. Hintasig

-naali voi vaikuttaa yksittäisten päätöksentekijöiden (yksilö,  kotitalous,  yritys) 
valintoihin siten, että  he  ottaisivat huomioon  ympä.ristötekijät  ja  erityisesti eri 
valintojen seurauksena syntyvän  energian  kulutuksen jokapäiväisessä elämäs-
sään  ja  liikkumisessaan.  

Työssä esitetyt tulkinnat  ja  johtopäätökset ovat tekijän omia, eivätkä välitä
-mättä  vastaa työn  tila.ajien  mielipiteitä. 

Helsingissä, lokakuussa  1995  

Tielaitos 
Tienpidon  suunnittelu  



Polttoaineen hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö 
SISALLYSLUETTELO  

Sisältö  8 

1 	JOHDANTO  11 

2 	TUTKIMUKSEN TAUSTA  JA  TAVOITTEET  15 

2.1 	Tausta  ja  tavoitteet  15 
2.2 	Tutkimusongelma 17 
2.3 	Raportin rakenne  17 

3 	KÄYTETYT AINEISTOT  JA TUTKIMUSMENETELMÄT 19 

3.1 	Aineistot 19 
3.2 	Hintojen vaihtelu  1990  -  1994 20 
3.3 	Aineistojen edustavuusja kato  21 
3.4 	Tutkimusmenetelmät 25 

4 POLTTOAINEIDEN  HINNAN  MUUTOKSEN VAIKUTUKSET  26 

4.1 Sijaintipäätökset  27 
4.2  Auton  ja  muiden liikennevälineiden omistus  29 
4.3 Joukkoliikenteen  käyttö  29 
4.4 Autonkayttö  30 

5 	KOTITALOUKSIEN AUTON OMISTUS  JA MONIAUTOISET  
KOTITALOUDET  1990-1991 JA 1993-1994 32 

5.1  Auton omistus vuosina  1990  ja  1991 32 
5.2  Auton omistus vuosina  1993  ja  1994 33 
5.3  Auton hankinta viimeisen  6  kuukauden aikana  33 
5.4 Moniautoisuus  eri tuloluokissa taustatekijöittain  

1990-1991 34 
5.5 Moniautoisuus  eri tuloluokissa taustatekijöittäin  

1993  ja  1994 36 
5.6  Yhteenveto  37 

6 	KOTITALOUKSIEN AUTONKÄYTTÖ  VUOSINA  
1990-1991 JA 1993- 1994 39 

6.1  Kotitalouksien vuosittainen autonkäyttö  39 
6.2 Autonkäytön  muutos  1990-1991  ja  1993-1994 41 
6.3 Autonkäytön  muutosten vaihtelu taustatekijöittäin  42 
6.4 Autonkäytön  muutos  ja  kotitalouksien olosuhteiden 

muutokset  43 
6.5  Yhteenveto  44 



Polttoaineen hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö 
SISÄLLYSLUETTELO  

7 AUTONKAYTÖN VÄHENTÄMISAIKOMUKSET 
1990-1994 46 

7.1 	Autonkäytön vähentämisaikomukset 1990-1993 46 
7.2 	Autonkäytön vähentämisaikomukset  helmikuussa  1994 48 
7.3 	Vähentäxnisaikomusten  vaihtelu kotitalouksien 

välillä  1993-1994 51 
7.4 	Yhteenveto  54 

8 	POLTTOAINEEN  HTNNANNOUSUN KYNNYSARVO  56 

8.1 	Kynnysarvo autonkäytön vähentämiselle 56 
8.2 	Auton omistus-  ja hankintapaatökset ja  polttoaineen 

hinnannousu  57 
8.3 	Joukkoliikenne, sijaintipäätökset  ja  polttoaineen 

hinnannousu  58 
8.4 	Yhteenveto  59 

9 	JOHTOPÄÄTÖKSET  JA JATKOTUTKIMUSTARVE 61 

10 	KIRJALLISUUS  68 

LIITTEET 	 77 



Potttoaineen  hinta  ja  kotitalouksien  autonkäyttö 	 11  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Liikenteen polttoaineiden hinta  on  noussut keskeiseen asemaan keskusteltaes-
sa tehokkaista ohjauskeinoista, joilla voidaan vaikuttaa kotitalouksien liikku-
miseen. Liikenne kuluttaa  13 %  koko energian  kulutuksesta. Kotitaloudet ku-
luttavat saman verran, noin  20 %  energian kulutuksestaan  henkilöauton käyt-
töön  ja  asumiseen. Liikkuminen  ja  erityisesti henkilöautoliikenne  on  kasvanut 
voimakkaasti. Suurin syy  on  taloudellisen hyvinvoinnin kasvu, mutta myös to-
teutetut politiikkapäätökset ovat osaltaan johtaneet nykyiseen tilanteeseen 
teollistuneissa maissa. Siirtyminen auton hankinnan verotuksesta autonkuytön 
verotukseen  on  esillä liikenne-  ja energiapolitiikassa  pyrittäessä hillitsemään 
liikenteen  ja sen energian  kulutuksen kasvua.  

Ns.  vihreä verotus perustuu liikkumiseen liittyvien ulkoisvaikutusten sisäistä-
miseen liikkumisen kustarmuksissa  (green taxation,  ks. esim. Kraan  ja in't  Veld 
1991  ja  Sterner 1994, Potter 1995).  Ympäristövaikutukset huomioiva  verotus 
voi olla  osa  laajempaa keinovalikoimaa; esimerkiksi nostettaessa polttoainei-
den verotusta alennetaan samalla auton hankintaverotusta, kehitetään yhdys-
kuntien kehittämisen normeja autoriippuvuuden vähentämiseksi sekä ediste-
tään joukko-  ja kevytliikenteen  käyttömandollisuuksia. Euroopan yhteisön lii-
kennepolitiikassa hintaohjaus henkilöliikenteessä ei olekaan ensisijainen keino, 
vaan täydentää normi-  ja  informaatio-ohjauksen keinoja sekä ympäristöystä

-vällisten  liikennemuotojen käytön edistämistä  ja  maankäytön tehostamista 
(COM  1993, CTP 1995'). 

Ajoneuvopäästöt  eroavat esimerkiksi teollisuuden päästöistä siksi, että aiheut-
tajina  on  lukuisia liikkuvia kohteita (ajoneuvot)  ja päatöksentekijöitä  (ajoneu-
vojen käyttäjät, yritykset). Useat eri tekijät kuten teknologia, polttoaine, ajota-
vat  ja  sää  vaikuttavat päästöjen määrään (Schipper  ja Ericksson  1993, Walsh 
1994).  Hintaan sisä.11ytettävien ympäristöverojen avulla hallitus pyrkii sisäistä-
mään auton käyttäjien kustannuksiin ne haitat mitä auton käytöstä aiheutuu 
yhteiskunnalle. Hintaohjaus  on  helppoa eikä vaadi suuria hallinnon  ja  valvon-
nan kustannuksia. Lisäksi hintainstrumentti jättää autoilijalle valinnanvapauden 
eli maksaako enemmän vai vähentääkö autonkäyttöä kustannusten pitäniiseksi 
ennallaan. 

Vapaus voi kuitenkin olla näennäistä jollei ole olemassa taloudellisesti  tai  ajan-
käytöllisesti järkeviä autonkäytön vaihtoehtoja. Tällöin muusta kulutuksesta 

 on tingittävä autonkäytön  hyväksi. Toisaalta käytettävissä olevien tulojen kas-
vaessa hintojen nousu ei välttämättä aiheuta muutoksia auton omistuksessa  tai 

 käytössä vaan lisätulot suunnataan liikkumiskustannuksiin, joka puolestaan 
nostaa liikennemenojen suhteellista osuutta kokonaiskulutuksesta.  

Common transport policy. Action programme 1995 - 2000. European Communities. 
Comission.  Bryssel. 
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Verotuksen  tulonjakovaikutuksista Rietveld  ja  van Wissen (1991)  toteavat, et-
tä Alankomaiden osalta köyhät eivät kärsisi yhtä paljon  ympäristöperusteisesta 

 verotuksesta kuin  rikkaammat,  paljon autoa käyttävät  tuloryhmät.  Toisaalta 
 Theeuwes  (1991)  olettaa, että korkealla  ympäristöverotuksella  on  alempien 
 tuloryhmien ostovoimaan  voimakkaampi  alentava  vaikutus kuin ylempien  tulo- 

luokkien  ostovoimaan.  Jos  nain  on  liikenteen osalta, polttonesteiden kohoava 
 haittaverotus  lisäisi eriarvoisuutta yhteiskunnassa. 

Polttoaineiden  hinnannousun  vaikutusten alueellisia eroja ovat käsitelleet 
Ruotsin osalta  mm.  Brännäs ja  Laitila  (1989, 1991).  Ylläpitääkseen saman ku-
lutustason  (autonkäytön  mukanaan tuomat palvelut) eri alueilla asuvat  kotita

-budet  joutuvat uhraamaan muuta kulutusta eri tavalla. Keskustelua käydään 
siitä, mille tasolle Suomen kaltaisessa maassa polttoaineiden verotus  on  oikeu-
denmukaista nostaa, koska liikenteen määrä  ja  siitä johtuvat haitat kuten  huh-
dioksidipäästöt  vaihtelevat maan  en  osissa. Tämä onkin yksi syy keskusteluun 

 tienkäytön hinnoittelusta tietulleja  ja  -maksuja käyttäen niillä alueilla missä lii-
kenteen  ympäristöhaitat  esiintyvät (Soininvaara  1992,  Kokkarinen  1993, Si-
kow-Magny 1991).  Tieliikenteen verotuksen nykyinen taso perustuu useim-
missa maissa vielä nykyisin valtion  tulotarpeisiin  julkisten palveluiden  ja  inves-
tointien rahoittamiseksi, eikä liikenteen  ulkoisvaikutusten sisäistärniseen  (Ter-
vonen  1995).  

Öljyn  hiilidioksidivero  toimii taloudellisena  kannustimena  pitkällä aikavälillä 
teollisuudelle kehittää taloudellisia  ja vähäpäästöisiä  ajoneuvoja  ja  polttoainei-
ta sekä muita liikenteen tarvitsemia hyödykkeitä, kuluttajille valita  vähäpääs-
töisiä,  taloudellisia ajoneuvoja, valita asuin-  ja  työpaikat liikkumisen kannalta 
järkevästi  ja  välttää turhaa  autonkäyttöä  sekä  kannustimena julkishallinnolle 

 kehittää  yhteiskuntasuunnittelua, maankäyttöä,  infrastruktuuria sekä erilaisia 
 liikennejärjestelmiä energiatehokkaammiksi (Chichilnisky  1993).  

Monissa maissa  on  päädytty säätelemään  ja  rajoittamaan liikkumista  ns.  normi-
en kautta  (COM  1993, Khazzom et al. 1990)  koska poliittisia päätöksiä talou-
dellisten  ohjauskeinojen  käytöstä ei ole saatu aikaan. Standardien  ja  normien 
puolustajat tosin myöntävät, ettei liikenteen osalta asetettuihin tavoitteisiin 
päästä ilman  ympäristöperusteista hinnoittelua  (Norman 1994). Ympäristöpe-
rusteisia  veroja  on (1995)  kaikissa Euroopan maissa  vain bensiinilaatujen  lyijy- 
pitoisuuden mukaan siten, että  lyijyttömillä laaduilla  on  hiukan alempi valmis - 
tevero. Dieselin  osalta verotus vaihtelee  rikkipitoisuuden  mukaan.  Energian 

 sisältämän hiilen  tai  energian  polttamisesta  aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen 
 perusteella verotetaan liikenteen  polttonesteitä  Suomen lisäksi  Alankomaissa, 

 Ruotsissa  ja  Tanskassa. Näiden verojen suuruus  on  ollut toistaiseksi muutama 
kymmenen penniä litraa kohti.  (Angelierja  Sterner 1990,  Tervonen  1995).  

Helmikuussa  1994 lyijyttömän  bensiinin  (95E)  kuluttajahinta oli  4.32 mk/1, 
 kun  se  marraskuussa  1990  oli  3.95 mk11.  Nimelliset hinnat nousivat  kyseisenä 

 aikana  9.4  %,  mutta  reaalihinnat  vain 2  %,  eli huomattavasti vähemmän kuin 
yleinen kuluttajahintojen nousu, joka samana ajanjaksona oli vajaa  8 %-yksik-
kcä.  Henkilöautojen  autokohtainen vuosisuorite  on  Suomessa Yhdysvaltain  
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ohella OECD2-maiden  korkein. Henkilöliikennekilometrit asukasta kohti olivat 
vuonna  1992  Suomessa noin  13 000  lan ja  autolla niistä tehtiin  80  %,  joka oli 
korkein suhde Pohjoismaista. Vuoteen  1982  asti Suomessa linja-auto-  ja  rau-
tatieliikenteen osuus tehdyistä matkoista  on  EU-maiden  keskitasoa suurempi, 
mutta osuus  on  laskenut vuoden  1970  jälkeen jatkuvasti. Polttoainetehokkuus 
Suomessa  on  parempi kuin useimmissa muissa  OECD-maissa,  vain  Alanko

-maissa, Italiassa  ja  Tanskassa  on  ominaiskulutus  ollut  1980-luvun loppupuo-
lella alhaisempi. (Schipper,  L. et al. 1995).  

Auton omistuksen  ja hallinnan  mukaan lasketut meno-  ja hintajoustot (Sull-
ström  1995)  osoittavat, että käytettävissä olevien autojen maarä  ja  hallinta- 
muoto  on  otettava huomioon tarkasteltaessa kotitalouksien autonkäytön muu-
toksia polttoaineiden hintojen noustessa. Vuonna  1990  autottomien  kotitalo-
uksien liikennemenot olivat herkempiä (joustavampia) tulojen muutoksille kuin 
autollisten talouksien. Liikennemenot  (pi.  kulkuvälineiden  hankinta) olivat 
Suomessa vuosina  1988-90  kotitalouksien suurin menoerä. Liikennemenot 
osuus oli autollisissa talouksissa  21  %  ja autottomissa  kotitalouksissa  12  %. 
Kulutusmenojen  kasvaessa liikenteen menot kasvavat kokonaismenojen kas-
vua enemmän, mutta hidastuen mitä enemmän kokonaismenot kasvavat.  Me

-nojoustavia  ovat kulkuvälineiden hankinta (menojousto yli  2  kaikissa havain-
topisteissä), yksityisten liikennevälineiden käyttökustannukset  ja  ulkomaan-
matkat. Joustamattomia tulojen kasvun suhteen ovat ostetut kotimaan matkat 
eli tulojen kasvaessa kotitalouksien joukkoliikennemenot kasvavat tuloja 
vähemmän. 

Liikenteen kompensoitu hintajousto vuonna  1990  oli autoffisille talouksille - 
 0.77  ja autottomille talouksille  hiukan korkeampi  (-0.82)  eli liikenteen  koko-

naismenot  muuttuisivat lähes hintamuutoksen verran (Sullström  1995,  Riihelä, 
Sullström  1993).  Kulkuvälineiden käyttömenojen hintajousto  (sis.  polttoainei-
den hinnat) oli  -0.85  ja ostettujen matkojen  -0.92.  Autollisilla kotitalouksilla 
ostettujen  matkojen hintajousto  oli hiukan suurempi kuin autottomilla. Tällöin 
esim. joukkoliikenteen taksojen nousu vähentäisi autollisten talouksien jouk-
koliikenteen käyttöä enemmän kuin autottomien. Syynä  on  joukkoliikennemat

-kojen  luonne - autottomille kotitalouksille joukkoliikenne  on  välttämättömyys- 
hyödyke, autollisille ei. Mäenpään  ja  Koivumäen  (1995)  laskema yksityisten 
kulkuvälineiden käyttökustannusten hintajousto vuonna  1990  oli staattisessa 
mallissa  -0.51,  tottumusvaikutus huomioituna  -0.30  ja  pitkän ajan jousto  -0.68 

 eli pienemmät kuin Sullströmin saamat joustot. Syitä eroihin  on  useita kuten 
aineistojen erot, käytetyt mallit  ja estimointimenetelmät. 

Hintajoustot  ovat pienentyneet vuodesta  1981  vuoteen  1990  eli autolliset ko- 
titaloudet reagoivat aikaisempaa vähemmän hintamuutoksiin kulkuvälineiden 
hankinnan, käytön  ja ostettujen matkojen  osalta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 

2 Mjj 	tarkastelussa:  USA,  Japani, Ranska, Saksa,  Italia,  Iso-Britannia, Noija, Ruotsi, 
Tanska,  Suomi,  ja EU-maat yhdessä 

Sehipper,  L.  Perälä,  L. Johnson, F. K1rushch,  Ting, M.  ja Unander,  F. (1995) Energy Use 
in Finland. An International Perspective. June, 1995. Manuscript  
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joustojen pienentyminen  on  pysähtynyt tultaessa  90-luvulle (Sullström  1995). 
Suliströmin  tulokset voisi tulkita siten, että yleisen taloudellisen hyvinvoinnin 
(tulojen) kasvaessa, herkkyys hintamuutoksille vähenee kuten poikkileikkauk-
sena tulojen kasvu jäykistää kysyntää. 
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Osto-  tai käyttäytymisaikomuksia  ja  hypoteettisia valintoja voidaan käyttää 
tutkimusmenetelmänä silloin kun mielenkiinnon kohteena olevaa ilmiöstä ei 
ole saatavilla havaintoaineistoa  (Mitchell, Carson 1989).  Huomattavasti kor-
keampaa polttoaineen hintaa ei voida toteuttaa kerralla, eikä eriyttää  hinnan- 
nousua kotitaloustyypeittäin  ja  analysoida mitä tapahtuu. Aikomusten vastaa-
vuus todellisten muutosten kanssa riippuu olennaisesti siitä, kuinka hyvin vas-
taajat ymmärtävät kysytyn tilanteen, kuinka rehellisesti (aidosti)  he  ilmaisevat 
mielipiteensä  ja  kuinka hyvin kotitalouden sopeutumista rajoittavat tekijät  on 

 voitu huomioida tutkimuksessa. Halu vaikuttaa tulevaan politiikkaan voi saada 
kotitaloudet vastaamaan todeffisista preferensseistä poiketen. Toisaalta, vaikka 
kotitalous haluaisi käyttää enemmän esimerkiksi joukkoliikermettä, palvelujen 
puute  tai sopimattomuus  voi tehdä aikomukset tyhjiksi. 

Vaikka asenteet, ilmoitetut mieltymykset esitetyistä vaihtoehdoista  tai käyttäy-
tymisaikomus  tuovat tärkeää informaatiota kotitalouden liikkumisesta, niitä ei 
voi yksinään pitää tehokkaina liikkumista ennustavina mittareina  (Wachs 
1991).  Syynä  on  juuri rajoitteiden vaikutus sopeutumiseen.  Mitchell  ja  Carson 
(1989)  pitävät ihmisten maksuhalukkuuksien - preferenssien - paljastamista 
keskeisenä keinona saada aineistoa markkinattomien hyödykkeiden kuten ym-
päristön laatu, puhdas ilma  ja  julkishyödykkeiden  käytön (liikenneväylät)  hin-
noista. Yli ajan tapahtuvien käyttäytymismuutosten ennustaminen  on  vaikeaa 
myös siksi, ettei ole täysin varmaa, kuinka hyvin ihmiset pystyvät tietämään 
tulevat mieltymyksensä. Esimerkiksi Kabneman  ja  Snell (1992)  ovat kyseen-
alaistaneet ihmisten kyvyn ilmaista tulevat preferenssinsä, vaikka voivatkin  il-
maista mieltymyksensa tässä  ja  nyt. Kysymys  on epäjohdonmukaisuudesta  yli 
ajan, joka voi myös olla yksi syy aikomusten epätäydelliseen korrelaatioon to-
teutuneen käyttäytymisen kanssa. 

Tämä tutkimus perustuu tekijän ehdotukseen (Pekkarinen  1994a)  selvittää Ti-
lastokeskuksen haastatteluaineistosta tarkemmin autoffisten kotitalouksien  au-
tonkäyttöä  ja  vähennysaikomuksia  polttoaineen  hinnan  noustessa sekä mah-
dollisia seurausvaikutuksia liikenteen  energian  kulutukseen. Koska Tielaitok

-sen  projekteissa  'Liikenne  ja Maankäyttö'  ja  'Liikenteen kysyntä' oltiin 
myös kiinnostuneita analysoimaan tarkemmin kyseisiä aineistoja, tutkimus 
päätettiin toteuttaa yhteisprojektina Kauppa-  ja  teollisuusministeriön pääosin 
rahoittaman LINKKI Kuluttajien käyttäytymisen  ja  energiansäästön tutkimus-
ohjelman  ja  mainittujen projektien kanssa. 

Keskimääraisten  muutosten lisäksi tässä työssä  on  selvitetty mandollisia eroja 
kotitalouksien välillä. Taustatekijöitä, jotka vaikuttavat autonkäytön tarpee-
seen  ja  mandollisuuksiin, ovat  mm.  tulot, kotitalouden  koko ja  jäsenten ikä, 
työssäkäyvien määrä, asuinpaikka sekä käytettävissä olevat autot. Polttoainei-
den hintatasolla  on  vaikutuksensa myös kotitalouden auton hankintaan  ja 

 omistukseen kuten myös työssäkäynti-  ja  asuinpaikan valintapäätöksiin. Tässä 
raportissa autonkäyttöä tarkastellaan kuitenkin ehdollisena näille pitemmän ai-
kavälin päätöksille. Autonkäyttöön vaikuttavat joukkoliikenteen taijonnan 
määrä, palvelujen laatu  ja  hinta. Eri väestöryhmien  ja  myös alueellisten vaiku-
tusten selvittämiseksi  on  katsottu aiheelliseksi tutkia tarkemmin kotitalouk- 
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sien autonkäyttöä erityyppisissä talouksissa  ja  eri alueilla, jotta mandollisia 
päatöksiä tehdessä voidaan tarkastella kokonaisvaikutusten lisäksi vaikutuksia 
tiettyjen erityisrybmien osalta.  

2.2  Tutkimusongelma 

Tutkimusongelman  voi tiivistää kysymysten muotoon seuraavasti: 

Eroaako autollisten kotitalouksien moniautoisuusja autonkäyttö eri  ko-
titalousryhmissäja  alueittain? 

Paljonko kotitaloudet aikovat vähentää autonkäyttoaan jos  polttoainei-
den hinnat nousevat? 

Eroavatko vähentämisaikomukset  tiettyjen taustatekijöiden kuten tulo-
jen  tai asuinalueen  mukaisten ryhmien välillä? 

Eroaako niiden kotitalouksien, joiden olosuhteissa  on  tapahtunut  ha-
vaintojaksolla  muutoksia autonkayttö  ja käyttöaikomukset kotitalouk-
sista  joiden olosuhteet ovat pysyneet ennallaan? 

Kuinka luotettavia aikomuksiin perustuvat auton/cäytön muutosarviot 
ovat?  

2.3  Raportin rakenne 

Seuraavassa luvussa  on  esitelty käytetyt aineistot  ja  polttoaineiden hintavaihte-
lu vuosina  1990-1994  sekä pohditaan aineistojen edustavuutta  ja tutkimusme-
netelmiä.  Luvussa  4 on  käsitelty lyhyesti eri hinnannousun mandollisia vaiku-
tuksia maankäyttöön, auton omistukseen, kulkumuodon valintaan  ja  auton- 
käytön määrään sekä polttoaineiden kulutukseen  ja päastöihin.  Auton hankin-
nassa  ja  omistuksessa (moniautoisuus) tapahtuneita muutoksia tarkastellaan 
luvussa  5.  Kotitalouksien vuosittaista autonkäyttöä  on  tarkasteltu  ensin  sekä 
käytettävissä olevien autojen kokonaiskäyttönä että autokohtaisena luvussa  6. 

 Lisäksi tarkastellaan autonkäytön eroja erityyppisten kotitalouksien välillä  ja 
autonkäytön  muutoksia vuosina  1990-1991  ja  1993-1994  eri kotitalous-
ryhmissä. 

Luvussa  7  analysoidaan kotitalouksien autonkäytön vähentämisaikomuksia 
erisuuruisilla polttoaineiden hinnannousuila  ja  tarkastellaan mandollisia eroja 
kotitalouksien välillä. Aikomuksista  on  laskettu autonkäytön hintajoustoja. 
Luvussa  8 on  esitetty lähinnä helmikuussa  1994  kysyttyjä hinnannousuarvioita, 
jotka saisivat kotitaloudet valitsemaan ehdotetun muutoksen liikkumistavois-
saan. 
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Lopuksi luvussa  9  esitetään johtopäätökset, mandolliset jatkotutkimustarpeet 
sekä pohditaan tulosten hyödynnettävyyttä. Jatkotyön osalta  on  hahmoteltu 
tutkimusasetelma  (Lute 6),  jossa pyritäan eliminoimaan tässä työssä käytetty-
jen aineistojen ongelmat. Ehdotetulla tutkimustavalla  on  mandollista mallintaa 
laajemmin kotitalouden  tai  yksittäisen autonkäyttäjän eri sopeutumismandoifi-
suudet polttoaineen  hinnan  voimakkaasti  ja  jatkuvasti kohotessa esimerkiksi 
verotuksen painopisteen siirtyessä ympäristöverotuksen suuntaan. Tähän tut-
kimukseen liittyen  on  osittaisia tuloksia esitelty aikaisemmin, katso esim. Pek-
kannen  (1994b-d, 1995). 
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3  KÄYTETYT  AINEISTOT  JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Aineistot 

Aineistot  ovat otos  koko  maan kotitalouksistaja sisältävät tietoja kotitalouksi-
en auton omistuksesta, hankinnasta  ja  hallinnasta, autonkäytöstä, aikomuksista 
muuttaa autonkäyttöä polttoaineiden hinnannousun taida  ja hinnannousuarvi-
oita autonkäytön  muuttamiseksi. Kysymykset  on  esitetty Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen yhteydessä osana kuluttajabarometri-kyselyä marras-
kuussa  1990  ja  1991  sekä helmikuussa  1993  ja  1994.  Haastattelut  on  tehty 
pääosin puhelimitse. Aineistot perustuvat kahteen enilliseen rotatoivaan eli 
osittain uudistuvaan paneeliin, jotta edustavuus säilyisi. Vuosien  1990  ja  1991 

 marraskuun aineistot ovat suurempia, koska kuluttajabarometrin otosta jou-
duttiin supistamaan  1992  noin puoleen. Taulukossa  1 on  esitetty eri otosten 
koot  ja autollisten  kotitalouksien osuus eri otoksissa. 

