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TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksen tavoitteena  on  kuvata liikenteen  ja  tieverkon tuottamaa hyötyä 
ihmisten päivittäisissä toiminnoissa. Aihetta  on  lähestytty monelta eri tahol-
ta sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. 

Tutkimuksessa  on  käsitelty kirjallisuustarkasteluna ihmisten päivittäisten 
toimintojen mallintamista. Tällainen mallintaminen näyttää olevan vaikea 
tehtävä. Sekä  teorian  muodostus että käyttökelpoisen  datan  hankkiminen 
tuottaa vaikeuksia. Kuitenkin kehitteillä olevista malleista voidaan  jo  lähi-
vuosina odottaa selvää hyötyä lähinnä säännöllisesti toistuviin toimintoihin 
liittyvien  matkojen  ennustamisessa. 

Ihmisten päivittäiset toiminnat ovat pohjimmiltaan samat kautta aikakausien 
- kivikaudelta nykyaikaan saakka. Liikenne yhdessä tiedonvälityksen  ja 

 kaupan kanssa  on  aina muodostanut keskeisen välittävän toiminnan. Tär-
kein  piste,  johan matkat suuntautuvat,  on  koti. Suomalaisilla  an  tässä suh-
teessa vielä ama erityispiirteensä, kun suurella osalla varsinaisen  kodin  li-
säksi  on  vielä viikonloppukotina kesämökki. 

Lapsiperheen vanhempi viettää kotonaan yli kaksi kolmasosaa  ja  yksinäi-
nen henkilökin runsaat puolet ajastaan. Henkeä kanden lasketuilla matka-
kuluilla ei näiden ryhmien välillä ole kokonaismäärässä eroa, mutta suunta-
tumisessa siten, että yksinäisellä vapaa-ajan matkoihin kuluu eniten rahaa 

 ja perheellisellä työmatkoihin.  

Ihmisten päivittäiseen matkustamiseen käyttämä aika vaihtelee laajoissa 
rajoissa, vaikka keskimääräinen aika pysyttelee runsaassa tunnissa. Maa- 
liikenneyhteyksien kehittyminen  an  laajentanut päivittäistä reviiriä aina sato-
jen kilometrien millaiseksi. Käytännössä maaliikenneyhteyksiä käyttävien 
henkilöiden keskimääräinen päivittäinen matkanopeus  on  jäänyt välille  5-90 
km/h.  Vasta lentoliikenteen käyttö nostaa päivittäisen matkanopeuden tätä 
korkeammalle. 

Tarkasteltaessa suomalaisten matkustamista historiallisesta näkökulmasta 
voidaan nähdä suuri murros henkilöauton yleistymisen myötä: matkat, joita 
aiemmin tehtiin hyvin harvoin alkavat olla jokapäiväisiä  tai jokaviikkoisia.  

Liikenteen nopeuden kasvu  on  selvästi sellaista, mita• •ihmiset ovat toivo- 
fleet  ja  mistä  he  ovat valmiita maksamaan. Puhtaasti taloustieteen pohjalta 
tarkasteltuna tieverkon kehityksestä  on  siten ollut selvää hyötyä. 

Tarkasteltaessa liikennefilosofien  Cesare Marchettin  ja  Hermann Knofla
-cherin ajatuksia liikenteen hyödyistä, päädytään hyvin erilaisiin lopputu-

loksiin.  Marchetti  näkee liikenteen nopeuden kasvun eräänlaisena historial-
lisena vääjäämättömänä kehityskulkuna ottamatta kantaa  sen hyödyllisyy-
teen tai hyödyttömyyteen. Knoflacher  taas pitää nykyisiä liikenneinvestoin-
teja erityisesti kaupungeissa, mutta myös muuallakin ihmisarvoisen elämän 
kannalta vahingollisina. 
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ABSTRACT 

The target of the research is to describe the advantages and benefits that 
traffic and road networks have given to people's daily activities. The sub-
ject has been approached from many different quarters both quantitatively 
and  qualitativety. 

ln  the research we have dealt with, as a literature observation, the model-
ling of people's daily activities. This kind of modelling seems to be a de-
manding and difficult task. Both the formation of the theory and the acqui-
sition of the useful data causes difficulties. However, as early as the next 
few years the models, which are under development, can be expected to 
be of great use, mainly when predicting travel related to the regular and re-
petitive activities. 

People's daily activities have basically been the same through ages- from 
the Stone Age to the present time. Traffic together with communication and 
commerce has always formed an essential connective operation. The most 
important end point of the trips has been and still is the home. Finnish 
people have in this respect their own special feature, as the great part, in 
addition to the home owns a summer cottage as a weekend home. 

An adult in a family with children spends over two thirds of the time at 
home respectively a single with over half of the time. The travelling ex-
penses calculated per person do not differ between these groups in total 
amount but they do in direction so that the most money among singles is 
spent on leisure time travel whereas those with a family on travel to and 
from work. 

The time spent on people's daily travel varies largely although the average 
time stays in a little over an hour. The development of overland traffic con-
nections has extended the daily territory up to hundreds of kilometres.  ln 

 practice the average daily cruising speed among people using overland 
traffic has stayed within 5  -  90 km/h. It is not until the usage of flight traffic 
that raises the daily cruising speed to a higher level than this. 

When examining Finnish people's travelling from a historical viewpoint we 
can see a large revolution or turning-point with the generalization of private 
cars: the trips which were made very rarely in the past are becoming daily 
or weekly. 

The increase of speed of traffic is clearly what people have hoped for and 
what they are willing to pay for. Purely examining on the basis of econom-
ics the development of the road networks has been of an essential use. 

When considering the traffic philosopher Cesare  Marchetti's  and Herman 
 Knoflacher1 s  thoughts about the benefits and advantages of traffic we 

conclude to very divergent results. Marchetti sees the increase of speed of 
traffic as a kind of unavoidable historical development without taking any 
attitude to the fact whether it is useful or useless, whereas  Knoflacher  re-
gards modern traffic investments harmful especially in towns and cities but 
also elsewhere from the point of view of worthwhile existence life.  



ALKUSANAT  

Liikkuminen  ja  liikenne ovat merkkejä ihmisten toimeliaisuudesta  ja  liikenne 
kasvaa,  jos  toimeliaisuus lisääntyy  ja  tai  liikennejärjestelmä  muuttuu  tehot

-tomammaksi.  Tässä tutkimuksessa  on  hahmotettu  ihmisten toimintojen  ja 
 liikkumisen välistä yhteyttä  ja  näiden kehitystä aikojen kuluessa. Liikenne 

 on  aina kytkenyt eri toiminnat yhteen. Pitkällä aikavälillä liikenneyhteyksien 
 ja  -välineiden kehitys  on  johtanut siihen, että  matkanopeudet  ovat kasva-

neet  ja matkoja  tehdään yhä kauemmas  ja  yhä useammin. Päivittäinen 
"reviiri"  on  nykyisin jopa satoja kilometrejä  ja  ennenvanhaan hyvin harvoin 
tehdyt matkat saattavat nyt  alla  jokaviikkoisia  tai  -päivittäisiä. 

Tutkimuksen ovat tehneet Veli Himanen, Tuuli Järvi-Nykänen  ja  Juha Raitio 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen  (VTT) Yhdyskuntatekniikan  tutki

-musyksiköstä  sekä Tiina Salonen  Tampereen  ylipistosta.  Tutkimus  on  osa 
 tielaitoksen "Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset" -tutkimusohjelmaa, 

joka tuottaa tietoa  tiepoliittisen  päätöksenteon kehittämiseksi. 

Helsingissä marraskuussa  1995  

Juha  Parantainen 
Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelma  
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1 	JOHDANTO 

Nykyistä yhteiskuntaamme ei juuri voisi ajatella ilman tieverkkoa mutta 
tästä ei vielä  kovin  helposti voida sanoa, mikä hyöty tieverkosta tälle 
yhteiskunnalle  on. Jos  asiaa tarkastellaan pitkällä perspektiivillä 
makrotasolla, voidaan selvästi nähdä liikenteen muutoksen vaikutus 
taloudelliseen toimintaan. Anderssonin  ja  Strömqvistin  (1988)  mukaan 
parhaillaan muotoa  hakevan  yhteiskuntastruktuurin  neljästä muutos- 
voimasta yksi  on  nimeltään kommunikaatio. 

Näin voidaan sanoa makrotasolla, mutta miten kvantifioidaan tällainen 
asia? Ei ole Suomea jossa ei olisi tieverkkoa  ja  johon voitaisiin verrata 
nykytilaa. 011aan tavallaan perimmäisten kysymysten äärellä: Mitä hyötyä 
ihmisten kaikesta toiminnasta  on?  

Tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena  on  kuvata liikenteen  ja  tieverkon tuottamaa hyötyä 
ihmisten päivittäisissä toiminnoissa. 

Tutkimusmetodi  

Tutkimuksen lähtökohtana  on  ihmisten päivittäiset toiminnot (vrt. Himanen, 
 1992).  Niitä tarkastellaan kirjallisuustutkimuksessa  ja  niistä laaditaan 

seuraavia tutkimusvaiheita varten tarkastelukehikko. 

Tutkimus jakaantuu  sen  jälkeen kahteen toisiaan täydentävään osaan, 
joista toisella pyritään kvantitatiiviseen  ja  toisella kvalitatiiviseen 
kuvaukseen. Kvalitatiivinen kuvaus  on  otettu mukaan, koska sitä kautta 
saadaan nykytilanteelle vertailukohteita. Molemmissa lähestymistavoissa 

 on  lähtökohtana ihmisten päivittäiset toiminnotja yksityisten ihmisten näkö-
kulma liikenteen  ja  tieverkon merkitykseen  ja  niistä koituvaan hyötyyn. 

Näiden tavallaan yksityiskohtaisten tarkastelujen jälkeen esitetään 
yhteenveto, jossa toisaalta pyritään yhdistämään molempien menetelmien 
antamat tulokset  ja  toisaalta vertaamaan niitä kahteen toisistaan 
poikkeavaan paradigmaan liikenteen  ja  ihmisten aktiviteettien välisestä 
suhteesta. Toinen paradigma korostaa liikkumisen nopeuden tärkeyttä (vrt. 

 Marchetti, 1992)  ja  toinen suhtautuu  varsin  kriittisesti tieliikenneväylien 
kehittämiseen (vrt. Knoflacher,  1993).  



lo 
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2 	IHMISTEN PAIVITTAISTEN TOIMINTOJEN  MAL- 
LINTAMINEN  

Tarve arvioida  ja  ennustaa  hikenneolosuhteita  muuttavien toimenpiteiden vaikutuk-
sia niin  !tikennepoliittisten  kuin  iriformatiivisten  on  synnyttänyt tarpeen tarkastella 

 matkoja  osana ihmisten päivittäisiä toimintoja  ja  niiden järjestelyä Ihmisten  päivit-
fäisten  toimintojen  mallintaminen  on enttäin  vaikea tehtävä Sekä  teorian  muodos-
tus että käyttökelpoisen  datan  hankkiminen tuottaa vaikeuksia Kuitenkin  kehitteiliä 

 olevista malleista voidaan  jo  lähivuosina odottaa selvää hyötyä lähinnä säännölli-
sesti toistuviin toimintoihin liittyvien  matkojen  ennustamises'sa Kirjallisvustarkastelu 
paivittaisten  toimintojen  mallintamisesta  on  liitteenä  1  

Ihmisten  päivittäisten  toimintojen  mallintaminen  on  näihin vuosiin asti 
kiinnostanut lähinnä  vain  käyttäytymistieteilijöitä  ja  ajankäytön tutkijoita. 

 Liikennesuunnittelijat  ja  -tutkijat ovat olleet kiinnostuneita  vain  itse 
matkoista. 

Nyt yhä useampi kaupunki  ja  maa kamppailee liikenteen ruuhkautumisesta 
 aiheutuvien  ongelmien parissa yrittäen löytää parhaat  liikennepoliittiset  ja 
 informatiiviset keinot liikenneolojen parantamiseksi. Jotta eri toimenpiteiden 

vaikutusta voitaisiin etukäteen arvioida,  on  osattava  mallintaa  henkilön 
 matkoja  osana päivittäisiä toimia  ja  niiden järjestelyä.  On  osattava 

ennustaa  muuttaako  henkilö uudessa tilanteessa  matkan  ajankohtaa, 
kestoa, kohdetta  tai  reittiä  tai  jättääkö  matkan  kokonaan tekemättä vai 
tekeekö  hän  matkansa kuten aina ennenkin uusista olosuhteista 
välittämättä. 

Ihmisen toimintojen  mallintaminen  on  äärimmäisen vaikea tehtävä,  sillä 
 henkilön käyttäytymistä  ja  päätöksentekoa  on  mandoton selittää henkilön 

ominaisuuksien  ja  ulkoisten tekijöiden avulla.  Mallintamisessa  on  käytetty 
hyväksi  käyttäytymistieteen  teorioita  ja  malleja tietoon  ja  kokemukseen 

 perustuvien toimintaprosessien mallintamisesta.  Perustana  on  suuri joukko 
rationaalisia  käyttäytymisperiaatteita  ja  -sääntöjä, joita eri henkilöiden 
oletetaan noudattavan tietyn periaatteen mukaisesti. Liikenne

-ennustemallien  perinteisten tilasto-matemaathsten  mallien  ohella näissä 
malleissa  on  käytetty apuna  heuristisia  menetelmiä, jatkuvien järjestelmien 

 simulointimalleja, sumeaa  logiikkaa  ja  neuroverkkoja.  

Liikenne-ennustemallien  kehittely osana toiminnan järjestelyn  mallintamista 
 on  vasta alullaan, vaikka  osa  käytettävistä teorioista onkin kehitetty  jo pari 

 vuosikymmentä sitten. Toistaiseksi malleja  on  kehitetty  vain  joillekin  koko  
ongelmakentän  osa-alueille, kuten eri toimintoihin osallistumisen  ja  niiden 
keston  mallintaminen,  toimintojen järjestely,  matkaketjujen  muodostaminen, 
reitin-  ja  kohdepaikan  valinta yksilöllisten  vatintaperusteiden  mukaisesti, ei 
pelkästään reitin ulkoisten laskennallisten ominaisuuksien mukaan. 

Vaikka kehitteillä olevat mallit teoriassa  jo  toimisivatkin,  vaatii niiden 
 kalibroiminen käyttökelpoisiksi  paljon  dataa.  Enää ei riitä yhden päivän 
 matkapäiväkirja,  vaan tarvitaan kuvaus päivän kaikista toiminnoista  ja  
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niiden syistä. Myöskään päivä ei ole riittävän pitkä aika,  sillä  useimmilla 
henkilöillä  määräävin  rytmi  on  viikkorytmi.  Yleensä myös henkilön toiminnat 
ovat hyvin  perhesidonnaisia,  joten  koko  perheen tiedot  on  kerättävä. 
Tutkittuja perheitä  ja  henkilöitä  on  myös oltava riittävästi, jotta ulkoisesti 
samanlaisten henkilöiden erot  toiminnoissa  ja  päätöksenteossa tulisivat 
riittävän hyvin esille. 

Ihmisen  päivittäisten  toimien  ja  näihin liittyvien  matkojen  täydellinen  
niallintaminen  jäänee vielä pitkälle tulevaisuuteen. Kehitteillä olevat mallit 
tulevat kuitenkin olemaan käyttökelpoisia  jo  lähivuosina.  Täydentämällä  
nykyisiä  mallijärjestelmiä  toiminnan  järjestelymalleilla  saadaan toiminnan  ja 
matkan  yhteys kuvattua karkealla tasolla. Tällöin voidaan  esim.  ennustaa 
moniko jättää  matkan  tekemättä  ja  moniko siirtää sitä ajallisesti. Malleja 
voidaan käyttää hyväksi myös  rajattujen  liikennepoliittisten toimenpiteiden 
vaikutusten tutkimiseen,  sillä  tällöin muuttuvia olosuhteita kuvaavien 
muuttujien määrä  on  vähäinen eikä niillä ole  ristikkäisvaikutuksia  muitten 
muuttujien kanssa  ja  malli  on  täten  helpommin hallittavissa  ja 

 kalibroitavissa.  Pakolliset  ja  säännöllisesti toistuvat  toiniinnot  luovat rungon 
henkilön  päivittäisille toiminnoille.  Näihin liittyvien  matkojen  ennustaminen 

 on  helpompaa kuin muiden  matkojen.  Koska nämä myös kattavat suuren 
osan etenkin ruuhka-ajan matkoista, voidaan muilta osin epätäydellisiä 
malleja kuitenkin tehokkaasti hyödyntää tässä tilanteessa. 

Samoja malleja voidaan käyttää myös  informaatiolähteenä  matkustajille. 
Ennen lähtöä käyttäjä syöttää malliin oman  toiminto-  ja  matkasuunni-

telmansa.  Malleilla tuotetaan hänelle hyväksyttävissä olevia vaihtoehtoisia  
järjestelymalleja päivittäisten  toimintojen toteuttamiseksi, jotka sisältävät 
myös vaihtoehtoisia  toimintakohteita  ja  reittejä.  

Kirjallisuustutkimus  ihmisten  päivittäisten  toimintojen  mallintamisesta 

erftyisesti  matkustamisen kannalta  on  liitteenä  1.  
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3 	IHMISTEN  PAIVITTAISET  TOIMINNOT,  TARKAS- 
TELUKEHIKKO  

3.1 	Toiminnat 

Ihmisten  päivittäiset toirninnot  ovat pohjimmiltaan samat kautta aikakausien  -  kivi- 
kaudelta nykyaikaan saakka. Liikenne yhdessä tiedonvälityksen  ja  kaupan kanssa 

 on  aina muodostanut keskeisen  finkin  ihmisen  perustoimintojen  ja  erikoistuneiden 
 toimintojen välille.  Kaiken  toiminnan, myös liikkumisen, keskipiste  on  edelleen ko-

ti, nykyisin yleensä kiinteä, paikallaan pysyvä yksikkö. Tosin suomalaisilla  on täs-
sa  suhteessa oma  erityispiirteensä  monella  on  toinenkin koti eli kesämökki. 

