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TIIVISTELMÄ  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin  haja-asutusalueiden vetovoimatekijöitä  sekä 
 haja-asutusalueilla asuvien liikkum iskäyttäytym istä. Tutkim  us  toteutettiin  ti-

lastoaineistotarkasteluna  sekä postikyselytutkimuksena, joka kohdistettiin yh-
teentoista esimerkkikylään.  Haja-asutusalueen kriteerinä käytettiin asu-
kastiheyttä (korkeintaan  100 asukastalkm 2).  

Tutkimuksen tilastotarkasteluosassa tarkasteltiin  haja-asutusalueita paikka- 
tiedon avulla  ja havaintoyksikkönä  oli yhden neliökilometrin ruutu. Tämä antoi 
tutkimukselle uusia mandollisuuksia verrattuna aikaisempaan maa-
seutututkim ukseen, koska tarkasteluyksikkönä ei tarvinnut käyttää tavanomaisia 
hallinnollisia rajoja, kuten kuntia  tai  kunnan  osa-alueita.  Haja-asutusalueita tar-
kasteltiin sekä valtakunnan että esimerkkikylien tasolla. 

Postikysely  kohdistettiin yhdentoista esimerkkikylän kaikkiaan  1 482:een  ta-
louteen, joista 494:sta saatiin hyväksyttävät vastaukset. Postikyselyyn liittyi  mat-
kapäiväkirjakysely,  joka lähetettiin  ko. talouksien  kaikille seitsemän vuotta täyt-
täneille jäsenille, joita oli yhteensä  3832  henkilöä. Hyväksyttävästi täytettyjä 
matkapäiväkirjoja saatiin takaisin  1002  kappaletta. 

Postikyselyn  perusteella saatujen tulosten mukaan syyt asua esimerkkikylissä 
noudattavat hyvin pitkälle aikaisempien tutkimusten tuloksia  haja-asutusalueella 
asumisen syistä. Asuinympäristö  ja  oma rauha ovat maaseudun tärkein  veto- 
voimatekijä asukkaiden mielestä. Luonnonläheisyys, puhdas ilma  ja  luonto sekä 
asuntoon liittyvät tekijät ovat myös merkittäviä syitä tutkimuskylissä asumiseen.  

Haja-asutusalueilla asuvien liikkumista koskevat tulokset noudattelevat pääosin 
valtakunnallisia keskiarvoja. Ainoat selkeät eroavaisuudet ovat henkilöauton ko-
rostunut käyttö sekä  matkojen pituusjakautuminen.  18-70  -vuotiaitten ikäryh-
mässä henkilöauto oli pääasiallinen kulkutapa  86,9 %:ssa  matkoista, kun vas-
taava arvo  ko. ikäryhmällä  oli valtakunnallisessa henkilö-liikennetutkimuksessa 
vuonna  1992 69,9 %.  Vastaavan ikäryhmän kaikista tekemistä matkoista  alle  6 

 km:n  matkoja  oli tässä tutkimuksessa  vain 18,9 %,  kun valtakunnallinen keski-
arvo vuonna  1992  oli yli  50 %. 

Esimerkkikylien asukkailta  kysyttiin myös mistä liikenteen kehittämiskohteista  tai 
 -toimenpiteistä  he  olisivat valmiita tinkimään. Vastausten mukaan  he tinkisivät 

 mieluiten maanteiden lisärakentamisesta, mikä kuvastaa tyytyväisyyttä maantei-
den nykyiseen määrään. Muita tinkimisen kohteita olivat tienvarsiympäristöjen 
maisemointi  ja  liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen. 

Tutkimuksessa selvitettiln myös esimerkkikylien palvelutarjontaa. Palvelutarjonta 
kylissä  on  vähäinen. Koulu löytyy yhdentoista esimerkkikylän joukosta kandek-
sasta. Kauppa  tai  elintarvikkeita myyvä kioski  on vain  kolmessa kylässä. Myy-
mäläauto kulkee kuudella kylällä. Postipalvelut löytyvät ainoastaan kandesta 
kylàstä.  Tie  onkin  postin  kannon ohella  haja-asutusalueiden  ainoita "palveluja"  ja 

 tämän palvelun tasosta kyläläiset haluavat pitää kiinni. 



Attraction factors of sparsely-populated areas and the travel behavior of their inhabi-
tants. 

Key words 	rural areas, residential environment, passenger transport, road network, 
services 

ABSTRACT 

This study assessed the attraction factors of sparsely-populated areas and the 
travel behavior of the inhabitants of these areas. The study was realized as an 
examination of statistical material by means of geographic information software, 
and as a postal inquiry which focused on eleven exemplary villages. Population 
density (at most 100 inhabitants/km 2) was used as the criterion for a sparsely- 
populated area. 

The statistical examination part of the study used geographical information to 
examine the sparsely-populated areas. The unit of observation was one square 
kilometer. This opened new possibilities for the study compared with previous 
rural studies, because it was not necessary to use conventional administrative 
units, such as municipalities or parts of municipalities, as units of observation. 
Sparsely-populated areas were studied at the national level and the exemplary 
village level. 

The postal inquiry focused on 1482 households in the eleven exemplary villages. 
Acceptable replies were received from 494 households. The postal inquiry inclu-
ded a trip log inquiry, which was sent to all the members of the households who 
were at least seven years old. Of the 3832 persons receiving the trip log, 1002 
returned acceptably filled-out logs. 

On the basis of the results of the postal inquiry, the reasons for living in the 
exemplary villages were largely the same as the reasons for living in sparsely- 
populated areas given in earlier studies. According to the inhabitants, a residen-
tial environment and peacefulness are the most important attraction factors of 
rural areas. Closeness to nature, clean air and the outdoors, as well as factors 
related to residences, are also important reasons for living in the exemplary vil-
lages. 

The results of the inquiry into the travels of the inhabitants of the sparsely- 
populated areas mainly correspond to national averages. The only clear diffe-
rences are the prominent use of passenger cars and the distribution of the 
length of trips. A passenger car was the main mode of travel for 86.9% of the 
trips made by 18 - 70 year-olds, while the corresponding value for the same age 
group was 69.9% in a National Passenger Transport Survey made in 1992. Only 
18.9% of the trips made by the corresponding group in this study were less than 
6 km long, while the national average was higher than 50% in 1992. 

The inhabitants of the exemplary villages were also asked which traffic deve-
lopment sites or activities they were willing to compromise over. According to the 
answers, they would rather compromise over additional construction of public 
roads, which indicates satisfaction in the present number of roads. Other items 
that could be compromised over were landscaping of areas adjoining the roads 
and reduction of environmental damage caused by traffic. 

The study also assessed the services offered by the exemplary villages. Few 
services are offered. Schools existed in eight of the eleven villages. Only three 
villages had a grocery store or a kiosk that sold food products. A mobile store vi-
sited six villages. Postal service was available in only one village, ln addition to 
mail delivery, roads are one of the few forms of "service" available in sparsely- 
populated areas, and the villagers want to hold on to this level of service. 



G  lesbygdernas  attraktionsfaktorer och befolkningens förflyttningsbeteende. 

Säkord 	landsbygd, boendemiljö, persontrafik, vägnät,  service  

RESUMÉ 

Undersökningen  gal  Ide glesbygdernas attraktionsfaktorer samt befolkningens 
förflyttningsbeteende. Statistiskt  material  analyserades och  en  brevenkät 
utfördes elva exempelbyar. Som kriterium  på  glesbygd tillämpades 
boendetätheten (högst  100  invånare  per km2). 

I  undersökningens statistikdel studerades glesbygderna med hjälp av GIS  data 
 och som observationsenhet användes  en  ruta  på 1 km 2 .  Detta medförde ökade 

möjligheter jamfört med  den  tidigare landsbygdsforskningen i det att  man  inte 
behovde använda konventionella administrativa områden, t.ex. kommuner eller 
kommundelar, som analysobjekt. Glesbygderna analyserades  på  såväl riks- 
som exempelbyplanet. 

Postenkäten riktades  till  samtliga  1 482  hushåll i  de  elva exempelbyarna, varav 
 494  gav acceptabla svar.  I  postenkäten ingick  en resdagbok  som sändes  till  alla 

 de  medlemmar i hushållen som fyllt sju  år,  sammanlagt  3 832  personer. Antalet 
acceptabelt ifyllda resdagböcker blev  1 002.  

Postenkäten gav vid handen att orsakerna  till  att  folk  bodde i glesbygden i 
mycket stor utsträckning överensstämde med resultaten av tidigare 
undersökningar. Invånarna ansåg att boendemiljön, lugnet och avskildheten  är 

 landsbygdens viktigaste fördelar. Närheten  till  naturen,  den  rena luften och 
naturen samt bostadsfaktorer var likaså viktiga skäl  till  att  folk  bodde kvar i 
exempelbyarna. 

Uppgifterna om glesbygdsbornas förflyttningsvanor motsvarar i huvudsak 
genomsnitten för hela landet.  De  enda klara skillnaderna gällde användningen 
av personbil samt fördelningen av färdsträckornas längder.  I  åldersgruppen 

 18-70 år  var personbilen det huvudsakliga färdmedlet i  86,9 %  av färderna 
medan motsvarande siffra för hela landet i  en  undersökning från  1992  var 

 69,9 %.  För  den  nämnda åldersgruppen var andelen färder  under 6 km  enligt 
denna undersökning endast  18,9%,  medan riksgenomsnittet  1992  var över 

 50%.  

Invånarna i exempelbyarna tillfrågades om vilka trafikutvecklingsobjekt eller 
-åtgärder  de  vore  redo  att ge avkall  på.  Enligt svaren skulle  de  helst avstå från 
anläggning av mer landsvägar, vilket visar att invånarna  är  nöjda med 
landsvägarnas nuvarande omfattning. Annat som  de  var villiga att ge avkall  på 

 var landskapsarkitektur längs vägarna och minskning av  de  miljöolägenheter 
trafiken vållar. 

Även serviceutbudet i exempelbyarna inventerades. Utbudet  är  obetydligt. Skola 
finns i åtta av  de  elva byarna. Butik eller livsmedelskiosk finns i bara tre av 
byarna. Varubuss trafikerar  sex  byar. Postservice finns bara i två byar. Vägen  är 

 vid sidan av postutbärningen  den  enda "servicen" glesbygderna och invånarna 
önskar att standarden  på  denna  service  ej försämras. 



Alkusanat  

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty  mm.  haja-asutusalueiden  asukkaiden 
asuinpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä, liikkumistottumuksia sekä liikku-
misesta aiheutuvia kustannuksia. Tutkimustapoina  on  käytetty tilastotar-
kasteluja sekä yhdessätoista esimerkkikylässä toteutettuja postikyselyjä. 

Tutkimustyön keskeiset lähtökohdat  ja  tulokset  on  koottu tähän yhteenveto-
raporttiin. Lisäksi työn tilastotarkasteluja koskevasta osasta  on  julkaistu oma 
erillinen raportti "Muuttuva maaseutu paikkatiedon perusteella", jonka  on 

 laatinut  FM  Jarkko Kauppinen Oulun yliopiston maantieteen laitokselta. Ra-
portti  on  julkaistu Oulun yliopiston maantieteen laitoksen  ja  Pohjois-Suomen 
Maantieteellisen seuran julkaisusarjassa (Nordia Tiedonantoja, numero 

 2/1997).  

Tutkimusprojektin ohjausryhmässä olivat mukana arkkitehti  Ulla Priha 
 (puheenjohtaja)  ja  FM Jarko  Laine Tielaitoksen keskushallinnosta, professo-

ri Arvo Naukkarinen, dosentti Jarmo Rusanen  ja  FM  Jarkko Kauppinen Ou-
lun yliopiston maantieteen laitokselta, dipl.ins. 011ipekka Huotari Suunnittelu- 
kolmio Oy:sta sekä dosentti  Heikki  Jussila Oulun yliopiston  Thule-lnstituu-
tista.  Lisäksi tutkimusryhmään kuuluivat Oulun yliopiston maantieteen lai-
toksen opiskelijat fil.yo Jaana Huhta  ja fil.yo  Petri  Auno, jotka ovat suunnitel-
leet  ja  analysoineet  haja-asutusalueiden  asukkaiden asuinpaikan valintaan 
liittyvän kyselyosan. Heidän analysoimansa tulokset ovat  osa  heidän opin-
näytetöitään. 

Yhteenvetoraportti  on  laadittu Suunnittelukolmio Oy:ssä, jossa työstä  on 
 vastannut dipl.ins. 011ipekka Huotari. Hänen lisäkseen työhön ovat osaUlstu-

neet dipl.ins. Vesa Verronen,  FM Soile Purola  sekä tekn.yo Henriika Honka-
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Tielaitoksessa  käynnistyi  v. 1991  viisivuotinen "Liikenne  ja maankäyttä" - 
 projekti, jossa tarkastelun kohteena oli lähinnä kaupunkialueiden liikenne  ja 

maankäyttö. Projektin  tiimoilta  on  ilmestynyt useita eri julkaisuja koskien 
 mm. taajamarakennetta  ja autoistumista  sekä liikenteen  ja  maankäytön vuo-

rovaikutusta. Projekti katsothin tarpeelliseksi, koska kaupunkimaisen elä-
mänmuodon, liikenteen  ja  maankäytön välisistä monimutkaisista  proses- 
seista tunnettiin osittain  vain  sen alkupää,  toteuttamisen jälkeiset välittömät 
vaikutukset (Tielaitos  1992:8). 

Tielaitoksen  liikennettä  ja liikkumistottumuksia  käsittelevät tutkimukset  ja 
 selvitykset ovat keskittyneet pääasiassa taajamiin  ja  niiden asukkaisiin.  Ha-

ja-asutusalueilla asuvien ihmisten liikkumistottumuksia ei ole juurikaan tut-
kittu.  Suomi on pinta -alaltaan suuri maa  ja sen asutusrakenne  on  voimak-
kaasta kaupungistumiskehityksestä huolimatta esimerkiksi Ruotsiin verrat-
tuna  varsin  hajanainen. Taajamien  pinta-ala oli vuonna  1990 vain  noin  2,5 

 prosenttia maamme maapinta-alasta (STV  1994:79),  ja  vaikka taajamien ul-
kopuolella asuukin  vain  parikymmentä prosenttia Suomen väkiluvusta,  on 

 kyse silti noin miljoonasta ihmisestä. Näin  ollen  on  nähty tärkeäksi selvittää 
myös  haja-asutusalueiden  asukkaiden  Ii ikkumistottumuksia  ja  -tarpeita. 

Tässä tutkimuksessa  haja-asutusalueiden  olosuhteita  ja  siellä asuvien liik-
kumiskäyttäytymistä  on  lähestytty paikkatietoalneiston sekä yhteentoista 
esimerkkikylään tehdyn postikyselyn avulla. Postikysely jakaantui vetovoi-
matekijöitä selvittäneeseen kyselylomakkeeseen sekä päivittäistä liikkumista 
selvittäneeseen, erilliseen matkapäiväkirjaosaan.  

Haja -asutusalueen tilastollisen tarkastelun tavoitteena oli selvittää  haja-
asutusaluelden  ominaispiirteitä, kuten väestömäärän muutoksia, asukkaiden 
ikärakennetta, työpaikkarakennetta sekä etäisyyttä kuntakeskukseen  ja 
päätiestäön. 

Postikyselytutkimuksen  avulla haettiin syitä siihen, miksi ihmiset asuvat  ha-
ja-asutusalueella. Erityisesti haluttiin selvittää viimeisen kymmenen vuoden 
aikana  haja-asutusalueille  muuttaneiden motiiveja. Lisäksi selvitettiin missä 
olosuhteissa  haja-asutusalueiden  asukkaat ovat valmiita muuttamaan taa-
jamaan  ja  mistä harrastuksista, patveluista jne. asukkaat ovat luopuneet 
muutettuaan  haja-asutusalueelle. 

Kyselytutkimukseen  liittyi matkapäiväkirjakysely, jolla selvitettiin asukkaiden 
liikkumistottumuksia. Liikkumistottumusten selvittämisen tavoitteena oli saa-
da tietoa asukkaiden liikkumisesta erityyppisillä  haja-asutusalueilla;  matko-
jen  määrästä, tarkoituksesta, suuntautum isesta, matkustustavasta jne. 
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

2  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Selvitystyön tutkimustapoina  on  käytetty tilastotarkasteluja (paikkatieto-ai-
neistoa), esimerkkikyliin kohdennettua postikyselyä sekä kuijetuspalvelujen 
selvittämiseksi tehtyä postikyselyä. Ennen tutkimustapojen tarkempaa esitte-
lyä  on  määritelty tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet, koska niiden si-
sältö poikkeaa joiltain osin,  mm.  matka -määritelmän osalta, muissa vastaa-
vissa tutkimuksissa yleensä käytetyistä käsitteistä.  

2.1  Määritelmiä 

Tässä tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä ovat taajama,  haja-asu-
tusalue, kantaväestö sekä työelämän ulkopuolella olevat. Liikkumista koske-
vat keskeiset käsitteet ovat matka, matkaluku  ja kokonaismatka-aika. Tässä 
tutkimuksessa niitä  on  käytetty seuraavien määritelmien mukaan. 

Taajama 

Taajamiksi  luetaan kaikki rakennusryhmät, joissa  on  vähintään  200  asu-
kasta  ja  joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole  200  metriä suu-
rempi (Rikkinen  1977:113).  

Haja-asutusal ue  

Suomen virallisessa tilastoinnissa maaseuduksi määritellään  haja-asutus-
alueet  ja alle  200  asukkaan taajamat (Anttila  1996:8).  Tässä raportissa  tut-
kimuskylät on  valittu alueilta, joilla  on  vähintään yksi  ja  korkeintaan sata 
asukasta neliökilometrillä. 

Kantaväestö 

Kantaväeställä  tarkoitetaan yli kymmenen vuotta esimerkkikylissä asuneita. 

Työelämän ulkopuolella olevat 

Työelämän ulkopuolella olevilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä vas-
taajia, jotka tutkimuksen toteuttamishetkellä eivät kuuluneet työlliseen työ- 
voimaan. Tällaisia henkilöitä ovat  mm.  opiskelijat, eläkeläiset  ja  työttömät. 

Matka 

Matkalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa  kodin  (asuinpaikan), työpaikan 
sekä koulu-/opiskelupaikan välistä liikkumista eli tutkimuksessa  on  oletettu, 
että liikkuminen alkaa edellä esitetyistä kohteista  ja  päättyy niihin. Muihin 
kohteisiin tehdyt matkat merkitään  matkan  aikana tehdyiksi poikkeamiskoh

-te i ksi. 
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Matkaluku 

Matkaluvulla  tarkoitetaan henkilön tietyssä ajassa  tekemien matkojen  sekä 
niihin sisältyvien poikkeamiskohteiden lukumäärää. Tässä tutkimuksessa 
matkaluvun yksikkönä  on  käytetty matkalukua vuorokaudessa (kpl/vrk/as). 

Kokonaismatka-ai ka 

Kokonaismatka -ajalla tarkoitetaan henkilön tietyssä ajassa  tekemien matko-
jen yhteenlaskettua  kestoa. Tässä tutkimuksessa kokonaismatka-ajan yk-
sikkönä  on  käytetty minuuttia vuorokaudessa (min/vrk).  

2.2  Tilastoaineistotarkastelut  ja  esimerkkikylien  valinta 

 2.2.1  Tilastotarkastelun  toteuttaminen  

Tilastoaineiston  käsittely jakaantui kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa  haja-asutusalueita tarkasteltlin valtakunnallisesti. Toisessa vai-
heessa valittiin valtakunnallisen tarkastelun perusteella  11  esimerkkikylää, 

 joita tarkasteltiin tarkemmin.  

Haja-asutusalueiden  tarkastelussa käytettiin Tilastokeskuksen  1 x 1  kilomet-
rin ruutuaineistoja vuosilta  1970, 1980, 1985  ja  1991/1992.  Tutkimuksessa 
käytettävissä olleet paikkatietoaineistot sisälsivät seuraavat tiedot: 

•  Väestömäärä  v. 1970, 1980, 1985  ja  1992  
•Väestön ikärakenne  v. 1992  
•Työpaikatv.  1991  
• Asuntokunnat  v. 1992  
•  Alueella asuvat työmatkan pituuden  ja  elinkeinon mukaan  v. 1991 

 •Alueella työssäkäyvät työmatkan pituuden  ja  elinkeinon mukaan  v. 
1991  sekä 

• Autollisten  ja autottomien  määrä  v. 1991.  

Edellä esitettyä, koordinaattipohjaista ruutuaineistoa käsiteltiin Arc/Info - 
paikkatieto-ohjelmiston sekä  SAS -tilasto-ohjelman avulla. 

Tarkastelussa käytettiin hyväksi myös Tielaitoksen tierekisteriaineistoa.  Tie - 
rekisteristä saatiin yleispiirteinen tieverkko, joka ei kuitenkaan tarkkuudel-
taan aivan vastaa todellista tilannetta. Tiestön tarkkuutta voidaan kuitenkin 
pitää riittävänä,  sillä  tiestöä käytettiin aineiston etäisyysvyöhyketarkastelus

-sa,  jossa vyöhykkeen  säde  oli vähintään viisi kilometriä.  