Työtä varten paneeleista  on  poimittu ne kotitaloudet, joissa  on  käytettävissä 
 auto  (oma  tai  työsuhdeauto)  ja  vastaajana  on  ollut  18-vuotias  tai  vanhempi 

kotitalouden jäsen. Analyyseihin  on  otettu mukaan  vain  ne kotitaloudet, jotka 
ovat ilmoittaneet auton vuosisuoritteet  ko. haastattelukertana.  Silloin kun ar-

vioidaan autollisten kotitalouksien keskimäaraistä käyttäytymistä  ja  eroja koti-
talouksien välillä, aineistona käytetään yhdistettyjä  tai  vuositason aineistoja, 

 tästä lähin poikkileikkausaineistoja. Tällöin otoskoot ovat isompia  ja keskiar-
vot täten luotettavampia.  Vuosina  1990-199 1  autollisia kotitalouksia  oli yhdis-
tetyssä otoksessa  3378  ja  1993-1994  kotitalouksia  oli yhteensä  1816.  Kun tar-
kastellaan kotitalouden olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia auton- 
käyttöön  ja sen  muutoksiin, tarkastelu perustuu samat kotitaloudet sisältäviin 
otoksiin. Näisssä paneliotoksissa ovat mukana  vain  kotitaloudet, joilta  on  ajo-
suontetieto molemniilta vuosilta (Taulukko  1).  

Tielaitoksen  aikaisemmissa raporteissa (Kokkarinen  1991, 1992, 1993) on  esi-
telty kolmen ensimmäisen haastattelun tuloksia aikomusten osalta, joten niiden 
osuutta  on  tässä työssä supistettu. Tässä raportissa esitellään tarkemmin hel-
mikuun  1994  kyselyn tuloksia. Autonkäytön vähennysaikomuksia  on  tarkas-
teltu sekä poikkileikkauksina  en  vuosilta  (Kuvat  9-12)  että paneliaineistosta 
(Taulukot  9, 11).  Ratkaisu perustuu siihen, etteivät keskiarvot  ja mediaanit 

 eronneet  en  otoksissa, mutta poikkileikkausaineistojen perusteella  on  luotetta-
vampaa  tarkastella aikomusten eroja kotitalouden olosuhteiden mukaan.  Hin-
nannousun kynnysarvoja  (Luku  8) on  analysoitu  vain  poikkileikkausaineistois

-ta  suuren vastauskadon takia. 

Vuoden  1992  henkilöliikennetutkimuksessa  69  %  vastanneista talouksista 
omisti ainakin yhden auton. Kotitaloustiedustelun  1990  mukaan autoffisia 
kotitalouksia oli  64  % talouksistaja työsuhdeautot  huomioiden  66  % (Nurme

-la 1993).  Tassa  tutkimuksessa  on  käytetty kotitalouden autonkäyttömandolli-
suuksia kuvaavana muuttuj  ana  käytössä olevien autojen lukumäärää riippu-
matta auton hallintasuhteesta. Lisäksi mukana  on vain  yli  18-vuotiaiden 
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vastaajien taloudet, joten autollisten osuus poikkeaa jonkin verran käytetyissä 
osaotoksissa  koko kuluttajabarometriaineistosta. Kuluttajabarometriaineistois-
sa autollisten  osuus  on  jonkin verran suurempi kuin väestössä keskimäärin 

Taulukko  1.  Aineistojen  koko  eri tutkimusvuosina 

Kaikki koti- 
taloudet 

Autolliset  koti- 
taloudet* 

Autollisten 
osuus,  %  

Marraskuu  1990  kuluttajabarometri  2391 1837 77,0  

Marraskuu  1991  kuluttajabarometri  2053 1541 75,0  

Yhdistetty poikkileikkaus,  90-91 4444 3378 76,0  

Panelianieisto  (samat kotitaloudet)  550 420 76,0  

Helmikuu  1993  kuluttajabarometri  1229 952 77,0  

Helmikuu  1994  kuluttajabarometri  1144 864 75,5  

Yhdistetty poikkileikkaus,  93-94 2373 1816 76,5  

Paneliaineisto  (samat kotitaloudet) -  234  - 

Kuluttajabarometri  Marraskuu  1990  ja  1991;  Kuluttajabarometri  Helmikuu  1993  ja  1994. 

3.2  Hintojen vaihtelu  1990  -  1994  

Neljän suuralueen (pääkaupunkiseutu, muu Etelä-Suomi,  Väli-Suomi,  Pohjois- 
Suomi)  mukaiset nimelliset hinnat vuosilta  1990  ja  1991  sekä läänikohtaiset 
hinnat vuosilta  1993  ja  1994 on  deflatoitu alueittaisilla kuluttajahintaindekseil

-lä.  Vuoden  1990  osalta hintaindeksit  on  muutettu ketjutuskerrointa käyttäen, 
koska ne oli esitetty vuoden  1985  rahassa (Kinnunen  1993).  Marraskuusta 

 1990  helmikuuhun  1994  lyijyttömän  bensiinin reaalihinta  on  muuttunut  -0.6  - 
+  2.8  %  vaihdellen alueittain (Taulukko  2).  Nimellisiin  hintoihin sisältyvät eri-
laiset veroluonteiset maksut ovat muuttuneet yleensä  3-4  kertaa vuodessa, lä-
hinnä arvonlisäveron takia. Valmisteveroiksi katsottavat  verot  tulevat voimaan 
yleensä vuodenvaihteessa. Hintojen lasku  1993-1994  johtui polttoaineiden 
myyjien välisestä kilpailusta  laman vähentäessä  kysyntää. 
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Taulukko  2. 	Lyijyttömän  95E  bensiinin reaalihintamuutokset  1990-1994 
(1990  =  100)  

Muutos,  %  Muutos,  %  Muutos,  %  
1991  -  90 1993  -  91 1994  -  93  

Pääkaupunkiseutu  -1,6 +14,9 -9,1  
Muu-Etelä-Suomi -1,8  +  9,5  
Uusimaa  -9,2 
Turku  ja  Pori -9,1  
Häme  -8,7  
Kymi  -3,2 
Ahvenanmaa  ___________ ___________  -11,2  
Väli-Suomi -2,5  +  8,5  
Mikkeli  -5,7  
Pohjois-Kaijala  -1,6  
Kuopio  -2,3  
Keski-Suomi -5,2 
Vaasa  ____________ ____________  -5,7  
Pohjois-Suomi -3,2  +  9,8 
Oulu -6,2  
Lappi _____________ _____________  -5,0 

3.3  Aineistojen edustavuus  ja  kato 

Tutkimuksessa tarkastellaan  vain  autollisia kotitalouksia,  joten  on  aiheeffista 
 tarkistaa poikkeavatko ikä, sukupuoli  ja asuinläa.ni  käytettävissä osaotoksissa 

näihin muilta osin paitsi autoistumisen osalta edustaviin otoksiin verrattuna. 

Tutkimuksen otoksissa miehiä  on  enemmän kuin naisia verrattuna barometrin 
otoksiin johtuen yksin elävien erityisesti  nuorten (alle  25 -vuotiaiden)  ja  vanho-
jen (yli  55 -vuotiaiden) yksinasuvien  naisten alemmasta auton omistuksesta. 
Uudenmaan läänissä asuvien, erityisesti naisten osuus  on  kaikkina vuosina pal-
jon pienempi tutkimusaineistossa kuin  koko kuluttajabarometrissä.  Mm.  Hä-
meen, Oulun, Turun  ja  Porin sekä Vaasan lääneissä asuvien naisten osuus tut-
kimuksen otoksissa  on  suurempi kuin  koko  väestössä. Vaasan läanin osuus  on 

 myös miesten osalta korkeampi kuin kuluttajabarometrissä kaikkina vuosina, 
joka johtunee osittain läänin korkeasta autoistumisasteesta. 

Käytetty aineisto  on  painottunut miehiin,  25-54-vuotiaisiin  ja  muualla kuin 
Uudellamaalla asuviin enemmän kuin kuluttajabarometrien  koko aineistot. 

 Kuitenkin aineistot kuvannevat tyydyttävästi autollisia kotitalouksia, joiden 
autonkäyttöäja reaktioita polttoaineen  hinnan  korotuksiin  on  aikomus tutkia. 
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a) Yksikkökato - kotitalous  ei ole osallistunut kyselyyn toisena vuonna 

Yksikkökato  syntyy, kun kotitalous väsyy osallistumaan tutkimukseen  ja kiel-
täytyy haastattelusta kokonaan  tai  kotitaloutta  ei jostain syystä tavoiteta. Täl-
löin,  jos  systemaattisesti tietyn tyyppiset kotitaloudet jättäytyvät pois eri vuo-
sien tuloksia ei voi verrata keskenään. Viidennes marraskuussa  1990  haastatel-
luista talouksista ei ollut enää mukana marraskuussa  1991.  Helmikuussa  1993 

 haastatelluista noin  18  %  ei osallistunut tutkimukseen helmikuussa  1994.  

Tutkittaessa tätä ns. yksikkökadon aiheuttamaa harhaa kotitalouden ajosuorit-
teeseen  1991  voitiin todeta (Kitamura  ja Bovy  1987),  että osallistumistoden-
nkoisyys toiseen haastattelukertaan oli pienempi yli  64-vuotiailla  ja  pohjois- 
suomalaisilla kotitalouksilla. Keskimäaräistä innokkaammin haastatteluun osal-
listuivat perheet, joiden lapset olivat  alle  7-vuotiaita, työssä olevat  ja  vähän 
ajavat vastaajat (Pekkarinen  ja Mursula  1995).  Kaksi ensimmäistä tekijää nos-
tavat keskimääräistä kokonaissuoritetta, viimeinen taas alentaa sitä. Samoin 
eläkeläistaloudet ajavat vähemmän  ja  Pohjois-Suomessa asuvat taloudet jonkin 
verran enemmän, joten vaikutukset kumoavat ainakin osittain toisensa. Pois- 
jäänti haastattelusta vuonna  1991  oli riippumaton siitä, oliko talous vastannut 
vuonna  1990  ajosuoritekysymykseen.  Siksi jatkossa  on  oletettu, ettei yksikkö- 
kato vaikuta keskimääräiseen kokonaissuoritteeseen.  

b) Eräkato ajosuoritteen  osalta jompanakumpana vuonna 

Vuonna  1990  ja  1991  ainoastaan sukupuolella näyttäisi olevan vaikutusta ajo-
suoritekysymykseen vastaamiseen. Naisista yli  26  prosenttia ei ole vastannut 
ajosuoritetta koskevaan kysymykseen kun taas miehistä jätti vastaamatta  alle  7 

 prosenttia. Kuitenkaan ilmoitetun ajosuoritteen suuruudessa ei löytynyt eroa 
sukupuolten välillä, joten tällä eräkadolla ei pitäisi olla vaikutusta tutkimuksen 
tuloksiin (Liitteet  3  ja  4).  Tehtyjen mallikokeilujen perusteella nayttäisi siltä, 
että samat tekijät, jotka vaikuttivat ajosuoritteen määrän vuonna  1990  ja  joita 
malli ei pystytty malleissa selittämään, vaikuttivat myös vuoden  1991  kotita

-buden autonkäyttöön.  

Vuosien  1993  ja  1994  puolta pienemmissä otoksissa vastaamatta jättäminen 
mielenkiinnon kohteena oleviin kysymyksiin voi olla vakavampaa kuin kanden 
ensimmäisen vuoden osalta. Kotitalouksien vuosittaista ajosuoritetta tarkastel-
taessa, systemaattiset erot vuoden kuluttua vastanneiden  ja  vastaamatta jättä-
neiden kesken voivat johtaa liian suureen  tai  pieneen keskimääräiseen ajosuo-
ritteeseen. Vuonna  1993  naisista  30  prosenttia ei vastannut ajokilometrien 
määrää koskevaan kysymykseen. Miehistä  vain 4  prosenttia jätti vastaamatta. 
Alemmista toiniihenkilöistä ei vastannut  26  %,  kun ylemniissä toimihenkilöissä 
kato oli  5  %  ja  työntekijöiden osalta  18  %.  Pääkaupunkiseudun  ja  Pohjois- 
Suomen kotitaloudet ilmoittivat autojen ajosuoritteen muuta Etelä-Suomea  ja 

 Väli-Suomea useammin.  Osa-aikaista työtä tekevät vastasivat ajosuoritekysy-
mykseen kokopäivätyötä tekeviä harvemmin. 
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Vuonna  1994  naisista  15  %  ja  miehistä  2  %  ei vastannut ajosuoritekysymyk
-seen.  Alle  25 -vuotiaista  40  %  jätti ilmoittamatta ajosuoritetiedot, kun muissa 

ikäryhmissä kato oli viiden prosentin luokkaa.  Kato on  suurin  alle  8 000  mk 
kuukaudessa ansaitsevissa kotitalouksissa  ja  on  pienempi ylemmissä tuloryh-
missä. Yli  18 000  markan tuloluokassa  ei esiintynyt katoa lainkaan.  Kato  vä-
heni viikkotyöajan kasvaessa. Työvoimaan kuulumattomista vastaajista jätti 
vastaamatta  17  %,  kun työllisistä  5  %  ei vastannut. 

Koska ilmoitetut ajosuoritearviot eivät kuitenkaan eronneet näiden taustateki-
joiden mukaan voitaneen olettaa, että tällä ajosuoritteen erä.kadolla ei ole vai-
kutusta tutkimuksessa esitettäviin tunnuslukuihin kotitalouksien auton käytös-
tä. Vuosien  1993  ja  1994  osalta eräkadon vaikutusta ajosuoritteeseen analy-
soitiin yhdistetyssä aineistossa testaamalla  dummy-muuttujien avulla, oliko 
vastaaminen ajosuoritelcysymykseen  vain  toisena vuonna merkitsevä tekijä se-
litettäessä autokohtaista suoritetta. Testinä käytettiin  (0, 1)  -muuttujien kertoi- 
mien t-testiä. (Verbeek  ja Nijman  1992).  Vastaaminen  vain  toisena vuotena 
ajosuoritekysymykseen ei ollut ajosuoriteyhtälössä merkitsevä tekijä, joten 
vastaamatta jättämisen ei oleteta vaikuttavan keskimäaräisiin ajosuoritteisiin 
vuosina  1993  ja  1994  (Liitteet  3  ja  4). 

c)  Eräkato  polttoaineen hinnannousu - kysymysten osalta 

Vuonna  1993  kotitalouden autonkäytön vähentämisaikomuksia koskeva kysy-
mys kuului: 

Vaikuttaako tapahtunut hinnannousu  tana vuonna: vähentävästi ta/ou-
tenne autonkäyttöön vai py.syykö autonkäyttö ennallaan? 

Kuinka monta kilometriä  tai  prosenttia arvelette autolla ajon vähene-
vän vuodessa  60  pennin hinnannousun  johdosta? 

Taloudet,  joissa  on  käytettävissä työsuhdeautoja,  alle  25-  ja  yli  64-vuotiaat 
vastaajat, aiemmat toimihenkilöt, naiset, työttömät  ja  opiskelijat  tai vain  osa-
aikatyötä  tekevät  (alle  35  tuntia viikossa) vastaajat vastasivat muita harvem-
min tähän kysymykseen. Vastaamatta jättäneissä kotitalouksissa oli aikuista 
kohti vähemmän autoja käytettävissä kuin vastanneissa, eli moniautoiset koti-
taloudet voivat olla yliedustettuina. Yhden hengen taloudet jättivät vastaamat-
ta lähes kaikki. Myös kotitaloudet, joissa oli  vain 15-17 -vuotiaita lapsia, jätti-
vät muita useammin vastaamatta. 

Toisin sanoen vuoden  1993  osalta tulokset kuvaavat aktiivin, työssäkäyvän, 
moniautoisten kotitalouksien aikomuksia. Koska autoedun omaavista kotitalo-
uksista yli kolmannes jätti vastaamatta, tulokset kuvaavat autojensa kustan-
nuksista vastaavien kotitalouksien aikomuksia. Toisaalta  nuorten ja  iäkkäiden 
puuttuminen voi aiheuttaa keskimääräiseen aikomukseen harhaa mutta vastan-
neiden osalta aikomusten poikkeamat ovat nuorilla  ja  vanhoilla vastakkaiset, 
joten  on  todennäköistä että virheet kumoavat toisiansa ainakin osittain. 
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Tulkinta perustuu oletukseen, että vastaamatta jättäneiden aikomukset eivät 
poikkea vastanneiden aikomuksista. 

Vuonna  1994  kotitalouksien autonkäytön vähentänusaikomuksia kartoitettiin 
kysymyksellä: 

Kuinka monta kilometriä  tai  prosenttia vuotuinen autolla ajo  vähentyisi 
taloudessanne  suunnilleen,  jos:  

Polttoaineen hinta nousisi pysyvästi:  
alle markan  
1 -2  markkaa 

 2- 3  markkaa 
 3-5  markkaa? 

Kysymykseen vastanneet olivat keskimäarin  41  vuotta, kun vastaamatta jättä-
neiden keski-ikä oli  46  vuotta. Kahteen suurimpaan  hinnan korotusehdotuk

-seen  vastasivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat eteläsuomalaiset pa-
remmin kuin muiden alueiden kotitaloudet. Naiset puolestaan jättivät vastaa-
matta  kahteen alimpaan  hinnan korotusehdotukseen  miehiä useammin. Yli 
puolet  osa-aikatyötä  tekevistä vastaajista  (5-34  tuntialvko),  jättivät vastaa-
matta.  

d) Auton omistuspäätökset  ja  polttoaineen hinnannousu 

Marraskuussa  1994  kysymykseen paljonko polttoaineen  hinnan  pitäisi nousta, 
jotta kotitalous luopuisi kakkosauton hankinnasta, ovat vastanneet paremmin 
nuoremmat. Vastanneiden keski-ikä oli  35  vuotta  ja  vastaamatta jättäneiden 

 42  vuotta. Myös auton vaihtamisesta  tai  kokonaan autosta luopumiseen tarvit-
tava hinnanousu-kysymykseen vastasivat nuoremmat vanhempia ikäryhniiä 
useammin.  

e) Joukkoliikenteeseen  siirtymiseen riittävä hinnannousu -kysymys 

Pääkaupunkiseudulla asuvista vajaa  40  %  ei vastannut kysymykseen  ja  ei-vas-
tanneiden osuus kasvoi pohjoiseen mentäessä. Vastaamattomuuteen  on  var-
masti vaikuttanut joukkoliikennepalveluiden saatavuus, ei ole nähty järkeväksi 
arvioida hinnannousua, jolla siirryttäisiin joukkoliikenteen käyttöön kun palve-
lut ovat epätyydyttävät  tai  niitä ei ole ollenkaan taij olla. Joukkoliikenteen pal-
veluita hyvinä  tai  riittävinä piti  47  % talouksista keskimääth .  Pääkaupunkiseu-
dulla palvelut ovat ainakin riittäviä  85  %  mielestä, kun Väli-Suomessa  vain 33 

 %  piti palveluita rÜttävinä. Väli-  ja  Pohjois-Suomessa yli  30  %  vastanneista il-
moitti, ettei palvelutaijontaa ole. Suuri katoprosentti osoittaa, ettei autolliset 
kotitaloudet pidä joukkoliikennettä heidän autonkaytölleen vaihtoehtona  a) 

 koska vaihtoehtoja ei ole  tai b)  koska autonkäyttö tuo esim. ajankäyttöön va-
pautta  ja  joustavuutta,  jota joukkoliikenteellä  ei voi koskaan olla. 
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3.4 Tutkimusmenetelmät  

Auton omistustaja hankintaa (moniautoiset kotitaloudet)  on  tarkasteltu vuosi-
en  1990-199 1  ja  1993-1994  osalta ristiin taulukoiden eri kotitalouksien olo-
suhteita kuvaavien muuttujien kanssa. Lisäksi  on  tarkasteltu kotitalouden  tulo- 
luokka vakioimalla, onko taustatekijöiden  ja moniautoisuuden  välinen riippu-
vuus yhä olemassa. 

Kotitalouksien raportoiinasta autonkäytöstä eli vuosisuorite perustuu kanden 
peräkkäisen vuoden tietoihin. Kotitalouksien ilmoittamia käytettävissä olevien 
autojen kokonaisajosuoritteita  on  analysoitu taustatekijöiden eri luokissa kah-
den  tai  useamman otoksen  t-testin  avulla. Ei-parametristen testien avulla  on 

 varmistettu erojen tilastollinen merkitsevyys, koska kotitalouksien kokonais-
ajosuorite ei täytä kaikin osin  t-testin  ehtoja. Lisäksi  on  testattu eri taustateki-
joiden aiheuttama vaihtelu monimuuttuja-varianssianalyysin avulla, kun kotita

-buden  tulojen aiheuttama vaihtelu huomioidaan. Vuosina  1993  ja  1994 on  ky-
sytty autonkäyttöä autokohtaisesti, joten autokohtaista ajosuoritetta  on  analy-
soitu samojen tekijöiden mukaan vertailun vuoksi  (Lute 4).  

Toinen kotitabouden autonkäyttöä  ja sen  muutoksia kuvaava mittari  on  heidän 
ilmoittamansa vahennysaikomus eri polttoaineen hinnannousuilla  tai  hintata

-soilla. Aikomusten käyttö todeffisten kysyntämuutosten mittarina  on  hyödylli-
nen,  jos  ei ole mandollista saada tietoa todellisesta muutoksista. Aikomukset 

 on  esitetty jakaumien  ja histograinmien  avulla miten kotitalouksien aikomukset 
jakautuvat. Kotitalouksien välisistä eroista eri taustaominaisuuksien suhteen 

 on  tekstissä esitetty tilastoffisesti merkitsevät erot. Tuloksiin perustuen  on  esi-
tetty muutosaikomuksiin pohjautuvat autonkäytön polttoaineen hintajoustot. 
Hintajousto kuvaa kotitabouden autonkäytön suhteellista vähentymistä  (x  %), 

 kun polttoaineen hinta nousee  1  %. Vaadittavasta  polttoaineen hinnannousus
-ta,  jotta kotitabous muuttaisi autonkäyttöön eli kynnysarvoista  on  esitetty  vain 

 keskiarvot  ja mediaanit,  koska vastanneiden osuus oli pieni  ja  tuloksiin pitaa 
suhtautua varauksellisesti. 
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4  POLTTOAINEIDEN  HINNAN  MUUTOKSEN VAIKUTUK-
SET 

Seuraavaksi kuvataan polttoaineiden  hinnan  mandollisia vaikutuksia maan-
käyttöön  ja sijaintipäätöksiin,  auton hankintaan  ja  omistukseen sekä auton  ja 
joukkoliikenteen  käyttöön. Tarkastelu ei pyri olemaan kattava vaan halutaan 
antaa  kuva riippuvuuksien  moninaisuudesta  ja monimutkaisuudesta.  Tärkeintä 

 hinnan  käytössä  ohjauskeinona  on,  että  hinnan  korotusten tulee olla pysyviä  ja 
 ennakoitavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että  veroperusteluihin  ja  verotuksen ta-

soon  sitoudutaan  pitemmällä aikavälillä. Tällöin sekä tuottajat että kuluttajat 
tietävät millaisia polttoaineiden hinnat tulevat olemaan  ja  voivat alkaa sopeut-
taa tuotantoaan  ja  kulutustaan muutokseen.  (Chilchilnisky  1993).  