Ihmisten päivittäiseen  matkustaimseen käyttärnä  aika vaihtelee laajoissa rajoissa, 
vaikka keskimääräinen aika pysyttelee runsaassa tunnissa Liikkumiseen  kaytet-
tävien  välineiden  ja  maaliikenneyliteyksien  kehittyminen  on  laajentanut päivittäistä 
reviiriä aina satojen kilometrien mittaiseksi. Vaikka keskimääräisen päivittäisen 
liikkumisen nopeus  on  vanhoista ajoista kasvanut yli  lO-kertaiseks,  käytännössä 
henkilöiden päivittäinen  matkanopeus  vaihtelee välillä  5-90 km/h  eli edelleen  on 

 mukana  ih,'nisten  ikiaikainen  perusnopeus  Vasta lentoliikenteen käyttö nostaa 
päivittäisen  matkanopeuden  täta  korkeammalle. 

Ihmisen  päivittäiset  toiminnot ovat pohjimmiltaan samat kautta aikakausien  - 
kivikaudelta  nykyaikaan saakka  (vrt,  kuva  1).  Artefaktien  teollinen tuotanto  on 

 itse asiassa  vain  jatkoa  esihistonalliselle käsityölle.  Vasta  1800-luvun 
puolivälistä lähtien  on  teknologia perustunut tieteen saavutuksiin  (vrt. Gianni, 

 1983).  Varsinainen ero  on  mittakaavassa. Teollinen kehitys  on  luonut  varak-
kuuden, mikä  on  tehnyt mandolliseksi muuttaa  ja  laajentaa kaikkia ihmisten 
toimintoja. Laajenemiseen  on  vaikuttanut luonnollisesti myös, osittain teolliseen 
kehitykseen liittynyt, väkiluvun kasvu. 

Maanviljelyksen absoluuttinen merkitys ei ole vähentynyt teollisella 
aikakaudella, suhteellinen merkitys  on  kyllä  vähentynyt. Olemme edelleen 
täysin  nippuvaisia  maataloudesta ravinnon hankinnassa. Vieläpä  jälkiteollisella  
ajalla tulemme edelleen olemaan täysin riippuvaisia maataloudesta 
saadaksemme ravintoa  ja  teollisuudesta saadaksemme  artefakteja.  Mikä  on 

 varsinaisesti muuttumassa,  on  niiden ihmisten määrä, jotka työskentelevät 
suoraan teollisessa tuotannossa. Rationalisoinnin  ja  automation  vuoksi tuotetta 
kohden tarvittava  työtuntimäärä  laskee  koko  ajan. Tämän vuoksi yhä 
useammat ihmiset voivat käyttää aikansa muihin inhimillisiin toimintoihin.  
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IHMISTEN FERUSTOIMINNOT 

KOTITh'ÖT  MUUT TYÖT 

Ruuan valmistus Ruuan kerääminen 
Käsityöt  Maanviljelys  ja  karjanhoito 
Pesu  ja  siivous Artefaktien  tuottaminen 
Lämmitys  ja  valaistus Rakentaminen 
Panutuminen  ja lasten  hoito Puolustus 

VALITTAVAT TOIMIN  NOT  

Liikenne 
Tiedonvälitys 
Kauppa 

ERIKOISTUNEET TOIMINNOT 

Hengelliset palvelut 
Koulutus  ja  tutkimus 
Taide 
Terveydenhoito 
Sosiaahhuolto  
Pankki-  ja  vakuutustoiminta 
Energiatuotanto  
Laki  ja  järjestyksen pita  

Kuva  1.  Ihmisten toiminnat.  

3.2  Sijainti 

Päivittäisiin aktiviteetteihin  liittyvää liikkumista voidaan tarkastella esimerkiksi 
seuraavien kolmen tekijän suhteen: 

-  matkan  päätepisteiden kiinteys, 

-  matkan  kesto  ja  taistuvuus, 

- matkanapeus.  

Ihmistä voidaan  biologisen  penmän  pohjalta tarkastella reviinssään asuvana 
eläimenä, joka illalla pyrkii palaamaan nukkumasijoilleen. Nukkumasija eli koti 

 on  nykyisin yleensä kiinteä, paikallaan pysyvä yksikkö. Suomessa toinen 
 varsin  yleinen vanaatio  an  kaksi  kotia,  joista toista kutsutaan kesämökiksi. 

Toinen kanden  kodin  ilmiö liittyy kauempana tapahtuvaan opiskeluun  tai 
 työntekoon, jolloin kotiin palataan  vain  viikonlopuksi. Myös joillain lapsilla  on 

 kaksi  kotia  mikäli vanhemmat asuvat erikseen  ja  lapset ovat esimerkiksi 
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vuoroviikkoina  isän  tai  äidin luona  tai  viikolla toisen luona  ja  viikonvaihteessa 
toisen luona. Liikkuvaa  kotia  ei nykyään paljoa käytetä muuten kuin 

 kesälomalla asuntovaunua  tai  venettä. Työpaikkoja  on  yleensä yksi työntekijää 
kohden  ja  se on  kiinteä. Kuitenkin  varsin  monella  on  myös kaksi  varsin  kiinteää 
työpaikkaa.  Rakennussektorilla  työpaikka  on  yleensä kiinteä, mutta vaihtuu 
vuoden  parin  välein. Liikkuvia työpaikkoja  on  lähinnä  kuljetuselinkeinossa  ja 

 korjaustehtävissä  toimivilla. 

Lähtien biologisesta pyrkimyksestä palata yöksi omille  makuusijoilleen,  voidaan 
 matkan  kesto jakaa  en  ryhmiin:  

-  oleskelu  ja  toiminta  koko  päivän samassa paikassa eli kotona,  

-  paluu kotiin saman päivän aikana,  
-  ollaan kotoa poissa yhden yön yli  ja  palataan seuraavana päivänä,  

-  useamman päivän kestävät matkat  ja 
 -  tullaan  vain vilkonlopuksi  kotiin.  

Kesämökkikulttuunin  liittyy taas  käänteinen  matkustaminen siten, että 
viikonlopuksi  mennäänkin  pois varsinaisesta kodista  viikonloppukotiin.  

Edellä mainittujen  matkatyyppien  yleisyys  on  sidoksissa  matkanopeuteen. 
 Kun lähtökohtana pidetään  kävelynopeutta,  4 km/h,  ei kotoa  töissäkäynti  ollut 

mandollista kovinkaan pitkälle ennen  moottonajoneuvokautta,  esimerkiksi 
 metsätöissä asuttlin  yleensä  tukkikämpillä.  Nykyään  metsätyömiehet  ajavat 

autollaan  paistalleen  kotoa käsin. Vaikka keskimääräisen päivittäisen 
liikkumisen nopeus  on  kasvanut vanhoista ajoista reilusti  10-kertaiseksi, on 
elämänpiin  samaan aikaan laajentunut  ja  edelleen ovat yllä mainitut  matkan 

 keston ryhmät olemassa. Keskimääräinen päivittäinen  matkanopeus  vaihtelee 
 maaliikenteessä  välillä  5 - 90 km/h  eli edelleen  on  mukana myös ihmisten 

ikiaikainen  perusnopeus.  Uutena vaikuttavana tekijänä  on  lentoliikenne, joka 
nostaa  matkanopeuden  ja  sitä tietä  toimintasäteen kertaluokkaa  suuremmaksi 

 (vrt,  kuvat  2  ja  3). 
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 ja  sukupuoli  
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Kuva  2.  Enintään kolme tuntia liikkuneiden  matkasuorite  matka-ajan mukaan  v. 
1992. 
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Kuva  3.  Yli kolme tuntia liikkuneiden  matkasuorite  matka-ajan mukaan  v. 1992.  
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4  SUOMALAISTEN AJAN  JA  RAHAN KÄYTTÖ ERI 
TOIMINTOIHIN  

4. 1  Lähtökohdat 

Lpsiperheen  vanhempi viettää kotonaan yli kaksi kolmasosaa  ja  yksinäinen henki-
kkin  O %  ajastaan. Vapaa-aikaa  jää yksinäiselle  eniten, lähes  6  tuntia kun pikku-
lapsfperheen vanhemmalla  jää vain 4 5  tuntia. Kaikki viettävät vpaa-ajastaafl Suu-
nmman osan kotona yli  3  tuntia 

Matkaihin,  jotka liittyvät johonkin toiseen toim,ntaar kuluu es,merkkThenkilöiliä  60-
74 min,  mistä työ-,  ostos- ja asiointimatkoihin  41-44 min  Vapaa-ajan to,mifltoThIr) 
liittyvii matke  hin ja matkaifuun  käytettävä aika va;h tulee elärnt ntilanteen mukaan 

 26 mn.  sta  54 mn:iin  matkakulut ovat suhteessa käytettyyn  u kaan. Kokonaisuu-
cfe-ssaan  kol  maan matkakulu  oval esimerkkihenkilöillä samansuurwsia,  mutta yk-
sinäisellä vapaa  a an matkoih  r  kuluu eniten rahaa  ja  petheellisetl työrnatkoihin  

Lapsiperheen  met  ja  menot  ova  ,Itä  kotikeskei.simptä  mitä  pi ; eropiä  lapset 
ovaL apsettoman  enemmän  kodi  ulkopuolelle suuntautuva elämàn tyyli näkyy 
paitsi palvelujen käytössä myÖ  mm 'wurempTna vaatemenoina.  

Seuraavassa  on  tarkasteltu suomalaisten ajan-  ja  rahankäyttöä  eri toimin-
toihin neljän eri elinvaiheessa olevan keskimääräisen esimerkkihenkilön 
avulla. Tiedot perustuvat  1990-luvun taitteessa tehtyihin tutkimuksiin 1  

henkilöiden  ja  kotitalouksien ajan-  ja  rahankäytöstä  sekä erikseen liikkumi-
sesta. Esimerkkihenkilöiksi  on  valittu  alle  45-vuotias yksin asuva,  alle  45- 
vuotias parisuhteessa ilman lapsia elävä, parisuhteessa elävä vanhempi, 
jofla nuorin lapsista  alle  7-vuotias  ja  parisuhteessa elävä vanhempi, jolla 
nuorin lapsista  7-16-vuotias. Vertailussa ei ole otettu kantaa perheen työl-
lisyystilanteeseen, työtehtävien jakoon  tai  kotitalouden tuloluokkaan eikä 
henkilön sukupuoleen. Vertailun esimerkkihenkilöt edustavat  täten  ainoas-
taan kunkin elinvaiheen keskimääräistä aikuista. 

Henkilöiden ajankäyttötutkimuksesta oli saatavissa  koko  vuoden kaikkien 
viikonpäivien  keskimääräinen vuorokauden ajankäytön jakauma minuutin 
tarkkuudella yli  10  vuotiaiden  henkilöiden elinvaiheen mukaan  26  luokkaan 
jaettuna. Joihinkin toimintoihin käytettyä aikaa  ja  paikkaa (kotona/kodin ul-
kopuolella)  on  tarkennettu  141  luokkaa käsittävän jaon avulla,  jota  tosin ei 
ollut saatavissa elinvaiheittain. 

Kulutusmenotutkimuksessa  koko  vuoden kulutusmenot  on  selvitetty kotita-
louskohtaisesti. Pääsääntöisesti esitetyt menoryhmät  on  laskettu  115 me

-noryhmää  käsittävästä luókituksesta, mutta  mm.  liikkumiseen liittyvät  me
-noerät  on  tarkennettu  tutkimuksen alinta tasoa käyttäen.  

1  Ajankäyttötutkimus  1987-88,  Tilastokeskus  
2  Kotitalouksien kulutusmenot  1990,  Tilastokeskus  
3  Henkilöliikennetutkimus  1992,  Tielaitos 
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24  %.  Keskimääräinen työssäoloaika  on  pikkulapsiperheen vanhemmalla 
 vajaan  tunnin  pienempi kuin muilla, mikä osaksi johtuu siitä, että myös hei-

dän työhönosallistumisosuutensa  on  muita ryhmiä pienempi. 

Ostoksiin  ja  asiointiin  kaikki käyttävät vajaan puoli tuntia päivässä.  Ostok
-sUn  ja  palveluihin yhteensä kuluu kaikilta myös yhtä suuri osuus kaikista 

kulutusmenoista eli  40  %,  mikä merkitsee  25 000-29 000  mk:n menoerää.  

Kodin  ulkopuolella vietettävään vapaa-aikaan lapseton käyttää  15  %  kulu-
tusmenoistaan, mikä  on  kaksinkertainen rahamäärä verrattuna pikkulapsi- 
perheen vanhemman kulutukseen,  5500  mk eli  9  %  menoista. Suurin ero 

 on  "ulkona" nautitun ruoan  ja  juomien kulutuksessa. Kun lapsiperheen 
vanhempi käyttää näihin vajaat  1300  mk, kuluu parisuhteessa elävältä  lap

-settomalta  3200  mk  ja  yksinäiseltä  lähes  4500  mk vuodessa. Tämä heijas-
tuu käänteisesti kotiin ostettujen elintarvikkeiden kulutusmenoihin. Myös ul-
komaan matkoihin käyttää pikkulapsiperheen vanhempi muita esimerkki- 
henkilöitä selvästi vähemmän rahaa. 

Lapsettomilla  on  myös enemmän vapaa-aikaa,  jota  viettää  kodin  ulkopuo-
lella kuin lapsiperheen vanhemmilla. Kun lapsiperheen vanhempi viettää 
vapaa-ajastaan  kodin  ulkopuolella  1,5  tuntia, viettää parisuhteessa elävä 

 20 min  enemmän  ja  yksinäinen yli  tunnin  enemmän eli  2  tuntia  40 min  vuo-
rokaudessa. Tästä ajasta kaikilta kuluu runsas  10  %  (10-15-20 min) mat

-kusteluun  eli vapaa-ajan matkustamiseen kotimaassa  tai  ulkomailla ilman 
päivittäisiin toimintoihin liittyvää tarkoitusta  tai  vapaa-ajan ajeluihin. 

Varsinaisiin päivittäisiin toimintoihin liittyviin matkoihin kuluu lapsiperheen 
vanhemmalta tasan tunti, parisuhteessa elävältä  8 min  ja  yksinäiseltä  14 
min  enemmän eli  4-5  % kokonaisajasta.  Markkamääräisesti esimerkki-
henkilöiltä kuluu matkoihin lähes saman verran,  12 000-13 000  mk vuo-
dessa (sisältää myös kotimaan matkailun matkakulut), mikä  on 16-21  % 

 hänen kulutusmenoistaan. Kaikkien kotitalouksien vastaavien matkustusku-
lujen keskimääräinen osuus ilman ulkomaan  matkoja  on 16  %  koko  kotita

-buden  kulutusmenoista. Ostettujen kuljetuspalvelujen (joukkoliikenne  ja 
 taksi) osuus matkakustannuksista  on  lapsiperheen vanhemmalla  4  %,  pari-

suhteessa elävällä  8  %  ja  yksinäisellä  16  %.Työmatkoihin  kuluu lapsellisel-
la keskimäärin  5 min  vähemmän kuin lapsettomalla, mikä johtuu pikkulap-
siperheillä vanhempien pienemmästä työhönosallistumisosuudesta  ja  kou-
lulaisperheillä  joko nopeammasta kulkutavasta  tai  lyhyemmästä työmatkas

-ta. Ostos- ja  asiointimatkoihin  lapsiperheet kuluttavat enemmän aikaa kuin 
lapsettomat. Pikkulapsiperheen vanhempi käyttää  24 min  vuorokaudessa 
matkoihin kun yksinäiseltä kuluu  vain 16 min,  vaikka itse toimintoon heiltä 
kului yhtä paljon aikaa. Vapaa-ajan toimintoihin liittyviin matkoihin kuluva 
aika  on  suoraan verrannollinen itse vapaa-aikaan. Yksinäinen käyttää mat-
koihin  33 min  vuorokaudessa  ja  pikkulapsiperheen  vanhempi  vain  puolet 
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tästä eli  16 min. Työmatkakustannukset perheellisellä  ovat  6000  mk:n mo-
lemmin puolin  ja  yksinäisellä  vain 4000  mk. Vastaavasti vapaa-ajan matkat 
tulevat  yksinäiselle  2000  mk kalliimmiksi kuin muille. Ero johtuu osaksi siitä, 
että  joukkoliikenteen  käyttö  yksinäisellä  on  hieman yleisempää kuin muilla, 
mutta pääasiassa siitä, että henkilöauton kiinteät kustannukset painottuvat 

 yksinäisellä  vapaa-ajan  matkojen  osalle.  



:  

Yleiset menot  (vuokra,korot ,vakuutus,energia,  puhelin  ym) 
 Koti 	Vapaa-ajan asunto  

Perustoimet 
 *nukkuminen 

 *peseytym iner  
*  ruokailu 

 *kotftyöt 
*Iasten  hoito 

 lih 3mm  
ka  

3h 33 min  
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Kotona 	 18798mk 

14h  36mm 

Matkat 
 ih 14mm 

_____  Matkustelu  
21 min 

6854  mk  

4006mk 

1119mk 

Työmalkat  25 min  

Työssä/koulussa 
5h2min 

' 

2302mk  

Ruoka  

Työ 	Ostos  Vapaa-ajan matkat 
(kotimaassa) 

ja asiointim 
Vapaa-aikn 
	 inin 

liittyvät matkat  
33 min  

Muu vapaa-aika  
2h 21 min  

\\ .'  

Ostoksilla/asloilla 
25mm 

8959mk 8652mk 

4462mk 3882mk 3229mk 3952mk 
2606mk  *. Øp  1 	81 	k 1440mk 	6 	m  

453mk  u-.,.  ' 377mk 242mk \\ ., >'  

Ruoka Muut  vir-  Kotim. Ulkom.  Ruoka  ja  Muut  Kodin  Koti, Vapaa- Veneet. Lahjat, 	Henk. 

ym. kistys-  ja  matkailu- matkat juomat  henk.  tarv.  vapaa- ajan  asuntov.  erittele- 	koht.  
ulkona vapaa-  palv.  (ei (matkat  (sis. alko- koht.  ajan  tarv. ym.isot  mättö- 	palvelut 

ajan  paiv.  matkoja) ja paiv.) holi)  tarv. tarv.  mat  

Kuva  4.  Yksinäisen,  alle  45-vuotiaan henkilön päivittäinen ajankäyttö (keskimääräinen vrk) 
 ja  vuosittaiset kulutusmenot 
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Kotona  
15h 31 min  

14 882  mk  
Perustoi me 4  
4nukkumine 
*peseytym in  
*ruokaiIu 

 *kotftyöt 
*  taste fl h o  ito 
llh45min  

li-aika  
3h  46mm 

273  mk 

Yleiset menot (vuokra,  korot  vakuutus  ,energia,puheli n,ym) 
 Koti 	Vapaa-ajan asunto  

Matkat 
lh8min  

Matkustelu 
14mm  

6 094  mk Työmatkat  27 min  

Työssä/koulussa  
5h  4mm  

'-S 

1882mk 

 Ruoka  

4626  mk  

1787mk 

Ostos  Vapaa-ajan matkat 
(kotimaassa) 

Työ  

ja  asiointim 
14nin  

Vapaa-aikaan  J  
liittyvät matkat 

 22 min  

Muu vapaa-aika 
ih 36mm  

Ostoksillalasioilla 
25mm 

9529  mk  

7457mk  

3229mk 
4 531  mk  

3826mk 3267mk  
2 168  mk  

S. 