2.2.2  Tutkimusalueen rajaus 

Tässä tutkimuksessa  haja-asutusalueiden rajaamisessa  käytettiin hyväksi 
asukastiheyttä. Kriteeriksi asetettiin  100  as./km2 .  Raja  perustuu Oulun yli-
opiston maantieteen laitoksella tehtyihin havaintoihin, joita  on  tehty maaseu-
dun määrittelyssä paikkatiedon avulla (Räisänen  1996,  Naukkarinen ym. 

 1991;  Rusanenym.  1995).  
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2.2.3  Esimerkkikylien  valinta 

Valtakunnallisen tilastoaineiston tarkastelun perusteella valittiin  11 esimerk-
kikylää,  joita tutkittiin tarkemmin. Koska  haja-asutusalueita koskeva tarkas-
telu suoritettiin tilastollisesti, asettivat käytettävissä olevat muuttujat tiettyjä 
rajoja kriteerien valinnassa. Kriteereiksi oli luontevaa valita sellaisia muuttu-
jia, joita oli  jo  käytetty  koko  maaseudun tarkastelussa. Esimerkkikylien  valin-
takriteereissä  haluttiin painottaa etäisyystekijöitä sekä alueella tapahtunutta 
väestöllistä muutosta  ja  toiminnallista rakennetta yleisellä tasolla. 

Lopullisiksi  kriteereiksi valittiin  1) väestämäärän  muutos,  2)  toiminnallinen 
rakenne,  3)  etäisyys kuntakeskukseen  ja  4)  etäisyys valtatiestöön. Esitetyt 
kriteerit täsmennettiin vielä seuraavasti:  

1.  Väestömäärän  muutos  v. 1985-1 992 
a) Väestömäärältään  kehittyvät / kehityskykyiset kylät: väestömäärä kasva-

nut, pysynyt ennallaan  tai  ruutu uusasuttu  v. 1985-1 992 
b) Väestömäärältään taantuvat  kylät: väestämäärä vähentynyt  v. 1985-1992 

2.  Toiminnallinen rakenne  
a) Asuinvaltaiset  kylät: ruudussa  vain  väestöä  
b) Sekä väestöä että työpaikkoja sisältävät kylät  

3.  Etäisyys kuntakeskukseen  
a) Lähellä kuntakeskuksia olevat kylät: etäisyys  alle  6 km 
b) Keskimääräisellä  etäisyydellä kuntakeskuksista olevat kylät: etäisyys  6-

16 km 
c) Kaukana kuntakeskuksista olevat kylät: etäisyys yli  16 km 

4.  Etäisyys valtatiestöön  
a) Lähellä valtatiestöä olevat kylät: etäisyys korkeintaan  5 km 
b) Keskimääräisellä  etäisyydellä olevat kylät: etäisyys  5-10 km 
c) Kaukana valtatiestöstä olevat kylät: etäisyys yli  10 km  

Koska kylien valinta suoritettiin ru utuaineistojen perusteella, osoittautui 
maaseudun mosaiikkimaisuus prosessia vaikeuttavaksi tekijäksi. Ensinnäkin 
oli vaikeaa löytää laajempia, samaan tyyppiin kuuluvia aluekokonaisuuksia 

 mm. ruutuja,  joissa oli ainoastaan väestöä (ei työpaikkoja). Toiseksi,  jos  alu-
eella oli esimerkiksi sekä väestömäärältään kehittyviä että taantuvia ruutuja, 

 on  vaikeaa sanoa, onko väestömäärä  koko  kylän alueella kasvanut vai vä-
hentynyt. Tämän johdosta kriteereistä väestömäärän muutosta sekä toimin-
nallista rakennetta käytettiin kylien valinnassa etupäässä  vain  suuntaa-anta-
vana kriteerinä. Tärkeimmiksi kriteereiksi muodostuivat siten kylien valin-
nassa etäisyystekijät, eli etäisyys kuntakeskukseen  ja valtatiestöön.  

Valitut kylät 

Valittujen kriteerien pohjalta valittiin  11 esimerkkikylää,  joiden sijainti  on  esi-
tetty kuvassa  1.  Valitut kylät (suluissa kylän sijaintikunta  ja  pinta-ala) ovat 
seuraavat: 
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A)  Lähellä kuntakeskusta  ja  valtatiestöä  olevat kylät  
1. TUURALA  (Isokyrö,  23  km2)  

2. RANNANKYLA (Muurame,  44  km2 )  

3. KARHINIEMI  (Huittinen,  27  km2 )  

B)  Keskimääräisen etäisyyden päässä kuntakeskuksesta  ja  valtaties-
töstä  olevat kylät  

4. MURTO (Tyrnävä,  38  km2)  

5. KYTAJA  (Hyvinkää,  104  km2)  

6. METSAKYLA  (Vehkalahti,  49  km2)  
7. PYHAKOSKI  (Mäntyharju,  95  km2)  

C)  Kaukana kuntakeskuksesta  ja  valtatiestöstä  olevat kylät  
8. HIRVILAHTI  (Kuopio,  52  km2)  
9. VARMALA  (Tampere, 29  km2)  

10. LUUSUA  (Kemijärvi,  354  km2)  

11. HATTU VAARA (Ilomantsi,  371  km2)  

1.TUURALA (  Isokyrö)  

2. RANNANKYLA ( Muurame)  

3. KARHINIEMI (  Huittinen)  

4. MURTO ( Tymävä)  

	

5  KYTÄJÄ (  Hyvinkää ) 	
lo 

6  METSAKYLA (  Vehkalahti )  

7. PYHÄKOSKI (  Mäntyharju)  

8. HIRVILAI-ITI (  Kuopio) 

9.VÄRMÄLÄ(Tampere) 	c3' 	4  
.  

10.LUUSUA (  Kemijärvi)  

11.HATTUVARA (  Ilomantsi  

	

•1 	 •8 

9 
7 3  .  

S 

5 	6 
0.0 

0 	50 	100 	150krn  

Kuva  1:  Tutkittujen kylien sijainti.  
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Tilastotarkastelua  varten kylät rajattiin kartalle käyttäen apuna kunnista 
saatuja rajauksia sekä Väestörekisterikeskuksen  osa-aluejakoa.  Tarkoituk-
sena oli, että tilastollinen tarkastelu suoritetaan samalta alueelta kuin myö-
hemmin toteutettu postikysely. Kylien rajaukset  ja  nimet eivät välttämättä ole 
aivan samanlaisia kuin mihin kyseisissä kunnissa  on  totuttu. Kylät  on  tar-
kemmin esitelty luvussa  3. 

2.3 Kyläkohtainen postikyselytutkimus 

Tilastokäsittelyn  yhteydessä valittuihin yhteentoista kylään tehtiin postikyse-
lytutkimus, jolla selvitettiin  haja-asutusafueiden vetovoimatekijöitä  sekä siellä 
asuvien ihmisten liikkumiskäyttäytymistä. 

Tutkimusaineisto kerättiin kohdekylien kaikkiin talouksiin lähetetyillä postiky-
selylomakkeilla. Kysely kohdistettiin kunkin talouden yhdelle  25 - 60 - 

 vuotiaalle jäsenelle. Ellei taloudessa ollut kyseiseen ikäryhmään kuuluvaa 
henkilöä, kohdistettiin kysely muulle talouden täysi-ikäiselle jäsenelle. Ta-
louden postitustiedot hankittiin Väestörekisterikeskukselta. 

Kyselylomakkeet  

Postikyselylomake (liitteet  1  ja  2)  jakaantui kahteen osaan;  8-sivuiseen kyse-
lylomakkeeseen, joka lähetettiin esimerkkikylien kaikkiin talouksiin sekä eril-
liseen  4-sivuiseen matkapäiväkirjaosaan, joka lähetettiin  ko. talouksien  kai-
kille seitsemän vuotta täyttäneille jäsenille. Kyselylomakkeella selvitettiin 

 haja-asutusalueiden vetovoimatekijöitä  sekä siellä asumisen syitä. Lisäksi 
kysyttiin  mm.  kulkuneuvojen omistusta sekä etäisyyksiä keskeisiin palvelui-
hin  ja  vastaajan työpaikalle. Matkapäiväkirjaosalla selvitettiin henkilön yhden 
päivän aikana tekemiä  matkoja  sekä niihin liittyviä poikkeamiskohteita. 

Kyselylomakkeita  lähetettiin kaikkiaan  1482  talouteen. Vastauksia saatiin 
reilut  500  kappaletta, joista tutkimusaineistoon kelpuutettiin  494.  Kylien  ko-
koeroista  johtuen kylittäiset otoskoot vaihtelevat  varsin  paljon. Myös  vas-
tausaktiivisuudessa  oli kylittäin eroja, mikä näkyy vastausprosenttien vaihte-
luina.  Koko  kyselyn vastausprosentti oli  33,3. 

Matkapäiväkirjat  lähetettiin kaikkiaan  1482  talouden 3832:lle seitsemän 
vuotta täyttäneelle jäsenelle. Asianmukaisesti täytettyjen  ja  hyväksyttyjen 
matkapäiväkirjalomakkeiden määrä oli  1002. Palautusprosentti  oli siis  mat-
kapäiväkirjojen  osalta  26.1 %  (vähintään yksi matkapäiväkirja saatiin  29,2 

 %:sta talouksia), jota  voidaan pitää tyydyttävänä tuloksena postikyselynä 
toteutettuna. Palautusprosentin mataluutta selittää osittain  se,  että samasta 
taloudesta pyydettiin kaikilta yli seitsemän vuotiailta vastaukset. Yleensä 
tällaisissa kyselyissä kysytään ainoastaan talouden yhden henkilön tekemiä 

 matkoja. 
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Taulukko  1:  Lomakkeiden lähetys -ja  palautusmäärät kylittäin.  

Kylä Kysely-  Palau-  Matka-  Palau-  Matkapäi- Talouksien  
lomak-  tuspro- päiväkir- tuspro- väkirjojen,  osuus,  
keita  lä-  sentti joja lähe- sentti  joissa ei joista  väh. 
hetetty (%) tetty (%)  matkoja,  1  mpk  pa - 

osuus  (%) lautettu 

Tuurala  90 45,6 194 34,0 13,6 32,2  
Rannankylä  167 32,3 401 27,4 14,5 28,7  
Karhiniemi  68 55,9 164 54,9 4,4 51,4  
Murto  207 24,6 791 21,4 10,7 34,3  
Kytäjä  189 32,8 450 30,7 5,8 29,6  
Metsäkylä  206 35,9 489 26,6 11,5 29,6  
Pyhäkoski  124 22,6 277 17,7 18,4 20,2  
Hirvilahti  109 30,3 280 20,7 12,1 23,9  
Värmälä  100 41,0 262 31,7 14,5 36,0  
Luusua  145 33,8 353 21,2 8,0 22,1  
Hattuvaara  77 29,9 171 19,9 8,8 18,2  
Yhteensä  1482 33,3 3832 26,1 10,7 29,2  
mpk=matkapäiväkirja  

2.3.1 Tutkimusajankohta  

Kysely toteutettiin marraskuussa  1996.  Vastaajia pyydettiin vastaamaan 
matkapäiväkirjan osalta koskien tiistain  12.11.1996  aikana tehtyjä  matkoja. 

 Mikäli jostain syystä, esimerkiksi  postin viivästymisestä  johtuen,  he  eivät 
voineet vastata kyseisenä päivänä,  he  vastasivat koskien keskiviikon  13.11. 
tai  torstain  14.11.1996  aikana tehtyjä  matkoja.  

Mäntyharjun Pyhäkosken osalta sattui postitusvirhe  ja sinne  kysely uusittiin. 
Kysely lähetettiin alueen kaikkiin talouksiin ykkösosoitteettomana postina. 
Lisäksi Tyrnävän Murtoon tehtiin yksi karhuamiskierros, koska etenkin  mat

-kapäiväkirjojen vastauslomakkeiden palautusmäärä  jäi alhaiseksi. Pyhäkos
-ken  sekä  Murron  osalta tehty karhuaminen toteutettiin niin, että vastaajat 

vastasivat koskien tiistaina  10.12.1996  tehtyjä  matkoja. Vastausaineistossa 
karhuamiskierroksen  kautta saadut lisävastaukset  on  yhdistetty alkuperäi-
seen aineistoon, poislukien Murrosta saadut kyselylomakkeet, joita ei otettu 
mukaan alkuperäiseen aineistoon. Murtoa koskevat lisämatkapäiväkirjat  sen 

 sijaan  on  yhdistetty alkuperäiseen vastausaineistoon. Matkapäiväkirjan tut-
kimustuloksia ei ole tarkistettu kausivaihtelukertoimilla.  

Koko  aineistoon hyväksytyistä vastaajista  87  %  vastasi koskien tiistaina 
tehtyjä  matkoja,  7  %  keskiviikkona tehtyjä  matkoja  sekä  6  %  torstaina tehtyjä 

 matkoja.  

2.3.2 Vastausaineiston käsittelytapa  

Kyselylomakkeen aineiston käsittelyssä käytettiin  SAS-  sekä SPSS  for Win-
dows  -tilasto-ohjelmistoja. Matkapäiväkirjan aineisto koodattiin  Excel -tau

-lukkolaskentaohjelmalla,  jossa ympäristössä tehtiin kaikki tulosten tarkaste
-lut.  Aineiston oikeellisuus tarkastettiin käymällä läpi vastauslomakkeet sekä 

Excelille koodattu aineisto. Tarkistuksessa poistettiin epäloogisuusvirheet 
sekä  selvät täyttövirheet. 
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2.33  Tietoa vastaajista  

Postikyselytutkimu ksen kyselylomakkeeseen  vastanneista  52,1  %  oli naisia. 
Vastaajien keski-ikä oli  50,5  vuotta, mikä oli sama molemmilla sukupuolilla. 
Kylittäin keski-ikä vaihtelee kuitenkin huomattavasti: korkein keski-ikä  58,2 

 oli Pyhäkosken asukkailla  ja  matalin  42,9  Murrossa.  Korkea keski-ikä johtuu 
osittain kyselytutkimuksen kohdistamisesta  vain  täysi-ikäiselle väestölle. 
Ikäjakauman vinoutuneisuutta kuvaa esim.  se ,  että  alle  30-vuotiaita oli  494 

 vastaajan joukossa  vain 41  ja  yli  60-vuotiaita  126  henkilöä. 

Matkapäiväkirjoihin  vastanneiden keski-ikä oli selvästi alhaisempi,  33,9 
 vuotta, mikä johtuu siitä, että kyselyn kohteena oli talouksien kaikki seitse-

män vuotta täyttäneet henkilöt. Sukupuolijakauma oli hyvin tasainen,  sillä 
 naisten osuus vastaajista oli  50,6  %.  Alle  30  -vuotiaita vastaajista oli  41,8  % 
 ja  vastaavasti yli  60  -vuotiaita oli  13,5  %  kaikista vastaajista.  18-70  -vuotiaita 

vastaajia oli  662  henkilöä. 

Taulukko  2:  Tietoa vastaajista. 

Kylä 	Kysely- 	Naisten 	Talouden  Matkapäi-  Naisia  
lomak- 	osuus 	keskikoko  väkirjan 	matkapäi - 

	

keen vas-  vastaa- 	 vastaa- 	väkirjan 
taajien 	jista 	 jien  keski- vastaa- 
keski-ikä 	 ___ 

Tuurala 	53 	36,6 	2,4 	31,5 	45,1  
Rannankylä 	48 	44,4 	2,8 	36,6 	51,0  
Karhiniemi 	45 	57,9 	3,0 	34,9 	49,4  
Murto 	43 	49,0 	4,0 	26,8 	51,9  
Kytäjä 	50 	56,5 	2,8 	33,1 	50,4  
Metsäkylä 	50 	59,5 	2,6 	34,3 	53,6  
Pyhäkoski 	58 	35,7 	2,4 	45,1 	48,9  
Hirvilahti 	54 	57,6 	2,6 	34,5 	52,1  
Värmälä 	55 	70,7 	2,5 	39,7 	47,4  
Luusua 	53 	53,1 	2,5 	33,0 	53,7  
Hattuvaara 	52 	34,8 	2,6 	35,5 	44,8  
KESKIMÄÄRIN 	51 	52,1 	2,8 	33,9 	50,6  

Kyselylomakkeen vastaajista  60  %  on  naimisissa. Naimattomia  on 18  %, 
leskiä  10  %, eronneita  4  %  ja avoliitossa  elää  8  %  vastaajista. Talouksien 
keskimääräinen henkilöluku  koko tutkimusalueella  on 2,8  henkilöä. Talouk-
sien  koko  vaihtelee melkoisesti esimerkkikylien välillä. Suurimmat taloudet 
löytyvät Tyrnävän Murrosta, josta saatiin maksimiarvo  13  henkilöä samassa 
taloudessa. 

Kyselylomakkeeseen  vastanneista sekä vastanneiden puolisoista  37,8  %  on 
 työelämän ulkopuolella. Työelämän ulkopuolella olevien suuri osuus johtuu 

etenkin eläkeläisten suuresta osuudesta  (32,4  %) vastanneideri  keskuu-
dessa. Alkutuotannon parissa työskentelee noin kolmannes kaikista työssä-
käyvistä vastaajista. Palvelualalla työskentelee kuitenkin enemmistö esi-
merkkikylien asukkaista:  44  %  työssäkäyvistä vastaajista. Teollisuus-  ja  ra-
kennustoiminnan piiristä elantonsa ansaitsee  23  %  työssäkäyvistä vastaajis-
ta. 
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Esimerkkikylät  

Suomi  ilman 
kaupunkeja 

Kaupungit 

 Koko  maa  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

0 4Jkutuotanto l  Jalostus  U  Palvelut  

Kuva  2: Esimerkkikylien työl/isen  työvoiman elinkeinorakenteen vertailu 
muun Suomen keskiarvoihin. Vertalluaineisto  on  vuodelta  1994 
(STV  1 996:55). 

Vain  perus-  tai  kansakoulun  oppimäärän  suorittaneita  on n. 45  %  vastaa-
jista. Ammatillinen  tai  opistoasteen tutkinto  on  lähes  40  %:lla.  Korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita  on  vajaa  7  %,  mikä  on  yhden  prosenttiyksikän  kau-
punkien ulkopuolisen Suomen  ja  viisi prosenttiyksikköä  koko  maan keskiar-
voa alhaisempi  (STV  1996:55). 

2.4  Kunta-/kyläkohtainen kuijetuspalvelut -kyselytutkimus 

Esimerkkikylien  sekä niiden  sijaintikuntien  tarjoamien  kuijetuspalveluiden 
 sekä niistä  aiheutuvien  kustannusten selvittämiseksi tehtiin  yleispiirteinen 
 yhdistetty posti-  ja puhelinkysely.  Kysymykset suunnattiin kuntien  joukkolil-

kenteen yhteyshenkilöille. Kyselyllä  pyrittiin selvittämään kuntien eri hallinto- 
kuntien tarjoamat  ku Ijetuspalvelut  ja  niiden kustannukset sekä  liikennepalve

-lut esimerkkikylissä.  

Kyselyyn saatiin vastaukset kaikista kunnista Huittisten kaupunkia 
 (Karhiniemen  kylää) lukuunottamatta. Huittisten osalta tiedot selvitettiin  so

-veltuvin  osin vuonna  1995  valmistuneesta  joukkoliikennesuunnitelmasta.  
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3  TUTKIMUKSEN  ESIMERKKIKYLÄT 

Tilastotarkastelun  perusteella valitut yksitoista esime rkkikylää sijaitsevat 
valtakunnallisesti tasaisesti sijoittuneena niin, että jokaisesta läänistä  on  va-
littu tutkimukseen yksi kylä. Seuraavassa  on  esitetty yhteenvedonomaisesti 
tietoa kylien koosta, väestämäärästä, palveluista sekä tieverkosta. 

Kylien  koko ja  väestämäärä  

Valitut esimerkkikylät ovat sekä sijainniltaan että luonteeltaan hyvinkin eri-
laisia.  Pinta-alaltaan pienin  on Tuurala, 23 km 2  ja  suurin Hattuvaara,  371 
km2 .  Väestömäärä vaihtelee kylissä Karhiniemen noin 180:stä Metsäkylän 
lähes 550:een vuonna  1992.  Kylistä asutukseltaan laajimpia ovat Pyhäkoski 

 ja Kytäjä  joissa asutusta  on  noin  50 km2 :n  alueella. Vastaavasti asutulta 
 pinta-alaltaan pienimpiä ovat Tuurala  ja Karhiniemi. Väentiheydeltään  ti-

heimmin asutut kylät ovat Murto  ja Metsäkylä,  joissa väentiheys oli vuonna 
 1992  yli  25 as/km2 .  Harvaan asutuin  on  puolestaan Pyhäkoski, missä väen-

tiheys  on  ainoastaan vajaa kuusi asukasta neliäkilornetrillä.  Koko  kylän  pin-
ta-alaan suhteutettuna asuttua aluetta  on  eniten Rannankylässä  (80 %)  ja 

 vähiten Hattuvaarassa  (7 %).  