Polttoaineiden hinnat vaikuttavat kotitalouden liikkumiseen joko suoraan  vä
-hentäen ajettuja  kilometrejä  tai  alentaen keskikulutusta taloudellisempien  ajo-

tapojen kautta. Kustannusten nousu vaikuttaa myös välittömien vaikutusten 
lisäksi liikkumisen  määräan  ja  rakenteeseen harvemmin tehtävien päätösten 
kuten auton hankinnan  ja  omistuksen, asuin-  ja  työpaikan  valinnan,  jopa työ-
hön  osallistumispäätösten  kautta. Esimerkiksi asuin-  ja  työpaikan  sijainnit 

 määräävät pitkälle, mitkä  liikkumistavat  ovat mandollisia  ja  kuinka paljon au-
tolla ajoa kertyy vuoden mittaan. Toisaalta auton hankinta  ja omistuspäätökset 

 muuttavat kotitalouden jokapäiväisen  kulkumuodon valintatilannetta.  
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Kuva  1.  Polttoaineiden  hinnan ja  kotitalouden tulojen muutosten vaikutukset  
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Maankäyttö  vaikuttaa myös välillisesti autonkäyttöön auton omistuksen kaut-
ta. Hajautuminen sekä työpaikkojen  ja  asuntojen eriytyminen lisäävät liikkumi-
sen tarvetta, auton hankirinan  ja  käytön tarvetta. Useimmiten  haj autuva  yhdys-
kunta-  ja aluerakenne  heikentää mandollisuuksia rakentaa tarvetta vastaavia 
joukkoliikennejäijestelmiä taloudellisesti. Toisaalta auton hankinta mandollis-
taa paljon suuremman liikkuvuuden verrattuna joukko-  ja kevytliikenteeseen, 

 jolloin maankäyttöpolitiikka vastatessaan kysyntään voi aiheuttaa yhä enem-
män autonkaytön tarvetta. 

Yritysten sijaintipäätöksiin  on  kuljetus-  ja liikkumiskustannuksilla  entistä suu-
rempi painoarvo, joka heijastuu maan hinnoissa  ja  kysynnässä sekä maan-
käytössä. Alhainen polttoaineen hinta edistää kotitalouksien  ja  yritysten pää-
töksiä hakeutua kauemmaksi keskusta-alueilta, koska maanarvo etäampänä  on 

 yleensä alhaisempi.  Jos  polttoaineen hinta kohoaa siten, että henkilöauton kes-
kimääräiset käyttökustannukset nousevat merkittävästi,  se  vaikuttaa myös  si-
jaintipäätöksiin.  Yritykset joutuisivat miettimään sijaintipäätöstä tehdessään 
missä sopivaa työvoimaa  on  tarjolla  kyllin  lähellä. Kotitaloudet harkitessaan 
asuinpaikan valintaa  tai  vaihtoa ottavat matkakustannukset mukaan laskelmiin 
eri asuinpaikkojen kustannuksia arvioitaessa. 

Toinen sijaintiin vaikuttava tekijä  on  liikkumiseen kuluva aika. Matka-ajan ra-
hallinen arvo perustuu suunnittelussa usein yhteisesti sovittuihin hintoihin 
vaikka tutkimusta  on  Suomessa tehty. Esimerkiksi työmatkoilla Kurri  (1993) 

 sai matka-ajan arvoksi keskimäärin  29 mk/h  (590  matkaa), Pekkarinen puoles-
taan  (1993) 65 mkfh (otoskoko 807  matkaa). Kuriin tulokset perustuvat  hy-
poteettisiin  (SP)  valintoihin pitkämatkaisessa henkilöliikenteessä  ja  vain  ajo-
neuvoaikoihin. 

Pekkarinen  (1993) on estimoinut  matka-ajan arvoja tapahtuneiden työmatko-
jen aineistosta mutta käyttäen ilmoitettuja kokonaismatka-aikoja kuvaamaan 
eri kulkumuotojen vaatimaa ajan käyttöä. Pääkaupunkiseudun vuoden  1988 
henkilöliikennetutkimuksesta estimoidut  ajan  raja-arvot vaihtelevat (riippuen 
minkä ajoneuvon käytölle arvo  on  laskettu  ja  miten esim. joukkoliikennemat-
ka-aika  on  määritelty (kokonaisaika  vs. ajoneuvoaika,  muu matka-aika; Ajan 
arvo...1994). Kotitaloudet ovat valmiita maksamaan aikasäästöistäja  on  mah-
dollista että valmius maksaa henkilöauton nopeudesta  on  yksi syy eri tutki-
muksissa saaduille aika jäykälle autonkäyttökysynnälle  hinnan  suhteen. 

Halme  (1993)  toteaa valtatien  3  vaikutusalueella henkilöautokannanja kunnan 
ulkopuolella työ ssäkäynnin olevan yhteydessä toisiinsa. Syitä Halmeen mainit-
seinien tuloerojen lisäksi voi olla myös  se,  että teollisuuspaikkakunnilla  tai 

 -kaupungeissa työpaikkoja  on  enemmän tarjolla siten, että työmatkat  on mah-
doffista  tehdä myös ilman autoa. Maatalousvaltaisissa  tai  suurien keskuskun-
tien ympärillä olevissa kunnissa oma työpaikkaomavaraisuus  on  alhainen  ja 
joukkoliikennepalvelut  usein heikompia kuin suurten työnantajien paikka-
kunnilla. 
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reaali-indeksin  ja  toteaa pitkän aikavälin ristijouston olevan bensiinin kysynnän 
suhteen  0.6  ja kokonaisajosuoritteen  suhteen  0.3.  Todennäköista  on,  että 
myöskin toisin päin polttoaineen hinnalla  on  positiivinen vaikutus joukkolii-
kenteen käyttöön. 

Joukkoliikenteen palvelutasolla  on  merkitystä autonkäytön hallitsevalle ase-
malle henkilöliikenteessä. Verroenja Hilbers  (1995)  väittävät, että niiden työs-
säkäyvien suhteellinen osuus, joilla  on  yli viiden kilometrin työmatka  ja  työ-
matka joukkoliikenteellä veisi yli kaksi kertaa pidemmän ajan kuin autolla,  on 

 vahvasti sidoksissa autolla tehtyjen työmatkojen osuuteen. Heidän mukaansa 
pelkät etäisyydet joukkoliikennekeskuksista (asemilta, moottoritieltä, pysäkil

-tä)  eivät kuvaa todellista tilannetta riittävästi. Hopkin  et al. (1988)  mukaan 
Iso-Britannian alueellisia eroja henkilöauton  ja joukkoliikenteen  käytössä selit-
tävät hyvin erot joukkoliikenteen palveluissa (vuoroväli, etäisyys pysakille). 
Vuorojen tihentämisellä  ja  tarjonnan lisääniisellä voitaisiin heidän mukaansa 
siis hidastaa kotitalouksien autoistumista.  

Jos  polttoaineiden erityisesti bensiinin hinta nousee, pienempien  ja  vähemmän 
polttoainetta kuluttavien autojen kysyntä kasvaa, mutta myös investointihaluk-
kuus joukkoliikenteen järjestelmiin kasvaa autonkäytön kallistuessa. Tällöin 
suoran kysynnän lisäyksen ohessa auton käyttäjät siirtyvät käyttämaan joukko- 
liikennettä koska  se  tarjoaa paremman palvelutason kuin ennen. 

Niiltä osin kun kotitaloudessa siirrytään osalla matkoista joukkohikenteen 
käyttöön,  energian  kulutuksen alentuminen riippuu monesta tekijästä. Kuiten-
kin Norjan  (Norwegian-... 1993)  kokeilut osoittavat että aika pienillä matkus-
tajamäärien siirtymisillä  energian  kulutus alenee. Lopputulokseen vaikuttavat 
käytetty joukkoliikennekalusto,  sen kuormitusaste lähtötilanteessa ja  onko au-
toa käytetty yksin vai useampi henkilö yhdessä.  

4.4  Autonkäyttö  

Koska henkilöautojen käytössä kulutetaan valtaosa liikenteen energiasta, niin 
polttoaineen hinnannousu hidastaessaan autoistumista  ja  vähentäessään ajo-
suoritetta (autokohtaista  ja kokonaissuoritetta)  vähentää polttoaineen kulutus-
ta  ja  sitä kautta liikenteen päästöjä. Kohoavat polttoaineiden hinnat edistävät 
kulutukseltaan aihaisten automallien kysyntää  ja  edistävät yhä tehokkaampien 
moottoreiden  ja  autojen tutkimus-  ja tuotekehitystoimintaa.  Lisäksi kohoavat 
hinnat saavat osan autoilijoista tunnistamaan autonkäyttökustannukset  ja  kiin-
nittämään huomiota sekä auton huoltoon  ja  ajotapoihin. 

Suomessa auton hankinta-  ja ylläpitokustannusten  korkeus aiheuttaa autoilijal
-le  harhaa jokapäiväisten käyttökustannusten tasosta. Korkeat hankintakustan-

nukset ovat ns. menetettyjä kustannuksia jotka voivat nostaa kotitalouksien 
autonkäytön suuremmaksi kuin todellinen hikkumistarve antaisi olettaa. Auton 
omistamiseen liittyvä suora hyöty  on  murto-osa sen  käytöstä saatavasta hyö-
dystä eli investointina  auto on  sitä 'tuottavampi' mitä enemmän sitä käytetään. 
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POLTTOAINEIDEN  HINNAN  MUUTOKSEN VAIKUTUKSET  

Kilometrikohtaiset  kokonaiskustannukset alenevat  ja  toisaalta käytön avulla 
saavutetaan haluttuja toimintoja. 

Kuvassa  2 On  esitetty lyhyen ajan sopeutumismandollisuuksia polttoaineiden 
hintojen noustessa, kun oletetaan ettei kotitalous sopeudu luopumalla  tai  vaih-
tamalla autoa. Hinta toimii signaalina autollisille kotitalouksille  (1)  tehostaa 
auton käyttöä joko muuttamalla ajotapoja, huoltamalla  auto  paremmin  ja  nos-
tamalla henkilölukua,  (2)  suunnittelemalla automatkat siten, että ajetut etäisyy-
det lyhenevät, useita toimintoja hoidetaan yhden  matkan,  (3)  vaihtaen  auto  ai-
nakin joskus kävelyyn, pyöräilyyn  tai joukkoliikenteeseen, (4) jättaa  joitakin 

 matkoja  kokonaan tekemättä.  On kotitalouksia,  joissa hinta ei aiheuta auton- 
käyttöön muutoksia. Nämä kotitaloudet joutuvat maksamaan kohoavat auton- 
käyttökustannukset joko vähentäen muuta kulutusta, käyttäen säästöjä  tai  teh-
den enemmän töitä. 

Kotitalouden 
Ohjaava signaali 	auton käytön 	 Muutosten 
markkinoille 	 mandolliset 	 vaikutukset 

muutokset  

Ominaiskulutus 
 alenee  

-  tehostaa 
	 Ajosuorite  alenee  

auton käyttöä 

-muuttaa  matkan  kohdetta  
p0LTr0AINEEN 	 lähemmäksi 
HINNANNOUSU 

-  vaihtaa  kulkumuotoa 

-jãttää  matka tekemättä 

toimia kuten ennenkin 

Kävely, pyöräily  
ja  joukkoliikenteen 
käyttô Iisãäntyy  

Matkojen  määrä 
pienenee  

Uikenteen ernergian 
 kulutus  ja  päästöt 

 alerievat  

Muusta kulutuksesta 
 tingittävä  

Kuva  2.  Kotitalouden sopeutumismandollisuudet lyhyellä aikavälillä, kun polttoaineen hin-
ta nousee 

Polttoaineiden kokonaiskysynnän hinta-  ja tulojoustoja aikasarja-aineistoista 
 ovat analysoineet Suomessa  mm. Djerf (1992),  Malka  (1992)  sekä Djerf Hir-

vonen  (1993)  vuoden  1990 kotitaloustiedustelusta.  Töiden tavoitteena  on  ol-
lut määrittää polttoaineiden, lähinnä bensiinin kysynnän joustoja. Kysyntäyhtä

-lön määrittämiseksi  on  osassa töistä mallitettu myös autokannan  ja autosuorit
-teen  yhtälöt. Alustavien tulosten mukaan kotitalousaineistosta saadut autosuo-

ritteen joustot polttoaineen  hinnan  suhteen ovat noin  -0.5  (Djerf  Hirvonen 
 1993)  eli hiukan suurempia kuin Djerfin  (-0.3)  ja Malkan  (-0.2)  lyhyen ajan 

joustot. Alankomaissa  on  saatu  automatkojen  kysynnän hintajoustoksi lyhyellä 
aikavälillä  -0.2  ja  pitkällä aikavälillä  -0.9 (Paauw  deja Perrels  1995). 
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5  KOTITALOUKSIEN AUTON OMISTUS  JA  MONIAUTOI
-SET  KOTITALOUDET  1990  -  1991 JA 1993  -  1994  

Auton tarvetta kuvaavat tekijät sekä kyky hankkia  ja  ylläpitää henkilöautoja eli 
lähinnä tulot selittävät hyvin auton omistus-  ja hankintapäätöksiä.  Tarvetta ku-
vaavat  mm.  perheen ikä-  ja kokorakenne,  alueellinen sijainti sekä työssäkäyvi-
en lukumäärä. Toisaalta tietyt harrastuksiin liittyvät tekijät voisivat kuvata ns. 
vapaaehtoista auton tarvetta. Tällaisia ovat kesämökki  tai  loma-osake Lapissa, 
muiden kulkuvälineiden omistus,  kodin  ulkopuolella harrastettavat  asiat;  jopa 
metsästys  ja kalastusmandoilisuudet  ovat paljon monipuolisemmat  jos harras-
tajalla  on  käytössään oma  auto.  

Käytettävissä olevien autojen lukumäarä  ja  uuden auton hankinta viimeisen  6 
 kuukauden aikana eroavat toisistaan eri tekijöiden mukaan. Liitteessä  2 on  esi-

tetty useampiautoisten kotitalouksien osuudet alueittain, eri tuloryhmissä, 
työ ssäkäyvien lukumäarän  ja perhetyypin  mukaan sekä eri ikäiyhmissä.  

5.1  Auton omistus vuosina  1990  ja  1991  

Vuoden  1990  kotitaloustiedustelun mukaan  64 % kotitalouksista  omisti auton. 
Työsuhdeauto oli noin  4.4  prosentilla kotitalouksista. Moniautoisia talouksia 
oli  14  prosenttia. Tässä raportissa tarkastellaan  vain autollisia kotitalouksia, 

 joista vuosina  1990  ja  1991  vajaalla kymmenellä prosentilla oli työsuhteeseen 
perustuva autoetu  (9 %). (Djerf,  Hirvonen  1993,  Kokkarinen  1994).  

Käytettävissä olevien autojen maarä vaihteli alueittain  1990.  Etelä-Suomessa 
 (pi. pääkaupunkiseutu)  ja  Väli-Suomessa kolmanneksella autollisista kotitalo-

uksista oli käytettävissä useampi kuin yksi  auto.  Pääkaupunkiseudulla  ja  Poh-
jois-Suomessa moniautoisia talouksia oli vähemmän. 

Aikuisperheistä  ja  perheistä, joissa kaikki lapset olivat leikki-ikäisiä useam-
piautoisia talouksia oli kolmannes. Muissa lapsiperheissä  40 - 50 % autoffisista 
kotitalouksista  oli käytettävissä useampi kuin yksi  auto.  Kun  15 %  alimmassa 
tuloluokassa olevista talouksista oli käytettävissä useampi  auto  niin yli  18 000 

 mk kuukaudessa ansaitsevista talouksista puolet olivat moniautoisia. Niissä 
kotitalouksissa, joissa ei ollut yhtään töissä käyvää perheenjäsentä, kymmenes-
osa  ilmoitti, että taloudessa oli useampi kuin yksi  auto.  (Liite  2).  Tutkimuksen 
tulokset viittaisivat siihen, että  auto on  monessa perheessä todella katsottu 
välttämättömäksi  ja  muusta kulutuksesta ollaan valmiita tinkimaan auton  ja 
sen  käytön hyväksi. 

Vuonna  1991 moniautoisten  kotitalouksien osuus autoffisista talouksista oli 
hiukan yli  30 %  kuten edellisenä vuonna  (Lute 2).  Alueelliset erot vuonna 

 1991  olivat pysyneet samoina kuin vuonna  1990. Lapsiperheissä useampiau-
toisuus on  yleisempää kuin muissa perhetyypeissä, mutta  se  ei ole muuttunut 
edellisestä vuodesta. Moniautoisuus  on  selkeästi sidoksissa tulojen tasoon 
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aivan kuten  1990.  Vuonna  1991  kuusi prosenttia yli  65-vuotiaiden  vastaajista 
ilmoitti, että kotitaloudessa  on  useampi  auto.  Alle  25-vuotiaiden  vastaajien  ta-
louksista  kolmessakymmenessä prosentissa oli useampi  auto. 

5.2  Auton omistus vuosina  1993  ja  1994  

Pääkaupunkiseudulla moniautoisuus  on  huomattavasti pienempää kuin muual-
la maassa,  ja  näyttäisi edelleen vähentyneen edellisestä tutkimuksesta. Moniau-
toisia talouksia löytyi helmikuussa  1994  enää  14 %.  Mutta moniautoisten 
osuuden pieneneminen vuodesta  1993  ei ole tilastollisesti merkitsevä. Työssä-
käyvien määrän perusteella erot ovat suurentuneet. Mitä useampi työssäkävijä 
taloudessa sitä useammin kotitaloudella  on  käytössään kaksi  tai  useampi  auto.  

Autojen määrä näyttäisi pysyneen samanlaisena eri perhetyypeissä kuin kaksi 
vuotta aikaisemmin, joskin perheissä, joissa  on  joko  vain  leikki-ikäisiä lapsia 

 tai  eri-ikäisiä lapsia moniautoisuus  on aihaisempaa  kuin vuosina  1990  ja  1991. 
 Vanhimmassa ikäryhmässä  on  tapahtunut moniautoisuuden kasvua vuodesta 

 1993. 

5.3  Auton hankinta viimeisen  6  kuukauden aikana 

Vuonna  1990  viidennekseen talouksista oli hankittu  auto.  Auton hankinta vii-
meisen puolen vuoden aikana eroaa työssäkäyvien lukumäärän  ja  vastaajan iän 
mukaan. Kun kotitaloudessa ei ollut yhtään säännöllisesti työssä käyvää,  auto 

 oli hankittu  13 % kotitalouksista,  kun taas  1  ja  2 työssäkävijän  tapauksessa 
 auto  oli hankittu vähän yli  20 %:iin kotitalouksista.  Kolmen  ja  useamman 

työssäkävijän perheissä  auto  oli hankittu yli  30 %:iin kotitalouksista.  Nuo-
remmissa ikäryhmissä oli  auto  hankittu useammin viimeisen  6  kuukauden aika-
na kuin vanhemmissa ikäryhniissä. Kolmannes  alle  24-vuotiaiden  vastaajien 
kotitalouksista oli hankkinut auton kun taas yli  65-vuotiaiden  vastaajien koti-
talouksista  vain  neljä prosenttia oli hankkinut auton viimeisen puolen vuoden 
aikana. 

Vuonna  1991  keskimäärin  19 % talouksista  oli hankkinut auton  ja  hankinta 
erosi vastaajan iän mukaan samoin kuin vuonna  1990,  auton hankinta oli vä-
häisempää vanhemmissa ikäryhmissä. Auton hankinta erosi myös perhetyypeit

-thin. Aikuisperheissä auto  oli hankittu harvemmin kuin yhden henkilön talo-
uksissa sekä perheissä, joissa oli eri-ikäisiä lapsia. 

Vuonna  1993  uuden  tai  käytetyn auton oli hankkinut  13 %  viimeisen  6  kuu-
kauden aikana. Auton hankkineiden osuus ei eronnut merkitsevästi minkään 
taustamuuttujan suhteen, mutta oli huomattavasti pienempi kuin vuosina  1990 

 ja  1991.  Vuonna  1994 auto  oli hankittu  13 %:iin talouksista  eli auton hankki-
neiden osuus pysyi edelliseen vuoteen verrattuna samana. Muita useammin  au-
to  oli hankittu  alle  24-vuotiaiden  vastaajien perheisiin  ja  yli  65-vuotiaiden 
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kotitalouksiin. Yli  viideimes näistä talouksista oli hankkinut uuden  tai  käytetyn 
auton edellisen  6  kuukauden aikana.  

5.4  Moniautoisuus  eri  tuloluokissa taustatekijöittäin  1990  -  1991  

Edellä todettiin, että moniautoisuus vaihtelee tiettyjen taustatekijöiden mu-
kaan. Kyseessä voi kuitenkin olla näennaiset erot, jotka johtuvat kotitalouksi-
en välisistä tuloeroista. Siksi testattiin, eroavatko moniautoisten talouksien 
osuus suuralueilla, vastaajan iän mukaan, perhetyypeittäin  ja  työssä käyvien 
lukumäärän mukaan  en  tuloryhmissä.  

Taulukko  3. 	Moniautoiset  kotitalouksien osuus (%) alueittain eri tuloluo - 
kissa  1990  -  1991; poikkileikkausotokset  

Tulot  mkfkk  
__________________  

alle  8000 
1990 	1991 

8001-12000 
1990 	1991 

12001-14000 
1990 	1991 

14001-18000 
1990 	1991 

18001- 
1990 	1991  

Alue:  
Pääkaupunkiseutu  25 6 11 15 9 8 24 23 37 37  
Muu Etelä-Suomi 17 15 27 23 33 36 37 38 53 50  
Väli -Suomi 13 22 30 27 41 22 44 53 61 46  
Pohjois-Suomi 13 15 22 20 32 60 36 16 29 42  

0.05 0.013 0.002 0.001 LR, p arvo*  0.662 0.259 0.107 0.413 0.146 0.241  
* *  Likelihood  ratlo-testin nollahypoteesi  H0 :  momautoisten  kotitalouksien osuus  on  sama kaikissa perhetyypeissä kun 
tulot ovat samat. Nollahypoteesi voidaan hylätä,  jos  p  <  0.05,  ja  hyväksyä vastahypoteesi että moniautoisuus eroaa eri 
perhetyypeissä tuloista riippumatta. 

Moniautoisten  kotitalouksien osuus ei eroa alueittain kotitalouden bruttotulo-
jen jäädessä  alle  12 000  markan  kuukaudessa. Pääkaupunkiseudulla  on  moni-
autoisia talouksia vähemmän tuloluokassa  12 001-14 000  mk/kk.  Ylimmässä 
tuloryhmässä muualla Etelä-Suomessa  ja  Väli-Suomessa asuvista autollisista 
talouksista noin puolet ovat moniautoisia. Pä.äkaupunkiseudulla  ja  Pohjois- 
Suomessa moniautoisia talouksia  on  vähemmän. (Taulukko  3)  

Taulukko  4. 	Moniautoisten  kotitalouksien osuus (%) perhetyypeittäin eri 
tuloluokissa  1990-1991; poikkileikkausotokset  

Tulot  mklkk  
__________________  

alle  8000 
1990 	1991 

8001-12000 
1990 	1991 

12001-14000 
1990 	1991 

14001-18000 
1990 	1991 

18001- 
1990 	1991  

Perhetyyppi:  
Koko  otos  16 16 26 23 32 32 37 38 48 44  
Aikuisperhe  17 17 25 26 32 26 33 35 46 37  
Lapsetalle7v.  48 29 27 13 27 44 32 35 44 49  
Lapset  7-14 v. 25 36 29 32 18 25 38 57 51 45  
Lapset  14-17v. 14 40 56 47 38 25 50 48 58 42 
En  ikaisiä  lapsia  31 35 35 24 52 42 42 38 47 58  

0.000 0.00 1 0.000 0.000 LR, parvo*  0.25 1 0.488 0.773 0.065 0.294 0.108  
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Kandessa alimmassa tuloluokassa useampi kuin yksi  auto  oli käytettavissä use-
ammin pienten  lasten  perheissä kuin aikuisperheissä  ja  perheissä, joissa  on vain 
murrosikaisiä  lapsia. Ylemmissä tuloluokissa moniautoisten kotitalouksien 
osuus ei eroa tilastollisesti eri perhetyypeissä. Lapsiperheissä  on  ilmeisesti sel-
laisia auton tarvetta, joita ei voida tyydyttää ilman useampaa autoa, vaikka tu-
lot ovat matalat. Syynä voi olla esimerkiksi joukkoliikenneyhteyksien puute 
päivähoitoon, työaikajärjestelyt, työpaikkojen sijainti, tiukka aikabudjetti  ja 
lasten  harrastukset. Perheen  on  joko pakko pitää autoja muiden vaihtoehtojen 
puuttuessa  tai se on  valmis uhraamaan muuta kulutusta autonkäytön hyväksi. 

Taulukko  5. 	Moniautoisten  kotitalouksien osuus (%) säännöllisesti työssä- 
käyvien lukumäärän mukaan eri tuloluokissa  1990  -  1991;  
poikkileikkausotokset  

Tulot  ink/kk  
_________________  

alle  8000 
1990 	1991 

8001-12000 
1990 	1991 

12001-14000 
1990 	1991 

14001-18000 
1990 	1991 

18001- 
1990 	1991 

Säänn. työssäkäyvät:  
Koko  otos  16 16 26 23 32 32 37 38 48 44  
Yksi  15 18 19 17 28 23 34 29 44 50  
Kaksi  tai  useampi  34 41 35 31 34 38 37 42 48 43  

0.000 0.011 0.000 0.012 LR,p-arvo  0.167 0.083 0.833 0.140 0.128 0.326  
*  Osuudet eroavat  työssakayvien lukumaaran mukaan,  jos  p 0.05.  