..**'  
s'..  .5--S....... 1572mk 

' 	
' ..  330  mk  5..' 394  mk  267  mk 	mk 

Ruoka Muut  vir-  Kotim.  Ulkom.  Ruoka  ja  Muut  Kodin  Koti, Vapaa- Veneet, Lahjat,  Henk 
ym. kistys-  ja  matkailu- matkat juomat  henk.  tarv.  vapaa- ajan  asuntov.  erittele-  koht.  

ulkona vapaa-  patv.  (ei (matkat  (sis. alko-  koht.  ajan  tarv.  ym.isot 	mättö-  palvelut 
ajan  palv.  matkoja) ja  palv.) holi)  tarv. tarv. mät 

Kuva  5.  Parisuhteessa elävän, lapsettoman,  alle  45-vuotiaan henkilön päIvittäinen 
ajankäyttö (keskimääräinen vrk)  ja  vuosittaiset kulutusmenot 
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Kotona  
16h  46mm 

Perustoi  met  
*nukkum inen  

* ruokailu  
*kotftyät 
*lasten ho fto 

 13h  37miri  

Matkat 
 1 h  

SMatkustelu 
'' 	10mm 

5674mk 

2123mk 

\\  

Työ  Ostos  

17404mk 

apaa-aika  I  
3h9min 	 277mk  

Yleiset menot  (vuokra,korot,vakuutus,energia,puhelin,ym) 
 Koti 	Vapaa-ajan asunto  

Työssä/koulussa  
4h  16mm 

1319mk  Tyämaat  20 min 

4947  mk 

Vapaa-ajan matkat 
(kotimaassa)  

ja  asioinmacat  

Vapaa-aikaan  I 
16  min,4  

Qiät malkatJ 

1293mk 1704mk  
288  mk 

Ruoka Muut  vir-  Kotim.  
ym. kistys-  ja  matkailu- 

ulkona vapaa-  palv.  (ei 
ajan  palv.  matkoja)  

5810mk 

' 3082mk 2983mk 
2193mk 

... ..\..\  

Utkom.  Ruoka  ja  Muut  Kodin  Koti, 
matkat juomat  henk.  tarv.  vapaa- 
(matkat  (sis. alko-  koht.  ajan  
ja  palv.) holi)  tarv. tarv.  

1 432  mk  
326mk 373mk  711  mk 

Vapaa- Veneet, Lahjat,  Henk.  
ajan  asuntov.  erittele-  koht.  
tarv.  ym.isot  mättö-  palvelut  

mät 

Kuva  6.  Kanden huoltajan lapsiperheen, jossa nuorin lapsi  on 0-6-vuotias, vanhemman 
päivittäinen ajankäyttä (keskimääräinen vrk)  ja  vuosittaiset kulutusmenot 
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Peru  stoj  met  
*nukkum inen  

*wokajlu 
 *kOtjöt 

*Iastenho  Ito 
12h 31 min  

Kotona  
16h  3mm  

17683mk 

	

'apaa-aika 	 1ç  mk  
3h32min  

Yleiset menot  (vuokra,korot,vakuutus,energia,pUhelifl,ym) 
 Koti 	Vapaa-ajan asunto 

Matkat  
ih 1mm  

Matkustelu  

	

ii min 	
Työssä/koulussa 

5893mk 	

4h  53mm  

2 203  mk 	

i 	mk 

Työ 	Ostos 
 Vaaa-ajan matkat 	

Ruoka 

(kotimaassa) 

	

Muu vapaa-aika 	 Ostoksilla/asioilla 
1h?21rin 	 28mm 

___ 	 9755mk 

6282mk  

3478  mk  
2178mk 

1248mk 
>\ 302mk  

Ruoka Muut  vir-  Kotim. 	Utkom.  
ym. 	kistys-  ja  matkailu- matkat 

ulkona 	vapaa- 	patv.  (ei (matkat 
ajan  paiv.  matkoja) ja  paiv.)  

Ruoka  ja  Muut 
juomat  honk. 

 (sis. alko-  koht. 
holi) 	tarv.  

3472mk 3136mk  
1 472  mk  

393mk 754mk  7561k  

Kodin 	Koti. Vapaa- Veneet, Lahjat, 	Henk.  
tarv. 	vapaa- 	ajan 	asuntov.  erittele- 	kohl.  

ajan 	tarv. 	ym.isot  mättö-  palvelul  
tarv. 	 mät 

Kuva  7.  Kanden huoltajan lapsiperheen, jossa nuorin lapsi  on 7-16-vuotias, vanhemman 
päivittäinen  ajankäyttö  (keskimääräinen  vrk)  ja  vuosittaiset  kulutusmenot 
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4.3  Yhteenveto  esimerkkihenkilöiden  päivittäisestä  ajankäytöstä  

Yksin asuva  alle  45-vuotias viettää kotona  14,5  tuntia vuorokaudessa, 
mistä perustarpeiden  ja  kotitöiden vaatiman  11  tunnin  jälkeen  jää  vapaa- 
aikaa  3,5  tuntia. Kaikkiaan hänellä  on  lähes kuusi tuntia vapaa-aikaa vuo-
rokaudessa, mistä  hän  siis viettää vajaat  2,5  tuntia  kodin  ulkopuolella. 
Työssä  hän  on 5  tuntia  ja  ostoksilla puoli tuntia päivässä. Pakollisiin mat-
koihin kuluu  74 min  ja  matkusteluun  21 min  eli matkalla  hän  on 1 h 35 min 

 päivässä. 

Parisuhteessa elävä, lapseton  alle  45-vuotias viihtyy kotona  tunnin  pidem-
pään eli  15,5  tuntia. Tästä ylimääräisestä tunnista  hän  käyttää  45 min  pe-
rustoimiin  kotona,  kotitaloustöihin  ja  henkiläkohtaisiin perustarpeisiin  ja  15 
min  vapaa-ajan toimintoihin. Kotona vietetty tunti vähentää  kodin  ulkopuo-
lista vapaa-aikaa runsaaseen  1,5  tuntiin. Kaikkiaan hänellä  on  vapaa-aikaa 
lähes  5,5  tuntia. Työssä  ja  ostoksilla  hän  on  yhtä kauan kuin yksinäinen 
ikätoverinsa,  5  tuntia työssä  ja  25 min  ostoksilla. Matkoihin kuluu  68 min  ja 

 matkusteluun  14 min  eli matkalla  hän  on 1 h 22 min  päivässä. 

Lapsiperheen vanhempi, missä  on  alle  kouluikäinen  lapsi, viettää kotona 
 16 h 46 min,  mikä  on  yli kaksi tuntia enemmän yksinäiseen henkilöön ver-

rattuna. Tämä aika kokonaan  ja osa  yksinäisen kotona  viettämästä  vapaa- 
ajasta kuluu  kotitöihin  ja  lastenhoitoon.  Vapaa-aikaa kotona  jää  runsaat  3 

 tuntia. Myös  kodin  ulkopuolista vapaa-aikaa hänellä  on  edellisiä henkilöitä 
vähemmän,  vain 1 h 20 min.  Vapaa-aikaa hänellä  on  yhteensä  4,5  tuntia 
eli tunti vähemmän kuin  lapsettomalla  parisuhteessa elävällä  ja  1,5  tuntia 
vähemmän kuin  yksinäisellä.  Toisaalta  kodin  ulkopuolisessa työssä  hän  on 

 muita lyhyemmän ajan,  vain 4 h 16 min  vuorokaudessa. Tämä johtuu osit-
tain siitä, että  pikkulapsiperheen  vanhemman  työhönosallistumisprosentti 

 on  muita alhaisempi; hänellä hieman  alle  80  %  ja  muilla yli. Itse  ostoksiin  ja 
 asiointiin  kuluu hänelläkin  25 min,  mutta näihin liittyviin matkoihin  8-10 min 
 enemmän kuin  lapsettomilta. Vähäisemmästä  vapaa-ajasta johtuen myös 

näihin liittyvät matkat vaativat vähemmän aikaa kuin edellisillä henkilöillä. 
Kaikkiaan matkoihin kuluu tasan tunti. Myös matkustelu  on  pikkulapsiper-
heen  vanhemmalle  harvinaisempaa  kuin lapsettomalle,  sillä  siihen kuluu 
keskimäärin  vain 10 min  vuorokaudessa. Matkoihin yhteensä kuluu  1 h 10 
min.  

Koululaisperheen  vanhempi  on  kotona  16  tuntia vuorokaudessa, mistä  hän 
 käyttää  perustoimiin  12,5  tuntia eli  tunnin  vähemmän kuin  pikkulapsiper-

heen  vanhempi. Vapaa-aikaa kotona  hän  viettää  3,5  tuntia eli yhtä paljon 
kuin yksinäinen.  Kodin  ulkopuolella vietettävään vapaa-aikaan ei kuiten-
kaan  jää  enempää aikaa kuin  pikkulapsiperheen vanhemmallakaan,  1 h 22 
min  eli tunti vähemmän kuin  yksinäiselle.  Yhteensä vapaa-aikaa  on  vajaat 

 5  tuntia päivässä. Työelämään  hän  osallistuu lähes yhtä aktiivisesti kuin 
 lapsettomat  käyttämällä lähes  5  tuntia  työssäoloon. Ostoksiin  ja  asiointiin 

matkoineen  kuluu  49 min,  eli yhtä paljon aikaa kuin  pikkulapsiperheen 
vanhemmalla,  mutta  10 min  vähemmän kuin  lapsettomalla.  Myös matkoihin 

 ja  matkusteluun  hän  käyttää yhtä vähän aikaa kuin  pikkulapsiperheen  van-
hempi eli  1 h 11 min.,  matkoihin yhteensä  tunnin ja  matkusteluun  11 min.  
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Erityisesti  työmatkoihin  kuluu muita ryhmiä vähemmän aikaa,  vain 21 min, 
 vaikka hänen  työhönosallistumisprosenthnsa  on esimerkkihenkilöistä  suurin 

 93%. 

4.4 Elinvaiheesta  ja  ajankäytöstä  johtuvat  kulutusmenojen  erot  

Keskimääräisistä esimerkkihenkilöistä  kolme  on  alle  45-vuotiasta,  sillä 

 myös  pikkulapsiperheen  vanhemmat yleensä sijoittuvat tähän  ikäluokkaan 
lapsettomien esimerkkihenkilöiden  kanssa.  Koululaisperheen  vanhemmat 
ovat taas keskimäärin edellisiä hieman vanhempia,  sillä  mukana  on  myös 
sellaisia perheitä, joissa nuorin  on 16-vuotias. Tämä ikäero  ja  elinvaihe  nä-
kyvät  kulutustutkimuksessa  koko  kotitalouden  pikkulapsitaloutta  suurempi-
na  tuloina  ja  myös  menoina.  Suurimmat henkilökohtaiset  kulutusmenot 

 ovat kuitenkin  yksinäisellä  alle  45-vuotiaalla.  

Esimerkkihenkilöiden kulutusmenojen  erot ovat  varsin  pieniä  ja  erittäin 
luonnollisia,  elämänvaiheeseen  liittyviä. Lapset sitovat perheitä kotiin, sitä 
enemmän mitä pienempiä  he  ovat. 

Vapaa-ajan vähyys lapsiperheen  vanhemmalla  näkyy etenkin  kodin  ulko-
puolella vietettävään vapaa-aikaan liittyvissä  kulutusmenoissa,  mutta myös 
kotiin  hankittavista  vapaa-ajan  tarvikkeista.  Kotiin  hankittavien  osalta tämä 
johtuu siitä, että monia vapaa-ajan tarvikkeita riittää yksi perheeseen. Täl-
löin yksinäinen joutuu yksin vastaamaan kaikista  hankinnoista,  kun taas 

 perheellisellä  menoerä  on  tässä tarkastelussa jaettu  perheenjäsenien  kes-
ken. Suurin ero  on  kodin  ulkopuolella  nautitun  ruoan  ja  juomien  kulutusme

-noissa, mihin lapsiperheen vanhempi kuluttaa  vain 1300  mk  ja  yksinäinen 
yli  kolminkertaisesti. Kulutusmenojen  eroista ilmenee myös, ettei  pikkulap-
siperheen  vanhempi yhtä usein  tee  ulkomaan  matkoja  kuin muut  esimerk-
kihenkilät.  

Kodin  ulkopuolella  vietettävän  ajan pituus saattaa osaltaan vaikuttaa myös 
siihen, että  lapsettomat  käyttävät enemmän rahaa vaatteisiin  ja  muihin 
henkilökohtaisiin  tarvikkeisiin.  Kulutus  on  pienin  pikkulapsiperheen  van-
hemmalla, 5800 mkja  suurin  yksinäisellä  8700  mk. 

Vapaa-ajan asuntoon sekä veneisiin,  asuntovaunuun  ja  muihin isoihin va-
paa-ajan välineisiin käytetyt keskimääräiset rahamäärät ovat  varsin  pieniä, 
mutta ero  esimerkkihenkilöiden  välillä suuri,  sillä  koululaisperheen  van-
hempi käyttää näihin kaksinverroin muihin nähden. Näistä  kulutusmenoista 

 voi havaita  ko.  esimerkkihenkilön  keskimäärin olevan muita vanhemman  ja  
elinvaiheen vakaamman.  

Matkakulut ovat kaikilla samansuuruisia, mutta yksinäisillä vapaa-ajan mat-
koihin kuluu eniten kun taas muilla  työmatkojen  kulut ovat suurimmat.  
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JA  LIIKKUMISEN MUUTOS KAUTTA AIKOJEN  

Tar.u.steltaessa  suomalaisten matkustamista historiallisesta näkökulmasta voi-
daan nähdä suuri murros henkilöauton yleistymisen myötä: matkat,  jolta  aiemmin 
tehtiin hyvin harvoin alkavat olla jokapäiväisiä taijokavtikkoisia Päivittäiset matkat 
pyorivät kuitenkin samantyyppisten toimintojen ympEiriila kuin aikaisempina aika-
kausina mutta kasvaneet resurssit  ja  parantuneet Ilikennevälineet  ja  -väylät ovat 
laajentar,eef päivittäistä reviiriä. L,Ikennevälineiden yleistyminen  on  myös lisännyt 
matkustamisen yksilölilsyyttä enää ei ole aina pakko lähteä  koko  perheen voimin 
lIIkkeelle. Liitteessa  2 on  neljä esseetä tavallisen suomalaisen perheen päivittäisis -
ta  toiminno'sta  eri aika kausina: kivikaudella, keskiajalla,  1920-luvulla  ja  1990- 
luvulla. 

Tutkimuksessa laadittiin neljä  esseetä  tavallisen suomalaisen perheen 
päivittäisistä toiminnoista eri aikakausina;  kivikaudella,  keskiajalla,  1920- 
luvulla  ja  1990-luvulla  (lute 2). 

Esseissä  kuvataan aiemmin esitetyn  tarkastelukehikon  mukaisia toimintoja 
 ja  näiden suhdetta liikkumiseen eri aikakausina. Seuraavassa  on  esitetty 

yhteenveto  esseeistä  erityisesti toimintojen  ja  liikkumisen välisestä suhtees-
ta.  

Kivikaudella  toiminnot keskittyivät  merkittävältä  osin ruuan keräilyyn. Tämä 
määräsi myös asuinpaikan  jota  tarpeen mukaan siirrettiin. Parhaan kulje

-tustavan  tarjosivat  vesitiet  kesällä. Joillakin oli käytössä talvella koiria  tai 
 poroja reen vetoon. Harvinaisia käyttöesineitä voitiin ostaa  kiertäviltä 

kauppiailta.  

Keskiajalla maanviljelyksen mukana  asuinsijat  muuttuivat  kiinteiksi.  Veto- 
eläiminä  härät  ja  hevoset tulivat käyttöön, mutta teiden täydellisen puuttu-
misen  tai  heikon kunnon vuoksi  matkanopeus  ei juuri  kävelyvauhtia kum-
memmaksi  kohonnut. Kirkon mukana tuli uudentyyppinen  aikajärjestys. 

 Sunnuntaina oli lepopäivä, jolloin käytiin kirkossa. Elämä pyöri  kotitalon  ja 
 oman kylän sisällä. Mikäli oli erityistä tarvetta, käytiin vähän kauempana 

markkinoilla. Ehkä kerran elämässä saatettiin käydä Turussa  tai  jossain 
muussa suuremmassa kaupungissa. Vähänkin kauemmas tällainen matka 
vei useita päiviä. 

Tämän vuosisadan alkupuolella  1920-luvulla elämä oli  teollisuusyhdys
-kunnissa olennaisesti muuttunut. Myös  liikennejärjestelmä  oli muuttunut, 

kun rautateitä oli rakennettu  ja  samoin  maanteitä,  joilla liikkuivat linja-autot. 
Henkilökohtaiseen liikkumiseen oli vielä käytettävissä  polkupyörät.  Vaikka 
päivittäinen elämä pyöri pienissä ympyröissä, tarjosivat uudet  kulkuvälineet 

 aiempaa useammin mandollisuuksia käydä kauempana olevissa kaupun-
geissa  ja jo  keskiajalla alkanut  viikonloppuvapaa  tarjosi  retkeilymandolli-
suuden  viikonvaihteessa. Sekä ruoka- että muita tarvikkeita voitiin hankkia 

 lähikaupasta,  mutta linja-autolla  ja  junalla pääsi myös kauemmas ostoksille  
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silloin kun oli kyse  erikoisemmasta  hankinnasta. Koulujärjestelmän  ja  lii-
kenneyhteyksien kehittyminen toi mukanaan  koulumatkat.  