Palvelut  

Esimerkkikylien palvelutarjonta  on  hyvin vähäinen. Koulu löytyy yhdentoista 
esirnerkkikylän joukosta kandeksasta. Kauppa  tai  elintarvikkeita myyvä kios-
ki  on vain  kolmessa kylässä - Kemijärven Luusualla, Tyrnävän Murrossa se-
kä Kuopion Hirvilandessa. Lisäksi Mäntyharjun Pyhäkoskella aloittaa kesällä 

 1997  toimintansa kesäkauppa. Myymäläauto kulkee kuudella kylällä. Posti- 
palvelut löytyvät ainoastaan kandesta kylästä - Vehkalanden Metsäkylältä 
sekä Kuopion Hirvilandelta. 

Tieverkko  

Esimerkkikylien  tieverkko koostuu pääosin paikallisteistä, muista maanteistä 
sekä yksityisteistä. Lisäksi kylien alueelta löytyy jonkun verran valtateitä se-
kä Tyrnävän Murrosta lisäksi useita kilometrejä kaavateitä. Esimerkkikylien 
tieverkkoa voidaan kokonaisuutena kuvata seuraavasti: 

• valtateitä kyläalueilla  (kylien  pinta-ala yhteensä  1186 km2) on 
 yhteensä  11,2 km,  muita maanteitä  98,9 km, paikallisteitä 96,4 

km, kaavateitä 7,5 km (vain  Tyrnävällä)  ja  ympärivuotisessa 
käytössä olevia yksityisteitä  235 km. 

•  tieverkon tiheys esimerkkikylissä  on  valtakunnallisia keskiarvoja 
pienempi; valtateitä oli esimerkkikylissä keskimäärin  11 rn/km2  
(koko  Suomessa  28 m/ km2),  muita maanteitä  83 rn/km2  (95 
m/km2)  ja paikallisteitä  81 rn/km2  (118 m/krn2 ) 

•  muiden maanteiden KVL (keskimääräinen vuorokausiliikenne) 
vaihtelee välillä  30-2700 ajon./vrk, paikallisteillä 20-570 ajon./vrk 

•  maanteiden tieleveys  on 5,0-10,0  metriä, paikallisteiden tiele- 
veys  vaihtelee  4,0-7,5 rnetriin 

•  maantiet ovat päällysteeltään pääasiassa öljysora-  tai sorapin-
taisia, paikallisteiden  pääasiallinen päällyste  on  sora 
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•  pääosa maanteistä  ja paikallisteistä  kuuluu kunnossapitoluok-
kaan  Ill,  mikä tarkoittaa, että ne ovat talvisin lumipintaisia  ja  niitä 
hiekoitetaan  vain  pahimmissa tilanteissa 

•  maanteiden  ja paikallisteiden  nopeusrajoitus  on  pääsääntöisesti 
 80  km/h:n yleisrajoitus. Tiiviimmän  asutuksen kohdalla  on piste

-kohtaisia  60  km/h:n  rajoituksia. 

Seuraavassa  on  lyhyesti esitelty esimerkkikylät sekä havainnollistettu niiden 
rakennetta karttakuvilla. Kylien yhteydessä esiintyvät asutusmaantieteelliset 
jaot  ja  maisema-aluejaot perustuvat seuraaviin lähteisiin, ellei lähdettä ole 
erikseen mainittu:  Granö  (1936,  Rikkinen  1992  mukaan); Rikkinen  (1977); 

 Suomen kartasto  350 (1993). 

3.1  Isonkyrön  Tuurala  

Vaasan läänistä esimerkkikyläksi valittiin Tuuralan kylä. Kylä sijaitsee noin 
neljän kilometrin päässä kuntakeskuksesta (linnuntietä mitattuna) Vaasan 
suuntaan rajautuen pohjoisessa Vöyrin kuntaan  ja  etelässä Kyrönjokeen. 
Tuurala  on  valituista kylistä  pinta -alaltaan pienin  ja  selvimmin asuinkylä. 
Asukkaiden elinkeinot ovat selvästi maatalouden parissa, mutta suuri  osa 

 käy kuitenkin töissä kylän ulkopuolella (Kujala  1994:11).  Kyläyhteisön toi-
minta  on  Tuuralassa  ollut vilkasta  jo  vuosikymmeniä  ja kyläkokouksia  on 

 varmuudella pidetty kylässä  jo  vuodesta  1950  lähtien. 

Kuva  3:  Isonkyrön Tuurala. 
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3.2 Muuramen Rannankylä  

Muu ramessa sijaitsevan Rannankylän rajaus perustuu kunnasta saatuun 
 osa-aluejakoon. Rannankylän  lisäksi alueeseen kuuluvat  Valkola ja  Raja- 

honka. Jatkossa tässä tutkimuksessa kylästä käytetään nimitystä Rannan- 
kylä. Muuramen kunta sijaitsee Keski-Suomen läänissä Jyväskylän etelä-
puolella kuuluen Jyväskylän työssäkäyntialueeseen. Rannankylä -Valkola-
Rajahonka  on  yksi 18:sta pienalueesta Muuramessa. Alue rajautuu pohjoi-
sessa Jyväskylään  ja  etelässä Muuratjärveen. Etäisyys kylästä kuntakes-
kukseen  on  noin viisi kilometriä  ja  Jyväskylään kymmenen kilometriä. 

1t a 	

IiiiII%i 

—  Valtatie 	 '-'1 	V  " 	 / 	?, - - -. 
I 	 U  

—  Maantie 	 I 	 -' 

- Paikallistie 	 - -., 	
-. 

Yksitylstie  

Rautatie 

Asutus  
Muuratjarv,  

Loma -asutus  

Kuntakeskus 	 -.-- 

ttatien  numero 	 - - - -, 	 0 	 2 km  

Kuva  4:  Muuramen Rannankylä.  

3.3  Huittisten Karhiniemi 

Karhiniemi  Huittisissa sijaitsee noin viiden kilometrin päässä kuntakeskuk-
sesta. Kaakkois-Satakuntaan kuuluva Huittinen  on  alueensa maaseutukes-
kus (Välimaa  1992:4).  Granön asutusmaantieteellisen jaotuksen  mukaan 
alue kuuluu Lounaiseen Rannikko-Suomeen, jossa asutus  on  keskittynyt  jo-
kivarsiln (Aario  1949:94). Karhiniemi  edustaa tutkimuksessa Lounais-Suo-
mea, jossa maatalouteen perustuva asutus  on  luonut kiinteän kyläverkos

-ton. 
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Kuva  5:  Huittisten Karhiniemi.  

3.4 Tyrnävän  Murto 

Pohjois-Pohjanmaalta valittu  Mu  rto Tyrnävän  kunnasta edustaa esimerkki- 
kylien joukossa rakenteeltaan uutta kylää.  Se  sijaitsee aivan  Kempeleen  ra-
jalla Ouluun suuntautuvan tien varrella noin  20  kilometrin päässä Oulusta. 
Matkaa  kuntakeskukseen  kertyy noin yhdeksän kilometriä.  Maisemamaan

-tieteellisesti alue kuuluu Oulun  tasankoon,  jonka keskeisen osan muodosta-
vat  ns. Limingan  niityt. Seutu  on  maapallon  pohjoisinta  todellista  maatalo-
usmaisemaa,  jolla suurten tilojen viljely  on  rehuviljavaltaista. Asutusmaantie-
teellisesti  alue kuuluu Pohjois -Pohjanmaahan,  jossa  asumusjonot  ovat tyy-
pillisiä asutuksen keskittyessä joko  tie- tai  jokivarsiin.  
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Kuva  6:  Tymävän  Murto.  

3.5  Hyvinkään Kytäjä 

Hyvinkään Kytäjä sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Hyvinkäältä 
länteen. Kylä sijoittuu järven ympärille  ja  on  siten asutukseltaan hajanainen. 
Maisemamaantieteellisessä luokituksessa alue kuuluu Uudenmaan peltola-
keuteen, joka  on  tyypillistä merestä kohonnutta rannikkomaata. Kylä onkin 
vahvaa maatalousaluetta.  G  ranän asutusmaantieteellisessä jaotuksessa 

 Hyvinkää kuuluu Etelälseen Rannikko-Suomeen,  ja  siinä tarkemmin Helsin-
gin-Viipurin  osa-alueeseen,  jota  luonnehtivat asumusrykelmät. Kytäjän kylä 
kuuluu Uudenmaan liiton pilottikyliin. Alue  on  vahvaa maatalousaluetta, josta 
kuitenkin käydään paljon Hyvinkäällä töissä.  

3.6  Vehkalanden Metsäkylä 

Vehkalandella  sijaitseva Metsäkylä  on  väestömäärältään  yksi suurimpia 
esimerkkikyliä tässä tutkimuksessa väestömäärän ollessa noin  550.  Kylä si-
jaitsee kunnan luoteisosassa noin yhdeksän kilometrin päässä kuntakeskuk-
sesta rajautuen Anjalankoskeen  ja  Kotkaan. Alue kuuluu maisemamaantie-
teellisesti Ylämaan kankareseutuun, joka poikkeaa selvästi eteläisen rannik-
komaan yleisestä maisemarakenteesta. Alueen viljelykset ovat verraten pie-
niä  ja  asutus  on  harvempaa  kuin lännempänä rannikkoseudulla. Asutus- 
maantieteellisessä luokituksessa alue kuuluu Eteläiseen Rannikko- 
Suomeen  ja  tarkemmin Helsingin-Viipurin  osa-alueeseen. 
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Kuva  7:  Hyvinkään Kytäjä. 

Kuva  8:  Vehkalanden  Metsä kylä  
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3.7  Mäntyharjun  Pyhäkoski  

Mikkelin läänistä esimerkkikyläksi valittiin kylä, jossa matkailulla  on  suurta 
merkitystä. Esimerkkikylä päätettiin valita Mäntyharjulta,  ja  kunnasta saatu-
jen tietojen perusteella kyläksi valittiin Pyhäkoski. Kylä jakautuu kolmeen 
pienempään  osa-alueeseen, joita kuitenkin tarkastellaan yhdessä. Nämä 
ovat Luhtanen, Karankamäki  ja Koirakivi.  Etäisyys kuntakeskukseen vaihte-
lee Luhtasen  10  kilometristä Karankamäen  ja Koirakiven  noin 15:iin. Asu-
tusmaantieteellisesti alue kuuluu Järvi-Suomeen,  jolle yksittäisasumukset 

 ovat leimaa antava piirre. Kylä onkin valituista esimerkkikylistä harvaan 
asutuin. Maisemamaantieteellisesti alue  on  Puulan mäkiseutua,  jossa luonto 

 on  pikkupiirteisen  vaihtelevaa. 
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Kuva  9:  Mäntyharjun Pyhä koski.  

3.8  Kuopion  Hirvilahti  

Kaukana kuntakeskuksista  ja valtatiestästä  olevista kylistä Kuopion Hirvilahti 
sijaitsee noin  20  kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Tiestää pitkin etäl-
syyttä tulee yli kymmenen kilometriä enemmän. Kylä kuuluukin Kuopion lää-
nin maaseututyypeissä syrjäiseen maaseutuun,  jota  luonnehtivat  harva- 
asutus  ja  yksipuolinen elinkeinorakenne (Nousiainen ym.  1993:38-41).  Hirvi- 
lahti sijaitsee kunnan luoteisosassa aivan Maaningan rajalla Kallaveden ran-
nalla. Seutu kuuluu Pohjois-Savon mäkiseutuun, jossa järvien osuus ylittää 
kolmanneksen  pinta-alasta. Asutusmaantieteellisessä jaotuksessa alue  on 

 Järvi-Suomea. 
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Kuva  10:  Kuopion Hirvilahti. 
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Kuva  11:  Tampereen Värmälä. 
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3.9  Tampereen  Värmälä  

Tampereen Värmälä  sijaitsee noin  12  kilometriä Tampereelta pohjoiseen. 
Tiestöä pitkin etäisyys kasvaa kuitenkin noin kymmenellä kilometrillä, joten 
kylä kuuluu tutkimuksessa etäällä kuntakeskuksesta  ja valtatiestöstä  oleviin 
kyliin. Kylä  on väestömäärältään  pienimpiä valituista esimerkkikylistä väes-
tömäärän ollessa  alle  200. Maisemamaantieteellisesti  alue kuuluu Pirkan-
maan kankareseutuun, jossa maaseutuasutus seuraa rantoja  ja  harjuja. 

 Granön asutusmaantieteellisen luokituksen  mukaan alue  on  Eteläisen Ran-
nikko-Suomen  Tampereen -Hämeenlinnan  osa-aluetta, jossa asumusrykel

-mät  ovat tyypillisiä.  

3.10  Kemijärven  Luusua  

Lapin  läänistä tutkimukseen valittiin Luusua Kemijärveltä, joka sijaitsee noin 
 27  kilometriä kuntakeskuksesta etelään rajautuen Posion kuntaan. Alue  on 

maisemamaantieteellisesti  Kemijärven-Sallan vaaraseutua, jossa maatalou-
den rakennemuutos  ja puunkorjuun koneellistuminen  ovat heikentäneet vä-
estön toimeentulomandollisuuksia syrjäisillä seuduilla. Asutusmaantieteelli-
sesti tarkasteltuna alue kuuluu Peräpohjolan Pudasjärven-Kemijärven  osa- 
alueeseen.  

3.11  llomantsin Hattuvaara  

Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton  (1990)  tekemän Pohjois-Karjalan maaseu-
tualueiden tyypittelyn mukaan llomantsin Hattuvaara kuuluu monipuolisen 
toiminnan alueeseen,  jolle  on  tyypillistä monipuolinen tuotanto-  ja  palvelu- 
toiminta, hyvät peruspalvelut, korkea työpaikkaomavaraisuus sekä kylämai-
nen asutusrakenne. Alue kuuluu maisemamaantieteellisessä luokituksessa 

 Raja-Karjalan suomaahan,  jolle  on  tyypillistä laaja asumaton saloseutu. 
Muutamille vaaroille  on  kuitenkin raivattu satoja hehtaareja peltoa  ja  raken-
nettu kymmeniä taloja. Asutusmaantieteellisesti alue onkin  Raja-Karjalaa, 
jossa vaara-asutus  on  yleistä (Aario  1949:94).  Valituista esimerkkikylistä 
Hattuvaara sijaitsee kaikkein kauimpana kuntakeskuksesta etäisyyden ol-
lessa noin  34 km.  Kylä  on  myös  pinta-alaltaan kylistä suurin. 
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4  HAJA-ASUTUSALUEIDEN ALUERAKENNE  JA  SEN 
 MUUTOKSET  

Haja-asutusalueiden aluerakennetta ja  siinä tapahtuneita muutoksia tarkas-
teltiin tilastotarkastelujen avulla  1 km x 1 km ruutuina. Tarkastelut  tehtiin 
kandessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin muutoksia 
valtakunnan tasolla. Toisessa vaiheessa keskityttiin valittujen esimerkkiky

-lien  tarkasteluun. Seuraavassa  on  esitetty tehdyn tarkastelun keskeiset tulok-
set. Tarkempi kuvaus tehdyistä tarkasteluista  on  esitetty Jarkko Kauppisen 
laatimassa raportissa "Muuttuva maaseutu paikkatiedon perusteella". 

Tehdyissä tarkasteluissa  on  tutkittu väestömäärää  ja sen  muutoksia, väes-
tön ikärakennetta, työpaikkarakennetta  ja  sijoittumista sekä väestön  ja  työ-
paikkojen sijoittumista kuntakeskukseen nähden.  

4.1  Väestömäärä  ja  asuttu alue  v. 1985  ja  1992  

Väestömäärän  ja asuttujen  alueiden tilastotarkastelujen pohjalta keskeisim-
mät tulokset ovat: 

•  Vaikka  haja-asutusmaisten  alueiden  pinta-ala  on  suuri, noin  95 % 
 koko  maan asutusta  pinta-alasta,  on  niiden sisältämä väestömää-

rä kuitenkin  vain 1/4  koko  väestöstä 
•  Väestön keskittyneisyyttä tietyille alueille kuvaa myös  se,  että 

taajamaväestö asuu alalla, joka  on  ainoastaan  2.5 %:a  koko 
 maan  pinta-alasta. (Tilastokeskus  1996:157) 

•  Haja-asutusmaisten  alueiden keskimääräinen väentiheys oli  v. 
1992 12 as/km2 ,  kun  se  kaupunkimaisilla alueilla oli  686  asukasta 
neliökilometrillä (asutut alueet) 

• Lääneittäin  tarkasteltuna harvaan asutuin  on  Mikkelin lääni, vas-
taavasti suhteellisesti eniten kaupunkimaista asutusta  on  Uuden-
maan läänissä 

•  Haja-asutusalueiden  osalta tihein asutus  on  keskittynyt Vaasan 
lääniin, missä kyläasutukselle leimaa antavana piirteenä voidaan 
pitää tiheää jokivarsiasutusta. 

Taulukko  3:  Haja -asutusmaisten (väenttheys  alle  100 as/km2)  ja  kaupunki-
maisten alueiden väestömäärä  ja  asutut ruudut  v. 1985  ja 

 1992.  (Tilastokeskuksen ruutuaineisto). 

Väestömäärä 	 Asutut ruudut (km 2)  

1985 	1992 	1985 	1992  
Haja-asutusmaiset 	1 251 317 1189 873 102 468 	100 505  
alueet 
Kaupunkimaiset alu- 	3 620 179 3 799 178 	5229 	5 541  
eet  
Yhteensä 	 4871496 4989051 107697 	106046  
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42  Väestämäärän  muutos  v. 1985-1 992  

Vuosien  1985  ja  1992  välistä  haja-asutusmaisten  alueiden väestönkehitystä 
tarkasteltaessa havaittiin, että väestö väheni lähes puolessa vuoden  1985 

 asutuista ruuduista. Väestömäärän  muutoksiin liittyviä muita keskeisiä tu-
loksia olivat: 

• Väestöltisesti  tarkasteltuna  haja-asutusalueet  menettivät suh-
teellisesti eniten väestöä Mikkelin läänissä, missä väestömäärä 
väheni lähes kymmenesosan. 

•  Uudenmaan läänissä puolestaan sekä  haja-asutusalueiden  vä-
estömäärä että asuttu alue kasvoi  v. 1985-1 992.  

•  Haja-asutusalueiden  autioituminen  on  jatkunut edelleen, vaikka-
kaan  sillä  ei väestöllisesti ole enää niin suurta vaikutusta kuin ai-
kaisemmin. 

•  Alueellista merkitystä autioitumisella kuitenkin  on,  sillä  esimer-
kiksi Pohjois-Karjalan läänissä reilu kymmenesosa vuoden  1985 

 asutusta alueesta autioitui vuoteen  1992  mennessä 
•  Haja-asutusalueiden  autioituminen  on  merkittävä uhka kuitenkin 

myös tulevaisuudessa,  sillä haja-asutusalueita autioituu  150  ne-
liökilometrin vuosivauhdilla mikä tarkoittaa, että kandessa vuo-
dessa asutus loppuu keskimäärin paljon suuremmalta alueelta 
kuin mitä  Helsinki on  (Siukonen  1996:5).  

•  Autioitumisen kannalta uhanalaisia alueita  on  laskettu olevan  16 
%:a  asutusta alueesta. Tällaisiksi  on  laskettu alueet, joilla yhden 
neliökilometrin suuruisella ruudulla nuorimman asukkaan ikä 
ylittää  50  vuotta (Siukonen  1996:5).  

Esimerkkikyliä  tarkasteltaessa keskeiset tulokset olivat seuraavat: 
Väestömäärä  on  vaihdellut hyvin paljon vuosien  1970  ja  1992 

 välillä 
•  Maaseudulle tyypillinen väestömäärän väheneminen  on  ollut 

luonteenomainen piirre myös valituissa esimerkkikylissä 
•  Kokonaisuudessaan väestömäärä väheni esimerkkikylissä noin  

25  %  vuosina  1970-1992  
•  Vuosien  1970-1992  välillä ainoastaan kolmessa kylässä,  Ran

-nankylässä, Murrossa  ja Värmälässä  väestömäärä kasvoi 
• Esimerkkikylistä  suurimmat väestön menettäjät olivat llomantsin 

Hattuvaara  ja  Kemijärven Luusua, joissa väestömäärä väheni 
noin puolella vuosien  1970  ja  1992  aikana. Molemmat kylät si-
jaitsevat syrjässä sekä kuntakeskukseen että valtatiestöön näh-
den. 

• Etäisyystekijällä  näyttäisi olevan selvä vaikutus kylän väestölli
-seen  kehitykseen,  sillä  etäisyyden kasvaessa ainoastaan  Tam-

pereen Värmälässä  väestömäärä oli hieman kasvanut. 
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Kuva  14:  Väestömäärä esimerkkikylissä  v. 1970, 1980, 1985  ja  1992 
 (Tilastokeskuksen ruutuaineisto).  