Moniautoisuus  kasvaa työssäkäyvien lukumäärän mukaan kandessa alimmassa 
tuloluokassa. Erityisesti yhden säännöllisen työssäkävijän perheessä tulojen 
kasvaessa näyttäisi moniautoisuus olevan suurempaa.  Alle  8000  markkaa kuu-
kaudessa ansaitsevien yhden työssäkävijä.n talouksista  15  prosentilla  on  use-
ampi  auto.  Yli  14000  markkaa kuukaudessa ansaitsevien talouksista puolella 

 on  useampi kuin yksi  auto  käytettävissä ilmoituksensa mukaan eikä erot yhden 
 ja  kanden  tai  useamman työssäkäyvän perheissä ole merkitseviä. 

Taulukko  6. 	Moniautoisten  kotitalouksien osuus (%) vastaajan iän mukaan 
eri tuloluokissa  1990-1991;  poikkileikkausotokset  

Tulot  mk/kk  
_________________  

alle  8000 
1990 	1991 

8001-12000 
1990 	1991 

12001-14000 
1990 	1991 

14001-18000 
1990 	1991 

18001- 
1990 	1991  

Vastaajan ikä:  
Koko  otos  16 16 26 23 32 32 37 38 48 44 
18-24 14 24 28 20 20 50 45 40 61 62 
25-34 25 13 31 23 39 33 31 31 44 40 
35-44 20 31 25 22 37 39 36 41 41 42 
45-54 19 19 36 29 31 14 44 57 60 45 
55-65 11 12 12 26  -  22 35 13 36 53  

0.012 0.015 0.015 0.001 0.008 LR, parvo*  0.055 0.627 0.211 0.498 0.411  
*  Tilastollisesti merkitsevä,  jos  p <=0.00;  **  ei ollut yhtään  kotitaloutta  tässä  ikäiyhmässä. 
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Vuonna  1990  kaikissa ikäryhniissä moniautoisuus  on  suurempaa ylempiin  tu-
loryhmiin  kuuluvissa kotitalouksissa.  Alle  12000  markkaa kuukaudessa ansait-
sevissa yli  55-vuotiaiden  vastaajien talouksissa moniautoisuus  on  keskimää-
räistä vähäisempää. Vuonna  1991  näin  on vain  alle  8000  markan, ja  14000  -  
15000  markan kuukausitulojen  ryhmissä.  

5.5  Moniautoisuus  eri tuloluokissa taustatekijöittäin  1993  ja  1994  

Moniautoisuus  oli vuosina  1993-1994  alimmassa tuloryhmässä  13  %,  ja  ylim-
mässä tuloryhmässä yli  40  %. Moniautoisten  osuudet autollisista kotitalouk

-sista  erosivat vuosina  1993-1994  tulojen, työssäkäyvien lukumäärän, perhe- 
tyypin  ja  vastaajan iän mukaan. Alueellisesti moniautoisuus erosi  vain  vuonna  
1994 (Lute 2).  Taulukossa  7 on  kerrottu mitkä tekijät edelleen aiheuttavat 
eroja moniautoisuudessa, kun tulot vakioidaan.  Jos esim. moniautoisten  osuus 
eroaa alueittain alirnmassa tuloluokassa, niin taulukossa  ko.  kohdalla  on  'kyllä', 
jos  tilastollisesti merkitsevää eroa taustatekijän mukaan ei löytynyt, taulukossa 

 on  'ei. 

Taulukko  7. 	Moniautoisten  kotitalouksien osuuden vaihtelu taustatekijöit- 
täin  eri tuloryhniissä; yhdistetyt aineistot  1993-94  

Tulot  mk!kk  alle  8000 8000-12000 12001-14000 14001-18000 18001- 
Taustatekijät: 
Perhetyyppi  Kyllä Kyllä  Ei Ei Ei  
Työsskäyvien 11cm  Kyllä Kyllä Kyllä  Ei  Kyllä  
Alue Ei  Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä  
Vastaajan ikä  Kyllä  Ei Ei Ei  Kyllä  

Perhetyyppi 

Perhetyypin  mukaisia eroja löytyi  vain  kanden alimman tuloluokan kotitalouk-
sien osalta aivan kuten vuosina  1990-199 1.  Aikuisperheista  ja perheista,  joissa 

 on vain  alle  kouluikäisiä lapsia, moniautoisia  on  kandessa alimmassa tuloryh-
mässä keskimäaräisesti. Perheistä, joissa lapset ovat koulu-  ja harrastusikäisiä, 

 tai  perheessä  on  eri-iköisiä lapsia, moniautoisia  on  huomattavasti keskimää-
räistä enemmän. Perheissä, joiden bruttotulot  on  yli  12000  markkaa kuukau-
dessa, perhetyypin mukaisia eroja ei ole. Voisi olettaa, että lapset 'pakottavat' 
myös matalatuloiset perheet hankkimaan useamman kuin yhden auton, jolloin 
taloudellinen lisärasite liikkumiskustannusten noustessa  on  suhteellisesti suu-
rempi kuin lapsettomilla talouksilla. 

Työssäkiiyvien  lukumäärä 

Moniautoisuus  eroaa eri tuloryhmissä työssäkäyvien lukumäarän mukaan. Tu-
lojen kasvaessa kaikki kotitaloudet hankkivat lisää autoja. Yhden työssäkävi

-jan talouksissa  kymmenesosalla alimmassa tuloryhmässä  on  useampi  auto, 
 mutta ylimmässä tuloryhmässä lähes puolella talouksista  on  useampi  auto. 
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Moniautoisuus  on  koko  otosta yleisempää kanden työssäkävijän perheissä. 
Kolmen työssäkävijän perheiden moniautoisuus  on  otoksessa  erittäin suurta, 
mutta koska havaintojen mäarä  on  pieni, tuloksiin  on  suhtauduttava varauksel-
lisesti. Voitaneen kuitenkin todeta, että työssäkäynti lisää henkilöautojen 
omistusta  ja  sitä kautta myös autonkäyttöä, riippumatta kotitalouden tuloista. 
Näyttäisi siltä, että  laman  pitkittyessä  ja  kotitalouden tulokehityksen pysyessä 
heikkona, moniautoisuuteen vaikuttaa entistä voimakkaammin todellinen  au-
ton  tarve. 

Alue 

Pääkaupunkiseudulla asuvista alimman tuloryhmän talouksista  vain 4  %  oli 
moniautoisia kun taas Pohjois-Suomessa  18  % talouksista  oli useampi kuin 
yksi  auto.  Erot alueiden välillä eivät alimmassa tuloiyhmässä olleet kuitenkaan 
merkitseviä. Muissa tuloryhmissä alueiden väliset erot olivat merkittäviä.  Mo-
niautoisten  osuus kasvoi pohjoiseen päin mentäessä  ja  tulojen kasvaessa lähes 
lineaarisesti. Ylimmässä, yli  18000  markkaa kuukaudessa ansaitsevista  per-
heistä vajaalla  30  %  pääkaupunkiseudulla oli useampi kuin yksi  auto  kun muil-
la alueilla osuus oli  45-50 %.  Ero alueiden välillä johtunee joukkoliikennepal-
veluiden tarjonnasta, hinnoista. Pääkaupunldseudulla  on  kotitalouksilla  hyvät 
mandollisuudet liikkua myös ilman autoa joten moneen autoon taloudessa ei 
ole pakottavaa tarvetta.  On  helpompi luopua kakkosautosta  tai  sen  hankinnas-
ta,  jos  vaihtoehtoisia kulkutapoja  on  käytettävissä. 

Vastaajan ikä 

Vastaajan iän mukaisia eroja löytyi vuosina  1993  ja  1994 vain  alimman  ja 
 ylimmän tuloryhmän talouksissa. Kun talouden bruttotulot ovat  alle  8000 

 markkaa kuukaudessa,  alle  24-vuotiaiden  ja  yli  65-vuotiaiden  vastaajien koti-
talouksissa  on  moniautoisia keskimääiäistä  vähemmän. Kun tulot kasvavat, 
nuoret taloudet hankkivat useamman auton, mutta yli  55-vuotiaiden taloudet 

 eivät.  Eli  tulojen salliessa moniautoisuus, tarve  ja autonkäyttömandollisuus 
 (ajokortti) vaikuttavat todelliseen käyttäytymiseen.  

5.6  Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa autollisista kotitalouksista  33  %:lla  oli käytettävissään 
useampi  auto.  Ikäiyhmittäinen  luokittelu antaa hiukan suuremman moniautois

-ten  osuudet alempiin ikäluokkiin (vastaajan ikä, ei välttämättä perheen pää-
miehen ikä) kuin kotitaloustiedusteluaineistosta. Tulojen osalta voidaan sanoa, 
että myös alemmissa tuloluokissa useampiautoisia kotitalouksia  on  aika paljon, 
mutta yleensä auton omistus  on  vähäisempää kuin ylemmissä tuloluokissa. 

 (Lute 2).  

Kotitalouksilla,  joiden tulot olivat yli  18 000  mk/kk  oli kolme kertaa useam- 
maila enemmän kuin yksi  auto  käytössään kuin talouksilla joiden tulot jäivät 

 alle  8 000  mk kuukaudessa. Kotitaloustiedustelun pohjalta kaikkien koti- 
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talouksien  osalta ylimmässä tuloviidenneksessä olevista kotitalouksista yli nel-
jää kertaa suurempi osuus omistaa useamman kuin yhden auton verrattuna 
alimpaan tuloviidennekseen. 

Verrattessa  alueellisia eroja kotitaloustiedustelusta saatuihin tuloksiin, autollis
-ten  kotitalouksien osalta pääkaupunkiseutu  ja  Oulun  ja  Lapin  lääni poikkeavat 

muista alueista. Kotitaloustiedustelun perusteella auton omistus kasvaa poh-
joiseen mennessä, mutta moniautoisuus  on  auton tarpeen lisäksi sidoksissa 
myös tulotasoon  ja  Pohjois-Suomessa kotitalouksien tulot ovat aihaisemmat 
kuin muualla maassa  (Lute 2).  
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6  KOTITALOUKSIEN  AUTONKAYTTÖ  VUOSINA  1990  - 
 1991 JA 1993  -  1994 

6.1  Kotitalouksien vuosittainen  autonkäyttö  

Kotitalouden käytössä olevilla autoilla ajetut kilometrit voivat vaihdella esi-
merkiksi auton tarpeen, käytettävissä olevien tulojen  ja kulutusmieltymysten 

 mukaan. Auton tarpeeseen vaikuttavat myös kotitalouden rakenne  ja jokapa.i-
va.iset  toiminnot; Kuinka moni lähtee aamuisin töihin, kouluun, opiskelemaan 

 ja  missä työpaikat  ja  koulut sijaitsevat? Onko joku perheen jäsenistä kotona? 
Kuka tekee  ostos- ja asiointikäynnit ja  mitä kulkumuotoja  on  mandollista 
käyttää? Kotitalouden tulot kertovat mandollisuudesta käyttää liikkumiseen 
(matkustamiseen) enemmän rahaa  ja  valita henkilöauto myös silloin kun  auto 

 ei ole välttämätön  tai  edullisin kulkutapa. Samantyyppisillä  ja -tuloisilla  per-
heillä voi olla erilaiset harrastukset  ja ajankäyttötavat.  

Tässä tutkimuksessa käytetäan suuraluetta, kotitalouden bruttotuloja, vastaa-
jan  ikää, perhetyyppiä  ja  säännöllisesti työ ssäkäyvien lukumäärää käytettävissä 
olevien autojen (työsuhdeauto mukaanlukien) lisäksi kuvaamaan mandollisia 
eroja kotitalouksien autojen kokonaiskäytössä  ja  käytön muutoksissa.  Koko-
naissuoritteen  tasoa kuvataan poikkileikkausaineistoissa  (Lute 3)  kun taas  ko-
konaissuoritteen  muutosta tarkastellaan paneliaineistoissa  1990-1991  ja  1993-
1994.  Nämä paneliaineistot sisältävät tiedot vuoden välein samoista kotitalo-
uksista, joten kotitalouden olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutusta  au-
tonkäyttöön  voidaan myös arvioida. 

Talouksissa,  joissa  on vain omistusautoja, kokonaissuorite on  noin  25 000 id-
lometriä  vuodessa. Työsuhdeautollisten kotitalouksien kokonaissuorite  on  yli 

 35 000 km  vuodessa. Lamavuosina  1991  ja  1993-94 kokonaissuorite  ja  myös 
autokohtainen suorite  on  kasvanut niissä talouksissa, joissa  on työsuhdeauto 

 muiden talouksien osalta suoritteen pysyessä suunnilleen samana.  (Lute 3  ja 
 4).  

Yhden auton taloudet ajavat keskimaaan n 20 000  kilometriä vuodessa. Kah-
den  tai  useamman auton omistavissa kotitalouksissa autokohtainen ajosuorite 

 jää  pienemmäksi kuin yhden auton kotitalouksissa, joka johtuu siitä, että ns. 
lisä.autoilla ajetaan vähemmän kuin ykkösautolla  (Lute 4).  Vuonna  1994 

 kysyttiin erikseen kotitalouden ykkös-,  kakkos- ja  muiden autojen vuosittainen 
ajosuorite. Keskimääräinen ykkösauton ajosuorite oli  22 250 (N=548),  kakko-
sauton ajosuorite  19 700 (N=176)  ja  kolmansien  ja  sitä useampien autojen 
keskimääräinen ajosuorite oli  18 450 (N32). 

Autonkäytön  taso ei eroa alueellisesti, joskin kokonaissuorite  on  Väli-  ja  Poh-
jois-Suomessa pääkaupunkiseutua korkeampi. Alueelliset erot ovat auton 
omistuksessa eikä niinkään autonkäytössä, koska moniautoisuus  on  pohjoiseen 
mennessä yleisempää. (Liite  3).  Pohjois-Suomessa oli vuonna  1990 autokoh-
tainen suorite  muita alueita suurempaa, mutta muina vuosina ei eroja löytynyt. 
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Autokohtainen ajosuorite  eroaa vastaajan iän mukaan samalla tavalla kuin ko-
titalouden auton kokonaiskayttö. Yli  65-vuotiailla kokonaissuorite  ja autokoh-
tainen suorite  on  lähes sama eli vanhinimassa ikäryhmässä moniautoisia kotita-
louksia  on  vähän  ja kakkosautoilla  ajetaan hyvin vähän,  jos  sellainen  on.  Ko-
konaissuorite  kuten myös autokohtainen suorite  on  suurin  alle  25-vuotiaiden 
talouksissa. Autokohtainen  käyttö  on  vähäisempää vanhemmissa kotitalouk-
sissa. Kokonaissuorite kasvaa ikäryhmään  45-54  vuotta asti moniautoisuuden 
kasvun takia. 

Vertailtaessa kokonaiskäytön  ja autokohtaisen  käytön eroja kotitalouden  brut-
totulojen  mukaan ylimmän tuloryhmän, yli  18 000  markkaa kuukaudessa  an-
saitsevien talouksien  auton kokonaiskäyttö  on 1. 7-kertainen  alimpaan tuloiyh-
mäan eli  alle  8 000  markkaa kuukaudessa saaviin taloukslin verrattuna.  Auto-
kohtaisten suoritteiden  suhde  on vain 1.3.  Tulojen kasvaessa hankitaan kotita-
louteen useampia autoja, joskin autojen hankintaan vaikuttavat muutkin  asiat; 

 lähinnä auton tarve (Taulukot  3-6). 

Autokohtaiset suoritteet  eivät eroa eri tyyppisissä perheissä paitsi vuonna 
 1990 (Lute 4).  Koska moniautoisuus erosi perhetyypin mukaan, voidaan  tulos 

 tulkita siten, että perherakenteen muutokset saavat kotitaloudet hankkimaan 
useamman auton. Myös tulot vaikuttavat ehkä enemmän lisäautojen kautta ei-
vätkä niinkään suoraan lisää ajosuontetta. 

Työssäkäynti  lisää autokohtaista suoritetta noin  5 000  kilometriä. Yhden työs-
säkävijän perheessä autolla ajetaan vuodessa  25 000  kilometriä.  J05  perheessä 

 on  kaksi säännöllisesti työssäkäyvää henkilöä, talouden autoilla ajetaan noin 
 27 000  kilometriä. Vasta kolmen työssäkävijän talouksissa ajosuoritetta kertyy 

runsaasti.  Eli  jos  taloudessa  on  kaksi työssäkäyvaä, niin tullaan toimeen vielä 
yhdelläkin autolla mutta kolmen työssäkävijän perheissä hankitaan  jo  toinen 

 auto. 

Autonkäytön  vaihtelua mainittujen taustatekijöiden suhteen testattiin myös ot-
taen huomioon, että havaittu vaihtelu johtuukin kotitalouksien tuloista. Asiaa 
tutkittiin monimuuttuja-varianssianalyysin avulla  testaten  ovatko keskimääräi-
set kokonaissuoritteet samat eri taustatekijöiden ryhmissä, kun huomiodaan 
tulojen seittämä vaihtelu4. Vuosina  1990  ja  1991  kotitalouksien autonkäyttö 
eroaa alueittain kun tulovaihtelu  on  otettu huomioon. Samoin autonkäyttö 
eroaa muiden taustatekijöiden  (pi. perhetyyppi  vuonna  1991)  mukaan.  Ns. yh-
teisvaihtelua  löytyi  vain  tulojen  ja  vastaajan iän kanssa, eli eri ikäiset ajavat eri 
tuloryhmissä eritavalla. 

Testinä  käytettiin moniniuuttuja-varianssianalyysiä, missä nollahypoteesina  on,  että ajo-
suoritteen keskiarvot eivät eroa eri tuloluokissa eri tekijöiden suhteen. Lisäksi  on  testattu tu-
lojen  ja ko.  toisen tekijän yhteisvaikutus. Testinä  F-testi, P(F  0.05  johtaa päätelmään,  et-
ta autonkäyttö  ei ole yhtäsuuri  ko.  tekijän muodostainissa iyhmissä. (Hugill  1991). 
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Vuonna  1993  ja  1994  kotitalouden autonkäyttö eroaa suuralueen, vastaajan 
iän, työssäkäyvien lukumäärän mutta ei perhetyypin mukaan kun tulojen aihe-
uttama vaihtelu otetaan huomioon. Tulojen  ko. taustatekijöiden  aiheuttamaa 
yhteisvaihtelua ei löytynyt.  

6.2  Autonkäytön  muutos  1990  -  1991  ja  1993  -  1994  

Kotitalouksista  35  %  ilmoitti vähentäneensä autonkäyttöä  ja  40  % lisänneensä 
 (Taulukko  8).  Vaikka vuosien  1990-9 1  ja  1993-94  otokset koskevat eri koti-

talouksia, kotitalouksien ilmoittamat muutokset heidän olo suhteissaan ovat 
hyvin samankaltaisia molempina periodeina. Jonkin verran enemmän muutok-
sia tapahtui vuonna  1991  autoedunja  tulojen osalta. 

Taulukko  8. 	Muutokset kotitalouksien olosuhteissa  ja  auton käytössä  
1990-1991  ja  1993-1994 

_______ 

1990-1991 
Ei muutosta 

% 

1990-1991 
Muutos 

tapahtunut 
% 

1993-1994 
Ei muutosta 

% 

1993-1994  
Muutos 

tapahtunut  
%  

Alue  99 1 99 1  
Kunta  96 4 98 2  
Autoetu  96 4 98 2  
Perhetyyppi  84 16 80 20  
Autojen  1km  80 20 80 20  
Työssakayvienlkm  64 36 67 33  
Bruttotulot  25 75 35 65  
Autonkäyttö  23 77 23 77  

Kun kotitalouksista  10  %  luopui autosta, kakkosautosta  tai  autoetuautosta 
 1990-9 1  aikana, niin  vain 6  %  ilmoitti myös autonkäyttönsä vähentyneen.  Au

-tonkäyttö  oli kasvanut  40  prosentilla talouksista, vaikka  vain 10  prosenttia oli 
hankkinut lisäauton vuoden aikana  (Lute 5:  Taulukko  1).  

Laman syvetessä  vuosina  1993-94  kolmetoista prosenttia kotitalouksista oli 
luopunut osasta autoja  ja  9  % talouksista  oli myös vähentänyt autonkäyttöään. 
Tulojen vähentyminen  on  johtanut autosta luopumiseen. Samoin  jos  joku per-
heenjäsen  on  joutunut työttömäksi  tai  lomautetuksi, autontarvekin  on  pienem-
pi kuin aikaisemmin. Vuosina  1993 -94 on  myös työsuhdeautojen osuus vähen-
tynyt.  (Lute 5:  Taulukko  2).  Tuloksia tulkittaessa muistettava, että ne kotita

-budet,  jotka ovat luopuneet kokonaan autosta eivät ole enää mukana. 

Puolet talouksista, joilla tulot olivat laskeneet, ilmoittivat myös autonkäytön 
vahentyneen. Tulojen kasvaessa voi autonkäyttö myöskin vähentyä  (Lute 5:  
Taulukot  3, 4).  Syitä voi olla autonkayttötarpeen pieneneminen, siirtyminen 
käyttämään myös muita kulkumuotoja (lähinnä kevytliikennettä), matkakoh-
teiden erilainen valinta  tai  muuttunut ajankäyttö. Taloudellisen  laman  aikana 
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tulojen kasvusta suurempi  osa  käytetään säästämiseen, joka voi vaikuttaa  au
-tonkayttöä vähentävästi.  

6.3 Autonkäytön  muutosten vaihtelu  taustatekijöiftäi  n  

Kotitalouksien autonkäytön muutos eri eroa vuosina  1990-91  ja  1993-94 
 suuralueen,  autojen määrän  ja hallinnan, bruttotulojen,  työssäkäyvien määrän 

eikä perheen rakenteen mukaan. Muutokset eroavat tilastollisesti  vain  käytet-
tävissä olevien autojen mukaan. Vuonna  1991  kolmannes kotitalouksista il-
moitti autonkäyttönsä pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Yksi-  ja kaksiau

-toiset kotitaloudet olivat vähentäneet autonkäyttöä enemmän kuin useampiau-
toiset, joista kuitenkin  20  %  ilmoitti ajaneensa vähemmän.  (Kuva  3). 
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Kuva  3. 	Kotitalouden autonk4ytÖn muutos  ja  käytettävissä olevat autot  1990-1991 
(N=420)  

Vuonna  1994  yli  40  % yksiautoisista talouksista  ilmoitti vähentäneensä auton- 
käyttöä, kun kaksi-  ja useampiautoisista talouksista vähentäneitä  oli noin  15 

 %. Moniautoisissa kotitaiouksissa  on  autonkäyttöä  lisätty selvästi useammin 
kuin yksiautoisissa talouksissa.  (Kuva  4). 
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6.4  Autonkäytön  muutos  ja  kotitalouksien olosuhteiden muutok-
set 

Kotitalouksien tulot ovat tarkastelujaksolla laskeneet, työssäkäyvien lukumaa
-rä on  laskenut vuodesta  1991,  kuten myös työsuhdeautojen määrä. Varovasti 

arvioiden huonontunut  tulo- ja työffisyystilanne  on  vähentänyt autonkäyttöä 
käytettävissä olevien autojen lukumäärän  ja hallintasuhteen (työsuhdeautot) 

 kautta ei niinkään suoraan vaikuttanut ajosuoritteeseen. Kun autonkäyttö ero-
aa kotitalouksien ominaisuuksien kuten asuinpaikan, tulojen, perhetyypin, 
työssä käyvien lukumäärän  ja  vastaajan iän mukaan niin autonkäytön muutos 
vaihtelee käytettävissä olevien autojen  ja  kotitalouden bruttotulojen  ja  niissä 
tapahtuvien muutosten mukaan  (Kuvat  5-7).  
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Kuva  5. 	Kotitalouden autonkiiytön  ja  käytettävissä olevien autojen muutos  1990-1991 
(N=420) 
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Kuva  6. 	Kotitalouden autonkäytön  ja  käytettävissä olevien autojen muutos  1993-1994 
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Kotitalouksia, % 

Kuva  7. 	Kotitalouden autonkaytönja bruttotulojen muutos  1990-1991 (N=420) 

6.5  Yhteenveto 

Auton kokonaiskäyttö  on  keskimäarin  25 000 km  vuodessa niissä talouksissa, 
joissa  on vain  omistusautoja.  Perheissä, joissa  on  työsuhdeauto,  vuosittain au-
tolla ajetaan yli  35 000  kilometriä. Kun autokohtainen ajosuorite oli yhden au-
ton kotitalouksissa vähän yli  19 000  kilometriä vuodessa niin työsuhdeautolli-
sissa kotitalouksissa autokohtainen suorite oli  22 000-25 000  kilometriä. Työ-
suhdeautojen suoritteen kasvu johtunee todennäköisesti talouden ta.antumasta. 
Toisaalta yritykset ovat karsineet työsuhdeautoja  ja supistaneet  työntekijöille 
annettavia etuja, joten  auto  annetaan  vain  todeffiseen  tarpeeseen. 

Vuoden  1990  kotitaioustiedustelun  mukaan autokohtainen ajosuorite  (pi.  työ-
suhdeautot)  on 19 000 km  vuodessa  ja  huomioiden autottomat kotitaloudet 
vuosisuorite kotitaloutta kohti oli  vain 14000 km  vuodessa, mutta esimerkiksi 
lapsiperheissä suorite oli  23 200 km  (Kokkannen  1994).  Pirtalan  ja Ernvallin 

 (1992)  tulosten mukaan keskimäarainen aktiivikäytössä  (3  vuotta  tai  vanhem-
mat) olevien autojen vuosisuorite  (p1.  työsuhdeautot)  oli  20 200 km  vuonna 

 1990.  Vuoden  1992  henkilöliikennetutkimuksen  (HLT  1993)  mukaan  auto
-kohtainen vuosisuorite  oli  19 700 km  ja  työsuhdeautojen osalta  29 100 km. 