Merkittävin päivittäiseen liikkumiseen vaikuttava muutos verrattaessa tilan-
netta  70  vuotta myöhemmin  on  henkilöauton yleistyminen tavallisen suo-
malaisen käytössä. Työelämän muutos  mm.  kaksipäiväinen viikonloppu  ja 

 vuosilomat  on  tehnyt mandolliseksi vapaa-ajan liikenteen  selvän  eriytymi-
sen arkipäivän liikenteestä. Vuosilomat ovat vielä tuoneet liikenteeseen 
oman  kesärytminsä.  Toimintojen eriytyminen  on  tuonut uusia  matkatyyppe

-jä.  Edellä mainittujen  koulumatkojen  lisäksi työn  ja kodin  väliset etäisyydet 
ovat kasvaneet  ja  sitä tietä  työmatkojen  merkitys  on  kasvanut. Omavarai-
suuden vähentyessä  ja  varallisuuden kasvaessa  ostomatkoista  on  tullut 

 entistä tärkeämpiä  ja  usein myös pitempiä.  Lasten  päivähoito  on  tuonut 
uutena  matkaryhmänä  lasten  viennin  ja  haun  hoitopaikasta.  Liikenneväli-
neiden  yleistyminen  on  vähentänyt  kotikeskeisyyttä  ja  lisännyt yksilöllisyyt-
tä. Enää ei ole aina pakko lähteä  koko  perheen voimin liikkeelle. Koko-
naan uutena asiana  on  tavalliselle suomalaiselle  tullut  mandollisuus käydä 
ulkomailla joko laivalla  tai  lentokoneella. Jälkimmäinen tarjoaa vielä mah-
dollisuuden käydä hyvinkin eksoottisissa maissa edullisesti  ja  nopeasti. 
Kuitenkin  päivittäiset  matkat pyörivät  samantyyppisten  toimintojen ympärillä 
kuin aikaisempina aikakausina, mutta kasvaneet resurssit  ja  parantuneet 

 liikennevälineet  ja  -väylät ovat laajentaneet päivittäistä  reviiria.  Matkat, jot-
ka aiemmin olivat hyvin harvinaisia alkavat olla jokapäiväisiä  tai  jokaviik-
koisia.  Lisäksi  on  tullut matkoja,  joita ei aiemmin tavallinen suomalainen 
ajatellut koskaan voivansa tehdä  ja  nyt niitä tehdään säännöllisesti vaikka 

 vain  kerran vuodessa.  
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Kanden liikenne  filosofin.  Cesare  MarchettTh  ja  Hermann  Knofiacherin.  ajatukset lii-
kenteen  ja  yhdyskuntien kehityksen suunnista ovat hyvin erilaisia.  Marchetti  näkee 
liikenteen nopeuden kasvun eräänlaisena historiallisena vääjäämättömänä kehitys-
kulkuna ottamatta kantaa  sen  hyödyllisyyteen  tai  hyödyttömyyteen. Marchettin  mu-
kaan lentoliikenne  on  seuraava merkittävä kasvualue henkilöautoliikenteeri kasvun 

 jo  tasaantuessa.  Hänen mukaansa liikenteen nopeuden kasvu pysâhtyy vasta sit-
ten. kun tunnissa voi matkustaa joka koli<kaan maapallolla 

Knoflacher  taas pitää nykyisiä /iikeiuielnvc:;iointeja erityisesti kaupungeissa, mutta 
myös muuallakin ihmisatvoisen elâmän kannalta vahingollisina  Sen  seurauksena 

 on  kaupunki.-  ja  yhdyskunterakenteen  hajoaminen, mikä väistämättä lisää  matkojen 
 pituutta Tämä rappeuttaa ihmisen viedessään häneltä mandolllsuuden omaehtoi-

seen jalan tapahtuvaan fiikkumiseen  ja  yhteyden luontoon antamatta edes taiteelli
-sa  elämnyksiä. 

Liikenneongelmat  voidaan jakaa kolmeen ryhmään: historiallinen,  moderni 
ja  postmoderni. 

Historiallinen ongelma  on  yhä jokaisen ihmisen jokapäiväinen ongelma eli 
miten päästä paikasta toiseen.  Moderni  ongelma syntyi historiallisen on-
gelman ratkaisusta, kun rakennettiin paljon liikenneväyliä  ja  hankittiin pal-
jon  liikennevälineitä  lisääntyi myös liikkuminen  ja sen  mukana liikenneon-
nettomuudet  ja  ympäristöhaitat.  Postmoderni ongelma  on  ennemminkin ti-
heään asutun alueen ongelma. Niillä  liikenneväylät  ovat  tungostuneita  eikä 
uusien rakentamiseen ole tilaa  tai  valmiuksia. Kaikki nämä kolme ongelmaa 
ovat edelleen olemassa. 

Seuraavassa tarkastellaan  liikennefilosofiaa  käyttäen lähtökohtana kahta 
eurooppalaista tunnettua  liikennetutkijaa  Cesare  Marchettia  ja  Hermann 

 Knoflacheria.  Edellinen  on  keskittynyt kaupunkien väliseen liikenteeseen  ja 
 perinteiseen  Ilikenneongelmaan  ja  Knoflacher  puolestaan  kaupunkiliiken-

teeseen  ja  siinä moderniin  ja  postmoderniin liikenneongelmaan.  

Marchetti (1992)  tarkastelee ihmistä olentona, joka  biologisen  vaistonsa 
ohjaamana pyrkii laajentamaan reviiriään. Samaan aikaan  hän  on  haluton 
käyttämään matkustamiseen paljoakaan yli tuntia päivässä. Tämän puit-
teissa  hän  tekee päivisin muutaman kotoa jonnekin suuntautuvan  matkan 
ja  palaa mikäli mandollista takaisin illalla kotiinsa.  Marchettin  mukaan ihmi-
set käyttävät  75  %  ajastaan kotona  ja kaiken  kaikkiaan  90  %  ajasta kuluu 

 varsin  tutuissa  ympyröissä kotona, työpaikalla  tai  näiden  välisillä  matkoilla. 

Ihmisten päivittäinen  matkanopeus  on  kasvanut  kymmenkertaiseksi  viimei-
sen  200  vuoden aikana  ja  päivittäisen matka-ajan säilyessä  on  tämä mer-
kinnyt myös päivittäisen  matkanpituuden  kasvua  kymmenkertaiseksi  (kuva 

 8).  Päivittäisen  matkanpituuden  kasvu näyttää Suomessakin edelleen jat-
kuvan (Järvi-Nykänen  ja  Himanen,  1995).  
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Kuva  8.  Liikennevälineillä  tehty päivittäinen  matkasuorite  Ranskassa vuo-

desta  1800  lähtien.  

Marchettin  mukaan uusi  liikennemuoto  pääsee markkinoille, kun  se  tarjoaa 
korkeamman nopeuden,  esim.  juna syrjäytti hevosen. Koska nopeammat 

 liikennemuodot  ovat kalliimpia ainakin  aikayksikköä  kohden  -  vaikka  kilo-

metrikustannus  ei olennaisesti kasvaisi, tapahtuvat muutokset hitaasti. 
 Marchettin  laskelmien mukaan kehittyneissä länsimaissa lentoliikenteen 

kasvu seuraavan  50  vuoden aikana tulee olemaan nopeata  ja  osaltaan 
vaikuttamaan siihen, että  henkilöautoliikenteefl  kasvu pysähtyy.  

Hermann Knoflacher (1995)  tarkastelee erityisesti kaupunkirakenteen  ja  lii-
kenteen suhdetta. Hänen lähtökohtanaan  on  selkeä näkemys henkilöauto- 
liikenteen  tumiiollisesta  vaikutuksesta  kaupunkirakenteeseen.  Lisäksi  hän 

 ylipäänsä arvostelee myös nykyisen  kaupunkirakentamisen  laatua  ja  pitää 
esikuvana lähinnä keskiaikaisia ihmisten tarpeista asteittain kehittyneitä 
kaupunkeja. Hänen mielestään kaupungit  on  palautettava  jalankulkijalle  ja 

 henkilöautoliikenne  poistettava niistä. Jotta  jalankulkija  jaksaa kävellä kau-
pungissa  on  hänelle oltava noin parinsadan metrin välein mielenkiintoisia 
paikkoja, jotka  virkistävät  ja  auttavat unohtamaan kävelymatkan vaivat. 
Kaupungit voivat olla korkeintaan  200 000 - 250 000  asukkaan kokoisia. 
Kun  henkilöautoliikenne  poistetaan kaupungista,  sinne  jää  runsaasti tilaa 
mikä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin.  

Knoflacherin  mukaan nykyinen tapa rakentaa kaupunkeja  rappeuttaa  ihmi-

sen  viedessään  häneltä pitkälle mandollisuuden omaehtoiseen jalan tapah-
tuvaan liikkumiseen  ja  yhteyden luontoon antamatta edes taiteellisia  eä-

myksiä.  Tulos  on se,  että ihmiset viikonloppuisin pakenevat kaupungista 
maalle.  Osa  ihmisistä pakenee kaupungista maalle joka päivä, kun  on 

 hankkinut asunnon kaupungin ulkopuolelta.  Massailmiönä  tämä johtaa taas 

autoliikenteen  suoritteen  kasvuun.  
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Knoflacherin perusajatuksia  on,  etta•  ihmiset yleensä käyttävät runsaan 
 tunnin  matkustamiseen.  Jos  kaupungissa liikutaan  vain  jalan, ehtii tunnissa 

kävellä  4  -  5  kilometriä  ja  henkilöautolla  kymmenen kertaa enemmän. 
Kuitenkin kumpaakin kulkumuotoa käytettäessä tehdään yhtä monta mat-
kaa  ja  ne kestävät yhtä kauan. Toisessa  vain  syntyy autokilometrejä lisää. 
Tästä seuraa kaupunkirakenteen hajaantuminen, minkä jälkeen  on  pakko 
tehdä pitkiä  matkoja.  

Knoflacher  arvostelee myös moottoriteitä  ja  suurnopeusjunia  kaupunkien 
ulkopuolella, koska ne rikkovat vuosisatojen varrella syntyneen rakenteen. 
Nopeat väylät jättävät jotkut paikkakunnat syrjään  ja  keskittävät  toiminnat 
niihin, joissa asema  tai  risteys sijaitsee. Lopputuloksena joudutaan  vain 

 matkustamaan entistä pitemmälle samojen palvelujen perään vastaavalla 
tavalla kuin edellä kuvatussa kaupunkirakenteen muutoksessa. Vastaa-
vasti Knoflacher näkee nykyisten teiden mitoituksen virheellisenä, kun tiet 
tehdään niin leveiksi  ja  suoriksi, että ne houkuttelevat ajamaan ylinopeutta. 
Mikä ilmiö puolestaan vaatii monenlaisia valvontatoimenpiteitä.  

Marchetti  ei sinänsä ota kantaa siihen, onko liikenteen nopeuden kasvu, 
jonka  hän  näkee eräänlaisena historiallisena vääjäämättömänä kehityskul-
kuna, hyödyllistä  tai  hyödytöntä. Hänen tarkastelukulmansa  on  enemmän 
toteava. Toisaalta  hän  on  toisessa yhteydessä esittänyt oletuksen, että 
henkilöautot kaupunkiin sopimattomina tulevat sieltä vähitellen poistumaan. 

Knoflacher  taas näkee nykyiset liikenneinvestoinnit, erityisesti kaupungeis-
sa mutta myös muuallakin ihmisarvoisen elämän kannalta erittäin vahingol-
lisina. 
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mattavan  elintason kasvun  ja  sitä tietä ollut taloudellisesti hyvin myönteinen 
ilmiö. 

Tarkastelteltaessa  ihmistä määrätyssä reviirissä elävänä toimijana, voidaan 
nähdä tämän reviirin olennainen laajeneminen liikenteen nopeuden kasvun 
mukana. Laajenemisen seurauksena ovat eri ryhmien revilrit menneet 
toistensa päälle. Tästä luonnollisena seurauksena  on  taas ryhmien välinen 
kilpailu. Kilpailu johtaa talousteorian mukaan tuotteiden  ja  palveluiden laa-
dun paranemiseen  ja hinnan  laskemiseen. Tälläkin tavoin voidaan ajatella 
liikenteen nopeuden kasvun olleen taloudellisesti edullista.  

Marchetti  näkee liikenteen nopeuden kasvun jatkuvan edelleen  ja  seuraa-
vassa vaiheessa lentoliikenteen olevan merkittävin kasvualue, henkilöau-
toliikenteen kasvun saavuttaessa  jo  rajansa.  Marchetti  ei varsinaisesti  tar

-kastele  kehitykseen liittyviä hyötyjä  tai  haittoja, hänen näkemyksensä  on 
 enemmän toteava, koska ihminen pyrkii  koko  ajan laajentamaan reviiriään, 

pysähtyy liikenteen nopeuden kasvu vasta sitten kun tunnissa pääsee joka 
kolkkaan maapallolla. 

Knoflacherin  mukaan liikenteen nopeuden kasvu yhdistettynä surkeaan 
kaupunkisuunnitteluun, ovat johtaneet kaupunkien rappeutumiseen  ja  sitä 
tietä johtamassa myös ihmisten kannalta erittäin haitallisiin tuloksiin. 

Liikenteen nopeuden kasvu  on  selvästi sellaista, mitä ihmiset ovat toivo-
neet  ja  mistä  he  ovat olleet valmiita maksamaan. Puhtaasti taloustieteen 
pohjalta tarkasteltuna tilanne  on  tältä osin kehittynyt erinomaisesti. Toisaal-
ta  jos  katsotaan mitä kaupungeissa  on  tapahtunut  ja  toisaalta maapallon-
laajuisesti mitä  on  tapahtumassa, voidaan esittää epäilyjä liikenteen no-
peuden nostamisen mielekkyydestä. Näyttää siltä, että  on  olemassa ristirii-
ta yksityisen ihmisen toiveiden  ja  toimintojen  ja  toisaalta näistä yhteenlas-
kettuna syntyvän massakulutuksen seurausvaikutusten välillä. Vaikka 
toimitaan yksityisestä näkökulmasta mielekkäästi, voi kaikkien näiden toi-
mintojen  summa  olla maapallon kestävän kehityksen kannalta epämiele-
käs. 

Ihmisten päivittäiset toiminnot ovat  varsin  pysyviä. Perusrakenneinves-
toinnit  ja  Ilikennevälineiden  hankinta ovat kuitenkin ratkaisevasti muutta-
neet näiden toimintojen maantieteellistä sijaintia. Yksityisten ihmisten toi-
veiden  ja  massakulutuksen  kannalta  on  kehitys ollut myönteistä  ja  yhteis-

kuntataloudellisesti  merkittävää. Tarkasteltaessa kaupunkirakenteen muu-
toksia  ja  maapallon kestävää kehitystä, voidaan esittää vastakkaisia näkö-
kulmia. 
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PAl VITTAISET AKTIVITEETIT -  KIRJALLISUUS-
TARKASTE LU  

1  AKTIVITEETTIANALYYSI 

 1.1  Taustaa 

Liikenteen määrän kasvun myötä  on  monin paikoin jouduttu tilanteeseen, jossa 
joudutaan ylläpitämään  minimipalvelutasoa liikennepoltittisin pakkokeinoin esim. 

 liikenteen kysynnän järjestelyn avulla. Liikenteen kysynnän järjestelyssä kaksi 
pääasiallisesti käytössä ollutta  instrumenttia  ovat matkustamisen kustannusten 
nostaminen sekä  informaatioteknilkan  avulla paremman tiedon antaminen  mat

-kustusolosuhteista  ennen matkaa  ja sen  aikana. Etenkin jälkimmäistä  instru-
menttia  on  viimealkoina  kehitetty voimakkaasti  ympän  maailman. Jotta uusien 
instrumenttien toimintaa  ja  vaikutuksia voitaisiin arvioida joudutaan  mallintamaan 

 henkilöiden  ja  kotitalouksien päätöksiä oman toimintansa järjestelyistä 
(ajankäytön eli ohjelman suunnittelusta). 

Kaikkeen ihmisen toimintaan liittyy joitain seuraavista päätöksistä: missä, milloin, 
kuinka kauan, kenen kanssa sekä  osallistutaanko  toimintaan ylipäätään. Lisäksi 
riippuen tarkasteltavan ajanjakson pituudesta  järjesteltävien  toimintojen määrä 

 ja  tyyppi vaihtelee. Jotta voitaisiin järkevällä tavalla arvioida  ja  ennustaa liiken-
nepoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia käytännössä,  on  välttämätöntä tutkia  ja 

 mauintaa  päätöksentekoa toiminnoista aikaisempaa laajemmin. Tällaista pää-
töksenteon tarkasteluun pohjautuvaa tutkimusta toiminnasta kutsutaan  aktivi-
teettianalyysiksi.  Se  pyrkii selvittämään niitä toimintaa koskevia päätöksiä, jotka 
vaikuttavat liikenteen kysyntään  (Axhausen  and  Gärling,  1992). 

1.2  Toiminnan järjestely 

Henkilön päätöksenteon  ja  toiminnan järjestelyn tutkiminen ei ole kuulunut perin-
teisen  lilkennetutkimuksen  piiriin. Aikaisemmin tutkimisen kohteena  on  ollut itse 
matka, ei toiminta  tai  syy miksi  ja  miten matka ylipäätään tehdään. Tästä johtuen 

 on  jouduttu tekemään  varsin  voimakkaita olettamuksia ihmisen käyttäytymisestä 
uusissa  liikenneolosuhteissa.  Seuraavassa esitellään  ja  arvioidaan joitain toi-
minnan järjestelyn  tarkastelukehikkoja.  

Hyötyä  maksimoiva  lähestymistapa  

Perusolettamuksena  on,  että toiminnan järjestys  on  aina peräisin päätöksistä, 
jotka  maksimoivat  hyötyä. Tällä pystytään  mallintamaan  sitä, miksi ihmiset käyt-
tävät aikaansa tiettyihin toimintoihin. Kuitenkaan ei saada tietoa siitä, kuinka  he 

 ajankäyttönsä  suunnittelevat. Lähestymistapa  on  peräisin kuluttajan  valinnan 
 mallintamisesta talousteoriassa,  josta  se on  laajennettu  liikennetutkimukseen 

 (Winston, 1982).  Sen  toimivuus yksinkertaisten  oletustensa  vuoksi  on  kuitenkin 
kyseenalaista.  
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Päätöksentekoprosessia mallintavat  lähestymistavat 

Seuraavat kolme mallia eivät suoraan oleta hyödyn maksimoinnin periaatetta. 
Lisäksi edellisestä poiketen ne pyrkivät suoraan mallintamaan toimintojen järjes-
telyprosessia. Niiden erot löytyvät siitä, kuinka tarkkaan ne pyrkivät mallintamaa 
ihmisten päätöksen tekoa  ja  kuinka realistisia ovat niiden oletukset ihmisten ky-
vystä käsitellä annettua tietoa. Kaikkien käsiteltävien  mallien  lähtökohtana  on, 

 että päätös osallistua tiettyihin toimintoihin  on  jo  tehty  ja  kyseessä  on  pelkästään 
toimintojen järjestely. 