4.3  Väestön ikärakenne  v. 1992  

Väestön ikärakenne  on  muuttunut voimakkaasti maassamme pitkäflä aika-
välillä. Eräs nopeimmin määrällisesti kasvavista väestöryhmistä ovat viime 
vuosikymmeninä olleet vanhukset, eli yli  65-vuotiaat, joiden määrä  on  kak-
sinkertaistunut viimeisen  30  vuoden aikana. Tulevaisuudessa vanhusväes-
tön määrä tulee kasvamaan vieläkin nopeammin,  sillä  sotien jälkeen synty-
neet ns. suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän  2010-luvulla, jolloin joka vii-
des suomalainen olisi yli  65-vuotias (Kotkavuori  1995:12).  

Vaikka  haja-asutusalueiden  väestön kehityksessä onkin havaittavissa 
ikääntymistä, niin väentiheyden mukaan tarkasteltuna  haja-asutusalueet 

 eroavat kuitenkin ikärakenteeltaan suuresti toisistaan. Vanhusten osuus  on 
 kaikkein korkein harvimpaan asutu  Ila haja-asutusalueella, missä keskimää-

rin joka neljäs  asukas  on  yli  65-vuotias. Väentiheyden kasvaessa nousee 
etenkin  lasten ja nuorten  osuus väestöstä. 

Ikärakenteen vinoutumisen lisäksi maaseudulla  on  myös sukupuolirakenne 
vinoutunut kaupunkeihin verrattuna. Naisten osuus  on  pienimmillään  har-
vimpaan asutulla  maaseudulla  ja  kasvaa suhteellisen tasaisesti ydinkeskus-
toja kohti mentäessä  ollen  suurimmillaan kaikkein tiheimmin asutuilla alueil-
la. 

Lisäksi tarkasteltaessa väestön ikärakennetta havaittiin, että 
•  alueita, joissa ei ole  alle  kouluikäisiä, eli  alle  7-vuotiaita, oli  v. 

1992  peräti  62 %  maaseudun kaikista asutuista ruuduista 
•  alueellisesti tarkasteltuna näitä alueita löytyi suhteellisesti eniten 

Keski-Suomen läänistä  ja  selvästi vähiten Vaasan  ja  Uuden- 
maan lääneistä. 

•  asuttuja ruutuja, joissa  on  yli  65-vuotiaita,  on  jo  lähes  2/3  maa-
seudun asutuista ruuduista. 
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Tarkasteltujen esimerkkikylien  ikärakenne  on  hieman nuorempi kuin  koko 
 maaseudun väestön ikärakenne. Selityksenä nuoremmalle ikärakenteelle 

voidaan pitää lapsien suhteellisesti suurempaa määrää sekä vanhusten 
suhteellisesti pienempää määrää. 

Kuvassa  15 on  verrattu esimerkkikylien ikärakennetta toisiinsa. Kylistä ikä-
rakenteeltaan nuorin  on Tyrnävän  Murto, missä  alle  kouluikäisiä oli yli  1/4 

 väestöstä  ja  vanhuksia selvästi  alle  keskiarvon  v. 1992.  Lisäksi kylässä  on 
 nuorten  osuus korkeampi kuin muissa esimerkkikylissä.  Murron  väestöstä 

noin puolet onkin  alle  25-vuotiaita. Vastaavasti esimerkiksi llomantsin Hattu- 
vaarassa nuorta väestöä  on vain  runsas  1/5  kylän väestöstä. Siellä  koros-
tuukin  työikäisten osuus väestöstä muihin kyliin verrattuna. 

Tuurala 

Rannankylä 

Karhiniemi 

 Mu  rto 

Kytäjä 

Metsäkyla 

Pyhäkoskr 

HiriIahti 

Värrnälä 

Luusua 

Hattuaara 

 Maaseutu  yht.  

065- v. 

•25-64 v. 

07-24 v. 

o 0-6  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

Kuva  15:  Väestön ikärakenne henkilölukumäärineen esimerkkikylissä sekä 
maaseudulla yhteensä  v. 1992. 

Väestömäärän  muutoksella  on  ollut selvä vaikutus esimerkkikylien väestön 
ikärakenteeseen. Väestömäärältään kehittyvissä kylissä, kuten Murrossa, 
Rannankylässä  ja Värmälässä  vanhusten osuus  on  pysynyt vielä alhaisena. 
Hirvilandessa, Luusualla, Tuuralassa sekä Pyhäkoskella puolestaan van-
huksia  on  keskimääräistä enemmän. Näistä ainoastaan Tuuralassa väestö-
määrä oli kasvanut  v. 1985-1992.  Lisäksi näitä kyliä yhdistää, Tuuralaa lu-
kuunottamatta  se,  että ne sijaitsevat suhteellisen kaukana kuntakeskuk-
sesta  ja valtatiestöstä.  

4.4  Työpaikkarakenne  v. 1991  

Maaseudun toiminnallista rakennetta tarkasteltiin  mm. työpaikkarakenteen 
 avulla. Kyseisessä tarkastelussa työpaikat jaettiin kolmeen luokkaan; alku- 

tuotantoon, jalostukseen  ja  palvelu ihin. Esimerkkikylien tilastollisessa tarkas-
telussa käytettiin työpaikkarakenteesta hyväksi myös tarkempaa jaottelua.  
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Tarkastelujen  keskeiset tulokset ovat: 
• Ruutuaineiston  mukaan maaseudulla oli  v. 1991  noin  387 000 

 työpaikkaa 
•  Maaseudun työpaikat ovat suhteellisen hajallaan, eikä selviä 

keskittymiä ole havaittavissa. 
•  Maaseudun työpaikat jakautuvat suhteellisen tasaisesti eri elin-

keinojen kesken (taulukko  5).  
•  Eri sektoreista alkutuotannolla  on  edelleenkin suurin merkitys 

työllistäjänä  (35.6  %  maaseudun työpaikoista), vaikkakin vuo-
teen  1970 (80  %  maaseudun työpaikoista; Rusanen ym. 

 1995b:104-105)  verrattuna  sen  merkitys  on  huomattavasti pie-
nentynyt. 

•  Maaseudun väestöstä yli  2/3  asuu alueilla, joissa  on  alkutuotan-
non työpaikkoja. 

•  Jalostuksen työpaikat ovat maaseudulla huomattavasti enem-
män keskittyneempiä kuin alkutuotannon työpaikat (jalostuksen 
työpaikkoja  15  %:ssa  työpaikkoja sisältävistä ruuduista, alkutuo-
tannon työpaikkoja  87 %:a).  

•  Vaikka palvelualan työpaikkoja  olikin  maaseudulla määrällisesti 
 v. 1991  vähemmän kuin jalostuksen työpaikkoja, niillä oli kuiten-

kin enemmän alueellista merkitystä. Esimerkiksi  Lapin  läänissä 
matkailun merkityksen myötä työpaikkoja sisältävistä ruuduista 

 42  %  oli sellaisia, joissa oli ainoastaan palvelualan työpaikkoja. 
Verrattuna Vaasan läänin  16  %:iin  ero  on  huomattava. 

•  Haja-asutusalueiden palveluvaltaiset  alueet sijaitsevat taajamien 
läheisyydessä, maaseudun  ja  taajamien vaihettumisvyöhyk-
keellä, missä väestöä  on  enemmän  ja palveluvarustus  siten  pa- 
rem pi.  

Taulukko  4:  Maaseudun työpaikkarakenne väentiheyden mukaan  v. 1991 
 (Tilastokeskuksen ruutuaineisto). 

Asukkai- Alkutuo-  Jalostus Palvelut Yhteensä  
ts/ruutu _____ tanto  

0/ 
,0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

1-. aijs.  0- 

1-5 42.1 36.7 21.2 53209 13.8 
6-20 53.1 24.7 22.2 123 912 32.2 
21-60 27.7 35.3 37.0 144047 37.4 
61-100 13.9 41.7 44.4  _____  63801 16.6  
Yhteensä  35.6 33.1 	_____  31.3 384 969 100.0  
Otos  136950 127568 120451 384969  

Esimerkkikylien  yhteensä laskettu työpaikkojen määrä  v. 1991  oli  621,  joista 
selvästi suurimman ryhmän muodostivat alkutuotannon työpaikat. Alkutuo-
tantovaltaisin kylä  on  Murto, missä yhtä lukuunottamatta kaikki työpaikat 
ovat alkutuotannon työpaikkoja. Muita alkutuotantovaltaisia kyliä ovat Karhi-
niemi, Tuurala  ja Hirvilahti.  Kyseiset kylät sijaitsevat eri etäisyysvyöhykkeillä 
kuntakeskuksista  ja valtatiestöstä,  joten etäisyydellä ei ole merkitystä aina-
kaan näiden kylien työpaikkarakenteeseen. 
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Palveluvaltaisimmat  kylät ovat  Pyhäkoski, Rannankylä  ja Värmälä.  Näistä 
etenkin  Pyhäkoskella  korostuu  matkailuala.  Jalostuksen osuus työpaikoista 

 on  suurin  Värmälässä  sekä  Metsäkylässä.  Näistä ensimmäiseksi mainitussa 
korostuu rakennustoiminnan työpaikat  ja  jälkimmäisessä teollisuuden työ-
paikat. 

Yhdenkään  esimerkkikylän työpaikkaomavaraisuus  ei ole yli  100,  eli kylissä 
 on  vähemmän työpaikkoja kuin  työllistä  työvoimaa. Näin  ollen  kylistä joudu-

taan käymään töissä kylän ulkopuolella.  Työpaikkaomavaraisuus  vaihtelee 
kuitenkin suuresti kylissä  ollen alhaisimmillaan Muuramen Rannankylässä 

 noin  17 %  ja  korkeimmillaan Mäntyharjun  Pyhäkoskella  91 %.  

Elinkeinorakenteen mukainen  työpaikkaomavaraisuus  antaa  tarkemman  ku-
van kylän  työpaikkarakenteesta  ja  siitä, minkä alan työpaikkoja kylän alu-
eella  on  tarjota. Alkutuotannon  työpaikkaomavaraisuus  vaihtelee  Värmälän 

 75  %:sta Kytäjän 112:een.  Tämä tarkoittaa sitä, että  Kytäjällä  käydään alku-
tuotannon parissa  työskentelemässä  alueen ulkopuoleltakin. Mäntyharjun 

 Pyhäkoskella  puolestaan  on  palvelualan työpaikkoja enemmän kuin ky-
seisen alan  työllistä  työvoimaa. Kylässä matkailu  muodostaakin  tärkeän 
elinkeinon,  ja  siellä käydään töissä myös kylän ulkopuolelta.  Tyrnävän  Mur-
rossa  on  suhteellisesti eniten  palvelualalla  työskenteleviä, jotka käyvät kylän 
ulkopuolella töissä.  Työmatkat suuntautunevat kuntakeskuksen  lisäksi suu-
relta osin myös Ouluun  ja Kempeleeseen.  

4.5  Väestön  ja  työpaikkojen sijoittuminen kuntakeskukseen näh-
den  v. 1991/1 992  

Tarkasteltaessa väestön  ja  työpaikkojen sijoittumista  kuntakeskukseen  näh-
den keskeisimpiä tuloksia olivat seuraavat:  

•  Haja-asutusalueilla asuvien kohdalla keskimääräinen etäisyys 
omaan  kuntakeskukseen  on 10.4 km,  kaupunkialueilla  3.2 km  ja 
koko  maan keskiarvo  4.9 km 

•  Maaseudun  asutusrakenne ohenee  koko  ajan,  sillä uusasutusta 
 ei tule siinä määrin tilalle kuin entistä autioituu.  

• Autloituminen  on  edelleenkin kaikkein  syrjäisimpien  alueiden on-
gelma.  

•  Väestön  ja  työpaikkojen sijoittumista verrattaessa toisiinsa voi-
daan havaita, että työpaikat ovat keskittyneet lähemmäksi kun

-takeskuksia  kuin väestö.  

4.6  Väestön sijoittuminen suhteessa päätieverkkoon  v. 1970-1 992  

Tässä tutkimuksessa väestön sijoittumista  tieverkkoon  nähden  on  tarkastel-
tu  pääteiden,  eli valta-  ja kantateiden  osalta.  Vyöhyketarkastelussa  etäisyys 
jaettiin kolmeen luokkaan: korkeintaan viisi kilometriä,  5-10 km  ja  yli  10 km. 

 Vaikka  päätiestö  ei  katakaan  kaikkia maamme kuntia, väestöstä  85 %  asui 
vuonna  1992  alle  viiden kilometrin etäisyydellä  pääteistä.  Haja-asutus-
alueiden väestöstä  kyseiselle  etäisyydelle sijoittui  58 %  ja  taajama-  /  kau-
punkimaisten alueiden väestöstä peräti  94 %. Jos  tarkastelu  rajataan  kos-
kemaan ainoastaan  valtateitä,  asui niiden  lähietäisyydellä  kuitenkin  3/4  koko 

 maan väestöstä. Osuus  on  korkea  sen  takia, että  valtatiet  yhdistävät maa- 
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kunta-  ja ylempiluokkaisia  keskuksia, joiden  väestämäärä  on  suuri muuhun 
maahan verrattuna. 

Kuvassa  16 on  esitetty  haja-asutusalueiden  väestön sijoittuminen eri  etäi-
syysvyöhykkeille päätiestöstä  v. 1992. Ahvenanmaa on  jätetty tarkastelusta 
pois, koska siellä ei ole valta-  tai  kantateitä.  

Kuva  16:  Haja-asutusalueiden (<=  100 as/km 2)  väestön  sUoittuminen  eri 
 etäisyysvyöhykkeile päätiestöstä  v. 1992. 
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5  HAJA-ASUTUSALUEIDEN VETOVOIMATEKIJÄT  JA 
 ASUKKAIDEN ASUINYMPÄRISTÖN ARVOTTAMINEN  

Postikyselyn  keskeisiä lähtökohtia oli saada tietoa siitä mitkä tekijät suoma-
laisella maaseudulla toimivat vetovoimatekijöinä  ja  väestön pysyvyyttä edis-
tävinä tekijöinä. Lisäksi haluttiin selvittää näiden tekijöiden vaihtelua maan 
eri osissa  ja erityyppisillä  alueilla.  Haja-asutusalueella asumisen syitä  on  py-
ritty tutkimaan sekä vastaajan että  koko  talouden ominaisuuksien pohjalta, 
jolloin yksilölliset arvostukset tulevat paremmin esille. 

Seuraavassa esiteltävät tulokset pohjautuvat pääosin postikyselytutkim uk
-sen kyselylomakeosasta  saatuihin vastaustietoihin. Tuloksia  on joiltain  osin 

verrattu myös alan kirjallisuudessa esiintyviin tietoihin.  

5.1  Haja-asutuksen kehitys Suomessa sotien jälkeen 

Suomalainen yhteiskunta  on  kokenut maamme itsenäisyyden aikana valta-
via muutoksia.  Haja-asutus  on  monipuolistunut rakenteellisesti niin, ettei 
kaikki  haja -asutus suinkaan enää liity maatalouteen  sen  enempää kuin mui-
hinkaan ammatteihin.  Monet  haja-asutusalueet toimivatkin  nykyään asunto- 
alueina, joista kuljetaan kaupungissa työssä. Asuminen  ja  työ ovat viime 
vuosien aikana irrottautuneet toisistaan alueellisesti yhä selvemmin pende-
löinnin lisääntyessä. 

Kaupunkirakenteen hajautuessa muodostuva uusi  haja-asutus  on  toiminnal-
lisesti kaukana perinteisestä maaseudusta, jonka väestö eli maataloudesta 
omalla maallaan  ja  josta  vain  harvat  kävivät ansiotyössä oman kylän saati 
kunnan ulkopuolella. Toisaalta kaukana suurista kaupungeista  ja  liikenteen 
valtaväylistä todellisuus  on  aivan toisenlainen. Syvä maaseutu autioituu  ja 
sen väestörakenne kieroutuu aktiwiväestön poismuuton  seurauksena.  

Haja-asutusalueiden perusongelman  taustalla  on  Suomen elinkeinoraken-
teen nopea murros  ja  maatalouden pientilavaltaisuus. Vuonna  1950  joka toi-
nen suomalainen sai elantonsa maataloudesta  ja  66 %  väestöstä asui maa-
laiskunnissa (Myrskylä  1995:8), 

1950-luvulla alkanut, mutta etenkin  1960-luvulta kiihtynyt, maa-  ja  metsäta-
louden rationalisointi  ja koneellistaminen  johtivat monien  sodan  jälkeen pe-
rustettujen, kannattamattomiksi käyneiden pientilojen häviämiseen. Kun 
maaseudulle muodostui maatalouden korvaavia työpaikkoja  vain  hyvin vä-
hän, oli monen ainoa vaihtoehto muuttaa kaupunkeihin  tai  ulkomaille, lä-
hinnä Ruotsiin. Syrjäkylätja  haja-asutusalueet menettivätkin  1960-luvulla  21 
% väestöstään  eli noin  400 000  asukasta (Tauriainen  1982:10).  

Maaltapako kiihtyi  1970-luvun alkuvuosiin asti  ja  tasaantui vasta  1970-luvun 
puolivälissä, jolloin alkutuotannosta elantonsa sai enää  12 %  suomalaisista 
(Myllyntaus  1992:47). 1980 -luvun alku oli muuttoliikkeen kannalta maas-
samme hiljaiseloa, mutta vuosikymmenen lopun kulutusjuhlatunnelmissa 
Uusimaa  ja  eritoten Helsingin seutu jatkoivat voimakasta kasvuaan muuta-
man rauhallisemman kasvun vuoden jälkeen (Kantanen  1991:11). 
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Maaseutuväestön voimakkaasta vastustuksesta huolimatta eduskunta hy-
väksyi Suomen liittymisen Euroopan Unionin jäseneksi  18. 11. 1994.  Save-
lan  (1995:6)  mukaan merkittävin muutos oli sitoutuminen unionin yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan  (CAP),  mikä merkitsee tilakoon kasvun nopeutumista 

 ja  pientilojen ajautumista entistä suurempiin vaikeuksiin.  

5.2 Esimerkkikylissä  asumisen syitä  

Esimerkkikyliin  tehtyyn kyselyyn vastanneiden keskuudessa asuinympäristö 
 ja  oma rauha ovat ylivoimaisesti suosituin syy asua nykyisessä asuinpaikas

-sa  kaikissa tutkimuskylissä. Toiseksi eniten mainintoja sai luonnonläheisyys 
 ja  kolmanneksi eniten elämäntilanteeseen sopiva asunto, mutta näissä  on  jo 
 suuriakin kylittäisiä eroja (taulukko  5).  

Taulukko  5:  Viisi eniten mainintoja saanutta nykyisessä asuinkylässä pitä-
vää vetovoima tekijää tutkimuksen esimerkkikylissä. (Arvot ovat 
prosenttilukuja  ja  kuvaavat sitä kuinka suuri osuus vastaajista 

 on  maininnut kyseisen vathtoehdon kolmen tärkeimmän tekijän 
joukossa. Etäisyys oman kunnan keskukseen kasvaa kylittäin 
vasemmalta oikealle.) 

_____ __________  _____Kylä  
Vetovolmatekijä 	Tuu- 	Ran- 	Kar- 	Mur- 	Kytä- 	Met- 	Py- 	Hir- 	Vär- 	Luu-  Hat- 	Yh- 

rala 	nan- 	hi- 	to 	Jä 	sä- 	hä- 	vi- 	mä- 	sua  tu- 	teen- 
kylä 	nie- 	 kylä 	kos- 	lahti 	lä  vaa- 	sä  

mi 	 ki  ra  
Asuinymp.  ja  rauha 	50,0 	61,2 	54,8 	42,2 	52,7 	48,4 	58,3 	73,1 	65,6 	53,9 61,1 	55,0  
Luonnonläheisyys 	33,3 	40,2 	 37,8 	38,2 	45,2 	41,7 	50,0 	59,4 	35,9 50,0 	40,6  
Sopiva asunto 	 35,5 	33,3 	34,6 	41,9 	54,2 	38,5 	46,9 	51,3 27,8 	38,0  
Mieleinen  asunto 	 44,9 	32,3 	31,1 	29,1 	29,0 	 38,5 	50,0 	30,8 32,6  
Puhd  ilma  ja  luonto 	30,6 	25,8 	31,1 	 38,7 	29,2 	57,7 	37,5 27,8 	29,7  
Edulliset asuinkust. 	 30,6 	 40,0 23,6  
Kotitilan jatkaminen 	43,3 	 51,6 	 29,2 	 35,9 22,6  
Kotiseuturakkaus 	33,3 	 25,8 19,0  
Perhesyyt 	 25,8 17,5 

6  
Vastanneita yht. 	30 	49 	31 	45 	55 	62 	24 	26 	32 	39 18 	411  

Yleistäen  voidaan sanoa, että syyt asua  haja-asutusalueella ovat rauhalli- 
seen  ja luonnonläheiseen  ympäristöön sekä miellyttävään asumiseen liitty- 
viä. Myös asumisen edullisuus sekä työhön  ja  perheeseen liittyvät tekijät 
saivat runsaasti mainintoja etenkin nuorempien, 	perheellisten vastaajien 
keskuudessa, kun taas kotiseuturakkaus korostui selvästi vanhemman vä- 
estön vastauksissa. 