 Tämän tutkimuksen tulokset sijoittuvat kotitaloustiedustelun tulosten  ja Pirta-
ian ja Ernvallin  tulosten väliin. 

Autonkayttö  eroaa kaikkina tarkasteluvuosina vastaajan iän, kotitalouden 
bruttotulojen, työssäkäyvien lukumäarän  ja perherakenteen  mutta ei suuralu-
een mukaan  (Lute 3).  Kun kotitalouden tulot huomioidaan, eri puolilla Suo-
mea asuvat kotitaloudet ajavat eri tavalla. Kaikkien muiden tarkasteltujen per -
heen autonkäytön eroja selittävien tekijöiden vaikutus säilyy huomioitaessa 
mandolliset tuloerot paitsi perhetyypittäiset erot. Toisin sanoen perheraken

-teen  aiheuttama vaihtelu autonkäytössä johtuu tuloeroista. Muistettava kuiten-
kin, että kandessa alimmassa tuloluokassa moniautoisuus erosi perhetyypeit-
täin (Taulukko  4).  Vastaajan ikä aiheuttaa autonkäytössä eroja myös yhdessä  
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tuloerojen  kanssa eli eri tuloiyhmissä eri-ikäiset vastaajien talouksissa auton- 
käyttö eroaa. 

Talouksista  77  %  ilmoitti autonkäyttönsä muuttuneen molempina havaintope-
riodeilla. Autojen mäarä oli muuttunut viidenneksessä talouksista, työssäkäy-
vien mäarä yli  30  % talouksista  ja perhetyyppi  16-20  % talouksista.  Vaikka 

 osa ilmoitetusta  muutoksesta autonkäytössä johtuukin arviointi-  tai  muistivir
-heistä, niin muiden tekijöiden osalta (jotka kaikki vaikuttavat autonkäyttöön) 

kotitalouksien ilmoittama tilanne lienee oikea. Tuloluokka oli muuttunut lähes 
yhtä monella taloudella kuin autonkäyttö. 

Vaikka autonkäytön taso eroaa edellä esitettyjen tekijöiden mukaan niin  au
-tonkäytön  muutos yhden vuoden  periodilla  eroaa  vain  autojen lukumäaran 

mukaan. Nimenomaan muutos autojen lukumäärässä vaikuttaa merkitsevästi 
autonkäytön mä.aräan. Vuonna  1990-199 1  myös bruttotulojen muutos aiheutti 
autonkäyttöön samansuuntaisia muutoksia  (Kuvat  3-7). Eli  näyttäisi siltä, että 
lyhyellä tarkasteluperiodilla autojen lukumäärä  ja  kotitalouden tulot sekä niissä 
tapahtuvat (odotettavat) muutokset kertovat hyvin myös autonkäytön muu-
tokset. Haluttaessa tarkastella kotitalouksien auton omistuksen  ja  käytön  mää

-räytymistä  pitemmällä aikavälillä,  on  otettava huomioon myös kotitalouden 
maantieteellinen sijainti, perherakenne, ikä sekä työssäkäynti. 
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7  AUTONKÄYTÖN VÄHENTÄMISAIKOMUKSET  1990  - 
 1994  

Autonkäytön muutosaikomukset  perustuvat kotitalouksien ilmoituksiin odo-
tettavissa olevien  tai hypoteettisten hinnankorotusten  johdosta. Aikomuksista 

 on  esitetty luokitellut jakaumat, keskiarvot, mediaanit  ja  keskimääräinen vä-
hennys niiden osalta, jotka vähentäisivät autonkäyttöään (Taulukot  9, 14). 

 Vuodelta  1994  esitetään ilmoitettujen våhennysaikomusten jakaumat histo-
grammeina  (Kuvat  9-12).  Lyhyen ajan joustot  on  laskettu aikomusten keskiar-
von  ja mediaanin  avulla hinnannousuehdotuksen ylärajalla (Taulukot  10, 12).  
Tuloryhmittäiset joustot,  jotka  on  laskettu keskimääräisellä vähennyksellä  hin-
nannou  sun yläraj  alla,  esitetään taulukossa  13.  

Kotitalouksien vahennysaikomusten mandollisia eroja eri taustatekijöiden suh-
teen  on  analysoitu yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla  (F-testisuure). Jos 

 oletus homogeenisistä variansseista jouduttiin hylkäamäan (Levene-testi) niin 
testinä käytettiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaista, ei-parametristä testiä  (x2- 
testi).  Vain  tilastollisesti merkitsevät erot  on  raportoitu. (SPSS  1992).  Kolmen 
ensimmäisen vuoden aineistoja  on  käsitelty myös Kokkarisen  (1991, 1992, 
1993)  toimesta joten tässä tutkimuksessa keskitytään vuosien  1993  ja  1994 al-
neistoihin (Taulukot 13-15). 

7.1  Autonkäytön vähentämisaikomukset  1990-1993  

Taulukko  9. Autonkäytön vähentämisaikomukset  eri polttoaineiden  hinnan-
nousuehdotuksilla;  samat kotitaloudet 

Vhentämisaikomus 

MARRAS90' 
60-70  p/I  

Kpl 	% 

MARRAS91 2  
100  p/l  

Kpl 	% 

HELMI93 
 60  p/l 

Kpl 	%  
0% 546 91 135 30 172 71 
<10% 10 2 33 7 13 5 
10-30% 31 5 254 56 51 21 
31-50% 8 24 5 5 
51- 2 2 2 6 1 i 3  

Vastanneita  598 100 452 100 242 100  
Otoskoko  632 1541 299  
Ei vastannut  34 1089 57  
Keskiarvo  -2  %  -14  %  -5  % 
Mediaanivähennys  0  %  -10  %  0  % 
Keskimäaräinen  vähennys ________  -23  % _______  -20  % _______  -17  %  
'Kysymys koski  jo  toteutunutta autonkäyttöä, kun Persianlanden  sota  nosti hintoja.  
2  Käytetty poikkileikkausaineistoa, koska ei-vähentävien koodaus paneliaineistossa epaselvä. 

Lukuun  sis.  3 1-50  %ja  yli  50  %vähentävät. 
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Syksyllä  1990  tapahtunut  60-70  pennin  hinnannousu oli kotitalouksien ilmoi-
tuksen mukaan vähentänyt autonkäyttöä joka kymmenennessä kotitaloudessa. 
Ne, jotka olivat vähentäneet olivat reagoineet aika voimakkaasti  (23  %).  Au

-tonkäytön keskimäaräinen vahennys  oli  2  %.  

Marraskuussa  1990  kysyttiin myös miten kotitalouden vuosittaiseen auton- 
käyttöön vaikuttaisi hintatason pysyminen vähintään  4.50  markassa  litralta  ko-
ko  seuraavan vuoden. Lähes  60  % kotitalouksista  ei olisi vähentänyt auton-
käyttöään  ja  viidennes talouksista olisi vähentänyt  alle  10  %. Talouksista  17 

 %  olisi vähentänyt tätä enemmän. Aikomukset erosivat vastaajan iän  ja  koti-
talouden tulojen mukaan. 

Marraskuun  1991  haastattelussa puolet kotitalouksista ilmoitti vähentävänsä 
vuosittaista autonkäyttöä korkeintaan  10  % (mediaani),  jos  polttoaineen hinta 
nousisi  1  markalla. Keskimäaräinen vähennys vastanneiden osalta olisi  14  %.  
Ne kotitaloudet jotka vähentäisivät, vähentäisivät keskimäärin  20  %.  

Helmikuussa  1993  kysyttiin  vain  yksi kysymys polttoaineen hinnannousun 
mandollisesta vaikutuksesta kotitalouden autonkäyttöön.  Ensin  kysyttiin vai-
kuttaako vuoden  1993  alussa tapahtunut  60  pennin  nousu vähentävästi kotita

-buden  autonkäyttöön. Jatkokysymyksena  kysyttiin paljonko ajo vähentyisi 
vuodessa. Yli  80  %  vastasi kysymykseen. Vastanneista talouksista kaksi kol-
masosaa ei aikonut vähentää korotuksen johdosta autonkäyttöä. Vähennys oli-
si vajaa  20  %  niillä, jotka aikoivat vähentää, mutta kaikkien vastanneiden osal-
ta keskimääräinen vähennys olisi  5  %.  Toteutunut hinnannousu oli  15  % haas-
tatteluhetken hintatasosta.  Tulosten perusteella autoffisten kotitalouksien  au

-tonkäytönjousto  polttoaineen  hinnan  suhteen oli  -0.33  (Taulukko  10).  

Taulukko  10.  Autollisten  kotitalouksien vuosittaisen autonkäytön muutos 
suhteessa ehdotettuun polttoaineen hinnannousun yläraj  alla ja 

 keskimääraisen autonkäytön vähennyksellä  

Hinnan  nousu  -% Autonkäytön Hintajousto  
muutos  -% 

Marraskuu1990  +6% -2% -0.33*  

Marraskuu  1991 +24 %  -14 %  -0.58  
Helmikuu  1993 +15  %  -5 % JJ33** 
*  Lyhyempi tarkastelujaksoja toteutunut (raportoitu) muutos. Syksyllä  1990  hinta 

nousi  18  %,  mutta haastatteluhetkellä hinta oli  6  %  korkeampi kuin elokuussa. 
** Hinnannousu oli tapahtunut vajaa  2  kuukautta aikaisemmin, mutta kysyttiin 

tulevaa käyttaytynustä 

Marraskuussa  1990  kysyttiin tapahtunutta autonkäytön vähentymistä sekä  vä- 
hentämisaikomuksia  seuraavan vuoden aikana  jos  hintataso pysyisi korkeana. 
Kotitaloudet, jotka ilmoittivat etteivät ole vähentäneet syksyllä  1990  auton- 
käyttöään korkeamman polttoaineen  hinnan  johdosta eivät myöskään 
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vähentäisi vaikka hinta pysyisi edelleen korkeana. Toteutuneiden muutosten  ja 
 muutosaikomusten  välillä  on  merkitsevä positiivinen riippuvuus  (Kuva  8). 

El  

alle  iC  

:0 

10-3( 

0 

31-5( 

C 
 Ce  

C 4i5(  

> 

____ 	 Vähennysaikomus  

ei vähentäisi  

'I__________ 	 alIe10%  

10-30% 

J 	 E 31-50% 

0 	20 	40 	60 	80 	10 	10  

Kotitalouksia, %  

Kuva  8. 	Raportof  tu autonköytön  vähennys syksyllä  1990  ja vähennysaikomukset  vuo- 
delle  1991 

7.2  Autonkäytön vähentämisai komukset  helmi kuussa  1994  

Helmikuussa  1994  kotitalouksia  pyydettiin arvioimaan paljonko autonkäyttö 
vähentyisi ehdotetun pysyvän hinnannousun johdosta. Kysymyksessä esitettiin 
neljä hinnannoususkenaariota:  alle  1  mk/1,  1-2  mk/1,  2-3  mk/1  ja  3-5  mk/1.  

Taulukko  11.  Kotitalouksien autonkäytön vähentämisaikomukset eri  hinnan- 
nousuesityksilä  helmikuussa  1994;  samat kotitaloudet  

_______________ 
alle  1  mk/1 

Kpl 	% 
1-2 mk/1 

Kpl 	% 
2-3 mk/1 

Kpl 	% 
3-5 mk/1 

Kpl 	% 

Alottu  vähennys 
auton käytössä  

0% 58 40 23 13 13 7 9 5 
<10% 19 13 18 11 8 5 7 4 

10-30% 59 41 99 59 89 50 43 25 
31-50% 5 4 21 12 42 24 49 28 

51% 2 3 8 5 25 14 64 37  

Vastanneita  144 100 169 100 177 100 172 100  
Otoskoko  246 246 246 246  
Ei vastannut  102 77 69 74  
Keskiarvo  -10  %  -21  %  -34  %  -51  % 
Mediaanivähennys  -5  %  -15  %  -30  %  -50  % 
Keskim.  vähennys  -17  %  -24  %  -37  %  -54  % 
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Poikkileikkausaineistosta  1994  saadaan vastaaviksi kokonaissuoritteen keski-
määräisiksi muutoksiksi:  -11 %  (alle  1 mk11); -22 % (1-2 mk/1); -34 % (2-3 
mk11)  ja  -49 %  (3-5  mk11). Mediaanivähennykset  ovat samat molemmissa 
otoksissa.  

Alle markan hinnannoususta  johdosta ne kotitaloudet, jotka vähentäisivät  au-
tonkäyttöä, vähentaisivät  keskimäärin  17 %.  Kuitenkin  40 %  vastanneista ei 
vähentäisi autonkäyttöä. Taulukosta  11  nähdään, että hinnannousun kasvaessa 
ei-vähentävien osuus laskee,  ja  paljon vähentävien osuus kasvaa. Keskiarvot  ja 
mediaanit  kasvavat johdonmukaisesti hinnannousuehdotuksen kasvaessa. 

Vähentämisaikomusten keskiarvot  ovat suuremmat kuin mediaanit paitsi vii-
meisen hinnannousun osalta, koska jakaumat ovat vinoja  ja  suuret arvot vai-
kuttavat keskiarvoon mutta ei mediaaniin. Mediaanin käyttö kuvastaa  täten 

 paremmin kaikkien autollisten kotitalouksien aikomuksia. Vastanneiden osuus 
oli suurempi korkeamrnilla hinnannousuehdotuksilla, joka voi merkitä sitä, että 

 hinnan  noustessa yhä useampi kotitalous  on  varma  vähentämisestä. Toisaalta 
voi olla mukana ns. strategista käyttäytymistä; halutaan vaikuttaa johtopaatök

-sun  joita tutkimuksen tulosten perusteella mandollisesti tehdään. Aineiston pe-
rusteella  on  vaikea sanoa, onko tämäntyyppinen käyttäytyminen vaikuttanut 
vastauksiin  ja  mihin suuntaan. 

Kuvissa  9-12 on vähennysaikomukset  esitetty histogrammeina poikkileikkaus-
aineistoista. Ehdotetun hinnannousun kasvaessa jakauma siirtyy oikealle  ja 
mataloituu. Autonkäytöstä  luopuvien osuus  on  viidennes,  jos  hinta nousisi  3  -  
5  markkaa litralta joka olisi noin kaksinkertainen haastatteluhetken hintaan 
nähden. Hajonta  on  jokaisen hinnannousuehdotuksen osalta suuri  ja jakaumat 

 ovat vinoja. Keskiarvo ei yksinään kuvaa  kovin  hyvin kotitalouksien reaktioita 
polttoaineen  hinnan  noustessa. Mediaani  on  jäykempi ääriarvoille joten  sen 

 esittäminen puoltaa hyvin paikkaansa. Kuvista nähdään myös, että  0  ja  100 % 
 vähentävien lisäksi tiettyä kasautumista  on 50  %  kohdalla. Voi olla, että  au-

tonkäytön  vähentämisen arviointi  on  vaikeaa,  ja  on  helpompi sanoa jokin selvä 
tasalukuarvio. 

,uu  
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	 Mean  =  10,8 
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Autonkäytön vähentämisaikomus (%)  

Kuva  9. 	Autonkäytön vähentömisaikomus  1994,  jos  hinta nousisi  alle  I  mk11 
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Kuva  10. A utonkaytön vähentämisaikomus  helmikuussa  1994,  jos  hinta nousisi  1-2  mk!!  

120 

100 

80 

60 

(0 
40  

___ ___ ____  

0,0 	20,0 	40,0 	60,0 	80,0 	100,0 
10,0 	30,0 	50,0 	70,0 	90,0  

Autonkäytön vähentämisaikomus (%)  

Kuva  11. Autonkäytön vöhentömisaikomukset  jos  hinnannousu olisi  2-3  mk!!  1994 
(N=563) 
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Kuva  12. Autonkäytön vöhentämisaikomukset  jos  hinnannousu olisi  3-5 mk71 1994 
(N=563) 
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Myös marraskuussa  1990  kysyttiin suuremman, noin  2  markan  pysyvän  hin-
nannousun  vaikutusta kotitalouden autonkäyttöön. Kotitalouksista  32  pro-
senttia ei olisi vähentänyt autonkäyttöä lainkaan,  26  prosenttia  alle  10  %,  lähes 
kolmannes olisi vähentänyt  10-30  %  ja  12  prosenttia enemmän kuin  30  %. 

 Puolet vastaajista olisivat olleet valmiita vähentämäan autonkäyttöä korkein-
taan  10  %,  kun taas helmikuussa  1994  puolet vastaajista olisivat  1-2  markan 
hinnannousun  takia valmiita vähentämään jopa  15  %.  Näyttäisi siltä, että  ha

-lukkuus  vähentää autonkäyttöä polttoaineen  hinnan  noustessa olisi kasvanut 
 laman  aikana. Tulojen pienentyessä kotitalouksilla  on  vähemmän rahaa käytet-

tävissä kulutukseen. Vastaajat eivät ole  1993-94  samoja kotitalouksia kuin 
 1990-91,  joten käyttäytymisaikomusten mandolliseen muutokseen pitää suh-

tautua tietyin varauksin. 

Taulukko  12.  Autonkäytön vähennysaikomukset  sekä kotitalouksien  koko-
naisajosuoritteen hintajousto  helmikuussa  1994;  samat koti-
taloudet 

Ehdotettu  Hinnan-  Käytön muutos  % Kokonaissuoritteen  
hinnannousu nousu  % hintajousto  

mk!! &läraj  alla)  
Keskiarvo 	Mediaani Keskiarvo 	Mediaani  

-1 23 10 5 -0.43 -0.22 
1-2 46 21 15 -0.46 -0.33 

2-3 69 34 30 -0.49 -0.43 

3-5 116 51 50 -0.44 -0.43  

(Hinta  95E,  helmikuu  1994: 4.32 mk11). Joustot  laskettu  keskimääräiselle  ja  mediaaiuvä-
hennykselle hinnannousun ylärajalla.  

Kotitalouden autonkäyttö reagoi pieneen hinnankorotukseen samalla tavalla 
kuin suurempiin  hinnan  muutoksiin, kun joustot lasketaan vähennysaikomus

-ten  keskiarvolla (jousto  0.43-0.49).  Mediaanivähennyksellä lasketut joustot 
 kasvavat ehdotetun hinnannousun suuruuden mukaan  ollen  0.22-0.43. 

7.3  Vähentämisaikomusten  vaihtelu kotitalouksien väli  Uä 1993-
1994  

Helmikuussa  1993  ehdotettuun  1  markan hinnannousuun  kotitaloudet reagoi-
sivat eri tavalla riippuen perheen elinvaiheesta 5 . Aikuisperheistä yli puolet il-
moitti vähentävänsä kun taas yhden henkilön perheistä  vain 4  %  ja  murros- 
ikäisten perheistä  14  %  aikoi vähentää autonkäyttöä.an vuoden  1993  alussa ta-
pahtuneen hinnannousun johdosta. Vähennysaikomusten keskiarvo pienten  ja 
kouluikäi sten lasten (alle  1 5 -vuotta) perheissä oli noin  5-6  %,  kun yhden hen-
kilön perheiden osalta keskiarvo  on  lähellä nollaa. Vähentämisaikomukset hel-
mikuussa  1993  eivät eronneet muiden tekijöiden perusteella.  

5(x26" 14.97 12.59)=0.011. 
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Helmikuussa  1994  kysyttiin kotitalouden autonkäytön vähentämisaikomuksia 
useammalla korotusehdotuksella. Aikomukset eivat eronneet eri perhetyypeis

-sä.  Vastaajan ikä aiheutti eroja  vain  kanden suurimman hinnannousuehdotuk
-sen  kohdalla.  Hinnan  noustessa  2-3  markkaa litralta  alle  25 -vuotiaat vähentai-

sivät autonkäyttöä  42  %,  kun taas eläkeläiset vähentäisivät  34  %.  Jos  hinta 
nousisi  3-5  markkaa litralta vastaavat vähennysaikomukset olisivat  60  ja  48  %. 
Alhaisimmiksi  jäävät vähennysaikomukset  3 5-54-vuotiailla,  joilla voi olettaa 
olevan suuremmat tulot  ja  auton tarvetta lisäävät työ, harrastukset  ja  lapset. 
Asumistapa  on  autoa suosiva  ja aikasäästöistä  ollaan valmiita maksamaan 
enemmän. 

Kotitalouden tulot  ja autonkäytön vähentämisaikomukset  helmikuussa 
 1994 

Bruttotulojen  ollessa yli  12 000  markkaa kuukaudessa, kotitalouksien auton- 
käyttö  on  keskimääräistä jäykempää polttoaineen hinnannousuile. Tätä alhai-
sempia tuloja saavat kotitaloudet reagoivat herkemmin (Taulukko  13).  

Taulukko  13.  Kotitalouden aikomukset vähentää autojen käyttöä (%) eri  hin-
nannousuehdotuksilla ja hintajoustot tuloluokittain,  helmikuu 

 1994  

Kotitalouden  
bruttotulot, 

 mklkk  

Hinnan- 
 nousu  

alle  1  mk/1 

Hinta-  
jousto  
1 mk/1 

Hinnan- 
 nousu  

1-2  mk/1 

Hinta-  
jousto  
2 mk/1 

Hinnan- 
 nousu  

2-3 mk11 

Hinta-  
jousto  
3 mk/1 

Hinnan- 
 nousu  

3-5 mk/1 

Hinta- 
jousto 
5 mk/1  

Vähennys Vähennys Vähennys Vähennys 
% % %  

alle  8000 15 -0.652 26 -0.565 40 -0.580 57 -0.491 
8001-12000 13 -0.565 25 -0.543 40 -0.580 55 -0.474 
12001-14000 8 -0.348 19 -0.413 28 -0.406 45 -0.388 
14001-18000 7 -0.304 17 -0.370 30 -0.434 45 -0.388 

18001 6 -0.261 16 -0.348 27 -0.391 37 -0.319  

Keskiarvo  11 -0.478 22 -0.493 34 -0.493 49 -0.422  

Mediaani  5 -0.217 15 -0.326 30 -0.434 50 -0.431  

Huom.  Erot tuloluokkien välillä ovat erittäin merkitseviä  (j)  =  0.004, 0.006, 0.000, 0.000).  Testinä  käytetty yksi-
suuntaista varianssianalyysiä  ja  riippurnattomien otosten Kruskal -Wallis-testiä 

Taulukossa  13  esitetyt tuloryhniittäiset hintajoustot viittaisivat siihen, että 
marginaaliset (pienet) hintamuutokset eivät aiheuttaisi ylempien tulorybmien 
autonkäyttöön muutoksia samassa määrin kuin kandessa alimmassa tuloryh-
mässä. Kun pysyvä korotus kasvaa, eri tuloryhrniin kuuluvien kotitalouksien 
herkkyys hinnannousulle näyttäisi lähentyvän, Mediaani näyttäisi kuvastavan 
ylempien tuloryhmien käyttäytymistä paremmin pienempien hinnannousujen 
osalta. Kaksi markkaa  tai  suurempien korotusten osalta mediaani  ja  keskiarvo 
ovat lähes samat. 
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Säännöllisesti työssäkiiyvien lukumäärä 

Hinnannousun  kasvaessa kotitalouksien aikomukset vähentaa autonkäyttöä.an 
erosivat työssäkäyvien lukumäärän mukaan 6. Kotitaloudet, joissa ei ole yhtään 
säännöffisesti työssäkäyvä.a perheen jäsentä, kaksi markkaa suuremmat poltto-
aineen hinnannousut vähentäisivät autonkäyttöä keskimääräistä enemmän 
(Taulukko  14).  Työmatkat  ovat auton tarvetta lisäävä tekijä  ja  toisaalta lisään-
tyvät tulot mandollistavat paremmin autonkäytön. Kotitaloudet tekevät työ-
matkoistaan suuren osan autolla,  69  % työmatkojen kokonaissuoritteesta  ja  66 

 %  matkojen  määrästä tapahtui autolla vuonna  1992  (HLT  1993).  Työssä.käy
-vien lukumäärän kasvaessa vähennysaikomukset pienenevät. Kanden työssä- 

kävijän kotitalouksissa autonkäyttöä hinnannousu vaikuttaisi vähiten. 

Taulukko  14.  Kotitalouden aikomukset vähentää autojen käyttöä (%) eri 
hinnannousuehdotuksilla työssä.kävijoiden lukumäärän mu-
kaan, helmikuu  1994;  poikkileikkausotokset  

Työssäkäyvien  1km 
_______________________  

Hinnan-  
nousu 

alle  1  mk11  

Hinnan- 
nousu 

1-2  mk/1  

Hinnan- 
nousu 

2-3  mk/1  

Hinnan- 
nousu 

3-5  mk/1  
Vähennys Vähennys Vähennys Vähennys 

________ % % % % 
-eiyhtään  15 30 41 58  
-yksi  12 22 37 53  
-kaksi  8 19 30 42  
-kolmetai  enemmän  7 25 31 46  

Otoksen keskiarvo  11 22 34 49  

Muita tekijöitä 

Autoetu  tai  autonkäyttöetu  eivät erotelleet vähetmysaikomuksia.  Se,  kuinka 
säännöllinen autonkäyttäjä vastaaja itse oli  (64  %  ajoi itse autoa säännöllisesti, 

 22  %  satunnaisesti  ja  14  %  ei ollenkaan) ei vaikuttanut vähennysaikomuksiin. 
Autojen lukumäärä aiheutti vähennysaikomuksissa eroja, mutta ei kaikkien 
hinnannousuehdotusten osalta. Yhden auton taloudet olivat halukkaampia vä-
hentämään autonkäyttöä kuin kanden  tai  useamman auton taloudet. Tulosta 
selittänee moniautoisten talouksien korkeammat tulot. 