CARLA  (Jones et al. 1983):  Toimintojaan järjestelevän ihmisen ajatellaan käy-
vän läpi kaikki mandollisuudet  ja  valitsevan  niistä parhaan. Ihmisen tiedonkäsit-
telykyvyn rajallisuudesta johtuen tämä  on  kuitenkin epärealistista. Lisäksi toimin-
tojen järjestelyn rajoitusehdot aikataulun luomisessa ovat harvoin ehdottomia  tai 

 niitä ei tarkkaan tunneta. 

STARCHILD  (Root and Recker, 1983):  Tämä malli  on  kaksivaiheinen;  ennen 
matkustamista ihmisten ajatellaan järjestelevän toimintansa  ja  tätä seuraavassa 
matkustusvaiheessa laadittua aikataulua  ja sen  pitävyyttä tarkkaillaan  ja  uudel-
leen arvioidaan. Oletuksena  on,  että ihmiset yrittävät valita optimaalisen sarjan 
toimintoja maksimoidakseen niistä saatavan kokonaishyötynsä, kuitenkin niin 
että samalla aikataulun joustavuus maksimoituu, kotoa poissa vietetty aika  ja 

 järjestelyihin käytetty ponnistus minimoituvat.  Paras  ohjelma etsitään valitsemal-
la  vain  käyvät  ja  dominoivat  vaihtoehdot arvioitaviksi, jolloin niiden määrä olete-
taan olevan hallittavissa. 

Hyödyn laskennan muotoilu  on  peräisin subjektiivisen odotettavissa olevan hyö-
dyn teoriasta  (SUE) (Edwards, 1954),  joka  on  realistisempi kuin edellä esitetyis-
sä hyötyä maksimoivissa malleissa. Siinä toiminnot jaetaan  kodin  ulkopuolisiin 
suunniteltuihin  ja  suunnitelmattomiin  sekä  kodin  sisäisiin toimintoihin. Erityyppis

-ten  toimintojen hyöty arvioidaan erilailla. Esimerkiksi odotus-  ja  matkustusaiko-
jen  hyötyä pidetään kääntäen verrannollisena niihin käytettyihin aikoihin, paino-
tettuna odotettavan toiminnan tärkeydellä. STARCHILD kuten ei myöskään 
CARLA ota huomioon, että muiden vaateet  ja  sosiaaliset säännöt saattavat 
dominoida ohjelman suunnittelussa.  

SCHEDULER  (Gärling  et al. 1989):  Tässä mallissa toiminnat  on  määritelty ihmi-
selle  tai  kotitaloudelle  ympäristön tarjoamiksi keinoiksi saavuttaa päämääränsä. 
Niiden arvot instrumentteina eivät ole kaikille samat. Päätös niiden käyttämises-
tä (osallistumisesta) määräytyy niiden subjektiivisen arvon  ja  aikaisempien si-
toumusten perusteella. Toimintojen järjestely  on  määritelty prosessina, jonka 
tarkoituksena  on  päättää kuinka toteuttaa valitut toiminnot tietyn ajan sisällä. 
Käyvän ratkaisun löytäminen  on  prosessin ensisijainen tavoite, vasta toissijaista 

 on  matkustamisen määrän minimointi. 

Toimintojen järjestelyprosessia kuvaa hyvin psykologisestikin hyväksytty käsite 
"heuristinen haku". Toimintoja valitaan järjesteltäviksi tärkeysjärjestyksessä  ja 

 niihin liitetään rajoitukset niiden suoritusajasta  ja  paikasta. Aluksi toiminnot osit-
taisjärjestetään aikarajoitusten mukaan, jonka jälkeen matkasuorite pyritään 
järjestystä muuttamalla minimoimaan. Lopuksi aikataulun käypyys arvioidaan 
käymällä  se  tarkemmin mielessä läpi.  Jos  järjestyksestä löytyy epäkäypyys  tai 

 jotain tietoa käypyyden varmistamiseksi ei ole saatavilla, hylätään järjestys  ja  
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yritetään yksinkertaisilla muutoksissa toimintojen valinnoissa,  kestoissa  tai  järjes-
tyksessä onnistua  käypyyden  saavuttamisessa.  Käypään  suunnitelmaan yrite-
tään vielä lopuksi sovittaa vähemmän tärkeitä tehtäviä.  

Järjestelyprosessi  voi jatkua itse toimintojen suoritusten aikana, jolloin uudelleen 
järjestelyjä  ja  jatkon suunnittelua voidaan suorittaa. Kanssakäyminen kotitalou-
dessa  tai  suuremmassa sosiaalisessa ryhmässä vaikuttaa voimakkaasti ohjel-
man suunnitteluun; jotkin toiminnat vaativat muiden suunnitelmien  huomloonot-
tamista.  

1.3  Aktiviteethperusteisen mallintamisen  kehitys 

Edellä esitellyt mallit ovat edustaneet ensimmäisiä toiminta-perusteista lähes-
tymistapaa  matkustuskäyttäymisen analyysissä  käytettäviä malleja. Vaikkakin 

 mallien  kuvaavuudet  ovat huomattavasti parantuneet,  on  ilmeistä että monia 
ihmisen käyttäytymisen monimuotoisuudesta johtuvia  käyttäytymistieteellisiä 

 ongelmia  on  vielä  selvitettävänä.  

Toinen ongelma  on  toiminnan  ja  paikan yhteys  ja sen  mukaanottaminen  malliin. 
Nykyisiin malleihin  on  yhdistetty  vain  perinteinen vaihtoehtoisen reitin huomioi - 
minen. Mallien  tulisi myös ottaa huomioon toiminnan vaihtoehtoinen toteutus- 
paikka  reittivaihtoehtoineen.  Tämä edellyttää  liikenneverkon  lisäksi laajaa  paik-
katietopohjaista tietokantaa  ympäristöstä  ja  toiminnoista. 

Teknisenä ongelmana kaikissa malleissa  on  koko  mutkikkaan  ja  yksilöllisen 
 päätöksentekoprosessin mallintaminen  toimivaksi ohjelmaksi oli malli sitten  de- 

terminen,  simuloiva  tai  heunstinen  ja sen  data-aineiston kerääminen  ja  analy-
sointi,  millä  malli voitaisiin  kalibroida.  Erityisesti  matkaketjut lukuisine vaihtoeh-
toineen  ovat osoittautuneet erittäin vaikeiksi sekä  malliteknisesti  että  havaintoai-
neiston  vähyyden vuoksi. 

Toimintaa  järjesteleviä  malleja  on  myös suunniteltu henkilöiden  ja  kotitalouksien 
itsensä avuksi  matkojen  suunnitteluun  ja  järjestelyyn, ei  vain  liikennepoliittisiksi 
apuvälineiksi  suunnittelijoiden käyttöön.  
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säännöllisesti toistuvat  liikkumistottumukset  satunnaisista vaihteluista  (Kunert, 
 1994  ja  Pas, 1988).  Henkilöiden  ja  perheiden  aktiviteettijärjestelmissä  on  myös 

löydettävissä selviä kuukausi-,  vuodenaika-  ja  vuosivaihtelua,  mutta näiden 
merkitys liikkumiseen käytettyyn aika-  tai  rahabudjettiin  on  varsin  vähäinen ver-
rattuna viikottaiseen  aktiviteettirytmiin  (Hirsh et. al., 1986).  

Henkilön oman  ja  henkilöiden  välisen  liikkumiskäyttäytymisen  eroja  ja  muuttu-
mista  on  tutkittu myös  klusterianalyysiä  hyväksi käyttäen  (Ma  ja  Goulias,  1995). 

 Tutkimusaineisto koostui samojen henkilöiden kahtena peräkkäisenä päivänä 
tehdyistä matkoista kahtena  en  ajanjaksona.  Luokiteltaessa  henkilöt sekä  aktivi-

teetteihin  osallistumisen että  liikkumiskäyttäytymisen  mukaisiin luokkiin, havait-
tiin, että henkilöt vaihtoivat luokasta toiseen  en  päivinä  tai  ajankohtina,  mutta 
että kunkin luokan sisällä pysyvyys oli  varsin  suuri. Henkilöt siis vaihtavat tehtä-
viä eri päivinä keskiarvojen pysyessä  vakaina.  

2.4  Liikkumisen mallintamisessa käytettyjen aktiviteettien  jako  

Liikkumisen tutkiminen  ja  maflintaminen  tähtien hyödyn  maksinioimisesta  rajoite-
tun aika-  ja  rahabudjetin  ehdoilla  on  selvityksissä rajattu koskemaan  vain  henki-
lön vapaasti käytettävissä olevaa aikaa eli työ-  ja  kouluajan  ulkopuolista aikaa.  
Aktiviteetit  on  edelleen jaettu  kodin  ulkopuolisiin matkustamista vaativiin  ja  koto-
na  tapahtuviin.  Kodin  ulkopuolisia  aktiviteetteja  tarkastellaan yleensä kuten  mat-
kan  tarkoitusryhmiä  eli jaettuna  3-10  ryhmään aktiviteetin tyypin mukaan. 

Aktiviteettiin osallistumisesta saatava hyöty riippuu aktiviteetin tyypistä, kestosta 
 ja  sijainnista eli etäisyydestä kuluttajaan.  Aktiviteeteissa  on  erotettavissa  en 
 tyyppisiä  sen  mukaan muuttuuko  aktiviteetista  saatava hyöty  sen  keston  ja  si-

jainnin mukaan,  vain  keston  tai  sijainnin mukaan vai onko hyöty vakio. Mikäli  
aktiviteetista  saatava hyöty riippuu ajasta,  se  yleensä kasvaa  kulutetun  ajan 
funktiona, mutta hyödyn kasvu hidastuu keston  pidetessä.  Näin  esim.  ulkoisen 
aktiviteetin antama hyöty ylittää kotona  vietettävän  ajan  lisähyödyn  tiettynä  het

-kenäja  saa henkilön lähtemään liikkeelle  (Kraan,  1994). 

2.5  Käytännön tuloksia 

Hollannissa viiden vuoden välein tehtävän  ajankäyttötutkimuksen  ja  vuosittais-
ten  henkilöliikennetutkimusten  mukaan sekä henkilöiden liikkumiseen käyttämä 
aika että  matkasuorite  on  jatkuvasti kasvanut. Kasvun  pääsyyt  ovat  autoistumi-

nen,  naisten osallistuminen yhä suuremmassa määrin työelämään, perhekoon  

pieneneminen  ja  vapaa-ajan harrastusten lisääntyminen. Näistä seuraa erityi-
sesti sellaisten henkilöiden määrän lisääntyminen, joilla  on  hoidettavanaan 

 useampia tehtäviä eli velvollisuudet sekä työelämässä että kotona. Näiden 
"monia tehtäviä  hoitavien"  liikkumisen  aikabudjetti  ei ole vuosien myötä muuttu-
nut, mutta heidän määränsä raju kasvu vaikuttaa  keskimääräisiin suoritteisiin 
(Kraan,  1994).  

Suomessa keskimääräinen liikkumiseen käytetty  kokonaisaika  on  pysynyt  varsin 
 vakaana  jo  parikymmentä vuotta, mutta  matkasuonte  on  jatkuvasti kasvanut  

(Henkilöliikennetutkimus  1992).  Tämä  on  seurausta  autoistumisesta,  sillä  autol- 
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listen  matkasuorite  on  noin kaksinkertainen  autottomien suontteeseen  verrattu-
na. Verrattaessa vuosien  1986  ja  1992  koko  maan kattavia  henkiläliikennetutki-
muksia  havaitaan että, Suomessa miesten  ja  naisten  liikkumiskäyttäytymisessä  
vielä vuonna  1986  vallinneet  erot ovat vuoteen  1992  mennessä lähes hävinneet 
(Järvi-Nykänen  ja  Himanen,  1995).  

Myös Ruotsissa  ja  Norjassa, missä suuria muutoksia perheen  toiminnoissa  ei 
ole tapahtunut, liikkumiseen käytetty päivittäinen  kokonaisaika  on  pysynyt va-
kaana  ollen  sama runsas tunti kuin Suomessakin.  Suonte  on  näissäkin maissa 
jatkuvasti kasvanut  (Vilhelmson  1990, Vibe 1993).  
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SUOMALAISEN PERHEEN  PAl VITTÄNEN  ELÄMÄ 
 Kl  VI  KAU  DELLA, KESKIAJALLA,  1 920-LUVULLA  JA 

 NYKYAIKANA  

1.  KIVIKAUSI 
Aamuaunngon  ensimmäiset säteet alkoivat paistaa läpi  kodan  havukaton  ja  ne 

 heräthvät  samalla  kodan  asukkaat päivän  puuhiinsa.  Nahkojen  ja  taljojen  alta  kömpi 
 esiin kaksitoista ihmistä  -  kaksi perhettä. Olisihan ollut turhaa,  jos  molemmat perheet 

olisivat asuneet omassa  kodassaan,  kun kerran  yhteenkin  mahtui tarpeeksi.  Kodan 
 rakentaminen ei ollut ihan nopeaa puuhaa  ja  koska asuinpaikkaa  vaihdeltiin  suhteel-

lisen usein riistan  ja  ympärillä olevan luonnon tarjoamien antimien mukaan, ei ollut 
järkevää joka perheen rakentaa omaa  asumusta.  

Yhteen perheeseen kuuluivat joko molemmat  tai  toinen  isovanhemmista,  äiti  ja  isä 
sekä lapsia  -  pari-kolme  sen  mukaan olivatko  metsänjumalan antimet nittäviä  kaikille. 
Minun  perfieessäni  oli  vain  toinen  isovanhemmista,  45-vuotias isoäiti, jäljellä. 
Sisaruksia oli  siunaantunut  yksi.  Naapunperheessä  oli vanhempien lisäksi kaksi 

 naimaikäistä  lasta.  

Auringon alkaessa lämmittää yön  viileydessä kohmettuneita  jäseniä alkoi  kodan 
 sisällä liikehdintä. Kaikki  kömpivät  pois  peitteittensä  alta  ja  menivät ulos 

 jännittyneinä.  Tänään oli miehillä edessä suuri päivä.  Hirvenpyynti  alkoi. 

Edellisenä päivänä oli  koko  heimo -  useita  kodallisia  ihmisiä  -  kokoontunut samoille 
 asuinseuduille  ja  illalla oli ollut suuri juhla  nuotioiden  ääressä. Shamaani oli lukenut 

 loitsuja  hyvän  metsästysonnen  saamiseksi  ja  miehet olivat piirtäneet läheisen kallion 
kylkeen hirviä  jahtaavien  miesten kuvia aivan kuin  ennustaen  seuraavan päivän 
tapahtumat  ja  suuren saaliin. 

Lapsia ei laskettu mukaan onnea tuottavien rituaalien toimitukseen, mutta uteliaina 
emme sentään olleet jääneet kaikesta paitsi.  Kodan  seinien  raoista  näki itse asiassa 
melko hyvin. Shamaani oli ainakin saanut jonkinlaisen kohtauksen rumpujen 
soidessa  ja  vaipunut maahan. Samalla  hän  oli  koko  ajan puhunut jotain 
käsittämätöntä kieltä henkien kanssa.  

Ja kaiken  tuon päätteeksi alkoi tänään metsästys kaikessa  komeudessaan.  Kaikki 
miehet olivat tehneet  keskeneräiset  nuolensa valmiiksi  ja  teroittaneet  puukon virkaa 
toimittaneet  viiltimensä.  Kaiken  piti olla kunnossa  suumistan  metsästystä varten.  

Suurriistaa  ei voinut metsästää yksin  tai  kaksin, niinkuin pienempää riistaa saattoi 
pyytää. Ei, nyt eivät  ansalangat  tai  muut  pyyntiviritykset  riittäneet, vaan tarvittiin 
monia miehiä, vielä useampia nuolia sekä koiria riistan ajoon. Tarkoituksena oli ajaa 
lähistöllä majaileva  hirvilauma  alas  läheisen kallion  -  juuri  sen,  jonka kylkeen oli 
piirroksia tehty  - jyrkältä rinteeltä.  Miehet pitivät tätä keinoa parempana kuin sitä, että 
hirvet ajettaisiin suureen kuoppaan. Mitä turhaan kaivamaan  suuntöistä  kuoppaa, 
kun  kallionrotko  ajaa saman asian  ja  vielä paljon paremmin. 

Nyt alkoi olla syksy  ja  hirvilaumat vasoineen  alkoivat liikkua kohti  talvehtimispaikkoja. 
 Myös  heimo  oli kokoontunut tavallisen  talvenviettopaikan  läheisyyteen kunkin 

perheen  kierreltyä  erikseen omilla  pyyntiretkillään.  Samoin tapahtui joka vuosi.  
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Syksyllä  nistanajon  aikaan kokoontuivat kaikki samoille seuduille, kuten sanaton 
sopimus  on  kuulunut  jo  monien sukupolvien aikana. Alueelle rakennettiin pysyväm-
pää  talvimajoitusta.  Talveksi eivät enää  nittäneet  nopeasti  kyhätyt sateensuojat,  
vaan piti rakentaa  suojaisampi  kota,  jossa oli oikea  tulisija  lämpöä  ja  valoa tuotta-
massa.  Asumuksen katteeksikaan  eivät enää kelvanneet  havut  tai  tuohi yksinään, 
vaan  kaadettavista hirvistä  saataisiin hyvä  ja  lämmin kate  kodalle.  

Kesällä oli kerätty  talven  varalle ravintoa. Vaikka talvellakin voi kalastaa  ja 
 metsästää, ei  maijoja  saa talvella mistään. Siksi niitä  olikin  kerätty varastoon  ja 
 säilötty maahan  upotettuihin  suuriin  saviastioihin.  Lihaa  ja  kalaa oli kuivattu  tai 

savustettu,  jotta ne säilyisivät paremmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö 
raaka  ja  vielä vähän lämmin liha olisi maistunut kaikkein  parhaimmalta.  

Jos  metsästys oli miesten yksinoikeus, oli muu  ravinnonhankinta  jätetty naisten 
huoleksi. Naisten jokapäiväisiin  askareihin  kuuluikin syötäväksi  kelpaavien  juurien, 
marjojen, sienien  ja  muiden sellaisten keruu. Naisten tehtäväksi laskettiin myös 
kalastus jokapäiväisiin tarpeisiin lähivesillä. Miehet ryhtyivät moiseen puuhaan  vain 

 jos  kysymyksessä  on  kauemmas  merelte  tai  järvelle ulottuva  pidempiaikainen  
kalastus. Olihan miehistä kunniaa pidettävä  sen  verran yllä, että  arkiaskareet  ja 

 päivittäisestä maasta huolehtiminen  on  jätettävä naisille.  