Sukupuolten väliset erot arvostuksissa tulevat esille  mm.  siinä, että miehistä 
reilu viidennes kokee työpaikan kolmen tärkeimmän vetovoimatekijän jouk- 
koon kuuluvaksi kun naisista näin tekee  vain  alle  13  prosenttia. Toisaalta 
perhesyyt  ovat naisten vastauksissa kolmen tärkeimmän syyn joukossa rei - 
lulla  viidenneksellä, mutta miehistä  vain 13  prosentilla. Kaikkein eniten mai- 
nintoja saaneista tekijöistä miehet  ja  naiset ovat kuitenkin lähes samaa 
mieltä. 

Maa-  ja  metsätalouden  tai  muun alkutuotannon parissa työskentelevien 
asumissyyt  liittyvät huomattavasti muita useammin työhön, 	mikä selittyy 
maatalouden muita ammatteja sitovamman luonteen lisäksi myös  sillä,  että 
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muiden ammattien harjoittajat saattavat asua maalla, mutta työskennellä 
jossain lähikeskuksessa. Asumiseen liittyviä tekijöitä alkutuotannossa työs-
kentelevät arvostavat selvästi muita vähemmän (taulukko  6).  

Taulukko  6:  Viisi eniten mainintoja saanutta nykyisessä asuinkylässä pitä-
vää vetovoimatekijää vastaajan toim/alan mukaan. Arvot ovat 
prosenttilukuja  ja  kuvaavat sitä kuinka suuri osuus vastaajista 

 on  maininnut kyseisen vaihtoehdon kolmen tärkeimmän tekijän 
joukossa. 

Vastaajantoirniala 
Vetovoimatekijä Alkutuot. Rakiteol Palveluala  Ei työssä Yht.  
Asuinympäristö  ja  oma 
rauha  51,9 51,7 52,1 61,4 55,3  
Luonnonläheisyys  40,4 35,0 37,2 45,0 40,3  
Elämäntilant.  sopiva 
asunto  33,3 47,1 42,1 37,8  
Mieleinen  asunto  36,7 37,2 35,0 32,5  
Puhdas ilma  ja  luonto  26,6 30,6 34,3 30,0  
Edulliset  asuinkustan- 
nukset  28,3 23,5  
Kotitilan jatkaminen  59,5 22,8  
Työpaikka  44,3  __________  15,8  
Vastanneita  yhteensä  79 60 121 140 400  

Kaikissa esimerkkikylissä eniten mainintoja saanut syy nykyisessä asuinpai
-kassa  asumiseen  on  asuinympäristö  ja  oma rauha. Muiden asuinpaikan  ar-

vostusten  kohdalla tulevat esille erilaiset esimerkkikylien ominaisuudet, 
joista etäisyys kuntakeskukseen  ja valtatiestöön  oli myös kylien valintaperus-
te. Lähellä kuntakeskuksia sijaitsevissa kylissä hyvää sijaintia arvostetaan 
selvästi enemmän kuin kauempana keskuksista sijaitsevissa kylissä. Suur-
ten kaupunkien läheisyydessä sijaitsevissa kylissä arvostetaan mieleistä 
asuntoa  ja asuinympäristöä  enemmän kuin kaukana suurista kaupungeista. 

Alueen elinkeino-  ja  ikärakenne vaikuttaa asuinpaikan arvostuksiin etäisyys- 
tekijöitä selvemmin. Maatalousvaltaisissa kylissä työpaikan eli maatilan si-
jainnin merkitys asumissyynä korostuu. Mieleinen asunto nousee tärkeäksi 
vetovoimatekijäksi Jyväskylän kupeessa sijaitsevassa Rannankylässä sekä 

 Tampereen Värmälässä.  Näiden kylien elinkeinorakenne  on  hyvin palvelu- 
valtainen, mikä viittaa suureen pendeliväestön määrään. Kylien sijainti  on 

 edullinen,  sillä  vaikka ympäristö  on  maaseutumainen,  ovat kaupungin palve-
lut kohtuullisen  matkan  päässä. 

Tyrnävän  Murron  suuri perhekoko tulee esiin  lasten  koulun  ja kasvatusmah-
dollisuuksien  arvostuksen kautta. Alkutuotantovaltaisessa  Tu uralan  kylässä 
edulliset asuinkustannukset mainitaan kylässä asumisen syyksi selvästi har -
vemmin kuin missään muussa kylässä. llomantsin Hattuvaarassa työpaikan 
merkitys väestön pysyvyyteen näyttää olevan ensiarvoisen tärkeä. Hattu-
vaaralaisista  55  prosenttia  on  työelämän ulkopuolella, mutta siitä huolimatta 

 44  prosenttia vastanneista mainitsee työpaikan kolmen tärkeimmän asumis- 
syyn joukossa. Edullisia asuinkustannuksia arvostetaan eniten Uudenmaan 
läänissä sijaitsevan Hyvinkään Kytäjällä. 
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5.3  Esimerkkikyliin  viimeisen kymmenen vuoden aikana muutta-
neet 

Kyselytutkimuksella  tavoitettiin yhteensä  156  henkilöä  (31 ,6 %  vastaajista), 
jotka olivat muuttaneet tutkimuksen esimerkkikyliin viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Heistä tasan kaksi kolmasosaa  on  asunut nykyisissä asuin-
kylissään korkeintaan viisi vuotta. Muuttaneista  58 % on  naisia  ja  muutta-
neiden keski-ikä  on  noin  40,7  vuotta. Kun yli kymmenen vuotta esimerkkiky-
lissä asuneiden keski-ikä  on  noin  55  vuotta, ovat maallemuuttajat esimerkki- 
kylien hengissäpysymisen keskeinen potentiaali. Myös perhekoko  on  luon-
nollisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana kyliin muuttaneiden keskuu-
dessa kantaväestön vastaavaa suurempi. 

Muuttajista  ilman ammattitutkintoa (ainoastaan perus-  tai  kansakoulun  op-
pimäärän  suorittaneita)  on  noin viidennes  ja  ammattikoulun käyneitä reilu 
viidennes. Opistotasoisen koulutuksen saaneita  on  vastanneista noin kol-
masosa  ja  heidän puolisoistaan noin viidennes. Korkeakoulututkinnon suo-
rittaneita  on  vastanneista peräti  12,3  prosenttia  ja puolisoistakin  noin kah-
deksan prosenttia eli yleisesti ottaen viimeisen kymmenen vuoden aikana 
kyliin muuttaneet ovat huomattavasti paremmin koulutettuja kuin kylien 
kantaväestö. 

Palvelusektorilla  työskentelevien osuus viimeisen kymmenen vuoden aikana 
kyliin muuttaneista  on 45  prosenttia  ja  rakennus-  tai teollisuustoiminnan  pa-
rissa toimivien osuus noin  20  prosenttia. Alkutuotannosta elantonsa ansait-
see  vain  noin kandeksan prosenttia vastanneista. Lähes  30  prosenttia 
muuttajista  on  eläkeläisiä  tai  työttömiä. Tulojen suhteen muuttajataloudet 
ovat kantaväestöä parempiosaisia yli  10 000  markan  käytettävissä olevilla 
kuukausituloillaan, mihin korottavasti vaikuttaa tietysti myös työelämän ulko-
puolella olevien pienempi osuus. Lisäksi perhekoko  on  suurempi muutta-
neilla perheillä kuin kantaväestöllä, joten myös kuluttajia  on  enemmän. Liik-
kumiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkkikyliin muuttaneet 
taloudet arvioivat käyttävänsä noin  1432  markkaa kuukaudessa, mikä  on 

 sekin  lähes  20  prosenttia enemmän kuin pidempään kylissä asuneilla. 

Tutkimuskyllin  viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttaneet ovat tyypilli-
siä muuttajia.  He  ovat suhteellisen nuoria, hyvin koulutettuja  ja  suuri  osa 

 heistä  on  naisia. Heidän ammattirakenteensa  on  haja-asutusalueiden kanta- 
väestöön verrattuna huomattavasti palveluvaltaisempi  (kuva  17). 
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Kuva  17:  Viimeisen kymmenen vuoden aikana kylIIn muuttaneiden ominai -
suuksien vertailua  kanta  väestöön.  

5.3.1  Muuttamisen syyt  

Esimerkkikyliin  viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttaneiden keskuu-
dessa eniten mainintoja saanut  muuttosyy  on  asuinympäristö  ja  oma rauha, 
joka  on  myös ainoa  muuttosyy,  joka oli viiden eniten mainintoja saaneen 
joukossa kaikissa  tutkimuskylissä.  Toiseksi eniten mainintoja sai luonnonlä-
heisyys, kolmanneksi eniten puhdas ilma  ja  luonto. Eniten viimeisen kym-
menen vuoden aikana muuttaneita  on  tutkimukseen vastanneista  Tyrnävän 
Murrossa  ja  vähiten  llomantsin Hattuvaarassa.  

Keskimäärin kaksi kolmesta vastaajasta mainitsee asuinympäristön  ja  oman 
rauhan syyksi, jonka takia muutti juuri nykyiseen  asuinkyläänsä.  Tampereen 
Värmälään  muuttaneista asuinympäristön  ja  oman rauhan mainitsee muut

-tosyyksi  peräti  94  prosenttia, mutta  Pyhäkoskelle  ja Murtoon  muuttaneista 
näin tekee  vain  noin  40  prosenttia. Eniten  asuinympäristää  ja  omaa rauhaa 
arvostavat tutkimusaineiston suurimpien kaupunkien  haja-asutusalueille 

 muuttaneet sekä  Muuramen Rannankylään  muuttaneet. Näihin kyliin muut-
taneilla  on  yhteistä  se,  että suurin  osa  heistä  on  muuttanut  haja-asutusalu-
eelle  joko oman kaupungin  taajamasta  tai  muusta kaupungista (taulukko  8), 

 useimmiten  naapurikaupungista,  jotka kaikki ovat suhteellisen suuria asu-
kasluvultaan.  Ainoan  poikkeuksen tähän suuntaukseen tekee  Tyrnävän 

 Murto, johon muuttaneista suurin  osa  lienee Oulusta, mutta siitä huolimatta 
asuinympäristön  ja  oman rauhan arvostus  on  toiseksi  alhaisinta  koko  tutki

-musalueella.  
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Taulukko  7:  Viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkimuskyliin muuttaneet 
lähtöalueen mukaan. Etäisyys oman kunnan keskukseen kas-
vaa kylittäin vasemmalta oikealle. 

Kylä 

Mistä Edellinen Tuu-  Ran-  Kar- Mur-  Ky-  Met-  Py- Hir- Vär-  Luu-  Hat-  Yh - 
asuin- rala nan-  hi- to tä- sä- hä- vi- mä-  sua  tu-  teen  
paikka kylä  nie-  jä  kylä  kos-  lahti  lä  vaa-  -sä  

_______ __________ mi ki  ra  
Kaupunki  4 12 3 2 2 23  

Sama Lähiö  2 5 1 1 4 9 4 26  
kunta Maas.taaj  2 2 1 1 1 1 8  

_______  Haja -as. 1 4 5  
Kaupunki  2 1 3 4 2 2 1 1 16  

Eri Lähiö  3 10 2 16 3 9 1 1 2 47  
kunta Maas.taaj  2 1 8 2 2 1 1 17  

______  Haja-as. 2 3 3 1 9  
Yht.  7 19 11 31 26 15 5 9 16 10 2 151  

Alkutuotantovaltaisiin  kyliin, Tuuralaan  ja Karhiniemeen,  muuttaneiden vas-
tauksissa korostuu kotitilan jatkaminen muuttosyynä.  Tampereen Värmäläs

-sä  arvostetaan asuinympäristön  ja  oman rauhan lisäksi myös suurta tonttia 
 ja mieleistä  asuntoa selvästi keskiarvoa enemmän. Lastenkasvatusmah-

dollisuudet ilmoitetaan muuttosyyksi useiten Tyrnävän Murrossa, joka onkin 
aineiston kylistä perhekooltaan omaa luokkaansa. Hyvää sijaintia muutto- 
syynä pitää noin  32  prosenttia Jyväskylän kupeessa sijaitsevaan Muuramen 
Rannankylään muuttaneista. Kotiseuturakkauden vuoksi ilmoitti muutta-
neensa vähintään joka viides Kuopion Hirvilahteen, Kemijärven Luusualle  tai 

 Mäntyharjun Pyhäkoskelle muuttaneista. Näiden kylien väestön keski-ikä  on 
tutkimuskylien  korkeimmasta päästä  ja muuttajamäärät  puolestaan pienim-
mästä päästä. Edulliset asuinkustannukset mainitaan muuttosyyksi keski-
määräistä huomattavasti useammin Luusualle  ja  Hyvinkään Kytäjään muut-
taneiden vastauksissa. 

Kaikki ikäluokat arvostavat asuinympäristöä  ja  omaa rauhaa vetovoimateki-
jöistä eniten. Luonnonläheisyyden arvostus laskee mitä nuoremmasta ikä-
luokasta  on  kysymys. Lastenkasvatusmandollisuuksia arvostavat eniten 

 1957-1965  syntyneet, jotka mainitsevat muuttosyyksi myös mieleisen asun-
non  ja  suuren tontin muita ikäluokkia useammin. Vuoden  1965  jälkeen syn-
tyneet ovat muuttaneet esimerkkikyliin muita useammin edullisten asuinkus-
tannusten  ja  kotitilan jatkamisen vuoksi. Työpaikan vuoksi muuttaneita  on 

 eniten  1948-1956  syntyneiden joukossa, jotka tuntuvat arvostavan mieleisen 
asunnon merkitystä kaikkein vähiten. 

Perheellisten muuttajien joukossa nousevat lastenkasvatusmandollisuudet 
viiden tärkeimmän muuttosyyn joukkoon. Hyvää sijaintia arvostavat eniten 
yksinäiset  ja suurperheelliset,  mikä  on  ymmärrettävää siinä mielessä, että 
yksinäisillä  on  parhaat mandollisuudet optimoida oma sijoittumisensa omien 
liikkumistarpeidensa suhteen  ja  taas suurperheellisillä hyvä sijainti  on  tärke-
ää kaikkien pe rheenjäsenten tarpeiden tyydyttämiseksi. 

Palvelusektorilla  toimivien ryhmä, joka  on  suurin ammattiryhmistä, arvostaa 
kaikista ryhmistä eniten puhdasta ilmaa  ja  luontoa sekä mieleistä asuntoa. 
Palvelusektorin ihmiset ovat muuttaneet ryhmistä kaikkein harvimmin työ- 
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paikan takia, mikä viittaa siihen, että  he  työskentelevät jossain Iähikeskuk
-sessa,  ehkä samassa työpaikassa kuin ennen muuttoaan. 

Rakennus-  tai teollisuustoiminnan  piirissä työskentelevien joukossa tär-
keimpien syiden joukkoon nousevat lastenkasvatusmandollisuudet  ja  edulli-
set asuinkustannukset. Myös suuri tontti saa tässä ryhmässä runsaasti mai-
nintoja  mu uttosyitä  kysyttäessä. Alkutuotannosta elantonsa hankkivien koh-
dalla muuttosyyt liittyvät muita selvemmin työhön  ja sijaintiin ja  harvemmin 
lastenkasvatusmandollisuuksiiri  tai  puhtaaseen ilmaan  ja  luontoon. Työelä-
män ulkopuolella olevien muuttosyissä korostuu kotiseuturakkaus sekä 
edulliset asuinkustannukset. 

Tulot näyttävät vaikuttavan syihin muuttaa tutkimuskyliin siten, että suu-
rempituloiset muuttavat useammin maalle lastenkasvatusmandollisuuksien 
vuoksi  ja  hyvän sijainnin takia sekä harvemmin edullisten asuinkustannus

-ten  takia. Edulliset asuinkustannukset korostuvat todella huomattavasti pie-
nituloisten muuttosyissä. Työpaikan merkitys muuttosyynä näyttää olevan 
suurin kaikkein pienituloisimmilla, joilla myös sukulaiset  ja  ystävät sekä koti-
seuturakkaus nousevat esiin. Tästä voi päätellä pienituloisimpien ryhmään 
kuuluvan runsaasti eläkeläisiä  ja  maanviljelijöitä. 

Kaikista viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkimusalueelle muuttaneista 
 156  vastaajasta  52 %  ilmoittaa varsinaisten vetovoimatekijöiden lisäksi sel-

keän elämänmuutoksen, joka  on  vaikuttanut muuttopäätökseen. Eniten 
mainintoja saanut elämänmuutostekijä  on  perhekoon kasvu, joka  on  aiheut-
tanut muuttoliikettä ennen muuta Murtoon, Rannankylään, Kytäjälle  ja  Met-
säkylään. 16 %  kaikista viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttaneista 
piti perhekoon kasvua muuttopäätäkseen vaikuttavana tekijänä. Toiseksi 
eniten mainintoja sai avio-  tai avoliiton  solmiminen, jonka muuttoon vaikutta-
neeksi tekijäksi mainitsi  11 %  kaikista muuttaneista. Kolmanneksi tärkein 
muuttoon vaikuttanut elämänmuutostekijä oli eläkkeelle siirtyminen, joka 
vaikutti yhdeksän prosentin muuttopäätäkseen. Työttömyys oli muuttoon 
vaikuttava elämäntilanteen muutostekijä reilulla kuudella prosentilla kaikista 
viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttaneista.  

5.4  Esimerkkikylistä poismuuttaminen  

Vastaajista  181  henkilöä eli  n. 37 %  ilmoittaa harkitsevansa muuttoa kylästä 
lähimmän viiden vuoden aikana. Poismuuttoa suunnittelevista vastaajista  56 
% on  naisia, mikä paljastaa naisten miehiä suuremman muuttoaktiivisuuden 
jatkuvan tulevaisuudessakin. 

Muuttoa harkitsevien keski-ikä  on  hieman alhaisempi kuin  koko  aineiston 
keski-ikä eli  48  vuotta.  Nuorten muuttoaktiivisuus  on  kuitenkin yleensäkin 
vanhempia korkeampi, eikä neljän vuoden ero keski-iässä ole läheskään 
niin merkittävä kuin kylään muuttaneiden  ja  kylässä yli kymmenen vuotta 
asuneiden vastaava, eli  15  vuotta. 

Muuttoa harkitsevat ovat asuneet esimerkkikylässä keskimäärin kymmenen 
vuotta vähemmän kuin ne, jotka eivät ole aikeissa muuttaa. Voisi siis olet-
taa, että muuttajat ovat useasti ketjumuuttajia, jotka eivät ole ehtineet kiintyä 
asuinsijoilleen,  ja  muuttamisen harkitseminen  on  helpompaa kuin ikänsä 
tietyssä paikassa asuneilla. Muuttamista harkitaan useimmin Murrossa 

 (51 %)  ja Kytäjällä  (47 %  vastaajista). Näissä kylissä onkin suhteellisen  pal- 
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jon  niitä asukkaita, jotka ovat muuttaneet kylään viimeisten vuosien aikana. 
Metsäkylästä  ja Pyhäkoskelta  halutaan muuttaa harvimmin,  sillä  n. 25 % 

 näiden kylien vastaajista ilmoitti mandollisen muuttoaikeensa kyselyssä.  

5.4.1  Muuttamiseen liittyvät syyt 

Suurimpana muuttoa aiheuttavana syynä pidetään elämäntilanteeseen sopi-
van asunnon löytymistä oman kylän ulkopuolelta. Toiseksi eniten muuttoai-
keita herättää mandollisen työpaikan löytyminen. Kolme muuta viiden suosi-
tuimman muuttosyyn joukkoon pääsevää tekijää ovat kohdepaikkakunnan 
hyvä palvelutaso, hyvät kulkuyhteydet  ja  hyvä sijainti, jotka kaikki kuvastavat 
tyytymättämyyttä  haja-asutusalueiden palvelutasoon ja liikenneyhteyksiin.  

Työpaikan  ja  sopivan asunnon merkitys muuttoa aiheuttavina tekijöinä  on 
 vahva kaikissa tutkimuskylissä. Suurimmat poikkeukset keskiarvoista löyty-

vät Rannankylästä, Pyhäkoskelta  ja Luusualta. Rannankyläläisistä  yli  36 
 prosenttia mainitsee mandollisen muuton syyksi kohdealueen asuinympäris-

tön  ja  oman rauhan, jotka ovat yleisesti ottaen  haja-asutusalueiden vetovoi-
matekijöitä. Rannankylällä kohdealueen  hyvän sijainnin  tai  palvelutason 
vuoksi muuttoa suunnittelee  vain  yksi kymmenestä muuttoa harkitsevasta, 
kun  koko  tutkimusalueen keskiarvot ovat  24  ja  29  prosenttia. Tämä viittaa 
Rannankylän sijaintiin Jyväskylän kupeessa, jolloin asukkaat kokevat asu-
vansa lähes kaupunkimaisessa ympäristössä. Pyhäkoskelaisista taas lähes 

 43  prosenttia harkitsee muuttoa asuinkustannusten vuoksi. Luusualla ison 
paikan vetovoima aiheuttaa muuttohalukkuutta huomattavasti muita kyliä 
useammin. Kylittäin syitä tutkittaessa satunnaisuuden mandollisuus kuiten-
kin kasvaa tapausten vähetessä. 