Kotitalouden mielipiteet edellytyksistä siirtyä joukkohikenteen käyttöön erot-
telivat autonkäytön vähennysaikomuksia. Ne taloudet, jotka pysyisivät kaikis-
sa oloissa henkilöauton käyttäjinä, vähentäisivät kaikilla hinnannousuehdotuk-
silla keskimääräistä vähemmän. Niissä talouksissa, joissa  (1)  joukkoliikenteen 

 hintojen alennukset,  (2)  vuorojen  lisäykset  tai (3)  yhdyskuntarakenteen  ja lii-
kennejarjestelmien  kehittäminen siten, että  auto  ei olisi välttämätön, saisi lisää-
mään joukkoliikenteen käyttöä, aikomuksissa ei löytynyt eroja. Toisin sanoen  

6 	=  7.00 <5.99)  =  0.03  jos  hinna.nnousu  2-3  mk11; P(X22  12.18 <5.99)  =  0.002  jos  
nousu  3-5  mk/1. 
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viidennes autollisista kotitalouksista ei reagoi autonkäytön kustannusten nou-
suun vähentämällä autonkäyttöä eivätkä ole halukkaita siirtymään joukkolii-
kenteen käyttäjiksi. Taulukossa  15  esitetyt aikomusten erot ovat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä. 

Taulukko  15.  Kotitalouksien autonkäytön vähentämisaikomus (%)  sen  mu-
kaan mikä saisi siirtymään joukkoliikenteen käyttöön, poikki-
leikkausotos, helmikuu  1994  

alle  1  mk/1  1-2  mk11  2-3  mk/1  3-5  mk/1 

ikl.  hinnat  alas 13 25 39 55  
Vuoroja lisää  9 22 37 51 
Yhdysk. rak.muutos,  ettei  10 22 35 51  
aina auton tarvetta  
Aina  auton käyttäjä  6 15 23 38 
Koko  otos  11 22 34 49  

Tätä ryhmää, joka ei siirtyisi joukkoliikenteen käyttöön kuvaa seuraavat  asiat: 

•  kotitalouden autonkäyttö noin  730  kilometriä keskimääraistä suu-
rempi 

• ykkösauton ajosuorite  noin  1000  kilometriä keskimäaraistä pienempi 
•  kakkos- ja kolmosauton ajosuorite  yhteensä  3300 km  keskimääräistä 

suurempi 
•  autoja enemmän  ja autoetu  yleisempi  (9  % autoetu,  muilla  4  %) 
•  ei suuralueittaisia eroja 
•  ei tuloeroja (löytyy kaikista tuloryhmistä) 
•  ikä keskimäärin  48 v.  kun muissa ryhmissä  39 v.  
•  perheen koossa ei eroja, paitsi  15-17  vuotiaiden  lasten  määrä  on 

 pienempi 
•  työssäkäyvien lukumäärässä  ja työajassa  ei eroja 
• vastaaj  ana  useammin mies kuin nainen. 

Kun tulot kiinnitetään eli tarkastellaan vähennysaikomusten vaihtelua eri  tulo- 
ryhmissä, eroja ei löytynyt suuralueen, autojen lukumäärän, perhetyypin  tai 

 työssäkäyvien lukumäärän mukaan. Vastaajan ikä aiheutti merkitseviä eroja 
silloin kun kotitalouden tulot olivat yli  12 000  markkaa kuukaudessa.  

7.4  Yhteenveto 

Kotitalouksien reagointi pieniin oletettuihin  (alle  50  pIl)  vähäistä. Vuonna 
 1990  kysyttiin  10-25  pennin  korotuksen vaikutuksia autonkäyttöön. Keski-

määräinen vähennys olisi silloin ollut noin  1  %.  1990-1994  kysyttiin eri tavoin 
 alle markan  tai  markan  suuruisen korotuksen vaikutuksia kotitalouksien 
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autonkäyttöön.  Muut esitetyt hinnannousut olivat  6-24  %  riippuen haastattelu- 
hetken hintatasosta. 

Vuonna  1994  ehdotetut,  yli  markan  korotukset saavat suurimman osan kotita-
louksista vähentämään autonkäyttöä (ainakin aikomuksissa). Myös aiotun  vä

-hentäniisen  suuruus kasvaa jonkin verran, mutta vähentämishalukkuus ei kui-
tenkaan kasva suhteessa hinnannousuun. Toisaalta mediaanivähennyksen avul-
la lasketut joustot ovat suuremmat yli  2  markan hinnannousuehdotuksilla.  

Niiden osuus, jotka eivät olisi vähentäneet auton käyttöään eri hinnannousueh-
dotuksila helmikuussa  1994  aleni hinnannousun kasvaessa  40  prosentista  9 

 prosenttiin.  Se,  että kertakorotuksen kasvu saa yhä useamman kotitalouden 
vähentämään autonkäyttöä  on  löydetty myös englantilaisessa tutkimuksessa 
(MVA  1995).  

Yhden  markan litrahinnan  korotus tietää kotitaloudelle, joka ajaa noin  18 000 
 kilometriä vuodessa auto(i)ilaan7  noin  1 530  markan lisälaskua  vuodessa.  Jos 

 lähtöhinta  on 5  mk/1  niin vuositason kustannukset  (7 650  mk ennen  hinnan- 
nousua) nousisivat tämän verran  jos kotitalous  ei vähennä autonkäyttöä.  Ben

-siinilaskun  suuruus olisi siis  9 180  markkaa vuodessa.  Jos  kotitalouden auton- 
käytön hintajousto  on -0.4,  niin talous ajaisi  8  %  vähemmän  (1 440  kmlv).  Ta-
louden uusi ajosuorite olisi  16 560 km  ja polttoainelasku  8 445  mk eli  735 

 markkaa vähemmän kuin tilanteessa, jossa autonkäyttöä ei sopeuteta. 

Keskikulutus  8.5 1/100 km 



Potttoaineen  hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö 
POLTTOAINEEN HINNANNOUSUN KYNNYSARVO  

8  POLTTOAINEEN HINNANNOUSUN KYNNYSARVO 

Helmikuussa  1994  kysyttiin myös, kuinka suuri polttoaineen hinnannousun tu-
lisi olla, jotta kotitalous  (1)  vähentäisi autonkäyttöä,  (2)  harkitsisi  luopumista 

 kakkos-  tai  kolmosautosta,  (3)  luopumista lisäauton hankkimisesta,  (4)  luopu-
mista auton vaihtamisesta,  (5)  siirtyisi osalla matkoista käyttämään joukkolii-
kennettä  tai (6)  muuttaisi lähemmäksi työpaikkaa  ja  palveluja. Polttoaineen 

 hinnan  kynnysarvoja  on  myös analysoitu niin tarkasti kuin mandollista. Näi-
den, ehkä vastaajien mielestä epämieluisien mielipidekysymysten osalta vastaa-
matta  jättäminen  on  ollut huomattavaa joka aiheuttaa ongelmia tulosten yleis-
tettävyydelle. (Taulukko  16-18). 

8.1  Kynnysarvo autonkäytön vähentämiselle  

Marraskuussa  1991  kysyttiin mikä olisi riittävä polttoaineen hinnannousu, joka 
saisi kotitalouden oleellisesti  vähentämä.an autonkäyttöä. Keskimäärin  hinnan- 
nousun pitäisi olla hiukan yli  2  markkaa litralta eli kyseisen hintatason aikana 

 se  merkitsee noin  55  %  nousua. Puolet kotitalouksista vähentäisi autonkäyttö
-ään,  jos  hinnannousu olisi  1.50  mk litralta eli  37  %.  

Helmikuussa  1994  esitettiin avoin kysymys, paljonko polttoaineen pitäisi mak-
saa, jotta kotitalous vähentäisi autonkäyttöään? Keskimä.aräinen nousu pitäisi 
olla  2.40-2.70  markkaa litralta. Puolet kotitalouksista olisivat valmiita vähen-
tämään,  jos  hinta nousisi  2  markkaa  tai  vähemmän litralta (nousu  46  %).  Yh-
den  markan  hiimannousu  on  riittävän suuri neljäsosalle kotitalouksista vähen-
tää autonkäyttöä oleellisesti.  Jos  polttoaineiden hinta nousisi  3  markkaa, kol-
me neljäsosaa talouksista vähentäisi autonkäyttöä. Tällöin hinta haastatteluhet-
kellä, helmikuussa  1994  olisi ollut noin  7.30  mk/1  eli  70  %  korkeampi. 

Taulukko  16.  Polttoaineiden hinnannou  sun  kynnysarvo (mk/1) autonkäytön 
vähentämiselle  1991  ja  1994  

Hinnannousun Hinnannousun Otoskoko  
keskiarvo, mk/1 mediaani, mk/1*  

Poikki- 	Samat Poikki- 	Samat Poikki- 	Samat 
leikkaus 	kotital.  leikkaus 	kotitaL  leikkaus 	kotitaj.  

Ehdotettu muutos 
Vähennysautonkäytössä  2.10 2.30 1.50 1.50 932 322 
(1991) 
Vä.hennys  auton käytössä  2.70 2.40 2.00 2.00 515 152 
(1994) __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

* Mediaani  on  vaadittava hinnaimousu,  jota pienenunällä hinnannousulla  puolet kotitalouksista vähentäisi 
autonkäyttöä. 

Kotitalouksien esittämät hinnannousuarviot, jotka vaikuttaisivat vähentävästi 
talouden autonkäyttöön, eivät eroa kotitalouden olosuhteiden  tai  ominaisuuk-
sien osalta. 
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8.2  Auton omistus-  ja  hankintapäätökset  ja  polttoaineiden 
hinnannousu 

Puolet moniautoisista kotitalouksista luopuisi  kakkos-  tai  kolmosautostaan, 
 jos  polttoaineiden hinnat nousisivat  3  markkaa litralta. Pienempi hinnarmousu 

 (1.50-2  mk/1)  on  riittävä kynnys harkittaessa lisäauton hankintaa. Auton vaih-
tamisesta luopuminen vaatisi keskimäarin  3  markan hinnannousun.  Myös  hin-
nannousun  ala-  ja yläkvarttiili  (2  mk71;  5  mk71)  luopua suunnitellusta auton 
vaihtamisesta oli korkeampi ns. ykkösautolle kuin lisäautoille. 

Kokonaan autosta luopuminen vaatisi keskimäarin noin  6  markan hinnannou
-sun  litralta. Puolet kotitalouksista luopuisi autosta  jos  hinnannousu olisi  5 

 markkaa litralta. Tällainen nousu tietäisi noin  10  markan litrahintaa.  Neljän-
nekselle kotitalouksista riittäisi autosta luopumiseen  se,  että polttoaine mak-
saisi  3  markkaa enemmän kuin helmikuussa  1994.  (Taulukko  17).  

Taulukko  17.  Polttoaineiden hinnannousun kynnysarvo (mk/1) muutoksille 
auton omistus-  ja hankintapäatöksissä,  helmikuu  1994  

Ehdotettu muutos flinnannousun Hinnannousun  Vastaajien 
keskiarvo mk/1 mediaani mk/1  lukumäärä* 

Poikki- 	Samat Poikki- 	Samat Poikki- 	Samat 
_________________________  leikkaus 	kotital. leikkaus 	kotital. leikkaus 	kotital. 
Saa luopumaan  kakkos-  125 3.10 3.00 3.00 99 30 
tai  kolmosautosta 
Saaluopumaankakkos-  2.55 1.50 2.00 1.50 45 10 
tai  kolmosauton  hankinnasta 
Saa luopumaan auton vaihta-  3.45 3.50 3.00 3.00 88 29  
misesta  
Saa luopumaan perheen  5.70 5.35 5.00 5.00 227 76  
autosta _________________ ________ ________ ________ ________ 

*  poistettu havainnot, joissa ilmoitettu tarvittava hinnannousu  on  ollut yli  10  ink/i (Ilylattyja navain-
toja  hyvin vahan) 

Esitetty kysymys vaadittavasta hinnannoususta, joka saisi luopumaan auton 
vaihtamisesta ei ole  kovin  hyvä, koska kohoavat polttoaineiden hinnat toden-
näköisesti saisivat nimenomaan taloudet vaihtamaan autojaan vähemmän ku-
luttaviin malleihin  ja  pienempiin kokoihin. Myös vanhan auton vaihtaminen 
uudempaan  on  järkevää,  jos  tulot sallivat uudemman  mallin  hankinnan, koska 
ominaiskulutukset ovat uudemmissa autoissa aihaisemmat. 

Kynnysarvo  polttoaineen hinnannousulle, joka saisi luopumaan perheen  kak-
kos-  tai  kolmosautosta  eroaa perhetyypeittäin  ja  vastaajan iän mukaan. 8  Nuo-
ret,  alle  35 -vuotiaat ilmoittivat muita ikäryhmiä useammin mediaania  (5  mk71) 

 korkeampia hinnannousuja, jotta  he  luopuisivat kokonaan autosta. laitaan 
 45-54-vuotiaiden  vastaajien kotitalouksille riittäisi muita matalammat  hinnan- 

nousut autosta luopumiseen. 

P(X238.33  <7.82)=0.016;  P(X25 =  14.32< 11.07)=0.003.  
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8.3  Joukkoliikenne, sijaintipäätäkset  ja  polttoaineiden  hinnan-
nousu 

Helmikuussa  1994  kysyttiin kotitalouksilta  

"Kuinka paljon polttoaineen  hinnan  tulisi nousta, jotta taloudessanne 
siirryttäisiin henkilöauton käytöstä joukkolilkenteen käyttöön ainakin 
osalla matkoista?" 

ja  
"Kuinka paljon polttoaineen  hinnan  tulisi nousta, jotta taloutenne 
muuttaisi lähemmäksi työpaikkoja  ja  palveluita?" 

Taulukossa  18 on  esitetty sekä poikkileikkausotoksen että paneliotoksen osal-
ta keskiarvo  ja  mediaani  kotitalouksien antamista kynnysarvoista, joilla  he  oli-
sivat valmiit tekemään ehdotetun muutoksen. 

Taulukko  18.  Polttoaineiden hinnannousun kynnysarvo (mk/1) siirtyä jouk-
koliikenteen käyttöön  tai  muuttaa asumaan lähemmäksi palve-
luja  tai  työpaikkaa 

Ehdotettu muutos Hinnannousun Hinnannousun  Vastaajien 
keskiarvo, mk/1 mediaani, mk/1  lukumäärä* 

Poikki- 	Samat Poikki- 	Samat Poikki- 	Samat 
__________________________  leikkaus 	kotital. leikkaus 	kotital. leikkaus 	kotital. 
Tekee osan matkoista  
joukkoliikenteellä  1994 3.70 3.30 3.00 3.00 338 94  
Muuttaa lähemmäksi työ- 
paikkaa  tai  palveluja  1994 5.70 4.15 5.00 5.00 90 25  

*  yli  10  mk/1 hinnannousuarvioita  ei ole huomioitu  tunnuslukuja  laskettaessa 

Siirtyminen joukkoliikenteen käyttöön ei näytä olevan helppoa vaan vaatii 
suuria hinnankorotuksia. Tässä yhteydessä  on  huomattava, että kotitaloudet 
ovat vastanneet olettaen nykyisen joukkoliikenteen tarjonnan, laadun  ja  hinta-
tason, koska edellisessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan nykyinen joukko- 
liikenteen käyttömandollisuuksia. Puolet kotitalouksista vaatisivat siirtymisen 
houkutteeksi kolme markkaa kallimman polttoaineen. Neljännes kotitalouk

-sista  reagoisi kun polttoaine maksaisi  2  markkaa enemmän  ja  kolme neljännes-
tä kun hinta olisi  5  markkaa enemmän litralta. Koska  vain 39 % kotitalouksista 

 vastasi kysymykseen, testattiin erosivatko vastaamatta jättäneet kotitaloudet 
niistä, jotka ilmoittivat kyrinysarvonsa. Kysymykseen ovat vastanneet toimi-
henkiloperheet muita useammin. Myös alueellisia eroja  on.  Joten saatuja arvo-
ja ei voida tulkita kaikkien autollisten kotitalouksien kynnysarvoiksi. 

Kotitalouksia  pyydettiin myös arvioimaan  millä  matkoilla joukkoliikenteen 
käyttö ensisijaisesti lisaantyisi,  jos  polttoaineen hinta nousisi kotitalouden esit-
tämän mäarän. Viidennes lisäisi joukkoliikenteen käyttöä tasaisesti kaikilla 
matkoilla  ja  yli kolmannes ei osannut sanoa mitä  matkoja  siirrettäisiin joukko- 
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liikenteeseen. Kuitenkaan esitetyt hinnannousun kynnysarvot eivät eroa  sen 
 mukaan,  millä matkoffia  herkimmin siinyttäisiin joukkoliikenteen käyttöön. 

Muuttopäätökseen polttoaineen hinta voisi vaikuttaa puolella kotitalouksista 
sitten kun hinta olisi  5  markkaa korkeampi kuin helmikuussa  1994. Eli  asuin-
paikan muuttoon tarvittaisiin yli kaksinkertainen polttoaineen hinta (hinta 
haastatteluhetkellä  4.32  mk11).  Tämä voi johtua muuttamiseen liittyvistä muis-
ta kustannuksista  ja  siitä ettei liikkumisen kustannukset olleet haastatteluhet-
kellä  kovin  merkittäviä muuttopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Vastanneiden 
lukumäarä  on  pieni, joten tuloksen perusteella ei voida vetää voimakkaita 
johtopäätöksiä.  

8.4  Yhteenveto 

Kotitalouksien hinnannousun kynnysarvoihin, jotka saisivat kotitaloudet teke-
mään autonkäyttöä (ajosuorite, polttoaineen kulutus) vähentäviä päätöksiä liit-
tyvät tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: 

•  polttoaineen hinta vähentäisi kotitalouden autonkäyttöä oleeffisesti 
kun hinta nousisi vähintään  2  markkaa litralta 

• lisäauton  hankinnasta luovutaan kun hinta nousee  2  markkaa  tai 
 enemmän 

•  3  markan  hinnannousu polttoaineissa saa kotitalouden ottamaan  hin-
nan  huomioon auton vaihdossa,, kulkumuodon valinnassa  ja  auton 
omistuksessa (luovutaan ns. lisäautoista) 

•  jos  polttoaineen hinta olisi  5  markkaa korkeampi niin puolet kotitalo-
uksista luopuisi autosta ja/tai muuttaisi lähemmäksi palveluja  tai 

 työpaikkaa. 

Kotitalouden mielipiteet siirtymisedellytyksistä joukkoliikenteen käyttöön ovat 
yhteydessä siihen, millaisiksi  he  kokevat nykyisten palveluiden käyttömandolli-
suudet  (Kuva  13).  Kotitalouksista,  jotka pysyisivät kaikissa oloissa auton 
käyttäjinä, puolet piti joukkoliikennepalveluita hyvinä  ja  14  %  piti palveluita 
riittävinä työ-  ja koulumatkoilla. Joukkoliikennepalveluita  hyvinä pitävistä  ko-
titalouksista  45  %  edellytti hintojen alentamista,  7  % vuorovälien tihentämistä, 

 22  %  yhdyskuntarakenteen muuttamista edellytyksenä siirtyä käyttäniäan 
joukkoliikennettä  tai  lisätä  sen  käyttöä auton kustannuksella. Tulosten mukaan 
palveluiden riittävä tarjonta tarvitsee tuekseen kilpailukykyiset hinnat, jotta 
autoffiset kotitaloudet harkitsisivat merkittävässä mäarin joukkohikenteeseen 
siirtymistä. Molemmat sekä käsitykset nykyisestä palvelutasosta että siirtymi-
sen edellytyksistä eroavat alueittain. 
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Polttoaineiden reaalihintakehitys  on  ollut vuoteen  1993  asti hyvin maltillinen, 
välillä jopa laskeva. Alueellisia eroja  on  syntynyt lähinnä polttoaineiden toiniit-
tajien  välisen  kilpailun takia. Pääkaupunkiseudulla oli vuosina  1990  ja  1991  al-
haisemmat hinnat kuin muualla maassa, mutta hintaero tässä suhteessa  on  ka-
ventunut vuosina  1993  ja  1994.  

Vuosina  1990-91  useampi kuin yksi  auto  oli  32  %:ssa talouksista.  Vuosina 
 1993-94  moniautoisuus  on  laskenut jonkin verran, vuonna  1994  helmikuussa 
 28  % talouksista  ilmoitti käytettävissä olevan monta autoa. Pääkaupunkiseu-

dulla  on  selvästi vähemmän moniautoisia talouksia kuin muualla maassa. 

Moniautoisuus  kasvaa tulojen mukaan, kun alimmassa tuloryhmässä  13-15 
 %:ssa talouksista  on  monta autoa, ylimmässa tuloiyhmässä osuus  on  yli  40  %.  

Samoin työssakayvien lukumäärä erottelee moniautoisuutta, kun kanden  tai 
 useamman työssäkäyvän talouksista moniautoisia  on  hiukan yli  40  %,  niin yh-

den työssäkäyvän talouksista neljännes  on  moniautoisia. Lapsiperheistä  muita 
suurempi  osa  on  moniautoisia.  Kun vastaaja  on 55  vuotta  tai  vanhempi, koti-
taloudessa  on  keskimääräistä harvemmin monta autoa. 

Kun tarkastellaan moniautoisuutta eri tuloryhmissä, niin vuosina  1990-9 1  ei 
alueellisia eroja ollut, mutta kandessa alimmassa tuloiyhmässä  (alle  12 000 

 mkfkk) moniautoisten  kotitalouksien osuus erosi perhetyypin  ja  työssäkäyvien 
lukumäärän mukaan, mutta vastaajan ikä ei selvästi enää erotellut kotitalouk

-sia (Taulukot  3-6).  Vuosina  1993-93  tulojen kiinnittämisestä huolimatta alu-
eelliset erot säilyivät merkitsevinä alinta tuloluokkaa lukuunottamatta. Kah-
dessa alimmassa tuloryhmässä moniautoisuus erosi perhetyypin  ja  työssäkäyvi-
en lukumäärän mukaan. Työhön osallistumisaste erottelee moniautoisuutta 
myös ylemmissä tuloiyhmissä. Vastaajan iän mukaiset erot momautoisuudessa 
näkyvät  vain  alimmassa  ja  ylimmässä tuloryhmässä. (Taulukko  7).  

Kotitalouden kokonaisajosuorite  on  pysynyt aika vakaana tarkastelujaksolla, 
 ollen  keskimäärin  25 000  kilometriä vuodessa.  Jos  kotitaloudessa  on  työsuh-

deauto,  niin kokonaissuorite  on 10000  kilometriä suurempi kuin omistusautol-
lisilla talouksilla. Suorite eroaa käytettävissä olevien autojen lukumäärän, vas-
taajan iän, kotitalouden tulojen, työssäkäyvien lukumäärän  ja perhetyypin  mu-
kaan tilastollisesti merkitsevästi  (Lute 4),  mutta ei alueellisesti eri vuosina. 
Pääkaupunkiseudulla  on  kokonaissuorite  todennäköisesti vähentynyt  1993-94, 

 kun taas muilla alueilla suonte  on  kasvanut kyseisena aikana.  

Nuorten alle  25-vuotiaiden taloudet  ajavat muita ikäryhmiä selvästi enemmän, 
vastaavasti yli  55-vuotiaiden taloudet  vähemmän. Kokonaissuorite kasvaa tu-
lojen mukaan siten, että ylinmiässä tuloryhmässä talouden ajosuorite  on 1.7 

 kertaa alimman tuloryhmässä olevien talouksien ajosuoritetta korkeampi. Ko-
titaloudet, joissa ei ole yhtään säännöllisesti työssäkäyväa, ajetaan autolla vuo-
sittain noin  15 000  kilometriä. Olisiko tämä viite siitä, että. kotitalouksien 
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välttämätön autonkäyttö  on  tätä luokkaa  ja sen  yli menevään osuuteen  on  hel-
pompi vaikuttaa  mm.  hintaohjauksella.  Yhden henkilön perheissä ajetaan  hen

-kilöautoilla  vuosittain  18 000-20 000 km.  Lapsiperheissä  ajetaan muita perhei-
tä enemmän. 

Kun tulojen aiheuttama lisäys autonkäytössä otetaan huomioon, eri tyyppisten 
perheiden välillä ei ole enää eroja. Vaikka alueeffisia eroja ei ollut löydettävis-
sä  (Lute 3)  niin huomioiden tulovaihtelu, autonkäyttö eroaa suuralueittain. 
Tuloista riippumatonta vaihtelua  on  myös työssäkäyvien lukumäärän,  ja  auton 
hallintasuhteen  ja  autojen lukumäärän mukaan. Nuoret, keski-ika.iset  ja  vanhat 
ikäluokkien autonkäyttö vaihtelee riippumatta tuloista, mutta myös tulojen 
mukaan.  Eli  tulojen kasvun vaikutus  on  eri ikäluokissa autonkäyttöön erilainen 
(arvojärjestys). 