Ja  siellähän  se  äiti  jo olikin  sytyttämässä  nuotiota.  Sillä  kertaa hänellä oli käytössä 
hyvä  piikivi  ja  kuivia  tuohia,  joten  tulenteko  sujui vaivatta. Joskus siihen saattoi 
hurahtaa yhtä pitkä aika kuin itse  veden  lämmittämiseen,  jos  tuli pitää tehdä 
hankaamalla. Näin  talviasumuksissa  oli hyvä puoli  se,  että kun oltiin pidempään 
paikallaan, miehet  uskatsivat  paremmin antaa arvokasta  piitä  myös naisten käsiin. 

 Se  ei päässyt niin helposti  hukkumaan  kuin  kiertelyaikaan. 

Ruoanvalmistukseen  oli hyvä ryhtyä ajoissa,  sillä  lihan  kypsentäminen 
maakuopassa  ei suju ihan äkkiä.  Ensin  piti lämmittää kuoppa  ja  sitten  paloitella 

 sinne  laitettava liha sopivan kokoisiksi paloiksi. Sitten  vain  piti laittaa  tuoheen käärityt  
lihat kuoppaan  ja  odottaa  kypsentymistä.  Sillä  välillä ehti vaikka kokea läheisen 
järven rannalla olevat  verkat.  Jos  vaikka olisi  tullut  kaloja. 

Miehet piti  ruokkia  vielä ennen heidän metsälle menoaan, että  he jaksaisivat jandata 
 hirviä ympäri läheistä metsää. Ruokaa oli hyvä olla hieman ylimääräistä,  sillä  kaikki 

heimon jäsenet eivät olleet saapuneet vielä eilen  ja  heitä varten oli hyvä olla 
olemassa jonkinlaista makaa, että kaikki miehet pääsisivät  kylläisinä  metsälle. 

Lapset juoksivat vähän väliä järven rantaan katsomaan näkyisikö tulijoita. Järveä  
pitkinhän  nämä toki tulisivat. Vesireitit olivat lähes ainoita järkeviä  kulkukelpoisia 
liikkumisreittejä.  Jokia pitkin oli helppo edetä  kanootilla  tai ruuhella järvialueelta 

 toiselle. Kaikki tavarat saatiin  kuljetettua  aluksessa mukana eikä mitään tarvinnut 
raahata  tai  kantaa. Kesäaikaan liikkuminen oli niin helppoa. 

Toista oli talvella. Vaikka silloinkin edettiin samoja  jo  tutuiksi tulleita  -  tosin nyt  
jäätyneitä - vesireittejä  pitkin, piti talvella hiihtää  tai tarpoa lumikengissä  ja  vetää 
perässä ahkiota. Kaikilla ei näet ollut  rekiä  ja  niiden eteen  valjastettuna  koiria  tai  jopa 
poroa.  Ja  vaikka reki olisikin ollut  ja  tavaroita ei olisi tarvinnut raahata itse, piti 
talvisaikaan joka tapauksessa ponnistella itsensä eteenpäin. Kesällä  nitti  melominen 

 tai  virran mukana meno. 

Paikasta toiseen kulkeminen ei ihmisille ollut vierasta. Kesän aikana muutettiin 
asuinpaikkaa hyvinkin usein.  Vain  talvella oltiin paikoillaan.  Jääteitä  pitkin liikkuminen 
ei ollut  kovin  nopeaa, mutta  avoveden  aikaan saattoi päivässä kulkea pitkänkin  
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matkan.  Pitkiä  matkoja  tekivät varsinkin kauppiaat, jotka saattoivat  tulla  hyvinkin 
kaukaa idästä. 

Kauppiaat olivat aina tervetulleita.  He  osasivat kertoa jännittäviä tarinoita kaukaisista 
alueista  ja  niiden asukkaista. Mutta mikä tärkeintä,  he  toimittivat  heimolaisille  tärkeää 

 piitä. Fiikivestä  valmistettiin monia  käyttötarvikkeita,  kuten  nuolenkärkiä  ja  muita 
 metsästyksessä  tarvittavia  kaluja.  Muita tärkeitä  kauppiaitten  välittämiä tuotteita 

olivat  Aänisen viherliuske,  josta myös tehtiin  tarvekaluja,  sekä Suomenlanden 
 etelärannikolta  saatava  menpihka,  josta saattoi tehdä kauniita koruja.  

Maksuksi tarvekaluistaan  tai matenaaleista  kauppiaat halusivat turkiksia  tai  nahkoja, 
joita täällä päin taas oli yllin  kyllin.  Erityisen innostuneita kauppiaat olivat hylkeen 

 nahoista.  Myös suurten eläinten, kuten hirvien  tai  karhujen  nahat  olivat kiinnostavia. 
 Ja  hyvähän meidän oli antaa pois nahkoja, koska emme kuitenkaan löytäneet 

kaikille käyttöä. Näin saimme  vaihdettua  ne esineisiin, jotka olivat vielä 
 tarpeellisempia.  

Joskus joku omastakin heimosta lähti pidemmälle  matkalle.  Lähtijät olivat aina nuoria 
miehiä  ja  heidän lähtönsä tuntui kiinnostavan erityisesti vanhempia miehiä, jotka 
tiuhaan kävivät  kuiskuttelemassa  lähtijöille salaisuuksia. Nuorukaiset olivat nimittäin 
menossa  vaimonhakuun  hieman kauemmas,  naapuriheimon  alueelle. Omasta 
heimosta ei ollut lupa naida. Oli meilläkin nähty muiden heimon  kosijoita,  varsinkin 
naapurin tyttöjä oli valmennettu kovasti tulevan miehen varalle. Kaipa heillä oli joku 

 jo  tiedossa. 

Muualta tulleilta naisilta oppi aina jotain uutta. Viimeisin  tulokaskin  osasi  koristella 
saviruukkuja  paljon hienommin kuin kukaan oman  heimomme  naisista. 

 Saviruukkujen  teko  olikin  naisten heiniä.  Ensin  piti etsiä sopiva materiaali  ja 
 varmistaa, että  saven  laatu oli  kyllin  hyvä. Sitten  vain sekoitettiin  joukkoon 
 vahvikkeeksi kasvikuitua  ja  ruukun teko saattoi alkaa.  Ensin  tehtiin pohjaksi pieni 

kuppi,  jota  sitten alettiin kasvattaa korkeus-  ja leveyssuunnassa kerroksittain 
laittamalla  aina edellisen kerroksen päälle uusi  savikerros.  Ja  sitten kun  ruukusta  tuli 

käyttötarkoitukseen sopivan kokoinen,  se konsteltiin  ja  siihen painettiin kuoppia, jotta 
myöhemmin tapahtuva  poltto  onnistuisi paremmin  ja ruukusta  tulisi ehjä. Nopea 
tekijä saattoi tehdä yhdessä päivässä useammankin ruukun.  

Jos ruukkujen  teko  ja ruoanvalmistus  oli naisten työtä, tekivät miehet taas muut 
tarvittavat esineet.  He  osasivat työstää puuta  ja  tehdä siitä monenlaisia esineitä: 

 lusikoita,  kuppeja, työkalujen  varsia, kulttiesineitä uskonnollisin  rituaaleihin  ja  vaikka 

mitä. Miehet ne  koversivat  myös  ruuhet  eli  haapiot  puista. Jotta  he  olisivat voineet 
tehdä nämä kaikki  puutyöt,  piti heidän  ensin  osata tehdä työkalut  puunkäsittelemistä 

 varten. Siinä miehet olivatkin mestareita. Näppärästi  he hakkasivat  ja hioivat  kirveen 
 puunkaatoa  varten  tai muotoilivat ongenkoukkuja kohoineen.  Myöskään erilaisten 
 kivinuijien, tuurien  ja sen  sellaisten esineitten valmistus ei ollut heille hankalaa.  

Kiven ja  puun lisäksi  matenaaleina  käytettiin tietenkin eläinten luita. Luu oli riittävän 
kestävä materiaali tavanomaiseen käyttöön. Tietenkin arvokkaat esineet tehtiin 
kivestä, jotta ne varmasti kestäisivät.  Jos  kovien materiaalien  työstäminen  oli 
miesten työtä, olivat naiset mestareita nahan käsittelyssä.  Suolien  ja  neulan avulla 

 he  osasivat muokata  nahoista  monenlaisia vaatteita sekä kesä- että  talvikäyttöön. 
 Tämän lisäksi  he  tietenkin huolehtivat  majojen katteitten  kunnosta. 

Kaikkien viimein saavuttua paikalle lähtivät miehet yksissä tuumin metsälle. Taktiikka 
oli sovittu valmiiksi  ja  kullakin oli oma tehtävänsä mielessä.  Ensin suunnistettiin 

 metsässä paikkaan, jossa  hirvilauma  oli  ja sen  jälkeen alettiin ajaa niitä takaa,  
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kunnes lauma saathn johdatettua kalliokielekkeelle vievälle poluntapaiseile. Siinä 
riittikin hommaa. Onneksi apuna toimivat koirat, jotka talvisaikaan olivat 
käyttökelpoisia rekien vetäjiä  Ja jos  tiukka paikka tulee, riitti niistä aina jotain 
syötäväksikin. 

Joka tapauksessa kun isä oli metsällä muiden miesten kanssa, äidin piti huolehtia 
kotitöistä, kuten  kodan viimeistelystä.  Olimme tällä paikalla eilen  sen  verran 
myöhään, että kotaa ei saatu aivan valmiiksi.  Sen  edustalla oleva nuotiopaikka ei 
ollut vielä kunnossa. Nuotiopaikan ympärille kerättiin eilen toki kiviä, mutta lisää 
tarvitaan. Sitten äidin piti mennä vinttämään toinenkin kalaverkko rantaan, että 
saisimme edes jotain syötävää,  jos metsästysretki  vaikka ei olisi onnistunutkaan 
odotusten mukaan  ja  vain  miehille olisi nittänyt lihoista syötävää. 

Minä  ja  sisareni jäimme siis isoäidin hoiviin  kodan  luo. Siellä oli muitakin lapsia, 
mutta emme menneet muiden luo,  sillä  emme oikein tunteneet heitä  ja  isoäidin 
kanssa oli aina niin mukavaa.  Hän  osasi kertoa ihmeellisiä tarinoita kauan sitten 
eläneistä esi-isistä  ja  heidän hengistään, eikä kukaan osannut elävöittää tannoitaan 
yhtä hyvin kuin isoäiti nuotiolla. 

Oli yleensä outoa, että noin vanhat ihmiset elävät. Tavallisesti heidät jätettiin oman 
onnensa nojaan kuolemaan, kun  he  tulivat raihnaisiksi  ja  hidastivat  tai haittasivat 

 muiden elämää. lsoäiti oli kuitenkin saanut kulkea kanssamme, vaikka  hän olikin jo 
 selvästi haitaksi meille muille. Äiti sanoi joskus, että isoäiti sai olla mukana niin kauan 

kuin  hän  vain  elää,  sillä isoäidillä  oli hallussaan parantamisen voima. Tätä taitoa 
isoäffi oli  jo  pitkään opettanut äidille, josta tuli isoäidin jälkeen heimon parantaja. 
Meillekin  hän  oli kertonut ratamon lehtien verta tyrehdyttävästä voimasta  ja  muusta 
sellaisesta. 

Kovasti sairaita ei isoäitikään osannut parantaa, vaan heidät  vain  jätettiin omiin 
oloihinsa eivätkä  he  koskaan tulleet takaisin.  En  tiedä, mitä heille tapahtuu. Viime 
vuonna eräs metsästäjistä loukkasi itsensä pahasti jandissa  ja hän  kuoli. Häntä ei 
jätetty metsään, vaan häntä varten kaivettlin maahan kuoppa, johon hänet laitettiin 
nuoliensa  ja keihäänsä  kera. Shamaani luki joitakin loitsuja  ja npotteli  hänen 
päälleen punaista maata. Isä sanoi hänen näin elävän ikuisesti. Mutta  hän olikin 

 sankari. 

lsoäidin kertoessa  tarinoita aika meni nopeasti  ja  kohta tuli pimeä. Nyt sytytettiin 
nuotiot, jotta näkisi tehdä jotakin. Äiti muovasi ruukkua. Samalla  hän  opetti siskolle, 
mitä  hän  tekee. Äiti kertoi usein siskolle naisten töistä  ja  näytti miten pitää tehdä. 
Minä taas olin vielä liian nuori miesten töihin, joten iltaisin ei minulla ollut juurikaan 
tekemistä. Oli tietysti mukavaa seurata isää hiomassa uutta kirveenterää  tai 

 valmistamassa ongenkoukkuja. 

Mutta silloin kuului metsästä ääniä. Miehet tulivat metsältä. Pian näkyikin miesjono 
kantaen suurta saalista. Siitä riittäisi varmasti kaikille  ja  vielä jäisi ylikin. Nuotioihin 
lisättiin puuta  ja  naiset alkoivat nopeasti repiä nahkoja eläinten yltä. Näin saatiin 
nopeasti talteen kaikki arvokas eikä mikään  jää  käyttämättä. Myös lihat saatiin 
nopeasti tulelle.  Vain  parhaimmat  osat  syötiin heti raakana. Minäkin sain pienen 
maistiaisen, 

Sitten alkoi suuri juhla. Shamaani kiith metsän jumalaa suuresta saaliista  ja  leikkasi 
palan  jo kypsynyttä  lihaa. Miehet vetäytyivät takaisin metsään, jossa  he -  isoäidin 
kertoman mukaan - uhrasivat lihan jumalille  ja lepyttivät  näin ne.  Jos  jättää 
uhraamatta, voi olla että jumalat vihastuvat  ja  ottavat pois  koko pyyntionnen.  Tai 

 tuottavat jonkin pahan onnettomuuden  koko heimolle. 
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Tavallisen  maajussin  elämä oli niin yksitoikkoista. Arkista  aherrusta kotipiinssä. 
 Joskus käytiin metsällä poikien kanssa, joskus kalassa. Kauas kotoa ei tarvinnut 

lähteä. Ainoita yhteyksiä muihin  olikin  oikeastaan tämä  elonkoquuaika,  jolloin piti 
käydä  verotöissä linnalla.  Niin  ja  sitten oli tietysti jokavuotiset pyhän  Launn  markkinat 

 naapurikylän  kirkolla. Markkinat oli  merkkitapahtuma,  jonne ei sentään joka vuosi 
uskaltauduttu, mutta tänä vuonna pitäisi viedä vanhin poika  sinne.  Saisi tämä 
viimein tavata muitakin ihmisiä kuin oman kylän lapsia.  Vaimonkin  saisi etsiä. 
Tarvittaisiin talossa  jo  vähitellen lisää  naisihmisiä.  Omasta kylästä ei sentään saa 
naida. 

Markkinoille mentiin aina kuten kirkkoon  pyhäpäivinä -  naama  pestynä  puhtaaksi. 
Erona oli  vain se,  että markkinoille mentiin  härkäkyydillä.  Kirkkoon käveltiin. Mutta 
markkinat olivatkin kauempana. Jossain vielä kauempana oli kaupunki,  Turku.  Mutta 

 sinne  asti ei tavallisella  viljelijällä  ollut asiaa kuin korkeintaan kerran elämän aikana. 
Oli  se  sen  verran kaukana, että olisi vaatinut monen päivän  matkan. Ja  mitä siellä. 
Rikkaita ihmisiä  ja  kalliita tavaroita.  Kylämarkkinoilla  saattoi vaihtaa tavaroita aivan 
tarpeeksi. Eihän sitä paljon tarvitse, kun itse tekee  kaiken.  Edes sepän  tekeleitä  ei 
tarvinnut ostaa, kun  on  isoisässä  sen  verran sepän vikaa.  

On  siitä isoisästä paljon iloa, vaikka  se  jo  vanha alkaakin olla  ja  illalla  päreen  valossa 
ei tuvassa juuri enää näe  puhdetöitäkään  tehdä. Päivällä  se  saa kuitenkin vielä 
paljon aikaan.  On  muuten  tuvankin  rakentanut.  Eteisenkin  vielä.  On se  monesti 

 muistellut,  millaista rakentaminen oli. Puut piti kaataa hyvissä ajoin, hakata sopivan 
mittaisiksi  ja  lopulta oli tupa valmis. 

Itse ei ole juuri  tullut  rakennettu mitään. Ei ole tarvinnut, koska vanha asunto  on 
 edelleen hyvässä kunnossa, kun  on  aikanaan hyvin tehty. Kylän kirkon 

rakentaminen  on  ainoa, johon itse  on  tullut  otettua osaa, koska kaikkien piti tehdä 
sitä, mitä  taitoi.  Komea kirkosta tulikin. Oikein kivestä. Työ oli raskasta, kun kiviä 

 raahattiln vankkureissa.  Osa  piti tuoda kauempaakin, kun lähistöllä ei ollut tarpeeksi. 
Mutta nyt  on  herranhuone,  jossa  on  ilo käydä. Seinillä  on  oikein maalauksia.  Ja  valo 
tulee oikeista  kynttilöistä.  Ainoastaan kirkolla  on  varaa  vahakynthlöihin.  Tavalliset 
ihmiset käyttävät  valaisemiseen auringonvalon  jatkeena  päreitä  tai  rasvalamppuja.  

Se on  jännittävä juttu tuo  Kiesus.  Kuollut ristillä  ja  noussut kuolleista. Niin pappi 
kertoo  ja  hakee alttarilla  hokkuspokkusta 1 .  Joka sunnuntai pitää mennä kirkkoon 
kuuntelemaan.  Ja  naamakin  pitää pestä.  Jos se  nyt viikossa muka ehtii  likaantua. 

 Mutta niin pappi vaatii, joten pestävä  se on.  Sama pakko  se on  näiden  verojenkin 
 kanssa. Pitää viedä  papille  kymmenykset ajallaan, ettei joudu kuolemassa 

katumaan  ja  päädy  helvettiin. 