Miehillä tärkein muuttosyy olisi työpaikan löytyminen, kun  se  naisilla  on 
 vasta neljänneksi tärkein. Elämäntilanteeseen sopivan asunnon muutto- 

syyksi mainitsee lähes puolet naisista  ja  noin kolmasosa miehistä. Naiset 
muuttaisivat miehiä useammin myös hyvien kulkuyhteyksien, palvelujen  ja 

 sijainnin sekä mieleisen asunnon takia. Perhesyyt, asuinkustannukset  ja 
 harrastukset taas ovat miehille tyypillisempiä muuttoa aiheuttavia tekijöitä. 

Perheellisillä  työpaikka nousee tärkeimmäksi muuttoa aiheuttavaksi teki-
jäksi, kun taas yksin asuvilla muuttoaikeet syntyvät useimmiten paremman 
palvelutarjonnan tarpeesta. Pariskunnilla elämäntilanteeseen sopiva asunto 

 on  tärkein muuttoaikeita aiheuttava tekijä.  Osa pariskunnista  on  nuoria pa-
reja, jotka kenties tarvitsevat tilavampaa asuntoa tulevaa perheenlisäystä 
ajatellen  ja osa  vanhoja pareja, joiden asuntotarpeet liittyvät useammin pie-
nemmän  ja  paremmin vanhuksille sopivan asunnon hankkimiseen. 

Työpaikka  on  kaikille työvoimaan kuuluville tärkein mandollista muuttoa  al-
heuttava  tekijä. Eläkeläisten keskuudessa muuttoaikeita synnyttävät sopivan 
asunnon lisäksi lähinnä sijaintiin, kulkuyhteyksiin  ja  palveluihin liittyvät teki-
jät. Alkutuotannon parissa työskentelevien vastauksissa muiden ryhmien 
vastauksista poikkeavaa  on se,  että työpaikka  on  muita useammin muuttoa 
mandollisesti aiheuttava syy, vaikka maanviljelijät asuvat nykyisissä asuin-
kylissään juuri työpaikan vuoksi. 
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Rakennus-  tai teollisuustoiminnassa  työskentelevät mainitsevat perhesyyt 
muita ryhmiä useammin mandollisen poismuuton syyksi. Palvelusektorin ih-
miset puolestaan pitävät sijaintia muuttoa aiheuttavana tekijänä muita har-
vemmin. Palvelualalla työskentelevät ovat usein maalle muuttaneita  ja  kes-
kuksissa työskenteleviä, joiden mielestä juuri sijainti  on  nykyisessä asuin- 
paikassa parhaita puolia. 

Mitä enemmän taloudella  on  rahaa käytössä, sitä useammin muuttoa harki-
taan sopivamman asunnon takia työpaikan sijaan. Hyvä sijainti  on  useimmi-
ten pienimmän tuloluokan muuttoa harkitsevien muuttoperusteena. Parem-
pien palvelujen vuoksi muuttoa harkitsevat muita useammin hyvätuloiset, 
joiden muuttoaikeita aiheuttavien tekijöiden joukossa ovat myös harrastus-
mandollisuudet muita tuloluokkia useammin.  

5.42  Mandollisen muuttamisen kohteet 

Mandollisen muuton kohteeksi mainitthn useimmin  (27%)  oman asuinkun-
nan keskus. Mitä vanhempi vastaaja  on,  sitä useammin  hän  ilmoittaa mah-
dollisen muuttonsa kohteeksi oman asuinkunnan keskuksen. Erityisen voi-
makasta oman kunnan keskukseen muuton suunnittelu  on Pyhäkoskella, 
Hattuvaarassa  sekä Karhiniemessä. Vähiten oman kunnan keskus kiinnos-
taa murtolaisia  ja metsäkyläläisiä,  jotka asuvatkin lähempänä toisen, isom-
man kunnan keskusta kuin omaansa. Toiseksi suosituin muuttokohde  on  jo-
kin kaupunkikeskus, johon muuttoa suunnittelee  17 %  kaikista muuttoai-
keissa olevista. Kolmanneksi eniten mainintoja mandollisista muuttokoh-
teista sai toisen kunnan  haja-asutusalue,  jonne muuttohalukkuus  on  suu-
rinta Tuuralassa  ja Murrossa, ja  yleensä nuoren väestön keskuudessa.  

Oman  kunnan keskukseen  tai  kaupunkiin muuttoa harkitaan useimmiten 
sopivan asunnon takia sekä parempien kulkuyhteyksien  ja  palvelujen vuok-
si. Lisäksi kaupungin vetovoimana nähdään usein työpaikka sekä hyvä pal-
velutaso. Yllättävää kuitenkin  on,  että työpaikan takia muuttoa harkitsevien 
muuttokohteena  on  useimmiten joko oman  tai  muun kunnan  haja-asutus-
alue. Kaupunkien palvelutarjonnan arvostusta kuvaa myös  se,  että  sinne 

 muuttoa harkitaan myös harrastusniandollisuuksien takia. Mandollisia 
muuttokohteita tutkittaessa  on  syytä korostaa sitä, että vaikka suuri  osa 
esimerkkikylien  asukkaista harkitsee muuttoa, aikoo lähes kolmannes heistä 
pysyä jatkossakin  haja-asutusalueen asukkaana.  

5.4.3  Mandolliset taajamaan muuttamisen syyt 

Kysyttäessä asioita, jotka voisivat pakottaa muuttamaan nimenomaan taa-
jamaan, esille nousevat pelko siitä, ettei enää selviydy itse päivittäisistä as-
kareista, muutokset perhesuhteissa, yksityisautoilun kustannusten nousu, 
palvelujen saatavuuden sekä kulkuyhteyksien heikkeneminen. Nuoret ha-
keutuvat taajamaan lähinnä parempien elinmandollisuuksien, työn  ja  toi-
meentulon perässä (taulukko  8).  Vanhemmat puolestaan etsivät taajamasta 
niitä palveluita  ja apuja,  jotka kylältä ovat loppuneet  tai  joita siellä ei ole nuo-
rempana tarvittu. 
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Taulukko  8:  Viisi eniten mainintoja saanutta tekijää, jotka vastaajien tämän 
hetkisessä elämässä voisivat atheuttaa muuton taajamaan ikä- 
ryhmittäin. Luvut ovat prosenttiosuuksia  ja  kuvaavat sitä, kuin-
ka suuri osuus vastaajista  on  maininnut syyn kolmen tärkeim-
män tekijän joukossa. 

Vastaajan syntymävuosi 

Taajamaan muuton syy  -1931 32-41 42-50 51-59 1960- 	Yht.  

Ei selviä askareista  52,7 55,0 42,9 29,1 42,3  
Muutos  perhesuhteissa  27,0 25,3 31,2 44,3 47,4 	35,4  
Autoilun kallistuminen  18,9 34,1 33,8 38,0 43,3 	34,2  
Palvelujen saatavuuden 
heikkeneminen  52,7 47,3 30,1  
Kulkuyhteyksien heikke-  23,9 31,9 23,9  
neminen  
Tulojen heikkeneminen 	 24,7 	 25,8 	20,8  
Asumiskustannusten 	 27,9 	27,8 	19,4  
nousu  
Työmatkojen verovähen- 
nysoikeuden lopetus 	 29,1 	25,8 	17,7  

.  

Yhteensä 	 74 	91 	77 	79 	97 	418  

Työ taajamassa pakottaa miehet naisia useammin muuttamaan taajamaan, 
joskaan syyt taajamaan muuttoon eivät eroa paljoakaan sukupuolten kes-
ken. Naisilla painottuvat kuitenkin useammin perhesyyt. Yksin elävillä  on 

 matalampi kynnys muuttaa nykyisesta asuinpaikastaan taajamaan. Palvelu-
jen saatavuuden heikkenemisen mainitsee noin kolmannes vastaajista, kun 
taas palvelujen kallistumisen  vain  noin  5 %.  

Päivittäisistä askareista selviytymättömyys kohosi yli keskiarvon taajamaan 
muuttamisen syyksi Metsäkylässä  ja Pyhäkoskella,  jonka asukkailla onkin 
esimerkkikylien korkein keski-ikä. Autoiluun liittyvät kustannuskysymykset 
mietityttävät Luusualla, Murrossa  ja Kytäjässä,  jossa myös palvelujen saata-
vuus  ja  yhteyksien heikkeneminen nousivat  koko  aineiston keskiarvoa  kor-
keammiksi muuttosyiksi. Metsäkylässä ja Tuuralassa  palvelujen saatavuus 
sekä Hatussa työhön liittyvät syyt erottuivat myös keskiarvoa enemmän, 
mutta muuten taajamiin ajavat seikat eivät eroa kylittäin kovinkaan merkittä-
västi. 

Etäisyys kuntakeskukseen vaikuttaa siten, että asumiskustannusten kallis-
tuminen  on  tärkeämpi taajamaan pakottavana seikkana lähellä kuntakes-
kusta kuin kauempana asuvilla. Palvelujen kallistuminen  ja  saatavuuden 
heikkeneminen sekä autoilun verovähennysoikeuden poistuminen käyttäyty-
vät kuitenkin päinvastoin: mitä kauemmaksi mennään kunnan keskuksesta 
sitä enemmän merkitys muuttosyynä korostuu. Lähellä keskustaa huoletta-
vat eniten henkilökohtaiset  asiat, ja muuttosyinä  ovatkin lähinnä muutokset 
perhesuhteissa sekä askareista suoriutumisen vaikeutuminen. 
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5.5  Esimerkkikylien  asuinympäristön arvottaminen 

Tutkimuksen esimerkkikylien asukkaista  95 %  ilmoittaa asuvansa mie-
luummin  haja-asutusalueella kuin taajamassa. Yleisellä tasolla  kuva  on  siis 

 varsin ruusuinen -  maalaiset viihtyvät maalla. Toisaalta päinvastaisiakin 
väitteitä  on  esitetty. Takaisin maalle muuttaneiden mielestä ikänsä maalla 
asuneet eivät näe maalla mitään hyvää, vaan pitävät kaupunkia esikuva-
naan (Mäntykorpi  1988). 

5.6  Kokemukset kylien palveluista  ja  niiden muutoksista  

Koko  maassa suhteellisesti eniten tyytymättömiä palvelujen saatavuuteen 
 on  Etelä-  ja  Itä-Suomen  haja-asutusalueilla. Uudenmaan läänin  haja-asu-

tusalueella  60 %  pitää palvelujen saatavuutta huonona  tai  melko huonona. 
Keskusta-alueilla palveluja pitää puutteellisina  1-8 % (SVT 1994:54).  Tässä 
tutkimuksessa seitsemän kymmenestä ilmoittaa, että palvelujen sijainti 
suhteessa asuntoon  on  huono. Kysymyksenasettelu paljastaa, että valtaosa 
toivoisi palvelujen olevan lähempänä  tai  ainakin helpommin saavutettavissa. 
Eniten palvelujen sijaintia moittivat  11- 20  km:n päässä kuntakeskuksesta 
asuvat. Sitä vastoin yli  30  km:n päässä kuntakeskuksesta palvelujen sijain-
tia kiiteltiin useammin. Muutamissa kylissä kaukana oman kunnan keskuk-
sesta asuville naapuri kunnan palvelut ovat paremmin saavutettavissa. 

Kylien väliset erot ovat kohtalaisen suuria,  ja  tyytyväisimpiä palvelujen  si-
jaintiin  oltiin lähellä kuntakeskusta  ja valtatiestöä  sijaitsevissa Tuuralassa  ja 
Rannankylässä.  Eniten palvelujen sijainnista antoivat moitteita kytäjäläiset  ja 
luusualaiset.  Myös Karhiniemessä palveluiden sijainti vaikuttaa arkielämän 
järjestämiseen: "Kauppaa ei ole  7-8 km  lähempänä.  On  pakko keskittää 
asiointi  ja  pitää isompia varastoja ruokaa  ja  tarvikkeita" (eräs vastaaja Huit-
tisista). 

Esimerkkikyliin  viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttaneista yli puolet 
 on  kokenut palvelujen huonontuneen edelliseen asuinpaikkaan verrattuna. 

Terveys-, sosiaali-  ja päivähoitopalvelujen  suhteen tilanne oli parempi,  sillä 
 näiden palvelujen katsoi huonontuneen noin  40 %  muuttaneista. Suurin 

enemmistö katsoi joukkoliikenteen  ja erikoisliikkeiden  tarjoamien palveluiden 
huonontuneen. Vastaajat ilmoittivat myös käyttävänsä nykyään vähemmän 

 mm.  ravintoloiden  ja päivittäistavaraliikkeiden  palveluja.  Haja-asutusalueelle 
 muuttaneiden  on  siis suuressa määrin keskitettävä asiointiaan.  

5.7  Kokemuksia  tieverkosta  ja sen  kunnosta 

Yhteydet lähimpään isoon kaupunkiin sekä työ-  tai opiskelupaikkaan  ovat 
useammin naisten kuin miesten mielestä huonot. Tilastojen mukaan miehillä 

 on  useammin ajokortti  tai  ainakin  auto  käytettävissään,  ja  naiset ovat ylei-
semmin muiden kulkuneuvojen varassa (SVT  1996:255).  Yhteyksien mää-
rää  tai  laatua ei kysymyksessä eritelty mitenkään, joten vastaajienkin  arvos-
teluperusteet  ovat saattaneet vaihdella  mm.  teiden kunnon,  matkan  pituu-
den  ja joukkoliikenteen  yhteyksien laadun  ja  määrän perusteella. Yleisesti 
noin puolet pitää yhteyksiä kaupunkiin hyvinä  ja  puolet huonoina. Työ-  ja 

 opiskelupaikan yhteyksiä moititaan useammin, etenkin Luusualla  ja Kytäjäl
-lä. 
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Pyörällä ajaminen oman kunnan keskustaan  on mandollistettu  huonosti  ha-
ja-asutusalueen asukkaista  70 %:n  mielestä. Pyöräteitä ei joko ole  tai  ne 
ovat usein huonossa kunnossa. Lähellä  kuntakeskusta  sijaitsevista kylistä 
keskustaan pyöräily onnistuu parhaiten Huittisten  Karhiniemestä.  Kauem-
pana  kuntakeskuksesta pyöräilymandollisuuksia  rajoittaa tietenkin pitkä 
matka.  

Värmälässä, Hattuvaarassa  sekä Huittisissa, kussakin  n. 90 %  vastaajista 
pitää alueensa maanteiden kuntoa hyvänä. Maanteiden kunnosta purnaavat 
eniten  luusualaiset,  joista  94 %  ei ollut tyytyväinen teiden nykyiseen kun-
toon. 

Taulukko  9:  Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kylittäin. 

_______ _______  Maanteiden kunto 
Kylä Huono Ei osaa Hyvä  

(%)  sanoa  (%)  

____••_J%)__• .................... 
Tuurala  44,5 8,3 47,2  
Rannankylä  31,9 12,8 55,3  
Karhiniemi  6,1 6,1 87,9  
Murto  34,0 0,0 66,0  
Kytäjä  31,0 8,6 60,4  
Metsäkylä  16,4 11,9 71,7  
Pyhäkoski  26,9 7,7 65,4  
Hirvilahti  50,0 3,9 46,2  
Värmälä  0,0 5,9 94,1  
Luusua  95,0 2,5 2,5  
Hattuvaara  0,0 5,9 94,1  
Keskimaarin 3l,57,061,5 

Hyvilläkään  teillä ei ole paljon merkitystä,  jos  niillä  Ilikkumiseen  ei ole sopi-
vaa välinettä.  Joukkoliikenne-  ja  muut  kuljetuspalvelut  mandollistavat mui-
denkin kuin  autollisten tienkäytön.  Haja-asutusalueella kannattavien vuoro

-jen  ylläpitäminen  on  yleensä mandotonta, eivätkä  esimerkkikylienkään  kulje
-tuspalvelujärjestelyt  saa enemmistöltä vastaajia  kovin  kehuttavia  arvosa-

noja.  Esimerkkikylistä Värmälässä  hyvä-prosentit olivat korkeimmat, vaikka 
 vain  reilusti  alle  puolet arvioi  joukkoliikenteen  toimivuuden  positiivisin  arvo- 

sanoin. Yli  20  km:n päässä  kuntakeskuksesta  asuvista  10 %  enemmän ar-
vioi  joukkolUkenteen  toimivan hyvin kuin lähempänä keskustaa asuvat.  
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Edellä esitetyillä perusteilla laskettuna saadaan esimerkkikylien vastaajien 
kokonaissuoritteeksi  32 000  -  35 800  henkilökilometriälvrk  (laskenta-arvot 

 35  km/45  km).  Tämän pohjalta voidaan teoreettisesti arvioida yhden henki-
lön liikkumissuoritteeksi  32  -  36  km/vrk.  Jakamalla saatu  tulos keskimääräi-
sellä matkojen  määrällä  (1,93  matkaalhenkilö)  saadaan  matkojen keskipi-
tuudeksi  16,5-18,5 km  (HLT-92,  keskipituus  oli  17 km). 

18-70  -vuotiaat esimerkkikyläläiset tekivät tutkimuspäivän aikana yhteensä 
 1278  matkaa.  Matkojen yhteispituus  eli matkasuorite oli edellä esitetyillä pe-

riaatteilla laskettuna  23000  -  26000  kilometriä vuorokaudessa. Tältä pohjalta 
laskettuna henkeä kohti tehtyjen  matkojen yhteispituus  oli  35  -  40  km/vrk. 

 HLT-92:ssa vuorokauden aikana tehtyjen  matkojen yhteispituus  oli  51 
 km/henkilö.  Tämän tutkimuksen tulosten perusteella laskettu "teoreettinen" 

 matkojen yhteispituus  ei  tunnu luotettavalta  verrattaessa sitä valtakunnalli
-sun  keskiarvoihin,  sillä  tässä tutkimuksessa  mm.  matkaluku  on  korkeampi 

kuin HLT-92:ssa. Lisäksi  matkojen keskipituudet  ovat lähellä valtakunnallista 
keskiarvoa  ja matkoja tekemättömien  suhteellinen osuus oli pienempi kuin 
valtakunnallisessa tutkimuksessa. 

Taulukko  10: Päivittäisten  matkojen  määrä  esimerkkikylissä. 

jMkoeatPoikkeoikkea-KoOflaiS-
-jen 	miskohtei-  asukas/  miskoh- miskoh- matkaluk  
määrä 	den  määrä  vrk 	teet  (kpl/  teet  (kpl  u  (matkaa  

(kp!/vrk) 	matka)  /vrk/as 	! 
Tuurala 	119 	122 	1,8 	1,0 	1,9 	3,7  
Rannankylä 	213 	164 	1,9 	0,8 	1,5 	3,4  
Karhiniemi 	217 	186 	2,4 	0,9 	2,1 	4,5  
Murto 	330 	220 	2,0 	0,7 	1,3 	3,3  
Kytäjä 	293 	342 	2,1 	1,2 	2,5 	4,6  
Metsäkylä 	247 	197 	1,9 	0,8 	1,5 	3,4  
Pyhäkoski 	75 	109 	1,5 	1,5 	2,2 	3,7  
Hirvilahti 	88 	94 	1,5 	1,1 	1,6 	3,1  
Värmälä 	181 	161 	2,2 	0,9 	1,9 	4,1  
Luusua 	128 	128 	1,7 	1,0 	1,7 	3,4  
Hattuvaara 	43 	48 	1,3 	1,1 	1,4 	2,7  
YHTEENSÄ  1934 	1771 	1,93 	0,9 	1,8 	3,7 

6.1.2  Matkan  pituus  ja  matka-aika 

Tehdyistä matkoista  15,1  %  oli pituudeltaan  alle  3 km.  Alle  6  km:n  matkoja 
 oli  26  %.  Yli  30  km:n  matkoja  oli  19,3  %.  Tarkasteltaessa vastaavaa  matko-

jen pituusjakaumaa  18-70  -vuotiaiden  osalta, korostuu lyhyiden  matkojen 
 vähäisyys entisestään; tehdyistä matkoista  10,2  %  (HLT-92, 38  %)  oli pituu-

deltaan  alle  3 km,  alle  6  km:n  matkoja  oli  18,9  %.  (HLT -92,  yli  50  %)  ja  yli  30 
 km:n  matkoja  oli  20,5  %.  Matkojen pituusjakaumassa  on  selkeä ero valta- 

kunnallisiin keskiarvoihin nähden; lyhyitä  matkoja  tehdään selkeästi vähem-
män, mikä osaltaan kuvastaa, että palvelut sekä työ-  ja opiskelupaikat  sijait-
sevat etäällä omasta asuinpaikasta. 
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Kuva  18:  Matkan  pituuksien  jaka urna.  

Liikkumiseen käytettiin aikaa keskimäärin  69,1  min/as/vrk.  18-70  -vuotiaat 
käyttivät matkustamiseen keskimäärin hieman enemmän aikaa eli  74,0 

 min/as/vrk  (H LT-92,  Kokonaismatka -aika  76,9  min/as/vrk).  