Kotitalouksien kokonaisajosuoritteen keskimääräinen muutos  1990-9 1  ja 
 1993- 94  erosi  vain  käytettävissä olevien autojen mukaan. Kuvissa  3  ja  4 on 
 autonkäytön  muutos esitetty käytettävissä olevien autojen lukumäärän mu-

kaan. Vuonna  1991  kolmannes kotitalouksista ilmoitti autonkäyttönsä pienem-
mäksi kuin edellisenä vuonna. Yksi-  ja kaksiautoiset  kotitaloudet olivat vähen-
täneet enemmän autonkäyttöä kuin useampiautoiset. Vuonna  1994  yli  40  % 
yksiautoisista talouksista  ilmoitti vähentäneensä autonkäyttöä, kun kaksi-  ja 
useampiautoisista talouksista vähentäneitä  oli noin  15  %.  Kotitalouksien  il-
moit.tamien kokonaissuoritteiden  perusteella lyhyen ajan autonkäyttömuutok

-sun on  vaikuttanut  vain  käytettävissä olevien autojen määrä, autojen määrässä 
tapahtuneet muutokset sekä bruttotulojen muutos  periodilla  1990-1991.  

Helmikuussa  1994  kuluttajabarometrin  yhteydessä kysyttiin kotitalouksien  au
-tonkäytön vähentämisaikomuksia hypoteettisten hinnannousujen  johdosta.  Eh

-dotetut  neljä korotusta:  alle  1  mk/1,  1-2  mk/1,  2-3  mk/1  ja  3-5  mk/1  olisivat 
merkinneet  24-116  % nimelliskorotusta  hintoihin. Vähentävien kotitalouksien 
määrä kasvoi korotusehdotuksen kasvaessa  60  %:sta  95  %:iin. Vähentäniisen 

 suuruus kasvaa jonkin myös jonkin verran, mutta ei samassa suhteessa kuin 
hinnannousu. Tähän  pari  kappaletta aikomuksista eri vuosina  ja  niiden mand. 
eroista kotitalouksien välillä. 

Aikomusten  keskiarvojen  ja hinnannousuehdotuksen  avulla lasketut joustot 
osoittavat, että kotitaloudet keskimäärin reagoivat samalla tavalla erisuuruisiin 
hinnankorotuksiin. Autonkäytön jousto polttoaineen  hinnan  suhteen  on  välillä 

 -0.43  ja  -0.49.  Toisaalta mediaanivähennyksen avulla lasketut joustot vaihtele-
vat enemmän  ollen  -0.2  ja  -0.43  välillä. Tämä johtuu siitä, että mediaani ottaa 
huomioon  vain  puolet talouksista lähtien ei-vähentävistä, joten paljon vähentä-
vät jäävät kokonaan pois. Toisaalta keskiarvoon perustuva joustoarvioon voi 
hyvin suuret vähennysaikomukset vaikuttaa liikaa aiheuttaen ylöspäin harhai

-sen  (liian suuren) joustoparametrin. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa  on  ehkä 
 paras  esittää molemmat arviot  ja  niiden taustalla mandollisesti olevat virhettä 

aiheuttavat tekijät. 
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Vähennysaikomukset  erosivat vastaajan iän mukaan suurilla hinnannousuehdo-
tuksilla. Vähiten yli  2  markan  hinnannousu vaikuttaisi  35-54-vuotiaiden  talo-
uksien autonkäyttöön.  Jos  nousu olisi  3-5  mk11, eläkela.istaloudet  vähentäisivät 

 48  %  ja  nuoret  alle  25-vuotiaat  60  %.  

Taulukossa  13 on  esitetty vähennysaikomukset  ja joustot tuloryhmittäin.  Kai-
killa  hinnan korotusehdotuksilla  aikomukset ovat ylemmissä tulotyhmissä vä-
häisempiä. Ero tuloiyhmien välillä kuitenkin kapenee kun kertanousu kasvaa. 
Keskiarvo ottaa siis paremmin huomioon matalien tuloryhmien autonkäytön 
muutokset, kun taas mediaani kuvaa paremmin suurempituloisten talouksien 
autonkäytön muutoksia.  

Se,  että taloudessa  on  työsuhdeauto,  ei erotellut aikomuksia, mutta tällaiset 
taloudet jättivät vastaaniatta muita useammin. Autonkäytön mäarä  ja  vastaajan 
oma autonkäyttö ei vaikuttanut aikomuksiin. Helmikuussa  1994  löytyi viiden-
nes talouksia, jotka eivät olleet valmiita siirtämään osaa automatkoista jouk-
koliikennevälineisiin vaikka joukkoliikennettä kehitettäsiin. Tämä viidennes ai-
koi myös vähentää autonkäyttöä polttoaineiden hintojen noustessa paljon vä-
hemmän kuin muut taloudet. 

Helmikuussa  1994  kotitalouksien autonkäytön vähentymisen kynnysarvo eli 
paljonko  hinnan  pitäisi nousta oli keskimäärin  2.70  mk11. Haastatteluhetken 

 keskihinta oli  4.32  mk/1,  joten noin  45  %  hinnankorotus saisi puolet kotitalo-
uksista vähentämään autonkäyttöään. Neljännes kotitalouksista pitää  1  markan 
hinnannousua nittävänä autonkäytön vähentymiselle.  

Tarvittava polttoaineen hinnannousu erosi työssäkävijöiden lukumäärän mutta 
ei esim. bruttotulojen, perhetyypin, vastaajan iän, sukupuolen  tai  suuralueen 

 mukaan. Nämä kynnysarvot, jotka kuvaavat talouden halukkuutta maksaa  au
-tonkäytöstä  eroavat kotitalouksissa  sen  mukaan, mitkä matkat vähenisivät en-

sisijaisesti. Erot voi tulkita kuvaavan auton tarvetta  ja  mandollisuuksia vähen-
tää autonkäyttöä erityyppisissä matkoissa (korvaavat mandollisuudet). Kotita

-budet,  jotka vähentäisivät hintojen noustessa tasaisesti kaikista matkoista, 
reagoivat aikaisemmin kuin muut.  

Jos  hinta nousisi  2.50  mk/1,  puolet kotitabouksista harkitsisi lisäautojen hankin-
nasta luopumista, myös autojen vaihtamispäätöksiin polttoainekustannukset 
vaikuttavat entistä herkernmin. 

Puolet kotitalouksista ilmoittaa  3  markan hinnannousun  riittäväksi siirtämään 
osan matkoista joukkoliikenteeseen. Neljännes kotitalouksista siirtyisi osalla 
matkoista käyttämään joukkoliikennettä,  jos  polttoaineiden hinnat nousisivat  2 

 mk11.  Kysymykseen vastasivat toimihenkilöperheet muita useammin  ja  vastaus- 
prosentit erosivat myös alueellisesti. Saadut arvot eivät siksi kuvaa kaikkien 
autoffisten kotitalouksien herkkyyttä siirtyä käyttamaanosalla matkoista jouk-
koliikennettä auton sijasta. Kotitaloudet, joille joukkoliikenteen hinta  ja  palve-
lutaso vaikuttavat kulkumuotopäätöksiin, siirtyisivät jonkin verran joukkolii-
kenteen käyttöön (osalla matkoista), mutta puolelle autoffisista kotitalouksista 
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tarvitaan yli  3  markan  korotus. Lisäksi ne, jotka joko pitävät autoa välttämät-
tömänä  tai  eivät itse maksa kaikkia kustannuksia, eivät reagoi hintojen koro-
tuksiin kulkumuotoa vaihtamalla. 

Hinnannousun kynnysarvot muuttanuselle  lähemmäksi työpaikkaa  tai  palveluja 
eroavat kotitalouksien bruttotulojen mukaan. Kun hinnannousun pitäisi keski-
määrin olla  5.70  mk119 . Keskituloiset  (14 000-18 000  mk/kk)  olivat kaikista 
haluttomampia vähentämään autonkäyttöä  ja  tarvitsevat  10  markan hinnan- 
nousun.  Vain 12  %  vastasi kysymykseen, joten tuloksia ei voida pitää edus-
tavina. 

Tutkimuksen puutteita  

Aineistot  eivät edusta Suomen autollisia kotitalouksia riittävän hyvin. Jälkim-
mäisenä haastatteluvuonna  osa talouksista  (systemaattisesti) jätti joko osallis-
tumatta  koko  haastatteluun  tai  vastaamatta mielenkiinnon kohteena oleviin ky-
symyksiin. Tämä aiheuttaa jonkin verran ylöspäin harhaa  mm.  keskimääräisissä 
ajosuoritteissa.  Erityisesti vastaamatta jättäminen häiritsee autonkayton vähen-
tämisaikomuksia  ja  polttoaineen hinnannousun kynnysarvo-kysymyksiä. Esi-
merkiksi muuttamiseen tarvittava hinnannousu-kysymykseen vastasi  vain  joka 
kymmenes talous. 

Aikomukset kuvannevat kotitalouden potentiaalista muutosta ehdotetun  hin-
nannousun  seurauksena. Kysymykset  on  esitetty täysin avoimina  ja  suhteelli-
sen löysästi, joten kotitaloudet eivät ehkä ole ottaneet huomioon kaikkia  ra-
joitteita,  jotka estävät sopeutumisen (joukkoliikenneyhteydet, työpaikkojen  ja 

 palvelujen sijainti  ja  aukioloajat). Esitetyt kysymykset eri vuosina eivät otta-
neet huomioon kotitalouksien budjettirajoitetta. Varsinkin kynnysarvokysy-
myksissä olisi asia pitänyt esittää olettaen kotitalouden tulot ennallaan. 

Luotettavampi  aineisto saataisiin esim. toteuttainalla tutkimus kuten Iso-Bri-
tannian tutkimuksessa  on  tehty (MVA  1995),  jossa autoiijoita pyydettiin arvi-
oimaan myös aikomuksensa toteutumistodennäköisyys. Tulokset osoittavat, 
että ne jotka eivät muuttaisi autonkäyttöään mitenkään ovat paljon varmempia 
aikomuksen toteutumisesta (todennäköisyys keskimäärin  75-8 1  %).  

Vastaavaa tutkimusta voisi ajatella Suomessakin nyt kun tieliikenneverotuksen 
kokonaisuudistuksesta keskustellaan  ja  rakennetta aletaan hahmotella  (Lute 
6).  Tutkimus voisi olla monikansallinen mukana esim.  Suomi  (autosta riippu-
vainen), Tanska (korkean verotuksen maa), Saksa (ympäristöajattelu ei vielä 
näy verotuksessa) sekä Espanja  tai Italia  alueellisten kehityserojen takia.  

25  %  kotitalouden mielestä  3  markan  hinnannousu riittäisi  muuttopaatökseen.  Puolet koti
-talouksista  muuttaisi asuinpaikkaansa,  jos  hinta nousisi  5  mk/1  ja  75  % kotitalouksista  al-

kaisi etsiä asuntoa lähempää työpaikkaa  ja  palveluja  hinnan  noustessa  6  markkaa  tai 
 enemmän.  
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Aikomusten  ja toteutuman  välinen yhteys auton hankinta-aikomusten 
osalta 

Näyttäisi siltä, että ainakin auton vaihtamisen  tai  uuden auton myönteiset osto- 
aikomukset ovat realisoituneet aika hyvin. Marraskuussa  1990  talouksista  14 

 %  aikoi hanidda auton seuraavien  6  kuukauden aikana. Marraskuussa  1991 
 samoista kotitalouksista  10  %:lla  oli enemmän autoja käytettävissä kuin vuot-

ta aikaisemmin. Helmikuussa  1993  auton aikoi hankkia  9  % talouksistaja  hel-
mikuussa  1994  autoja oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin  8  %:ssa talouk

-sista.  

Aikomukset autonkäytön osalta ovat epävarmempia, koska niiden toteutumi-
seen vaikuttavat monet tekijät, joita vastaajat eivät välttämättä ole ottaneet 
huomioon haastattelussa. Vaikka kotitalous haluaisi vähentää autonkäyttöään, 
niin rakenteelliset, organisatoriset  ja  institutionaaliset esteet voivat estää  sen. 

 Jos  arvioi, että  25-3 5  %  aikomuksista toteutuisi (Sheskin  1991)  niin esim.  2 
 markan litrahinnan  nousun vaikutus olisi ollut  5-7  %  ja  lyhyen ajan jousto  

0.11-0.15  eli huomattavasti matalampi mitä Taulukon  12  tulokset osoittavat. 

Ulkoista validiteettia voidaan tutkia ennustamalla hypoteettisesta aineistosta 
estimoidulla mallilla todeffista käyttäytymistä  ja  verrata sitten toteutuneeseen. 
Näin olisi mandollista arvioida aikomuksiin perustuvaan muutokseen sisälty-
vän  harhan  suuruutta. Aikomukset ovat yleensä suuremmat eli ennusteet ovat 
harhaisia ylöspäin  (Ben-Akivaja Morikawa, Hirobataja  Kawakami 1990). 

On  huomattava, että sellaiset ryhmät, joiden tulot ovat keskimääräistä pienem-
mät, ovat jättäneet muita enemmän vastaamatta. Koska viimeaikaiset tutki-
mustulokset antavat viitteitä hintajouston vaihtelusta eri tuloryhmissä  ja  hinta-
jouston olevan suurempi alemmissa tuloiyhmissä, niin luottaminen tämän 
otoksen tuloksiin yksinään voi johtaa liian suuriin  hinnan  korotuksiin. Tällöin 
työttömät, opiskelijat,  osa-aikatyötä  tekevät, aiemmat toimihenkilöt' kärsivät' 
muita ryhmiä enemmän kalliimpien hintojen pakottaessa heidät oletettua suu-
rempiin vähennyksiin auton käytössään. Näin  he  joutuisivat alentamaan elinta-
soaan enemmän kuin muut, aktiiviväestön jäsenet. 

Arvioitaessa tulevaa henkilöliikenteen kehitystä, kotitalouksien käyttäytymistä 
 ja  mandollisia niihin vaikuttavia toimenpiteitä olisi laskelmissa  ja  päätöksente-

ossa otettava huomioon  mm:  
•  Eri väestöryhmien suhteellinen osuus  ja  tuleva kehitys 
•  Autojen määrä  ja hallintasuhde  sekä niihin vaikuttavien tekijöiden 

oletetut kehitysurat (erityisesti kakkosautojen hankintaan vaikuttavat 
tekijät) 

•  Polttoaineiden kulutus: kokonaiskulutus, ominaiskulutus, polttoaine- 
tyyppi 

• Henkilöautosuonte (autokohtainen suorite ykkös-,  2+-autoille, työ-
suhdeautoille, kotitalouskohtaiset suorite-erot) 

• Tuloryhmät:  koko ja  tuleva kehitys (vaikutukset autojen määrään  ja 
autonkäyttöön). 
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Tutkimuksen tulosten perusteella nayttaisi siltä, ettei Suomessa voitane muita 
maita nopeammassa tandissa nostaa polttoaineiden hintoja. Kotitalouksien  al- 
komusten  perusteella nykyiset rakenteet  ja  palvelut ovat niin autoriippuvaisia, 
että tarvitaan merkittäviä  hinnan  korotuksia ennenkuin kotitaloudet vähentäisi-
vät autonkäyttöä. Eri asia  on,  jos  pystytään luomaan erilaisten keinojen yhdis-
telmä. Keskeistä tulisi olla yhdyskuntarakenteiden  ja liikennejärjestelmien  so

-vittaminen  yhteen siten, että myös ilman autoa voidaan yleisesti hyväksytty hy-
vinvoinnin taso  ja  elämisen laatu pitää yllä. Nythän ilman autoa olevat taloudet 
ovat autollisia huonommassa asemassa lähes kaikilla inhimillisen elämän aloilla 

 (Pi.  ehkä Helsingin kaupunki).  

On  kehitettävä yhdyskunta-  ja aluerakenteita  sekä liikennejärjestelmiä siten, 
että muut kulkumuodot pystyvät kilpailemaan henkilöauton kanssa ainakin 
joillakin matkatyypeillä  ja -pituuksilla,  jonka jälkeen hinnannousun tapahtuessa 
kotitalouksilla  on  vaihtoehtoisia liikkumistapoja työ-, asiointi-, virkistys-  ja 
harrastusmatkojen  tekemiseen. Erityisesti olisi avoimin mielin mietittävä eri 
tyyppisten alueiden liikennejärjestelmiä kokonaisuutena eikä erillään muusta 
yhteiskunnasta; millainen olisi 'optimaalinen' tapa hoitaa  ja  turvata ihmisten  ja 

 tavaroiden liikkuminen siten, että liikenteen  energian  kulutus ei kasvaisi, ener-
giaintensiteetti laskisi  ja  liikenteen haitat olisivat hyväksyttävällä tasolla. 

Vaikka maaseudulla  ja harvaanasutuissa  taajamissa välttämätöntä autoliiken-
nettä syntyy asukasta kohti paljon pitkien etäisyyksien takia, niin liikenteen  ko-
konaishaitat  jäävät vähäisiksi liikennemäärien ollessa pieniä. Kaupunkiseudut 
pystyvät paremmin tarjoamaan monipuoliset joukkoliikennepalvelut järkevin 
kustannuksin. Normiohjauksella pitää velvoittaa kaavoituksesta  ja  rakentami-
sesta vastaavat tahot ottamaan huomioon alueiden kehittämisessä liikenteelli

-set  ja ympäristölliset  kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet entistä parem-
min. Joukkoliikenteen mandoifisuudet kilpailla kaupunkiseuduillakaan ei ole 
mandollista jollei keskuskaupunkia ympäröivät kehyskunnat muodosta riittä-
vän  tiheitä taajamia, joista  on  mandollista rakentaa riittävän hyvätasoinen  pal

-veiuverkosto  niiden  ja keskuskaupungin  välille. Tietyille väestöryhmille kuten 
lapsille, vanhuksille  ja vammaisille  pitää kehittää edullisia  ja heippokäyttöisiä 
kulkumandollisuuksia,  jotka täyttävät yhteiskunnan asettamat tavoitteet. 

Tutkimuksen tuloksia puutteista huolimatta voinee hyödyntää tutkittaessa liik-
kumisen hintaa nostavien ohjauskeinojen vaikutuksia kotitalouksien auton 
omistukseen  ja autonkäyttöön.  Koska tulokset eivät kaikilta osin edusta kaik-
kia autoffisia talouksia, niiden perusteella ei pidä tehdä liian suorasukaisia pää-
telmiä autollisten kotitalouksien hintajäykkyydestä. Tutkimus osoittaa kuiten-
kin selvästi, että kotitalouksien autonkäyttöön vaikuttaa tekijöitä, jotka pitäisi 
suunnittelussa  ja  päätöksenteossa ottaa huomioon. Keskiarvojen takana  on  eri 
väestöryhmien  ja  eri alueiden välistä auton omistuksen  ja  käytön vaihtelua, 
jonka jättäminen huomiotta aiheuttaa mandollisesti tuntuvia hyvinvointitappi-
oita yhteiskunnalle. 
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Käytettävissa  olevien autojen mäarä  ja hallintamuoto  on  otettava huomioon 
tarkasteltaessa kotitalouksien autonkäytön muutoksia polttoaineiden hintojen 
noustessa. Kotitalouden tulot, mutta myös auton tarvetta lisaavät tekijät kuten 
työhön osallistumisaste, perherakenne, ikä mä.arittelevät kuinka monta  ja  mil-
laista autoa kotitaloudessa onja kuinka paljon autoilla ajetaan vuosittain. 
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LIITE  1  

Kuluttaiahintaindeksin  arvot  11/90, 11/91, 2/93, 2/94  
Pääkaup. 

 seutu  
Muu Etelä- 

Suomi 
Väli- 

Suomi 
Pohjois-  
Suomi  

Kokonais- 
indeksi  

Ketjutuskerroin  1.2519  
Marraskuu  1990 (1985'100) 129.7 129.7 127.8 128.5 129.1  
Marraskuu  1990 (1990=100) 103.6 103.6 102.0 102.4 102.0  
Marraskuu  1991 105.5 105.0 104.6 105.2 105.0  
Helmikuu  1993 109.8 109.3 109.0 110.3 109.5  
Helmikuu  1994 110.1 109.7 109.3 110.3 109.7  

Pääkaupunkiseutu (=  Helsinki,  Espoo, Kauniainen), Muu Etelä -Suomi  (=  muu Uusimaa, Turku/Pori, Häme, Ky-
mi,  Ahvenanmaa).  Väli-Suomi  (=  Keski-Suomi, Vaasa,  Kuopio, Mikkeli,  P-Karjala) Pohjois-Suomi  ('  Oulu, 

 Lappi). 

Bensiinin (lyljytön  95E)  nimellisetja  reaaliset hinnat marraskuussa  1990  ja  1991  sekä 
reaalimuutokset  1990-1991  

Pääkaupunki seutu Muu Etelä-Suomi  Väli-Suomi  Pohjois-Suomi  
______________  1990 	1991 1990 	1991 1990 	1991 1990 	1991  
Nimelimen  3.88 3.93 4.04 4.08 4.07 4.08 4.10 4.08  
Reaalihinta  3.80 3.74 3.96 3.89 3.99 3.89 4.02 3.89  
Reaalimuutos  -1.6 -1.8 -2.5 -3.2  

Lähteet: Kulunajahintatilasto Helmikuu  1993, 1994;  Tilastokatsauksia  1994:11.  Tilastokeskus,  Helsinki.  

Helmikuu  1993  ja  1994  lyijyttömän  bensiinin  95E  nimellisetja reaalihinnat lääneittäin 

Alue/Lääni  
__________________________ 

1993 
Nimell. 

1994 
Nimell.  

1993 
Reaalinen 

1994  
Reaalinen 

Reaali- 
muutos,  % 

Pääkaupunkiseutu  4.72 4.30 4.299 3.906 -9.1  
Muu Uudenmaan lääni  4.72 4.30 4.3 18 3.920 -9.2  
TurunjaPorinlääni  4.69 4.28 4.291 3.902 -9.1  
Hämeen lääni  4.65 4.26 4.254 3.883 -8.7  
Kymen lääni  4.57 4.44 4.181 4.047 -3.2  
Mikkelin lääni  4.62 4.37 4.239 3.998 -5.7  
Pohjois-Karjalan lääni  4.51 4.45 4.138 4.071 -1.6  
Kuopion lääni  4.52 4.43 4.147 4.053 -2.3  
Keski-Suomen lääni  4.63 4.40 4.248 4.026 -5.2  
Vaasan laam  4.73 4.47 4.339 4.090 -5.7  
Oulun lääni  4.70 4.41 4.261 3.998 -6.2 
Lapin  lääni  4.72 4.55 4.279 4.125 -5.0 
Ahvenanmaa 5.40 4.79 4.941 4.366 -11.2  

Lähde: Kuluttajahintatilasto Helmikuu  1993, 1994;  Tilastokatsauksia  1994:11.  Tilastokeskus.  Helsinki  

Esitetyt hinnankorotukset kotitalouden auronkäytön vähentämiseksi 

Haastatteluajankohta Nousuesitys  Lähtöhinta 

Marraskuu 	1990 55  p/l  395  p/i;  31 . 11 . 90*  
Marraskuu 	1991 100  p/i  409  p/1;3l.11.9l  
Helmikuu 	1993  6Op/l 405p/l;3l.l2.92  
Helmikuu 	1994 <100  p/l  432  p/i;  15.02.94  

* Lähtöhintoina  on  käytetty tässä esimerkkilaskelmassa Öljyalan keskusliiton kuluttajahintaseurannasta lyijyttö
-män  95E  bensiinin hintoja, joka perustuu keskimaara.isiin hintoihin  koko  maassa. Marraskuun  1990  osalta  on 

 käytetty hinnannousuesityksenä  55  penniä  ja lähtöhintana  marraskuun lopun hintaa, jolloin  jo  Persianlanden  so-
dan  aiheuttama hintojen nousu oli loppunut  ja  hintojen lasku alkanut. 



LHTE  2 

Useampiautoisten  osuus  (%) autollisista /wtitalou/csista  eri  taustatekijöiden  ryhmissä, 
 poikkileikkausotokset  

1990 1991 1993 1994  
>  yksi  auto  >  yksi  auto  >  yksi  auto  >  yksi  auto  

Otoskoko  1 831 1 541 952 864  

Yhteensä  32.5 32.2 30.1 28.4  
Alue: 
-pääkaupunki  27 27 21 14  
-muu Etelä-Suomi 34 33 31 29  
-Väli-Suomi 35 36 32 34  
-  Pohjois -Suomi 27 29 34 29  
Kotitalouden tulot  (mk/kk):  
Alle  8 000 15 16 13 13 

8001-12000 26 23 27 23 
12001-14000 32 32 33 26 
14001-18000 37 38 32 36 
18 001  jayli  48 44 46 41  
Työssäkäyvien lukumäärä:  
-eiyhtään  13 17 11 8  
-  yksi  24 26 24 23  
-kaksi  tai  useampi  41 41 43 41  
Perhetyyppi: 
-  yhden henkilön perhe  4 6 3 3  
- aikuisperhe  31 30 30 28  
-  lapsiperhe,  alle  7 v. 32 34 29 25  
-  lapsiperhe,  7-14 v. 39 41 45 40  
-lapsiperhe,  15-17v. 51 43 47 44  
-  lapsiperhe, eri-ik. lapsia  43 41 34 34  
Vastaajan ikä:  
-18-24 31 42 39 29 
-25-34 24 29 28 32 
-35-44 23 37 33 30 
-45-54 20 37 38 33 
-55-64 17 23 20 19 
-65- 4 7 4 18  

* kotitalouksia,  joissa kolme  tai  useampi työssäkävijä  vain 30 (1993)  ja  34 (1994).  