Vähän yhtäläisen mahtava  on  myös linna. Siellä asuu  linnanherra, vouti,  joka kerää 
myös veroja. Sanovat, että pitää maksaa, koska linnan sotajoukot suojelevat meitä 
vihollisilta. Ei tosin ole sellaisia täällä päin näkynyt, mutta ovat markkinoilla kertoneet, 
että idästä voi  tulla  ryöstäjiä.  Ovat markkinoilla kertoneet myös sellaista, että 

 Iinnanherra  ja  rouva viettävät siellä mandottoman ylevää elämää. 

Taitaa niitten elämä erota tavallisesta kovasti. Kuuluvat viettävän siellä hienoja juhlia. 
Kotona taas tehdään töitä  -  päivisin ulkona  ja  iltaisin sisällä  päreen  valossa. 

 Veistellään  astioita  tai  muuta tarvittavaa, vaimo  ompelee  tai  kehrää  ja  ruoka  

1 Suomalaiset  luulivat papin sanovan aittarilla ehtoollisen yhteydessä "hokkuspokkus".  Tama  tulee 
latinankielisistä sanoista:  "hoc  est  corpus flu. ..... eli  "Tamaon  Jeesuksen ruumis...". 
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valmistuu liedeUä. Tuvassa  on  mukavan lämmintä, kun tulisijassa  on  valkea. Ei 
tarvitse yölläkään palella vällyjen  alla.  Puuta riittää poltettavaksi lähimetsissä. 

Niinpä niin. Pitäisi  lumen  tultua lähteä puunkaatoon. Talvella  on  helpompi kuljettaa 
puita, kun lumi kantaa  ja  raskaat  rungot  voi vetää ahkiolla kothn. Ei tarvitse rasittaa 
härkiä niin paon. Kesällä voisi tietysti kuljettaa niitä vesiteitä pitkin, mutta  sillä 

 keinoin ei puita saataisi kuitenkaan aivan kotipiiriin. Muuten vesireittejä pitkin  on  kyllä 
 mukava kulkea. Matka sujuu ruuhella joutuisasti eikä ainakaan pääse eksymään. 

Nuo tiet, jotka menevät metsissä eivät aina ole niin varmoja. Joskus  tie, tai 
olkeammin  polku, saattaa olla niin huonossa kunnossa, että vankkureilla ei sitä voi 
kulkea. Onneksi kotoa  linnalle  vie  vähän isompi  tie,  että  sinne ja  takaisin kulkeminen 
ei ole ongelma, kuten monilla kauempaa tulleilta. Mutta  he  taas jäävätkin  linnalle 

 yöksi eivätkä  mene  kotiin. 

Olisihan  se  itsekin joskus  kiva  jäädä tunsemaan muiden kanssa. Kuulisi juttuja niin 
kuin markkinoillakin. Itsekseen kun viettää aikaa, ei maailmanmenosta aina tiedä 
kovinkaan paljon.  Ja  ainahan markkinoilla  on  esillä joku uusi tavara, jollaista ei olisi 
kuvitellutkaan tarvitsevansa. Mutta niin  se vain  muuttuu tämä eläminen. Vaikka 
isoisä tietää paljon, ei enää toimeentulemiseksi riitä  vain  kaikki  se,  mitä  hän  on 

 iltaisin kertoillut  ja  päivisin töissä opettanut, vaan  on  tullut  paljon uutta, josta  on 
 pitänyt itse ottaa selvää.  

Se on  muuten jännä juttu tuo asioista tietäminen. Meidänkin pappi osaa latinaksi 
sanottua kummaa kieltä  ja  kysyttäessä tietää kertoa kaupungeista  ja  koulusta, joka 

 on  paikka, missä  hän  on  juuri latinaakin oppinut. Koulut eivät kylläkään ole kaikille. 
 Vain  papit käyvät niitä. Jotkut jopa kaukomailla asti. Mutta ei  se  pappi silti kaikkea 

osaa. Ei osannut taltuttaa naapurin Heikin verenvuotoakaan, vaikka parantaja-
Matilta ei temppuun kulunut kuin vähän aikaa. Semmoista  se on.  Kyllä kotopiirissä 

 pitää osata hoitaa pikkujutut.  Ja jos  kotona ei osata, löytyy kylästä aina joku, joka 
osaa. Autellaan kaikki toisiamme vuoroin. 

Jaaha, alkaa taas työnteko. Näyttää isäntä sellaiselta pellon laidalla, että  jos  ei heti 
 mene,  saattaa saada raipasta.  On  nykyään  tullut  nämä rangaistukset 

toimeenpantaviksi. Ennen riitti - kertoi isoisä -  se,  että kylällä tiedettiin mikä oli 
hyvästä  ja  mikä ei. Ei kukaan tehnyt väärin  ja jos  teki, niin häntä rankaistiin yhdessä. 
Nyt  on  tullut  kruunun myötä uusi käytäntö. Vouti saa antaa rangaistuksia käräjillä. 
Pahoista teoista joutuu maksamaan sakkoa kruunuUe  tai  istumaan kirkon eteisessä 
häpeäpuussa. Joskus jopa tapetaan. Näin sanoo laki. Onneksi  on  tullut eletyksi 

 kunnolla.  No,  mullikka, menehän siitä.  

3. 1920-LUKU  
Naulatehtaan  puh  viheltää kolmasti ruokatauon merkiksi. Kohta tulevat miehet 
aterialle. Joku vaimoista ryntää ikkunaan katsomaan miehensä tuloa. Perunat 
porisevat hiedellä lihapadan vieressä  ja  kaikki  on  valmiina. "Lapset syömään!", 
kuuluu huuto monen  talon  ovelta samanaikaisesti. Ferrarian tehtaiden ruukkialueen 
talojen ovet käyvät tiheään. 

Kaarlo Lehtinenkin saapuu perheensä pariin naulakoneen äärestä  ja istuutuu 
 pöytään kädet pestyään. Lapset odottavat  jo lautastensa  ääressä. Ruokarukous  ja 

 sitten saa alkaa. Lehtisen lapsista  on  kotona enää kaksi.  Kolmas  käy oppikoulua 
Forssassa. Joka aamu  on  edessä lähtö linja-auton tutulla vuorohla läheiseen 
kaupunkiin, jossa koulu sijaitsee. Kaikki Aune-tyttären ikätovereista eivät ole saaneet 
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mandollisuutta koulunkäyntiin.  Se on  kallista, mutta Lehtisillä  on  onneksi tarpeeksi 
varaa kouluttaa tytärtään. 

Tämä vuosi  on  sujunut paremmin, koska Aune ei ole joutunut asumaan viikkoja 
Forssassa sukulaisten luona kuten aiemmin. Jokioisten  ja  Forssan välille  on  nimittäin 
perustettu linja-autoreith  ja  niin koululaiset  ja  muut kaupunkiin asioille lähtijät voivat 
vaivattomasti hypätä auton kyytiin. Enää ei tarvitse mennä polkupyörällä, taksilta  tai 

 hevosella. Mainio juttu tuo linja-autoliikenteen laajentuminen. 

Muuten ei Jokioisilla tarvitsekaan kulkea pitkiä  matkoja.  Kun perhe asuu 
ruukkialueella, ei työmatkoista koidu ongelmia  ja  äiti-Lehtisen, joka tekee kotona 
käsitöitä myyntiä varten, ei tarvitse töihin erikseen lähteäkään. Mitä nyt syksyisin 
madametsälle lähimaastoihin, jotta saataisiin perheelle hillot  ja mehut  seuraavaksi 
talveksi. Silloin mennään joko polkupyörällä  tai  jalkaisin  ja  takaisin tullessa painavat 
maijakont  vain  heiluvat käsivarrella  tai  pyörän tangolla. Onneksi vahinkoja ei ole 
sattunut. 

Kylään menokin hoituu kätevästi, kun lähes kaikki tuttavaperheet asuvat 
lähinaapurustossa. Illalla keräännytään jonkun pihaan  ja tunstaan  mukavia päivän 
asioista  tai  jostakin muusta ajankohtaisesta merkkitapauksesta. Joskus joku tuo 
haitann mukanaan  ja  aikuiset pistävät jalalla koreasti. Kaikki ovat keskenään hyvää 
pataa.  Jos  joku  on  jotain vailla, antaa toinen varmasti apuaan. Näin vaikka lastenhoi-
dossa. Aiti-Lehtinenkin katsoo usein naapureiden lapsia  sillä  aikaa kun rouvat ovat 
kaupungissa asioilla. Mikäs siinä, kun  on  kotona  ja  omat lapset pyörivät kuitenkin 
jaloissa. 

Päiväsaikaan ei Lehtisillä ole kotona muita kuin nuorin  Leila-tyttö. Toivo-poika käy 
ruukin omaa alakoulua. Toista vuotta  jo.  Koulusta lapset tulevat syömään samaan 
aikaan kuin tehtaan väkikin tulee lounaalle. Kaikki  asiat  on  järjestetty niin sujuviksi 
tehtaan taholta. Tehdas  on rakennuttanut työntekijöitään  varten saunatilat, 
pyykkituvan  ja leipoustuvan.  Ne ovat uusia  ja  nykyaikaisia. Ne ovat aina käyttö- 
valmiina, kunhan vaan varaa ajan etukäteen. 

Ruukkialueella  on  oma posti, joka  vie  terveiset perille  ja  toimii asioiden hoitajana. Ei 
turhaan puhuta tiedon  ja postin  kulkemisesta  ja Kustin  polkemisesta. Alueella  on 

 postin  lisäksi myös oma kauppa, niinkuin kaikissa hieman suuremmissa paikoissa 
 on.  Sieltä saa  kaiken  tarpeellisen päivittäin. Ei silti, että ostettavaa olisi  kovin  paljon, 

mutta aina tarvitaan ruoanlaitossa  ja leivonnassa  jauhoja, sokeria, suolaa, maitoa  ja 
sen  semmoista. Suuri  osa  elintarvikkeista hankitaan kuitenkin itse läheisiltä maan-
viljelijöiltä  tai kerättään  metsistä syksyllä. Kun ketlant ovat hyvät eikä ruoka pilaannu 
säilytyksen aikana, ei ole konsti eikä mikään pienentää ruokalaskua,  jos  vain  hiukan 
viitsii syksyisin lähteä metsälle. 

Äiti-Lehtinen onkin innokas marjastaja  ja sen  vuoksi heillä onkin jälkiruoaksi 
marjapuuroa. Ei nyt sentään joka päivä, mutta näin perjantain  ja  Leilan 
syntymäpälvän kunniaksi. Seuraavana päivänä  on  kaikilla vapaapäivä  ja  tiedossa  on 

 jännittävä tapaus. Lähdetään  koko  perhe isovanhempien luo Ypäjälle.  Sinne  meno 
 on  aina juhlaa. Varustetaan vene, otetaan maittavat eväät  ja  lähdetään aamusta 

soutelemaan Loimijokea pitkin kohti isovanhempien taloa, joka sijaitsee jokiran-
nassa.  Sinne  saavutaan puolenpäivän jälkeen  ja  vietetään hauska ilta. Mummo  on 

 aina muistanut lapsia jollakin pienellä yllätyksellä. Viimeksikin  hän  oli hommannut 
kaupungissa käyneeltä naapunitaan kaikille lapsille nekut. 

Seuraavana päivänä lähdetään sitten jälleen takaisin kotiin, kunhan  on  ensin 
 kuunneltu radiosta jumalanpalvelus  ja  isoisä  on  evästänyt lapsia Raamatun sanoilla. 
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Myös molemminpuoliset kiitokset lausutaan moneen kertaan. Vielä nukkumaan 
mennessä lapset muistelevat kaiholla  leppoisaa veneretkeä.  On  mukavaa viettää 
päivä keskenään vanhempien kanssa, ilman että naapurista joku tulee  portaiHe 
huhuilemaan juttukavenn  toivossa. Näin saa äidin  ja  isän pidettyä yksinomaan 
itsellä.  

Jos  isovanhempien  luo pääsee  pari  kertaa vuodessa  ja  se on  juhlaa,  on 
 kaupungissa käynti perheen  nuorimmaisille  kerrassaan  mykistyttävä  kokemus.  Eikä 

kyseessä olekaan mikä tahansa paikka, vaan  Turku,  maan entinen pääkaupunki. 
 Sinne  pääsee joko junalla  tai  linja-autolla. Junalla matkustaminen  on  mukavampaa, 

koska  junakyyti  on  niin tasainen. Ei pääse  matkapahoinvointi  yllättämään. Maantietä 
pitkin matkustaminen  on  vähän toisenlaista.  Päätiet  olisivat  kyllä  kunnossa  ja 

 lanatut,  mutta linja-auto  kulkeekin pikkuteitä  pitkin  ja  poikkeaa jokaiseen  matkan 
 varrella sijaitsevaan kylään  ja  tiet ovat välillä kovinkin muhkuraisia. Linja-automatka 

 kestää myöskin kauemmin. 

Matka kestää lähes  koko  päivän  -  ainakin  lasten  mielestä. Mutta koska joka hetki  on 
 nautinnollinen, ei aika käy liian pitkäksi. Ei edes  Aunelle,  joka  on  sentään tottunut 

matkustaja koulunkäyntinsä vuoksi. Aunen mielestä  Turku on  sentään  Turku,  eikä 
sitä voi mitenkään verrata Forssan kokoiseen paikkaan. Sitä paitsi  matkan  varrella 
olevat maisemat ovat uusia, niin että aina näkee jotain jännittävää  -  jos  vain on  koko 

 ajan silmä tarkkana. 

Turusta ostetaan kerralla kaikki isommat ostokset  ja  sitten mennään yhdessä  tonlle 
 ja  kukin lapsista saa valita jonkin esineen muistoksi  kaupunkireissusta.  Kukaan ei 

tuhlaa rahojaan pelkkään  karamelliin,  vaan jokainen katselee  ja  valitsee tarkkaan  -  ja 
 on  tyytyväinen. Koska matka kestää  sen  verran kauan  ja  koska äidillä  on  sukulaisia 

Turussa, jäädään  sinne  yleensä  yökylään.  On  jännittävää nukkua kerrostalossa  ja 
 katsella korkealta maisemia. Joki  ja  suorat tiet tekevät valtavan tuomiokirkon ohella 

suuren vaikutuksen. Niitä ei nähdä taas pitkään aikaan. Ei ainakaan vielä seuraavan 
vuonna. 

Tällä kertaa suun  ostos  oli  musta kallis  kangas, josta  on  tarkoitus tehdä  Aunelle 
nppihame.  Hän  käy parhaillaan  nppikoulua  ja  opettelee uutterasti ulkoa  knstinopin 

 kappaleita  ikätovenensa  kanssa. Vanhempia hiukan huolestuttaa, että tyttö ei ole 
vielä poikien perään. Mutta tytöltä itseltään kysyttäessä,  hän  vastaa  vain,  että pappi 
oli kieltänyt ottamasta sulhasta omasta kylästä eli  "naimasta  nurkan takaa". Niinpä 
Aune  on  ajatellut odotella muualle siirtymistä  ja  miehen katselemista  sen  jälkeen. 

Ei silti, että naimisiin menolla olisi kiire. Kun perheellä ei ole  maatflaa,  joka tarvitsisi 
kipeästi jatkajaa, ehtii  tytärkin  enemmän katsella ympärilleen. Tiedossa  on  kuitenkin 
jonkinlaiset  myötäjäiset,  joten ei tulevan miehen tarvitse aivan  tyhjätaskua  naida  ja 
sen  vuoksi miettiä ottaisiko vai  jättäisikö.  Ja  onhan  se  Aunellekin  parempi hankkia 

 ensin  työ  ja  sitten vasta asettua aloilleen  lastentekoa  varten. Kotiin kun ei voi jäädä 
ikuisesti, vaan muualle  on  lähdettävä. 

Niin, äiti  ja  isäkin olivat tavanneet toisensa vasta sitten kun molemmat olivat tulleet 
tänne  Ferranalle  töihin. Yhteen oli muutettu nopeasti, kun oli sopiva asunto 
vapaana, mutta mikä ettei, kun kaikki oli kerran sujunut mutkattomasti. Perheen 
perustaminen  ja  kaikki. Isä käy ansiotyössä päivittäin  ja  äiti hankkii  käsitöillä  hiukan 

 lisäansioita  perheelle.  Kyllä  toimeen tullaan. 

Onhan eläminen hiukan erilaista  maalaistaloihin  verrattuna, jossa kaikki tekevät 
työtä  vain talon  eteen Mutta sieltä saakin sitten  kaiken  tarpeellisen omasta takaa, 
eikä tarvitse  ostetla  elintarvikkeita kaupasta  tai  viljelijöiltä  suoraan. Elämä  on  
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kuitenkin ehkä  yksitoikkoisempaa maalaistalossa,  kun ei ole naapureita seinän 
takana  ja  joku  naapuruston  asukkaista  oikaisemassa  puutarhan poikki. Enemmän 
täällä puhalletaan yhteen hiileen, ollaan yhtä perhettä. Syömään kaikki sentään 
menevät omiin koteihinsa.  

4. 1990-LUKU  
Vrrr, vrrrr. Beman  ja  pikku-Pösö hurahtavat  kilpaa  käynthn  autotallin pimennossa. 

 Bemarin  ratissa istuu  sä-Härkönen ja  vilkuttaa toisessa autossa  istuville  hyvän 
päivän tervehdyksen.  Aiti-Härkönen  heilauttaa  ratin takaa takaisin samoin kuin 
takapenkillä  istuimeen  kytketty pikku-Oskari. Taas  on  yksi niin monista  työpäivistä 

 aluillaan. Isä lähtee kotoa  Hyvinkäältä  seitsemältä  ehtiäkseen  kandeksaksi töihin 
Helsingin keskustaan. Äiti työskentelee paikallisessa toimistossa, mutta hänenkin 
tulee lähteä kotoa ajoissa  ehtiäkseen  viedä  Oskann  ensin  hoitoon.  

Maya  käy läheistä yläastetta  ja  on  juuri herännyt. Tänään alkaa koulu vasta puoli 
yhdeksän. Ehtii hyvin kuunnella  rokkiradiota  ja  syödä  mikropuuroa  ennen kuin pitää 
lähteä  koulubussille,  joka kuljettaa  yläastelaiset  kanden kilometrin päähän koululle. 
Onneksi hiukset ovat  jo  hyvin  -  eikä  finnejäkään  ole kuin kaksi.  

Arkiaamut  ovat aina samanlaisia. Kaikilla  on  hiukan kiire  tahoilleen  ja  yhdessäolo  jää 
 tiuskimisen  tasolle. Vessaan  on  jonoa  ja  mikroaaltouunin  tai  jääkaapin ovi käy 

tiheään.  Rivitaloasunnossa  vallitsee kaaos, joka helpottaa vasta perjantai-iltana 
viikon töiden päätyttyä. Maijan viikko tosin vasta alkaa perjantaina,  sillä  silloin 
lähdetään kavereiden kanssa keskustaan  mopoilla.  Kaikilla  on  samannäköiset 

 pienet Tunturit. Toisilla  viritetyt,  toisilla ei. 