Yhtä matkaa kohden käytettiin keskimäärin  35,8  minuuttia  (18-70  -vuotiaat, 
 38,3  minuuttia). Kyläkohtaiset erot olivat suuret. Vähiten aikaa liikkumiseen 

käytettiin Karhiniemessä, keskimäärin  29,9  minuuttia  ja  eniten Hattuvaaras
-sa  63,3  minuuttia. Suuren eron selittää osaltaan Hattuvaaran etäinen sijainti 

kuntakeskuksesta.  

6.1.3  Matkan  tarkoitus  ja  poikkeamiskohteet  matkan  aikana  

Matkan  pääasiallinen tarkoitus oli  36,7  %:ssa  työmatka,  26,3  %:ssa  koulu- 
tai  opiskelumatka,  20,3  %:ssa asiointi-  tai  ostosmatka,  11,3  %:ssa  virkistys- 
matka  ja  5,4  %:ssa vierailumatka.  Vertailua valtakunnallisen henkilöliikenne- 
tutkimuksen tuloksiin ei voi tehdä, koska matka-käsite  on  ollut tutkimuksissa 
erilainen. Seuraavan sivun taulukossa  on  kuitenkin vertailtu  matkan  tarkoi-
tuksen jakaumia  koko  aineiston sekä  18-70  -vuotiaiden  osalta. 

Matkoihin liittyviä poikkeamiskohteita oli keskimäärin  0,9  kohdettalmatka. 
Yleisimmät poikkeamiskohteet  olivat muu kuin oma asunto  (11,4  %),  muu 
vähittäiskauppa/erikoisliike  (10  %),  pankki  tai  posti  (10,2  %)  sekä muu palve-
lupiste (parturi, korjaamo ym.)  (6,4  %). 
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Henkilöautomatkoista  pääosa  (60,7  %)  ajettiin yksin. Kuljettajan lisäksi oli 
yksi matkustaja mukana  26,1  %:ssa henkiläautomatkoista.  Keskimäärin 
henkilöautomatkoilla oli  1,60  henkilöä autossa. (HLT-92, 1 .59  henk./auto) 

Kimppakyydin  käyttö oli yllättävän vähäistä. Ainoastaan  5,2  %:ssa  henkilö-
automatkoista kuijettlin toisen talouden autossa. Keskimäärin henkilöauto- 
matkoilla oli ainoastaan  0,16  toiseen talouteen kuuluvia mukana.  

6.1.5  Matkojen  vuorokausivaihtelu  

Matkoista  30,4 %:a  alkoi  06-09  välisenä aikana  ja  24,3 %:a  alkoi  15-18  väli-
senä aikana, missä kuvastuu selvästi työmatkaliikenteen suuri osuus. Päi-
vällä  klo  9-15  välillä matkoista alkoi  30,8  %. Valtakunnallisiin  tuloksiin verrat-
tuna erottuu  haja-asutusalueilla selkeästi voimakkaampana määrällisenä 
huippuna aamutunnit.  Sen  sijaan päiväsaikana  haja-asutusaluellta  alkavia 

 matkoja  on  suhteellisesti vähemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin 
 (kuva  21).  Yhtenä selityksenä voidaan pitää tässä tutkimuksessa käytettyä 

matkakäsitettä; uusi poikkeamiskohde ei kirjaannu erilliseksi matkaksi lähtö-
aikoineen.  

12,00 

10,00 

8,00  

%  6,00 

4,00 
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Kuva  21:  Matkojen vuorokausivaihtelu. 
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6.1.6  Matkan  suuntautuminen 

Matkoista pääosa  (42,7 %)  suuntautui omalle kylälle.  Tulos  tuntuu hieman 
yllättävältä  ja  osittain perusteluna voikin olla tässä tutkimuksessa käytetty 
matkakäsite. Kun matka esim. alkaa kodista  ja  päättyy kotiin, voi olla vaikea 
määritellä  minne  matka  on  suuntautunut, vaikka  matkan  aikana olisi jonne-
kin poikettukin. 

Hattuvaara 

Luusua 

	

Värmälä 	 .,--..-... 
Hirvilahti ..,.  ,J.  

Pyhäkoski 

	

Metsäkylä 	 iiI1 

	

Kytala 	 Iii11  

	

Murto 	 I  
Karhiniemi 

	

Rannankyla 	
/ 

	

Tuurala 	 , 	. F 4 

	

KYLAT KESKIM. 	
F 	 ____  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

•Oma kylä 	 0 Oman  kunnan keskus 	Muu alue omassa kunnassa 
OViereinen  kunta 	 Jokin muu kunta/kaupunki  

Kuva  22:  Matkojen  suuntautuminen.  

6.2  Henkilöauton  ja  muiden liikennevälineiden omistus 

 6.2.1 Tilastoaineiston  perusteella 

Seuraavassa tarkastellaan autollisten  ja autottomien  määrää Suomessa Ti-
lastokeskuksen ruutuaineiston perusteella. Aineiston perusteella voidaan to-
deta, että  haja-asutusalueiden  väestöstä reilulla kolmasosalla  on auto. Au-
tollisten  määrä  on  tässä suhteutettu  koko  väestömäärään, koska aineistosta 
ei voitu poimia esimerkiksi yli  18-vuotiaita erikseen. Väentiheyden mukaan 
tarkasteltuna autollisten osuus väestöstä  on  suurin kaikkein harvimpaan 
asutuilla alueilla. Väentiheyden kasvaessa autollisten osuus pienenee siten, 
että  se on aihaisin  kaikkein tiheimpään asutuilla kaupunkimaisilla alueilla. 
Tämä osoittaa, että autoisuus  on  haja-asutusalueilla yleisempää kuin taa-
jamissa, mikä onkin luonnollista  mm.  suurempien etäisyyksien takia.  

Haja-asutusalueilla asuvien suhteellisen korkeasta autoisuudesta huolimatta 
alueen asutuista ruuduista täysin autottomia  on  kymmenesosa. Väestölli-
sesti näiden alueiden osuus  on  kuitenkin  vain  vajaa kolme prosenttia  koko 
haja-asutusalueiden  väestöstä, eli ne ovat keskittyneet enimmäkseen kaik-
kein harvimpaan asutulle alueelle.  Haja-asutusalueella  on  toisin sanoen se-
kä korkean autoisuuden alueita että toisaalta täysin autottomia alueita. Nä-
mä täysin autottomat ruudut ovat keskittyneet selvästi väestöltään van-
hempiin ruutuihin,  sillä  40 %  niistä oli sellaisia, joissa oli ainoastaan yli  65- 
vuotiaita. Autoisuus  haja-asutusalueilla vanhusten keskuudessa näyttäisikin 
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olevan alhainen,  sillä  vain  vanhuksia  sisältävistä ruuduista  2/3  oli täysin  au-
tottomia. 

6.2.2 Postikyselyn  perusteella  

Tutkituissa talouksissa  on  keskimäärin  2,2  polkupyörää,  1,1  henkilöautoa, 
 0,6  traktoria,  0,6 potkukelkkaa, 0,2 mopoa  sekä  0,2  pakettiautoa. Keskimää-

rin eniten henkilöautoja oli Huittisten  Karhiniemessä  (1,3  autoa)  ja  vähiten 
Kuopion  Hirvilandessa  0,9  (autoa). Henkilöauton omistuksen pohjalta las-
kettu  autotiheys  on 392  autoa tuhatta asukasta kohden  (koko  Suomen  auto - 
tiheys oli  v. 1995 371 autoall 000 as) 

Autottomia talouksia  on 16,7 %  (HLT-92 15,3 %)  kaikista  talouksista.  Yhden 
auton  talouksia  on 57,2 %  (HLT-92 55,8 %),  kanden auton  talouksia  23,5 % 
(23,0 %),  kolmen auton  talouksia  1,9 %  ja  neljän auton  talouksia  0,8 %.  

Vastaajista  66,4 %  ilmoitti  omistavansa  ajokortin. Vastaajista  ajokorttiin  oi-
keutettuja  (18 -vuotta  täytiäneitä)  oli  700  henkilöä, joten heidän joukostaan 

 85,6 %  (HLT-92 80 %)  omisti ajokortin.  

Mikrotietokone  on  käytössä  24,3 %:ssa talouksia. Modeemiyhteys  näistä 
tietokoneen  omistavista talouksista  on 38,7 %:ssa. 

6.3 Liikkumisetäisyydet  asuinpaikasta 

Keskimääräinen etäisyys vastaajan asuinpaikasta työpaikalle  on 24,3 km 
(kylittäin keskiarvot  vaihtelevat välillä  Karhiniemi  16,1 km - Pyhäkoski 50,5). 

 Lähimpään  päivittäistavarakauppaan  on  keskimäärin matkaa  8,1 km 
(Hirvilahti 3,0 km - Luusua 27,2 km). (Asiamies)postiin on  matkaa keski-
määrin  8,0 km  ja  pankkiin  15,6 km.  Lähimmälle peruskoulun ala -asteellekin 

 on  matkaa keskimäärin  4,7 km.  Kunnan keskustaan  on  matkaa keskimäärin 
 18  kilometriä. 

Taulukko  11:  Keskimääräisiä etä isyyksiä kylittäln  tarkasteltuna. 

Kylä Vastaa- Lähimpään  Postiin  Pank- Perus-  Kunnan  
jan  työ-  päivittäis-  kun koulun  kes- 
pal -  tavara- ala-as-  kustaan  
kaDe __fle 

Tuurala  30,0 6,1 5,2 4,7 1,3 
___ 

6,2  
Rannankylä  22,6 5,2 4,9 5,7 6,1 6,7  
Karhiniemi  16,1 7,3 8,1 7,8 5,8 9,2  
Murto  19,7 9,6 10,9 11,7 2,3 12,4  
Kytäjä  25,9 5,5 14,7 15,2 6,1 16,9  
Metsäkylä  17,8 3,3 3,1 13,9 2,8 14,4  
Pyhäkoski  50,5 14,4 9,6 16,3 8,7 17,7  
Hirvilahti  20,8 3,0 7,0 34,2 3,4 37,0  
Värmälä  20,0 4,9 4,9 4,9 4,5 21,6  
Luusua  48,1 27,2 15,4 33,5 6,3 34,8  
Hattuvaara _____  26,0 3,6 3,0 40,6 8,3 40,6  
KYLÄT  KESKIM.  24,3 8,1 8,1 15,6 4,7 18,0  
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Tilastotarkastelujen  yhteydessä tarkasteltiin myös etäisyyksiä työpaikalle se-
kä kuntakeskukseen. Tarkastelujen, jotka kuvaavat vuoden  1992  tilannetta, 
keskeiset tulokset olivat seuraavat: 

• Käytetyssä  aineistossa työmatkan pituudet  on  valmiiksi luokiteltu 
seuraaviin luokkiin;  0-2 km, 2-5 km, 5-10 km, 10-20 km, 20-30 km, 
30-50 km  ja  yli  50 km. 

•  Koko  maan työllisestä työvoimasta lähes  38 %:lla työmatkan  pituus 
 on  alle  kaksi kilometriä. Maaseudulla asuvista vastaava osuus  on 

 vieläkin korkeampi, mikä selittyy suurelta osin omalla maatilalla 
työskentelevistä. 

• Lääneittäin  tarkasteltuna  haja-asutusalueilla asuvista lyhimmät 
työmatkapituudet ovat Mikkelin  ja  Vaasan läänissä, missä yli puo-
lella työvoimasta työmatkan pituus  on  alle  kaksi kilometriä. 

• Työmatkan  pituuteen vaikuttaa olennaisesti  mm.  väentiheys.  Alle 
 kanden kilometrin työmatkaetäisyydet vähenevät väentiheyden 

kasvaessa siten, että tiheimpään asutulla  haja-asutusalueella enää 
runsaalla kolmasosalla työmatkan pituus  on  alle  kaksi kilometriä, 
kun vastaava osuus kaikkein harvimpaan asutulla alueella  on 56 %. 

•  Jalostus-  ja  palvelualan ammateissa työskentelevien osalta tyypilli-
sin työmatkan pituus  on 10-20 km.  Kyseisen alan työpaikat ovatkin 
keskittyneet väestömäärältään tiheimmi  Ile  alueille. 

•  Lähes  1/3  haja-asutusalueiden  väestöstä asuu  5-10  km:n etäisyy-
dellä kuntakeskuksesta.  

6.4  Kuljetuspalvelut  ja  niiden käyttö 

Kuntien joukkoliikennehenkilöille suunnattu kuljetuspalveluselvitys antoi 
yleispiirteistä, kuntakohtaista tietoa tutkimukseen osallistuneiden  11  kunnan 
kustantamista kuijetuspalveluista. Kyläkohtaista tietoa ei  sen  sijaan pystytty 

 kovin  tarkkaan selvittämään. Kyselyn perusteella saadut keskeiset tulokset 
ovat seuraavat: 

•  Yleisimpiä kuljetuspalveluita kunnissa ovat koululaiskuljetukset, 
vammaisten  ja  vanhusten kuljetukset, asiointiliikenne, ateriakulje-
tukset, hammashoito-,  sauna-  ja uimahallikuljetukset,  kunnan  tai 

 lääninhallituksen ostama joukkoliikenne, itsekannattava joukkolii-
kenne, palvelulinja sekä kirjastoauto  ja  kiertävä päiväkoti. 

• Kuljetuspalvelut  hoidetaan erilaisilla linja-autoilla (normaalit, matala- 
lattiaiset  ja pikkubussit),  takseilla, inva-takseilla  ja henkilöautoilla. 

•  Pääsääntöisesti eri hallintokunnat hoitavat kuljetustensa suunnitte-
lun itsenäisesti. Osassa kunnista tehdään kuitenkin yhteistyötä eri 
hallintokuntien välillä  ja liikennöitsijöiden  kanssa joko  jo  suunnitte-
lun yhteydessä  tai  liikenteen ostovaiheessa. 

• Koululaiskuljetuksista  hoidetaan  28 - 83 %  yleisellä joukkoliiken-
teellä.  17-72 %  kuljetuksista hoidetaan pelkästään koululaisten 
kuljettamiseen tarkoitetulla liikenteellä, lähinnä takseilla. 

•  Sosiaali-  ja terveystoimen  kuljetuksissa yleistä joukkoliikennettä ei 
pystytä hyödyntämään juuri lainkaan, lähes kaikki kuljetukset hoi-
detaan erilliskuljetuksina. 

• Lakisääteisistä  kuljetuksista suurimman osan muodostavat koulu-
laisten kuljetukset. 

•  Kuntien tarjoamat kuljetuspalvelut perustuvat pääsääntöisesti laissa 
määriteltyihin kuljetuksiin (kuljetuksiin oikeutettuja asui kylillä  vain 

 muutamia henkilöitä), lisäpalveluina jotkut  kunnat  tarjoavat kuiten- 
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kin esim. 1-3  luokkien oppilaiden  ja lukiolaisten  kuljetuksia  ja  jopa 
tyäpaikkakuljetuksia. 

Kyselyn yhteydessä kysyttiin myös kuljetuspalvelujen kehittymisestä sekä 
tulevaisuuden painopistealueita, jotka ovat seuraavat: 

Muuramen  ja Tyrnävän  kuntia lukuunottamatta  kunnat  ennustivat 
koululaiskuljetusten määrän pysyvän ennallaan lähitulevaisuudes-
sa. 

•  Vammaisten  ja  vanhusten kuljetuspalvelujen arvellaan lisääntyvän 
hieman. Muuramessa  ja Tyrnavällä  arveltiin kaikkien kuljetuspalve

-I uiden  lisääntyvän väestömäärän kasvun seurauksena. 
•  Tärkeimpiä kuljetuspalveluiden kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat 

muutokset kunnan ikärakenteessa, muuttoliike  haja-asutusalueilta 
 keskustaan, yksityisautoilun hinnoittelu sekä maankäyttöratkaisut. 

•  Kaikissa kunnissa pyritään säilyttämään vähintään kuljetuspalvelui
-den  nykyinen taso. Kuntien resurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten 

valtion panostusta joukkoliikenteeseen  ja kuljetuspalveluihin  pidet-
tiin erittäin tärkeänä. 

•  Jos  kunta pystyisi lisäämään panostustaan joukkoliikenteeseen, 
kohdistuisivat lisäykset lähinnä peruspalvelu liikenteeseen  ja  mat-
kustamisen tukemiseen.  

6.5  Haja-asutusalueiden  tieverkon  ja  liikkumisen kustannukset 

 6.5.1  Liikkumisen kustannukset 

Tehdyn kyselytutkim uksen mukaan talouden käytettävissä olevista kuu-
kausituloista käytetään keskimäärin  13.5 % (1183  markkaa) liikkumisen 
kustannuksiin. Tutkimuksen mukaan talouksilla  on  keskimäärin kuukau-
dessa käytettävissään  8793  markkaa (talouksissa asuu keskimäärin  2,8 

 henkilöä, joista  alle  15-vuotiaita  on 0,65  henkilöä). Vastaajista  2 %  käyttää 
liikkumiseen yli puolet tuloistaan.  Alle  9  prosenttia tuloistaan liikkumiseen 
käytti  36,7 %  vastaajista. 

Keskimääräinen verottajan hyväksymä työmatkavähennys omavastuun vä-
hentämisen jälkeen oli  3880  markkaa. Vähennyksen perusteena oli  75,7 
%:ssa  oman auton käyttö. Joukkoliikenteen käytön perusteella vähennyksen 
sai  20,8 %.  

Noin  60 % esimerkkikylien  vastaajista kokee liikkumiskustannusten olevan 
liikaa verrattuna kuntakeskustassa asuviin  ja  lähes yhtä suuri prosenttiosuus 
katsoo liikkumiskustannusten lohkaisevan liian suuren osan käteen jäävistä 
tuloista. Autottomista talouksista  n. 39 %  vastaa, että liikaosa tuloista kuluu 
liikkumiseen, kun taas autollisista  n. 60 %. 

Liikkumiskustannuksista  ollaan osittain eri mieltä eri esimerkkikylissä. 
Tuuralassa  vain  noin joka  kolmas  katsoo liikkumiseen kuluvan kohtuuttomia 
summia, kun taas Luusualla  ja Pyhäkoskella  seitsemän kymmenestä sijoit-
taa mielestään liikaa tuloistaan paikasta toiseen siirtymiseen. Etäisyys kun-
takeskukseen  ja valtatiestöön  selittää ainakin osan kylien välisistä eroista, 

 sillä  vastaajien ilmoittamien kuntakeskusetäisyyksien kasvaessa myös liik-
kumiskustannuksia liian korkeina pitävien osuus kasvaa. 
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6.5.2  Kuljetuspalveluiden  kustannukset  

Kuljetuspalveluiden  kustannusten määrittäminen  ja yhteismitallistaminen 
 osoittautui kyselyn perusteella erittäin vaikeaksi tehdä. Keskeisenä syynä 

tähän  on  kuljetuspalveluiden hallinnoinnin  jakautuminen usealle eri kunnan 
sektorille sekä kustannusten yhtenäisen seurannan puute. Seuraavassa  on 

 kuitenkin esitelty kuntien joukkoliikennehenkilöille suunnatun kyselyn perus
-teel  la  saatuja suuntaa-antavia tuloksia. 

Keskeiset kustannukset ku ljetuspalveluista syntyvät opetustoimen järjestä-
mistä kuljetuksista, lähinnä koululaiskuljetuksista. Suhteutettaessa opetus-
toimen kuljetuskustannuksia tarkasteltujen kuntien asukaslukuun saatiin  ar-
voiksi  33-280  markkaalasukas/vuosi.  Laaja hajonta asukaskohtaisissa kus-
tannuksissa johtuu kuntien erilaisista rakenteista, väestämäärästä sekä to-
dennäköisesti myös kustannusten erilaisista kirjaustavoista. Tarkasteltaessa 
kaikkia kuntia (tiedot puuttuvat Huittisista  ja Hyvinkäältä)  yhtenä kokonaisuu-
tena saatiin keskimääräiseksi opetustoimen kustannuksiksi vuoden  1996 

 osalta  62  mk/as/vuosi.  

Sosiaali-  ja terveystoimen  kuljetuskustannuksia tarkasteltaessa asukaskoh-
taiset yksikkökustannuksien hajonta oli pienempi kuin opetustoimen  kustan - 
nu  ksissa,  lukuunottamatta muutamaa poikkeusta. Asu  kasta  kohden lasket-
tuna kustannukset olivat vuonna  1996 25-45  markkaa/asukas/vuosi.  Poik-
keuksellisen korkeat yksikkäkustannukset olivat Tampereella  (110 

 mk/as/vuosi)  ja llomantsissa  (163  mk/as/vuosi). Tyrnävän  osalta tietoa ei 
saatu. 

Lisäksi kunnille muodostuu kuluja yleisen joukkoliikenteen tukemisesta, jon-
ka muotoja ovat lipputuki  ja liikennepalvelujen  osto. Joukkoliikenteen tuke-
minen  on  harkinnan varaista eikä siis perustu lakiin, tästä syystä kustan-
nusten yhteismitallistaminen  on  hankalaa. Suuruusluokka vaihtelee lippu- 
tuen osalta  50000  markasta melkein  8  miljoonaan markkaa  ja ostoliikenteen 

 osalta  1500  markasta reiluun miljoonaan markkaan. Lisäksi Tampereella, 
jossa kunnallinen liikelaitos hoitaa joukkoliikennettä, käytetään kaupungin 
panostusta joukkoliikenteeseen noin  50  milj.mk/vuosi. 