Testaukseen  on  käytetty Chii-neliö -testisuureeseen liittyviä  p-arvoja (Kruskal-Wallis H)  useamman riippunmat
-toman  otoksen testissä. Kriittinen merkitsevyystaso  on .05.  Useampiautoisuus  eroaa esitettyjen tekijöiden eri 

luokissa paitsi vuonna  1993  alueellisesti,  p  =  .06.  



LUTE 3  

Kotitalouden autonkayttö (koknaisajosuorite) vuodessa taustatekijöittäin, 
poikkileikkausaineis  tot  

Marras  1990  Marras  1991  Helmi  1993  Helmi  1994  

Kokonaisajosuorite km/v  26 165 26 295 24 930 26 170 
Työsuhdeauto  
-ei  25420 25205 24160 25425 
-on 35250 37560 37460 39833  
Käytettävissä olevat autot  
-1 auto 20210 20340 20 115 20 080 
-  2  autoa  36 075 37 820 36 145 39 390 
-3+autoa  52910 50390 42290 57690  
Vastaajan ikä  
-18-24 35520 37070 30800 29540 
-  25  -  34 27 300 26 760 27 300 29 570 
-35-44 26625 27895 26100 26890 
-45-54 28020 25665 25680 29480 
-55-64 17260 18265 17970 19230 
-65- 11165 13515 16970 12275  
Kotitalouden tulot mk/kk  
-I 	( 	- 	8000) 19585 19815 18215 19185 
-11(8001-12000) 23510 23305 24500 26755 
-ffl(12  001-14000) 29370 26950 25000 26840 
-IV(14001 -18000) 27710 28870 25000 26430 
-v (18001- 	) 32950 32465 32080 32440 
Tyossakayvien  lukumäärä 
-ei yhtään  14950 19045 16755 17070  
-yksi  24590 24920 24225 25265  
-kaksi  27000 28410 27575 29855 
-kolmetaiuseampi  44080 41125 41760 39365  
Alue 
- pääkaupunkiseutu  24 570 25 220 23 855 22 390 
-  Muu Etelä-Suomi 25 780 25 895 24 955 25 740 
-Väli-Suomi 26855 27760 23915 27475 
-  Pohjois-Suomi 27 770 25 610 28 445 28 892  
Kotitalouden tyyppi ** 
-yksinasuva  18620 20335 19345 19830  
-yksinhuoltaja  18520 18740 15600 17470 
-aikuisperhe  25505 25320 24280 24565 
-lapsiperhe,alle7v.  27630 26230 26315 27180 
-lapsiperhe,7-14v. 26165 30260 28525 31340 
-lapsiperhe,15 -17v. 33010 31475 28665 34980 
-  lapsiperhe, eri ikäisiä lapsia  30 220 28 995 27 005 27 920 

Otoskoko,  kok.  1 813 1 541 952 864  
-validi  otos  1523 1328 758 756  
-puutt.  tietoja  sis.  havainnot  290 213 194 108  

merkitsevä  0.1 %  tasolla, ** merkitsevä  1 %  tasolla, * merkitsevä  5  %  tasolla 



LHTE  4  

Kotitalouksien keskimääräinen autokohtainen ajosuorite vuodessa taustatekijöittäin 
vuosina  1990  -  1994  

Marraskuu Marraskuu Helmikuu Helmikuu  
1990 1991 1993 1994  

_______________________  19445 19775 19380 19920  
Työsuhdeauto **  p  =  0.053 *  
-ei  19210 19380 19135 19665 
-on 22255 23905 23310 24665  
Käytettävissä olevat autot ** * * 
-lauto  20210 20340 20115 20080 
-2  autoa  18040 18910 18075 19695  
-  3 +  autoa  16 730 16 070 13 955 18 440  
Vastaajan ikä *** *** ***  
-18-24 24875 26110 22710 22310 
-25-34 20955 21405 21675 22455 
-35-44 19910 20585 19905 21010 
-45-54 18930 18360 18395 20945 
-  55  -  64 14 525 14 090 15 505 15 665 
-65- 10300 12275 16875 10030!  
Kotitalouden tulot mk/kk * *  
-I 	( 	- 	8000) 16805 16750 16735 17400 
-11(8001-12000) 18580 19520 19945 21040 
-111(12001-14000) 22340 21005 19535 20550 
-P1(14 001-18000) 20190 20890 19260 20100 
-v (18001- 	) 21905 22550 21695 21495  
Työssäkäyvien lukumäärä *** * * ** 
-eiyhtään  13915 15675 15830 16240  
-yksi  20210 19815 20380 20330  
-kaksi  20100 21050 19715 21290 
-kolmetai  useampi  20415 20985 22110 19635 
Perhetyyppi * 
-yhdenhiönperhe  18010 19490 18840 19500 
-yksinhuoltajaperhe  16855 18740 15600 17470 
-aikuisperhe  18790 18880 18810 18485 
-  lapsiperhe,  alle  7 v. 21 560 20 160 21 650 22 205 
-lapsiperhe,7-14v. 18745 21205 18430 21300 
-  lapsiperhe,  15-17 v. 21 575 20 745 18 460 22 000 
-  lapsiperhe, eri ikäisiä lapsia  20 735 21 070 20 885 21130  
Alue * 
-Pää.kaupunkiseutu  19710 19320 19780 19665 
-  Muu Etelä-Suomi 18 895 19 585 19 120 19 765 
-Väli-Suomi 19000 20220 18380 19665 
-  Pohjois-Suomi 22 190 19 960 22 170 21 375 
Koko otos/validi  otos  1 837/ 1 523 1 541/1 328 952/758 864/756 

***  merkitsevä  0.1  %  tasolla, ** merkitsevä  1 %  tasolla, * merkitsevä  5  %  tasolla 



LillE  5  

Taulukko  1 Autonkäytön  ta auto/en  lukumäärän muutokset  1990 - 1991;  samat kotitaloudet  
1990-1991  

Autojen lukumäärän muutos Autoja Ei muutosta Autoja Yhteensä Yhteensä 
vähemmän enemmän 

Autonkäytön  muutos % % % %  N  
Autonkäyttö  vähentynyt  6 26 2 34 146  
Ei muutosta  1 21 1 24 97  
Autonkäyttö  kasvanut  2 33 6 41 177  
Yhteensä,%  10 80 10  
Otoskoko  42 337 41  _________  420  

Taulukko  2 Autonkäytön  ja auto/en  lukumäärän muutokset  1993 - 1994;  samat kotitaloudet  
1993-1994  

Autojen lukumäärän muutos Autoja Ei muutosta Autoja Yhteensä Yhteensä 
vähemmän enemmän 

Autonkäytön  muutos % % __________ %  N  
Autonkäyttö  vähentynyt  9 27 1 37 71  
Ei muutosta  1 22 1 24 45  
Autonkävttö  kasvanut  4 30 7 41 78  
Yhteensä,%  13 78 8  
Otoskoko  26 152 16  __________  194  

Taulukko  3 Autonkäytönja  tulojen muutokset  1990 - 1991;  samat kotitaloudet  
1990-1991  

Tuloluokmi  muutos Tulot Ei muutosta Tulot Yhteensä Yhteensä 
___________________________  pienemmät __________  suuremmat __________ __________ 
Autonkäytön  muutos _________ % % %  N  
Autonkäyttö  vähentynyt  15 6 14 35 120  
Ei muutosta  7 8 8 23 78  
Autonkäyttö  kasvanut  10 12 20 42 143  
Yhteensä,  %  32 25 43  
Otoskoko  110 85 146  _________  341  

Taulukko  4 Autonkiiytön  ja tulo/en  muutokset  1993 - 1994;  samat kotitaloudet  
1993-1994  

Tuloluokan  muutos Tulot Ei muutosta Tulot Yhteensä Yhteensä 
___________________________  pienemmät __________  suuremmat 
Autonkäytön  muutos _______ % _______ %  N  
Autonkäyttö  vähentynyt  15 13 10 38 62  
Ei muutosta  10 10 4 24 38  
Autonkäyttö  kasvanut  11 13 15 39 66  
Yhteensä,  %  36 36 28  
Otoskoko  59 60 47  _________  166  



LillE  6  

JATKOTUTKIM1JSEHDOTUS  

Bensiinin hinta liikenteen kysynnän  ohjauskeinona - autoiijoiden hintajoustot  (Fuel Prices 
and Car  Taxaton  Survey of Car Drivers. The Computer Aided Personal Interviews. (1996  - 

 1997).  

Tausta  ja  tavoitteet 

Tekijän oheinen tutkimus Polttoaineiden hinta  ja  kotitalouksien auton käyttö' kuten myös 
Sullströmin  (1995)  tutkimus liikenteen hinta-  ja tulojoustoista  osoittavat, että kotitaloudet eivät 
suinkaan reagoi samalla tavalla liikkumisen kustannusten nousuun. Auton hankinta-  ja  omistus- 
päätöksiin vaikuttavat tulot eri tavalla autottomissa  ja autollisissa talouksissa (Sullström  1995). 

 Toisaalta moniautoisuus näyttäisi olevan tuloista riippumatta välttämätöntä eri perheen elinvai-
heissa sekä työmarkkinoille osallistumiseksi vaikka tuloja  on  vähän. Myös alueelliset erot autois-
tumisessa ovat selkeästi havaittavissa. (Kpl  5.4, 5.5).  

Kotitalouksien aikomukset vähentää autonkäyttöä polttoaineen  hinnan  noustessa eroavat selvästi 
eri tuloryhmissä. Aikomukset eivät kuitenkaan eronneet kotitalouden ominaisuuksien mukaan eri 
tuloryhmissä. Kysyttäessä riittävää hinnannousua, joka saisi kotitalouden muuttamaan autonkayt-
töään, vastaajan ikä näytti olevan  paras  havaittujen erojen selittäjä. 

Tielaitoksen  auton käytön  ja  polttoaineen  hinnan  yhteyksiä selvittävät haastattelut  1990-1994  ei-
vät pysty vastaamaan kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin. Suurin ongelma  on,  että otoksessa olevis-
ta kotitalouksista puolet  tai  enemmän  on  jättänyt vastaamatta ns. avoimiin kysymyksiin. Tällöin 
emme tiedä, mitä vastaamatta jättäneet kotitaloudet tekisivät. Koska osittain nämä kotitaloudet 
eroavat taustaltaan vastanneista, emme voi yleistää kaikkia tuloksia koskemaan kaikkia autollisia 
kotitalouksia. Toinen ongelma  on  saada kysymyksen  ja  vastaajan todellisuus vastaamaan toisiaan 
siten, että kotitalous vastaa tutkijan suunnittelemaan kysymykseen. Myös halukkuus vastata  ja 

 paneutuminen asiaan voi kärsiä pitkähkössä puhelinhaastattelussa. 

Toinen perustelu jatkotutkimuksen tekemiseksi  on  kansainvälinen keskustelu  ja  esitykset fossuilis
-ten  polttoaineiden jatkuvasta suurehkosta hinnannoususta pitkällä aikavälillä. OECD:n työryhmä 

esitti  n. 7  % reaalinousua  bensiinin hintaan  10  vuoden aikana  (OECD 1994)  riittäväksi pienentä-
mään ilmastomuutoksen riskiä  (CO2-päästöt).  Koko  Euroopan tasolla yhteistä poliittista hyväk-
syntää hintojen korotuksille ei ole lähinnä kilpailukykyyn liittyvistä syistä.  On  myös esitetty, että 
ympäristöpolitiikaltaan edistyksellisemmät maat kuten Pohjoismaat, Hollanti  ja  Saksa tekisivät 
yksipuolisia päätöksiä  veron  käyttöön otosta antaen näin muille maille esimerkin. 

Koska kansainvälisesti  on  voimakas keskustelu meneillään hiilidioksidiveron tarpeellisuudesta  ja 
 tasosta sekä toteuttamistavoista, lienee Suomen kannalta edullista pyrkiä selvittämään nousevien 

polttoaineiden hintojen vaikutuksia autoilijoiden käyttäytymiseen. Matalan  ja  korkean hintatason 
vallitessa arvioidut (estimoidut) joustot eivät välttämättä ole samoja,  sillä  on  esitetty ajatuksia ky-
synnän herkkyyden olevan riippuvainen hintatasosta lähtötilanteessa.  Jos  näin  on,  nykyisten jous-
toarvioiden (yleensä lyhyen ajan joustoja) käyttäminen pitkän aikavälin kysyntämuutosten arvioi-
miseen tuottaa väärät johtopäätökset. 



Iso-Britannian liikennemimsteriö  on  teettänyt haastattelututkimuksen  n. 800 autoilijalle (MYA 
1995),  jossa selvitetään autoilijoiden sopeutumista kolmessa polttoaineiden hinnannoususkenaari-
ossa. Korkeamman polttoaineen  hinnan  aiheuttamat lisäkustannukset  on  mandollista välttää ko-
konaan  tai  osittain: 

•  vähentämällä henkilöauton käyttöä siirtämällä osan matkoista joukkoliikenteeseen  tai käve-
lyyn,  pyöräilyyn; tietoliikennepalveluiden käyttöön 

•  jättää tekemättä  osa  matkoista 
•  tehostamalla henkilöauton käyttöä joko yhdistelemäilä  matkoja  tai taloudellisemman ajotavan 

 johdosta 
•  vähentää kustannusten nousupainetta alentamalla autojen ylläpitokustannuksia kuten vakuu-

tus-  ja koijauskustannuksia  (ml.  huolto) 
•  autojen omistuksessa voi tapahtua myös muutoksia energiatehokkaampiin malleihin, pienem

-pun  autoihin. Autojen määrä kotitaloudessa voi vähentyä. 
•  muuttaa asuin-  (tai  työ-) paikkaa 
•  olla tekemättä mitään muutoksia auton käyttötavoissa (kustannusten nousu vähentää muuta 

kulutusta). 

Lyhyen ajan vaikutukset  (1  vuosi) jäävät pieniksi  ja  kohdistuvat helposti tehtäviin muutoksiin au-
ton käytössä. Autoilija etsii alennuksia antavat huoltoasemat (nyt), kiinnittää hiukan enemmän 
huomiota ajotapoihinsa, jättää joitakin ns. turhia  matkoja  pois. Autoilija tarvitsee aikaa huoma-
takseen hinnannousun kokonaisvaikutuksen esim. vuositasolla. Toisaalta päätöksenteko asuin-  ja 

 työpaikan sekä auton omistuksen osalta vaatii aikaa  ja  mandollisesti rahallisia kustannuksia.  Eli 
transaktiokustannukset  ovat lyhyellä aikavälillä liian korkeat, jotta käyttäytymistä muutettaisiin. 
Pitemmällä aikavälillä muutoksen kustannukset jäävät  alle sen  kustannusten nousun joka seuraa 
jollei käyttäytymistä muuteta.  Jos  tutkitaan  vain  lyhyen ajan muutoksia  ja politiikkapäätökset teh-
däan  niiden pohjalta, lopputuloksena voi olla liian voimakas reaktio  ja  siitä johtuvat 
hyvinvointitappiot. 

Keskeinen tekijä hintamekanismin käytössä  on,  että  hinnan  korotusten (ohjausvä.lineenä) tulisi ol-
la pysyviä  ja  ennakoitavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että  verot ja  niiden nousuvauhtiin sitoudutaan 
pitemmällä aikavälillä. Tällöin sekä tuottajat että kuluttajat tietävät millaisia polttoaineiden hinnat 
tulevat olemaan  ja  voivat alkaa sopeuttaa tuotantoaan  ja  kulutustaan muutokseen. Tällöin myös 
lyhyen aikavälin haittavaikutukset voivat jäädä pienemmäksi. (Chilchilnisky  1993). 

Eli  tutkimus pyrkisi vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

Miten autoilijat muuttavat auton käyttöä  ja  sitä kautta polttoaineen kysyntää, 
kun polttoaineen hinta pitkällä aikavälillä nousee vuosittain (reaalinen  hinnan-
nousu, tiedetään etukäteen)? 

Miten autoilijat muuttavat autojen hankintaa, auton käyttöä, polttoaineen ky-
syntää, kun autojen hankinnan verotus alenee  ja  polttoaineen hinta nousee 
vuosittain huomattavasti (reaalisesti)? 

Tutkimuksen tavoitteena olisi arvioida  ja  selvittää autoilijoiden todennäköiset sopeutumiskeinot 
 ja  siten muutokset auton käytössä (omistuksessa)  jos  polttoaineen  hinnan  kehitys tiedettäisiin etu-

käteen pitemmällä ajalla. Vuosittain tapahtuisi samansuuruinen reaalinen hinnannousu esim. vii-
den vuoden ajan. Vastaajia (autoilijoita) pyydetään antamaan oman matkaviikkonsa perusteella 

 ensin  mandolliset  ja kustannustietojen  jälkeen todennäköiset muutokset auton käytössään. Muu-
tosarviot saadaan raha-  ja kilometrimääräisinä  kustakin mandollisesta sopeutumiskeinosta.  Koko-
naismuutokset  lasketaan yli käytettyjen keinojen, paljonko auton käyttö vähenee  ja  polttoaineen 
kulutus pienenee. 



Tutkimusmenetelmä  on  monivaiheinen  ja  antaa konkreettisen kuvan autoiij  alle  hänen liikkumi-
sestaan nyt  ja  mandollisista sopeutumiskeinoista kun auton käytön kustannukset kasvavat huo-
mattavasti,  mm.: 

1. Mandollinen kustannussaastö, johon autoilija(t) voivat päästä valitsemiensa sopeutumiskeino-
jen avulla, kun polttoaineiden hinnat nousevat  tai  auton omistuksen  ja  käytön verotusrakenne 
muuttuu?.  

2. Ajokilometrien  vähennys niiden sopeutumiskeinojen osalta, jotka muuttavat joko  matkan  pi-
tuutta  tai  matkoja  jää  pois.  

3. Jokaisen sopeutumistavan todennäköisyys, jolloin voidaan painottaa muutoksia niiden toden-
näköisyyksillä  ja  näin päästään lähemmäksi ttodellista' muutosta.  

4. Muutosten perusteella voidaan laskea auton käytön herkkyys (jousto) polttoaineen hinnannou-
sulle  ja  autojen  hinnan alentumiselle.  

5. Samoin auton hankinnan jousto polttoaineen hinnannousulle  tai  auton  hinnan alentumiselle 
 (toinen skenaariokokonaisuus).  

6. Polttoainekustannusten  ja  auton keskimäaräisen kulutuksen avulla voidaan laskea autoilijoiden 
muutosaikomusten vaikutukset polttoaineen kulutukseen. 

Tulosten hyödyntäminen 

Eri tahot, jotka vastaavat liikennepolitiikan valmistelusta  ja  päätöksenteosta, infrastruktuurin  ra-
kentaniisesta ja  kehittämisestä sekä tulevaisuuteen varautumisesta, tarvitsevat tietoa pitkän aika-
välin mandollisista kehityspoluista auton käytön kustannuksissa. Tietoja tarvitsevat  mm.  tielaitos 
arvioidakseen  autokannan  ja  eri liikennemuotojen kehitystä sekä kehittääkseen liikenteen  ja  maan-
käytön suunnittelua.  Valtio  tarvitsee mandollisimman oikeita muutosarvioita verotuksen suunnit-
teluun  ja verotuottojen  arviointiin. Ympäristöministeriö voi käyttää tuloksia arvioidakseen liiken-
teen ympäristöhaittojen kehitystä korkean hintapolitiikan vallitessa, liikenneministeriö suunnitte-
luun kuten myös kauppa-  ja  teollisuusministeriö. Myös autojen  ja  polttoaineiden valmistajat  ja 

 myyjät tarvitsevat tietoja mandollisista (todennäköisistä) muutossuunnista autoilijoiden auton 
kayttötavoissa  jos  polttoaineen hinta nousee huomattavasti ja/tai verotuksen rakenne muuttuu au-
ton hankinnasta auton käyttöön. 

Tuloksista saadaan tietoa myös, miten autoilijat näkevät joukkoliikenteen mandollisena keinona 
välttää kohoavat polttoainekustannukset. Englantilaisten tutkimuksessa oli kysytty lopuksi, mitä 
vaikuttaisi autoilijan antamuin muutosarvoihin,  jos joukkoliikenteen palvelutasoa  olisi parannettu? 



Esimerkki tutkimuksen kulusta korkean polttoaineen  hintaskenaariossa (MYA  1995) 

I Autonkäyttö-moduli  

Matkapaiväkiija,  autojen tiedot 
Auton käytön kustannukset natkapäivakujan  viikolta 

Toistetaan tastalähtien 
jokainen skenaario 

Vastaajalle  esitetään  1. skenaarioja  siihen liittyvät oletukset 
Alustava kustannusarviointi 
Lisäkustannukset,  jos  vastaaja ei muuta liikkumistaan 
Todetaan 'mandolliset' muutokset 

- vastaajalle  lista  mandollisuuksista 
-  vastaaja valitsee mandolliset 

Yhteys auton omistusmoduliin 
Tutkitaan erikseen jokainen mandollinen muutos 

- polttoaine(lisäkustannukset) 
-  muut kustannuksetfhyödyt 

Toistetaan seuraava skenaario  
Tiedostettu päätös: mitkä mandollisuudet ovat todennäköisiä 

-  otettu huomioon kustannukset  ja  muut seuraukset 
-  jokaisen vaihtoehdon todennäköisyys (skaala  1-4) 

 Tuotos - muutostieto jokaiseen skenaanoon 
-  tieto  matkojen  maaran muutoksesta 
-  tieto autojen määrän muutoksesta 
-  autojen ominaisuuksien muutokset  

H  Autojen  ominaisuusmoduli  

Mitä olisit tehnyt? 
a) Harkitsisit  nykyisen autosi pitämistä? 

Hanldntahinta:_______ 
Tyyppikulutus:  
Vakuutus:________ 
Polttoaine, mk 	Mikko  

b) Harkitsisit 'päivittäinistä'  autosi uudempaan mutta samaan malliin? 
Hankintahinta:________ 
Tyyppikulutus:  
Vakuutus:________ 
Polttoaine, mk 	/viikko 

Uudempi sama malli merkitsee parantunutta polttoainetnloutta (alhaisempi kulutus km/i), mutta samalla merkit-
see korkeampaa ostohintaa.  

c) Harkitsisit vaihtanusta  pienempään saman vuoden malliin? 
Hankintahinta:________ 
Tpikulutus:  
Vakuutus:________ 
Polttoaine, mk 	Mikko 

Parempi saman vuoden malli merkitsee alentuneita polttoainekustannuksia, aiempaa hankinta-  ja  liisaushintaa, 
 joskus alempia muita kayttökustannuksia.  

d) Vaihtaisit dieselautoon?  
Hankintahinta:________ 
Tyyppiarvo:  
Vakuutus:_____ 
Polttoaine, mkMikko  

tai 
e) Siirtyä moottoripyörään  tai mopediin? 
f) Luopua tastaautosta? 

Todennäköisyys vaihtaa autoa  tai  luopua autosta  _______ 



Englantilaisessa tutkimuksessa oli viiden vuoden tarkasteluperiodi, vaikka kokonaiskorotus oli 
alunpeiin ajateltu tapahtuvan pitemmällä aikavälillä. Kuluttajien  on  vaikea tehdä arvioita käyttäy-
tymisestään  kovin  pitkälle tulevaisuuteen, mutta vaikutusviiveiden takia tarkastelussa olisi oltava 
useampi vuosi. Kuhunkin skenaarioon pyydetäan vastaamaan  1.  vuoden jälkeen.  Jos  autoilija 
muuttaa käyttäytymistään, seuraava arvio pyydetään antamaan viiden vuoden päässä olevassa ti-
lanteessa (hinta  on 1.5, 2  ja  3-kertainen lähtötilanteeseen  verrattuna).  Jos  autoilija ei katso voi-
vansa muuttaa ensimmäisen vuoden jälkeen ilikkumistaan ollenkaan, seuraava vaste häntä pyyde-
tään antamaan  3  vuoden jälkeen  ja  viidennen vuoden jälkeen. Jokaiselta autoulij alta saadaan aina-
kin yksi muutosarvio jokaiseen skenaarioon. 

Vaikka ehdotettu tutkimus perustuu autoilijoiden esittämiin muutosaikomuksiin auton käytös-
säan, tutkimusmenetelmä pienentää mandollisten virhelähteiden vaikutusta. Näin saadaan luotet-
tavampia (todennäköisempiä) arvioita tulevaisuudesta. Erityisesti  on  kiinnitetty huomiota autoli

-jan  oman todellisuuden  ja valintatilanteiden  läheiseen yhteyteen. Tällöin vaihtoehtojen vertailu  ja 
 valinta  on  helpompi kuin yleisluonteisessa avoimessa kysymyksessä. Esimerkiksi kysymys paljon-

ko vähentäisit vuosittaista autonkäyttöä polttoaineen maksaessa pysyvästi  2  mk enemmän voi 
tuottaa vaikeuksia monella tapaa? 
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