Viikot  Härkösillä  menevät aina  hösseliksi,  sillä  kukaan ei juuri ehdi siivota  tai  laittaa 
ruokaa. Äiti sentään ehtii töiden jälkeen käydä kaupassa. Nyt  sekin  on  helpompaa, 

kun  on  kaksi autoa, ettei  kauppakasseja  tarvitse kantaa busseissa.  Ja  lähikioskilta 

 saa aina tarvittaessa maitoa  ja  leipää. Kun aamulla pitää lähteä aikaisin  ja  kotiin 

pääsee vasta  iltakuudelta,  ei  jää  kovasti aikaa  kotihommille.  Pitäähän jossain välissä 
ehtiä kuntosalille  aerobiciin,  ettei liikunta unohtuisi kokonaan. 

Isän päivät  huráhtavatkin  enimmäkseen muualla kuin perheen parissa. Aamulla 
riittää  tunnin  ajo työpaikalle, mutta  iltasella,  kun  on  isän vuoro hakea Oskari 
hoidosta, menee matkaan melkein kaksi tuntia. Kotona  hän  ei juuri ehdi rentoutua. 
Lehdet  on  luettu töissä  ja  uutiset kuunneltu autoradiosta. Kun  hän  illalla  on  kaiken 

 ohjelman jälkeen kotona, onkin  jo  nukkuma-aika. Mutta  ensin  pitää nukuttaa Oskari 
 satukasettia  soittamalla.  Lukeminenhan  on  niin hankalaa. 

Maijalla olisi  kyllä  koulun jälkeen aikaa huolehtia  imuroinnista,  mutta  hän  jättää  sen 
 mieluummin viikonloppuun  ja  äidille  ja  suuntaa puolestaan  ostarille  kavereiden 

kanssa. Pitäähän sitä jotain  syödäkin  ja  siellä  on  monta  hampunlaisravintolaa,  joissa 

 on  kiva  istua.  Kyllä  ne läksyt ehtii hoitaa sitten  iltakymmenenkin  jälkeen. Siihen 
mennessä pitää arki-iltoina  tulla  kotiin. Ei Maija ehkä muuten niin ahkerasti  ostarilla 

 kävisi, mutta kun siellä  on se  rinnakkaisluokalla  oleva mukava poika  -  Pete. He  ovat 

 jo  pitempään katselleet toisiaan "vähän  sillä  silmällä". Ei sentään vielä  pussattu, 

 mutta ehkä  jo  ensi perjantaina  tai  lauantaina.  Kyllä  viisitoistavuotiaat  ovat hänestä  jo 
 täysin kypsiä seurustelemaan. 

Maija ei  kyllä  ole aivan  varma,  olisivatko mutsi  ja  faija tyytyväisiä tyttärensä sydämen 
 valittuun.  Kaikki aikuiset eivät pidä  tupakoivista epäsiisteistä pitkätukista  Maijan  
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tapaan. Sitäpaitsi mistä sitä tietää, vaikka vanhukset keksisivät lähteä maalle 
mummotaan juuri, kun rakkauselämä näyttää näin hyvältä.  Se  olisi katastrofi,  sillä 

 Maijan poissaollessa  Petri  alkaisi varmasti olla jonkun toisen kanssa. Edellinen 
ihastus  olikin  päättynyt juuri tällä tavalla. 

Mummolaan lähdetään aina perjantaina  ja  jutusta  on  sovittu hyvissä ajoin 
puhelimessa - kaikki asiathan nykyisin hoidetaan puhelimella  tai faksilla  nopeasti  ja 

 varmasti. Mummon  ja vaann  luo Kangasalle ajaa Hyvinkäältä  tunnin  verran,  jos  isä 
vähänkin kaahli. Siellä  on  illalla odottamassa lämmitetty  sauna  ja  hyvä ateria. 
Onneksi mummolassa ei käydä  kovin  usein. Neljä  tai  viisi kertaa vuodessa  on  ihan 
riittävästi. Mummo antaa aina Maijalle  pari satalappusta  uusien vaatteiden ostoon. 
Voisi  kyllä  antaa enemmänkin, mutta saahan  parilla  sadalla mopoon  jo  aika monta 
bensiinilitraa.  Ja  onhan  se tonnikin  vuodessa parempi kuin ei mitään. 

Toisinaan tulevat isovanhemmat Härkösten luo Hyvinkäälle. Heillä ei ole autoa, joten 
 he  eivät pääse suoraan perille.  Sen  vuoksi äidin pitää lähteä työstä aiemmin, jotta 

ehtii juna-asemalle vastaan. Mummo kun haluaa aina  tulla  ajoissa, että ehtii nähdä 
alkuillan sarjafilmin televisiosta. Ei heillä mummon kanssa ole  kovin  paljoa 
puhuttavaa. Mitä sitä vanhalle ihmiselle. 

Joskus nuorempana oli Maijasta oikein mukavaa mennä mummolle, kun sai kaikkia 
herkkuja, mutta nyt kun pitää laihduttaa, ei mummolassa ole enää kivaa. 
Kesämökille  on  silti  kiva  mennä - vaikka sitä ei kavereille paranekaan kertoa, ettei 
saisi nynnyn mainetta. Mökki sijaitsee Keuruulla järven rannalla, niin että pääsee 
uimaan  ja veneilemään.  Veneellä  on  kiva  ajella rauhassa Keuruun keskustaan  ja 

 takaisin. Kun kerran ollaan lomalla  on  aikaa vähän hiljaisempaankin vauhtiin. 
Härkösillä ei olekaan veneen perässä kuin kymmenen hevosvoiman moottori. 

Mökille ajetaan aina juhannukseksi  ja  pariksi kesälomaviikoksi. Eihän  se  vuodessa 
 tee  monta päivää, mutta onhan mukavaa omistaa kesähuvila, joka  on  sen  verran 

suuri, että  sinne  voi pyytää vieraitakin. Sitäpaitsi lomanvietto porukalla  on 
 mukavampaa kuin pelkästään perheen kesken. Maija tosin pitäisi enemmän etelän- 

matkasta jonnekin Välimeren aurinkorannoille. Kun kaventkin... 

Onneksi Härkösillä sentään  on  tapana matkustaa kerran vuodessa Hampuriin 
laivalla  ja  käydä siellä vaateostoksilla. Äiti haluaa näyttää tyylikkäämmältä kuin 
konttorin muut naiset  ja  haluaa siksi ostaa vaatteensa muualta. Toiset ompelevat 
itse, mutta Härkösen rouva  se  käy Saksassa asti  hakemassa garderobinsa, 

 sanotaan työpaikalla.  Ja  hyvältä  se  kuulostaa. Ihan kuin olisi vähän parempaa 
väkeä, vaikka äiti ei olekaan ylioppilas, niin kuin muut toimiston naiset. Onneksi isä 

 on  sentään oikea insinööri. 

Maijalle, joka  on  nyt ysiluokalla,  on  kaavailtu paikkaa läheisestä lukiosta  ja sen 
 jälkeen  hän  voisi mennä vaikka lääkikseen. Lääkäri omassa perheessä kuulostaisi 

hienolta. Tosin voihan käydä niinkin, että Maija ei kirjoitakaan kuuden ällän 
papereita, kun hänellä  on  nytkin keskiarvo  vain 7,3.  Voi, kun  se  tyttö ei viettäisi niin 
paljoa aikaa mopolla ajellessa.  Ties  vaikka joskus tapahtuisi jotain kamalaa. 
Kerrankin Maija piti viedä läheiseen terveyskeskukseen ommeltavaksi, kun oli 
saanut käteensä haavan.  Ja  vielä juuri ennen npille pääsyä. 

Niin, Maija oli käynyt rippikoulun muiden kavereittensa kanssa viime kesänä  ja 
 saanut mopon nppilahjaksi vanhemmilta, kun oli sitä  jo  niin pitkään kinunut. Tietysti 

hänen oli pitänyt koettaa sitä edellisenä päivänä  ja  oli ajanut ojaan. Onneksi  hän  ei 
ollut loukkaantunut  sen  enempää. Sai  vain mustelmia polviinsa  ja  vasempaan 
kylkeen. Härköset eivät  kovin  usein lähde kirkkoon, mutta nyt Maijan juhlapäiväfl 
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kunniaksi oli paikalle saapunut  koko  perhe  ja  vielä isovanhemmat  ja kummit.Eihän 
 nykyisin kukaan muuten kirkossa käy ellei halua  tulla leimatuksi hihhuliksi.  

Nyt Härkösillä ei ole enää taloudellisia vaikeuksia niinkuin vielä muutama vuosi 
sitten, kun oli maksettava talolaina. Nyt kaikki  on  lyhennetty  ja  varaa vähän 
ekstraankin. Varsinkin kun lapsilisiäkin nostettiin juuri sopivasti. Maa tosin saa lapsi- 
lisää enää  pari  vuotta, mutta onhan  sekin  vielä jotain. Sitten alkaakin juoksemaan 
opintotuki. Onneksi  valtio  tukee kansalaisiaan tällä tavoin. Vanhempien 
koulunkäyntiaikana ei tukia ollut  ja  siksi äitikin joutui lopettamaan koulun  ja 

 menemään työhön. Kun Maakin oli tulossa  ja  isä oli silloin asepalvelustaan 
suorittamassa Vekarajärvellä. Silloin oli tiukkaa. 

Nyt  on  onneksi varaa ylläpitää kahta autoa, joita ilman ei enää tulisi toimeen. 
Vieläkin joskus ihmetyttää, miten polkupyörä tuntui joskus ainoalta sopivalta  ja 

 järkevältä kulkuvälineeltä. Sehän  on sateellakin  todella kiusallinen. Oli hyvä, että 
hankittiin Maijallekin oma kulkuväline.  Se  helpottaa vanhempienkin elämää, kun 
tytärtä ei tarvitse kuljettaa  koko  ajan paikasta toiseen. Riittää, kun huolehtii omista 
menemisistä  ja  vie Oskann arkiaamuina  hoitoon. 

Niin, nyt  on  kaksi autoa  ja  oma koti -  se  kullan kallis,  jossa tosin ei  kovin  paljoa tule 
oleskeltua. Naapuntkin joskus nauraen sanoivat, että mitä Härköset rahojaan 
asuntoon tuhlaavat, kun eivät siellä kuitenkaan ehdi olemaan. Parempi olisi ollut 
ostaa asuntovaunu,  jota  olisi tarpeen mukaan voinut hinata  sinne,  missä  he 

 kulloinkin viimeiseksi illalla olisivat. 

Mutta minkäs voit, kun työpäivät ovat pitkiä.  Ja  viikonloppuisin taas tuntuu, että  on 
 mukava päästä muualle rentoutumaan kun kotona odottavat pelkästään ikävät 

velvollisuudet  ja  työt. Kun  on  illat  ja  viikonloputkin poissa, ei tarvitse jatkuvasti kantaa 
kaupasta kassikaupalla ruokaa  ja kokkailla,  vaan voi istahtaa ravintolan tuoliin, tilata 

 pari  olutta  ja  lähteä taksilla kotiin nukkumaan päivän päätteeksi. Oma sänky  on 
 sentään aina oma sänky, jossa saa ehdottomasti parhaat unet. 

Erityisen mukavaa vaihtelu  on  silloin kun vanhemmat pääsevät kandestaan 
liikenteeseen. Maija näet suostuu joskus viidenkympin korvausta vastaan olemaan 
kandestaan kotona Oskann kanssa  ja  näin vanhemmilla  on vapaailta. Maijastahan 

 ei enää ole huolta tämän jäädessä yksin kotosalle, mutta pikku-Oskari tarvitsee vielä 
hoitopaikan. Joskus naapurista  ja  joskus tuttavilta. Yleensä  se on  järjestynyt 
vuorottelupenaatteella. lsovanhempia ei viitsi vaivata Kangasalta asti  ja  sitäpaitsi 
heistä olisi  vain  ylimääräistä vaivaa, kun heitä varten pitäisi järjestää  koko 

 viikonlopuksi ohjelmaa. Onneksi päivähoito  on  sentään Hyvinkäällä järjestetty hyvin. 
Perhepäivähoitajia riittää  ja  päiväkodissa, jossa Oskankin  on, on  tarpeeksi paikkoja. 

 Sinne  voi huoletta jättää lapsen kun itse  on  töissä. 
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ES1MERKKIFIENK1LÖJDEN AJANKAYTTÖ  VUOROKAUDESSA (kaikki  viikonpäivät,  koko  vuosi)  
tuntia.minuuttialvrk  ja  %-jakauma 

HENKILÖ YKSINÄINEN  AVWOLIITOSSA AV(I)OLLITOSSA  AV(I)OLIITOSSA  
ALLE  45-VUOTIAS  ALLE  45-VUOTIAS NUORIN LAPSI  N1JORIN  LAPSI  _____________  
_______ ____  EI LAPSIA  0-6 -VUOTIAS  7- 16 -VUOTIAS  

TOIHNTO h.mun % h.min % h.min % h.min %  
kotona,  perustoimet  11.03 46,1 11.45 49,1 13.37 56,8 12.31 52,2  
kotona, vapaa-aika  3.33 14,8 3.46 15,8 3.09 13,2 3.32 14,8  
työssä  5.02 21,0 5.04 21,1 4.16 17,8 4.53 20,4 
ostoksilla,asioilla  0.25 1,7 0.25 1,8 0.25 1,7 0.28 1,9  
vapaa-aikamuualla  2.21 9,8 1.36 6,7 1.20 5,6 1.22 5,7  
matkustelu *  0.21 1,5 0.14 0,9 0.10 0,7 0.11 0,8  
matkat  1.14 5,2 1.08 4,7 1.00 4,2 1.01 4,2 
erittelemätön  0.01 _____  0.02 _____  0.03 _____  0.02 _____  
yhteensä  24.00 100 24.00 100 24.00 100 24.00 100 

perusjoukko,  henkilöä  290096 3938321 608320 ____  554550 ____ 

ES1MERKKIIIENKILÖIDEN MATKO1H11' KAYTTAMA  AIKA VUOROKAUDESSA  
minuuthalvrk  ja  %-jakauma 	(kaikki  viikonpäivät,  koko  vuosi) 

HENKILÖ YKSINÄINEN AV(I)OLIITOSSA  AV(I)OUITOSSA  AV(I)OLIITOSSA  
ALLE  45-VUOTIAS  ALLE  45-VUOTIAS NUORIN LAPSI NUORIN LAPSI  ______________  

______________ ____________  EI LAPSIA  0- 6-VUOTIAS  7  -  16 -VUOTIAS  

min %  min %  min %  min % _____________ 
 työmatkat 25 33,7 27 40,0 20! 33,2 21 35,3  

ostos-,asiountimatkat  16 21,3 19 27,5 24! 40,0 21 353  

vapaa-ajan matkat  **  33 45,0 22 32.6 161 	26,9 18 29,5  
matkat yhteensä  74 100,0 68! 100,0 60 [  100,0 61! 100,0 

*  matkustelu  =  vapaa-ajan matkustaminen kotimaassa  ja  ulkomaille sekä  huviajelut 
 (ei  pãivittäisiin  vapaa-ajan toimintoihin liittyvät matkat)  

**  vapaa-ajan matkat  =  vapaa-ajan toimintoihin  ja  harrastuksiin liittyvät matkat  
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KULUTUSMENOT 

KULUTUSMENOT mkJvuosi  EL A M A N V A I H E  
YKSINÄINEN AV(I)OLIJTOSSA AV(I)OLUTOSSA  AV(I)OLIITOSSA  

ALLE  EI LAPSIA,  ALLE  NUORIN LAPSI NUORIN LAPSI  

45 -VUOTIAS  45-VUOTIAS 	0-6-VUOTIAS  7-16-VUOTIAS 

KOTI 
*menot yleiset  (vuokra,lammitys,puh.,korot,Verot,Vak.Ym)  18798 14772 17404 17683 

*vapaaajan  koti  (sis.telekulut,  myös  NMT ym.)  247 273 277 468 
19044 15045 17681 18152 *YHT  
26% 22% 29% 27  %  

TYÖ ruoka  2302 1882 1319 1566 
3% 3% 2% 2%  

OSTOT 
8959 9529 10089 9755  

*ruoka+juomat  (sis.  alkoholi)  
*muut  henklökohtaiset(Vaa etus,puhtaus,terveys ym.)  8652 7457 5810 6282  

*koti, tarvikkeet (koneet, huonekalut, piha  ym.)  3229 3826 3082 3472  

*koti, vapaa-ajan tarvikkeet  (TV,  lehdet,  lernmikit ym.)  3952 3267 2983 3136 

*vapaaajan  tarvikkeet  377 394 326 393  

*veneet,  asuntovaunut ym.isot  vapaa-ajan välineet  242 267 373 754 

*1jejJematnkuluti1s  1440 902 711 756  

PALVELUT  ___________ 
1681 

___________  
1572 

___________T 1432[ 1472 
28533 27214 24806 26021 

*YHT.  
39% 41% 40% 39%  

VAPAA-AIKA  
4462 3229 1293 1248  *ruokaym.  ulkona  
2606 2168 1704 2178  

*muut virkistys-ja  vapaa-ajan palvelut  
*kotimaan  matkailupalvelut  (ei  matkoja)  453 330 288 302  

*ulkomaan matkat  (sis.matkat+palvelUt)  3882 4531 2193 3478 
11403 10258 5478 7206 *YHT  
16% 15% 9% 11%  

MATKAT  ___________  
4006 - 	6094 5674 5893 
1119 1787 2123 2203 *os,asjti  
6854 4626 4947 5131 *vapaaaika(kotixnaassa)  

1i979 12506 12744 13226 
16% 19% 21% 20%  

MENOT  YHT.  73261 66905 62027 66170 

% koko  kotitalouden tuloista  98% -  36  %  33  %  

KOTITALOUKSIEN  PERUSTIETOJA ___________  
käytettävissä olevat tulot  I  kotitalous  74457 144322 173646 197582  

kotitalouksien keskikoko  1,00 2,00 4,08 3,82 
1 1,70 2,75 2,64 

kuluttajayksiköitä  
0,83 1,78t 1,59 1,87  

ammatissatoimivia  
243198 188261 276429, 219123, 

kotitalouksien  1km  
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