Kustannusjako  

Pääasiassa ku ljetuskustannukset maksaa kunta, joka saa kustann uksiin 
avustusta valtiolta. Opetustoimen kuljetuksissa  valtio  on  maksanut oppilas-
kohtaista tukimaksua. Käytännössä valtion tuki  on  ollut  n. 55-60  %  synty-
neistä kustannuksista. Sosiaali-  ja terveystoimen  kuljetuksiin ei yleensä ole 
saatu valtion apuja. 

Joukkoliikenteen  tukemiseen  valtio  on  osallistunut. Valtion osuus  on  vaihde! - 
lut lipputuen  osalta  0-50  %:iin. 
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6.53  Esimerkkikylien  yleisen tieverkon ylläpidon  ja  jälleenraken-
tamisen kustannukset 

Esimerkkikylien  yleinen tieverkko koostuu hallinnollisen luokituksen mukaan 
pääosin muista maanteistä sekä paikallisteistä. Yleistä tieverkkoa täydentää 
laaja yksityisten teiden verkko. Lisäksi Tyrnävän  Murron  kylän uusasutus-
alue koostuu noin  7,5  kilometriä pitkästä kaavatieverkosta. Kustannustar-
kasteluissa keskitytään ainoastaan yleisiin, Tielaitoksen ylläpitämiin väyliin. 

Esimerkkikylien  alueella  on 98,9  muita maanteitä  km (0,34  %  koko  Suomen 
muista maanteistä) sekä  96,4 km  paikallisteitä  (0,29  %  Suomen paikallis-
teistä). Lisäksi tässä tutkimuksessa määritellyille kyläalueille sijoittuu  11,2 
km  valtateitä  (0,13  %  Suomen valtateistä). Esimerkkikylien kokonaispinta-
ala(1  186  km2)  on 0,35  %  koko  Suomen  pinta -alasta. Kylien asukasmäärä  on 
vain  noin  0,08  %  Suomen väkiluvusta. 

Väylien hallinnollisen luokituksen mukaista ylläpidon kustannusseurantaa, 
josta voitaisiin selvittää tiekilometrikohtaisia yksikköhintoja, ei pidetä. Ylläpi-
don kustannuksia seurataan lähinnä keskeisten toimenpidekokonaisuuksien 
(talvihoito, kesähoito, sorateiden kunnossapito, valaistus ym.) osalta. Joi-
denkin toimenpidekokonaisuuksien osalta  on  olemassa yleispiirteisellä ta-
solla olevaa, toiminnalliseen tieluokitukseen (valta-,  kanta-,  seutu-  ja yhdys

-tiet) sekä kunnossapitoluokkiin sidottua seurantatietoa. 

Esimerkkikylien  tieverkon kunnossapitokustannuksien arviointi  on  lukuisten 
eri muuttujien (liikennemäärä, päällystetyyppi, kunnossapitoluokka, tien le-
veys) vuoksi vaikeaa. Eri seurantatietoja yhdistämällä  ja  niiden pohjalta ar-
vioimalla voidaan kustannuksia arvioida suuruusluokkatietona. 

Tielaitoksen  Mitä maksaa? -julkaisun (tienpitotoimenpiteiden kustannuksia 
vuonna  1995)  yksikköhintojen  mukaan tiestön hoito  ja  kunnostus maksoivat 
vuonna  1994  ilman yleis-  ja yhteiskustannuksia  1611  miljoonaa markkaa. 
Yleis-  ja yhteiskustannusten  osuus vaihtelee suurestikin eri kunnossapito- 
töissä, mutta suuruusluokkana voitaneen pitää noin  30  %  kustannuksista. 

 Eli  tällä perusteella tiestön hoidon  ja kunnostuksen  kokonaiskustannukset 
vuonna  1994  olivat noin  2100  miljoonaa markkaa. 

Kustannusten jakautumista eri tieluokkiin voidaan lähestyä tieluokkakohtai-
sesta Ilikennesuoritteesta. Tieverkon liikennesuorite oli vuonna  1996  yh-
teensä  27 558  milj.autokm/vuosi.  Muiden maanteiden osuus liikennesuori-
teesta oli  28,7  %  ja paikallisteiden  osuus  10,4  %. Liikennesuoritteeseen 

 suhteutettu kustannusjako antaa muiden maanteiden osuudeksi  605  milj.mk 
 (20 700  mkltiekm/vuosi)  ja paikallisteiden  osuudeksi  220  milj.mk  (6100 

 mk/tiekm/vuosi).  Tältä pohjalta laskettu esimerkkikylien tieverkon hoito-  ja 
kunnostuskustannukset  ovat noin  4,0  milj.mk  (sisältää valtatien  (11,2 km) 

 kustannukset, jotka ovat keskimäärin  121 000  mkltiekm  eli  1,35  miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

Esimerkkikylien  tieverkon jälleenhankinta-arvoa määriteltäessä käytettiin 
keskimääräisiä yksikkökustannuksia, jotka olivat valtatien osalta  6  milj. 
mk/km,  muiden maanteiden osalta  1,8  milj.mk/km  ja paikallisteiden  osalta 

 1,4  milj.mk/km (Tielaitos.  Mitä maksaa?, yksikköhinnat eivät sisällä yleis-  ja 
yhteiskustannuksia). Yksikköhintojen  pohjalta laskettuna jälleenhankinta-
kustannukset ovat noin  380  milj.mk.  Jos  yleis-  ja yhteiskustannuksien 
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osuukseksi  arvioidaan  30  %  eli  115  milj.mk,  on  esimerkkikylien  yleisen  tie-
verkon jälleenhankintahinta yhteensä noin  500  milj.mk,  mikä vastaa noin 

 12,5  % Tielaitoksen  vuoden  1997  budjetista.  

6.5.4  Rahoitustavat 

Esimerkkikylien  asukkaiden mielipiteet uusista rahoitustavoista 

Kokkarinen  (1993) on  tutkinut  koko  Suomen osalta sitä, kuinka tienkäyttäjiltä 
tulisi kerätä tarvittavia maksuja  mm.  tiehankkeisiin  tai  joukkolilkenteeseen. 
Tutkimustuloksen  mukaan mielipiteet tietullien  ja  muiden tienkäyttömaksujen 
puolesta  tai  vastaan menivät melko lailla tasan (Kokkarinen  1993:14).  

Samanlainen kysymys asetettiin myös postikyselytutkimuksessa.  Haja-asu-
tusalueella jakautuvat vastaajat vielä tasaisemmin jokaisen vaihtoehdon 
taakse kuin Kokkarisen tutkimuksessa (taulukko  12).  Kyselyyn vastanneet 

 haja-asutusalueen asukkaat pitävät parhaana rahankeruuvaihtoehtona 
yleistä vuotuista autonkäyttömaksua, kun taas Kokkarisen  koko  Suomea 
kattavan aineiston vastaajat näkivät tietullit parhaana tapana sekä autollis

-ten  että autottomien ryhmässä. Ilmeisesti vastaajat ovat tottuneet  jo  käytös-
sä olleeseen tapaan kerätä autoilijoilta maksuja. Polttoaineen  hinnan  koro-
tusta kannattavat ajavat ilmeisesti vähän  tai  uskovat ainakin pystyvänsä vä-
hentämään ajojaan. Tietulleja ei varmasti koskaan  tulla  pystyttämään maan 
syrjäisimpien alueiden teille, joten tämäkin vaihtoehto nähdään ilmeisen ou-
tona. Toisaalta juuri tietulleilla saataisiin maksajat  ja  rahat sieltä, missä  on 

 maan vilkkain liikenne. 

Taulukko  12:  Parhaana pidetty tienkäyttömaksutapa. Suluissa Kokka  risen 
 tutkimuksessa  (v.1993)  saadut vastaavat osuudet. 

Yleinen vuotuinen  autonkäyttömaksu 

 Korotettu polttoaineen hinta 

Jonkinlainen  tiekohtainen  maksu (tulli)  

(%)On(%)Yhteeflsä(  

35.7 (27) 28.4 (28) 29.4 (28) 

30.4 (19) 22.0 (18) 23.1 (18) 

17.9 (46) 26.7 (36) 25.5 (43)  

Yhteensä 	 56  _____  359 	415  
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7  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  

7.1  Haja-asutusalueiden  nykytilanne 

 7.1.1  Aluerakenneja  sen  muutokset 

Tilastollisen tarkastelun, jossa selvitettiin  haja-asutusalueiden  väestön mää- 
rää  ja ikärakennetta, työpaikkarakennetta  sekä alueella asuvien työmatkan 
pituutta, perusteella keskeisimmät tulokset  ja  johtopäätökset ovat seuraavat: 

•  Maaseudun erilaisuus  on  nähtävissä  jo läänittäisessä  tarkastelussa. 
Mitä yksityiskohtaisemmalle tasolle tarkastelussa mennään (lääni - 
kunta - kylä jne.), sitä paremmin maaseudun mosaiikkimaisuus tulee 
esille. Mosaiikkimaisuus  on  havaittavissa maaseudun sekä väestölli-
senä että toiminnallisena erilaisuutena. 

• Asutusrakenteellisesti  lääneistä poikkeavat eniten toisistaan Mikkelin 
 ja  Vaasan läänit: Mikkelin läänille  on  tyypillistä  harva haja -asutus  ja 

 Vaasan läänille tiheä maaseutumainen jokivarsiasutus. Asutusraken
-teen  erilaistuminen näyttäisi siis kasvavan maassamme enemmän 

länsi-itäsuunnassa, eikä etelä-pohjoissuunnassa. 
•  Maaseudun autioitumisella  on  edelleen suurta alueellista merkitystä 

etenkin syrjäisillä alueilla, vaikka väestöllisesti  sillä  ei olekaan niin 
suurta vaikutusta kuin aikaisemmin. Ongelmallisimpia tässä suh-
teessa ovat Pohjois-Karjalan  ja  Mikkelin läänit, joissa maaseudun 
asutus  on  harvaa  ja vanhusvoittoisempaa  kuin muualla. 

•  Maaseudun työpaikkarakenteen selkärangan muodostavat edelleen-
kin  (v.1992)  alkutuotannon työpaikat. Alueellisesti alkutuotantoon pe-
rustuvaa ydinmaaseutua  on  eniten Kuopion  ja  Mikkelin lääneissä, 
joista etenkin jälkimmäisessä maaseudun tulevaisuuden näkymiä 
synkentää vinoutunut väestörakenne. 

• Työmatkojen  pituuteen vaikuttavat ennen kaikkea väentiheys, alueen 
toiminnallinen rakenne sekä sijainti suhteessa työssäkäyntialueisiin. 
Vaasan läänille tyypillinen pienyritystoiminta  on hajakeskittynyt  tasa-
painoisesti asutuksen yhteyteen, jonka johdosta työmatkojen pituu

-det  ovat lyhyempiä kuin muualla. Vastaavasti harvaan asutussa Mik-
kelin läänissä lyhyempiin työmatkoihin vaikuttaa alueen toiminnalli-
sen rakenteen suuntautuminen alkutuotantoon. 

•  Lähellä päätiestöä olevat alueet ovat pystyneet kasvattamaan väes-
täosuuttaan maaseudun kokonaisväestöstä, vaikka absoluuttisesti 
väestömäärä onkin vähentynyt. Vastaavasti kaupunkimaisten aluei-
den kohdalla väestöosuus  on  tiestön lähietäisyydellä pienentynyt, 
koska kasvu  on  ollut suhteellisesti suurempaa muilla etäisyysvyöhyk-
ke  il  lä. 

•  Auton omistaminen  on  yleisintä kaikkein harvimpaan asutulla alu-
eella. Toisaalta maaseudun asutusta alueesta noin kymmenesosa 

 on  täysin autotonta. Liikkumisen kannalta huolestuttava piirre  on se, 
 että nämä autottomat alueet ovat lähinnä syrjässä sijaitsevia  van-

husvoittoisia  harvaan asuttuja alueita. Tämä luo paineita esimerkiksi 
joukkoliikenteen  tai  muiden liikennepalvelujen kehittämisen suun-
taan. 
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Esimerkkikyläkohtaisen  tarkastelun keskeiset johtopäätökset olivat: 
•  Alueen sijainnilla  on  selvä vaikutus väestölliseen kehitykseen  ja  -ra-

kenteeseen. Etäällä kuntakeskuksista sijaitsevissa kylissä väestö-
määrä  on  laskenut keskimääräistä enemmän, mikä  on vinouttanut 

 myös väestön ikärakennetta. Tutkimuksessa mukana olevista kau-
kana sijaitsevista kylistä ainoastaan  Tampereen Värmälässä väes-
tönkehitys  näyttäisi olevan suotuisaa. Etäisyydellä ei siten näyttäisi 
olevan niin paljon merkitystä,  jos lähietäisyydellä  on  tarpeeksi suuri 
keskus (esimerkiksi  Tampere). 

•  Alueen sijainnilla suhteessa kuntakeskukseen ei näyttäisi olevan niin 
paljon merkitystä kuin alueen sijainn  illa  suhteessa maakuntakeskuk

-seen. Esimerkkikylistä työpaikkaomavaraisuus on  alhaisin Rannan- 
kylässä, Värmälässä  ja Murrossa,  joista käydään paljon töissä kylän 
ulkopuolella. Kyseiset kylät sijaitsevat kaikki eri etäisyyksillä kunta- 
keskuksista, mutta ovat kuitenkin kaikki suurempien maakuntakes

-kusten  vaikutusalueella. 
•  Auton omistamiseen esimerkkikylissä vaikuttavat väentiheys  ja  työ-

paikkaomavaraisuus. Autollisten osuus  on  korkein Mäntyharjun  Fy-
häkoskella,  mikä  on  kylistä harvaan asutuin. Vastaavasti  Tampereen 
Värmälässä autollisten  korkeaa osuutta selittänee  se,  että alueelta 
käydään paljon töissä Tampereella. Tyrnävän Murto  on  kylistä ti-
heimmin asuttu  ja autollisten  osuus  jää  siten alhaiseksi.  

7.1.2  Haja-asutusalueilla asuminen  

Esimerkkikylistä  saatujen vastausten perusteella maalla asuminen ei enää 
tarkoita elannon saamista maataloudesta, vaan asumisvaihtoehdon takaa 
löytyvät monipuolisemmat  ja  vaikeammin rahalla mitattavat syyt. Nykyiset 
maalla asujat ovat useammin asuinsijoillaan tietoisen  valinnan  takia kuin en-
tiset maahan sidotut viljelijät. Valtaosa  haja-asutusalueiden  asukkaista  on 

 työelämän ulkopuolella  tai  töissä jossain lähikeskuksessa, joten ainakin kes-
kusten läheinen lähimaaseutu  on  muuttumassa vaihtoehtoiseksi asuinpai-
kaksi kaupunkimaiselle ympäristölle. 

Valtaosa esimerkkikylien asukkaista tuntuu viihtyvän maaseutumaisessa 
asuinpaikassaan hyvin. Etenkin rauhallinen  ja  puhdas asuinympäristö tuntuu 
antavan sellaista elämänsisältöä  ja  mandollisuuksia, joita asukkaat arvosta-
vat  enemmän kuin välittömästi saatavia palveluita  tai  lyhyitä etäisyyksiä työ-
hön  tai  muuhun toimeen. 

Maaseudun elävänä pitämisestä  on  käytetty monia puheenvuoroja sekä 
puolesta että vastaan. Kaupunkilaiset eivät enää  tunne maalaisjuuriaan  ei-
vätkä halua osallistua maaseutua elvyttävään tekohengitykseen. Kun maa-
seudun omatoiminen hengissäpysyminen ei voi perustua maatalouteen,  on 
apukeinojen  tultava muualta. Useasti maaseudun pelastajiksi onkin mainittu 

 mm. etätyö,  kesäasutus sekä pendelöinti eli kaupungissa työssäkäynti. 
Myös ensimmäisen  polven  kaupunkilaisten paluuta juurilleen  on  pidetty 
mandollisena ratkaisuna maaseudun elävöittämisessä. Näitä mandollisuuk-
sia tulee jatkossa yhä aktiivisemmin kehittää, jotta autioituva maaseutu saa-
daan pidettyä asuttuna. 
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Syrjäisen maaseudun kohtalo  on  autioituminen lähes kaikkien skenaarioiden 
mukaan, kun taas kaupunkien läheinen  haja-asutusalue  näyttää pysyvän 
asuttuna  ja  jopa laajenevan ilman mitään tukitoimia.  

7.1.3  Tiet  ja  liikenne  

Haja-asutusalueilla asuvien liikkumisesta saadut tulokset ovat hyvin pitkälle 
samansuuntaisia kuin  koko  valtakunnassa keskimäärin (HLT  -92).  Ainoa 
selkeä eroavaisuus  on  henkilöauton käytön korostuminen  ja sen  vuoksi ke-
vyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  käytän vähäisyys. Henkilöauton valtakun-
nallista keskiarvoa korkeampi käyttö johtuu  mm.  palvelujen  ja  työpaikkojen 
vähäisyydestä  haja-asutusalueilla, joukkoliikenteen vähäisestä tarjonnasta 

 ja  yleensäkin pitkähköistä etäisyyksistä kaikkialle. Yksinkertaisesti aina kun 
lähdetään jonnekin, niin autoa tarvitaan. 

Henkilöauton käyttötarve näkyy myös ajokortillisten osuudessa  (85,6 %),  jo-
ka  on 6  %-yksikköä korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Autottomia 
talouksia  sen  sijaan  on  hieman enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. 

Vaikka henkilöautoa tarvitaan melkein kaikilla matkoilla, ei kyytejä toisten 
kanssa juuri yhdistellä. Kimppakyytiä harrastettiin ainoastaan  5,2 %:ssa 
henkiläautomatkoista.  Keskimääräinen matkustajaluku henkilöautossa(1  ,6 

 henkilöä)  on  kuitenkin sama kuin valtakunnallinen keskiarvo.  

Haja-asutusalueiden  asukkaat lähes kaikissa esimerkkikylissä osoittivat 
maanteiden kunnon olevan  se ykkösasia,  mihin kylässä tulee panostaa. 
Vaikka maanteiden nykyiseen kuntoon ollaankin yleisesti tyytyväisiä  (n. 61 
%),  koetaan maanteiden kunnosta huolehtiminen silti tärkeimmäksi liiken-
teelliseksi kehittämiskohteeksi seitsemässä kylässä. Myös maanteiden talvi- 
kunto  on  haja-asutusseutujen  asukkaille tärkeä,  ja  yhdeksässä kylässä tei-
den talvihuolto kuuluu kolmen tärkeimmän kehittämiskohteen joukkoon. 
Luusualla  95 %  vastaajista panostaisi maanteiden kunnossapitoon  ja  61 % 

 teiden talvikunnossapitoon.  Vain Kytäjällä  maanteiden kunto ei mahtunut 
kolmen tärkeimmän kehittämiskohteen joukkoon, vaan kylässä panostettai

-sun  ennemmin pyöräteiden lisärakentamiseen, liikenneturvallisuuteen  ja  jul-
kiseen liikenteeseen. 

Julkisen liikenteen kehittäminen  on  toinen tärkeä asia, johon  haja-asutus-
alueen asukkaat haluaisivat parannusta kohdistaa. Värmälässä, jossa tei-
den kunnosta ei kukaan löytänyt valittamista, julkisen liikenteen toimivuus 
kohosi ykköseksi kehittämiskohteiden listalla. Murto  on  ainoa kylä, jossa jul-
kinen liikenne ei ole kolmen kärjessä, vaan siellä haluttiin lisää pyöräteitä, 
panostusta liikenneturvallisuuteen  ja  maanteiden talvihuoltoon. 

Vastaajat tinkisivät mieluiten maanteiden lisärakentamisesta, mikä kuvastaa 
tyytyväisyyttä maanteiden nykyiseen määrään. Muita tinkimisen kohteita 
ovat tienvarsiympäristöjen maisemointi  ja  liikenteen aiheuttamien ympäristö- 
haittojen vähentäminen. Ilmeisesti  haja-asutusalueella liikenteen ei koeta ai-
heuttavan maisemallisia  tai  ympäristöllisiä harmeja  tai  sitten näitä liikenteen 
mandollisesti aiheuttamia ongelmia pidetään vähäisinä verrattuna muihin 
vallitseviin epäkohtiin. Tinkimiskohteet olivat  varsin  yhtenäisiä kylittäin sekä 
muiden taustamuuttujien suhteen. 
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7.2  Haja-asutusaluelden kehitysnäkymät  

7.2.1  Haja-asutusalueiden vetovoimaisuuden  ja  elinvoimaisuu
-den  kehitys  

Haja-asutusalueiden nykytilannetta ja  kehityksen suuntia voidaan yhteenve-
donomaisesti kuvata seuraavasti: 

•  Haja-asutusalueet,  jotka peittävät yli  95 %  Suomen asutusta alu-
eesta  ja  joilla asuu noin  25 %  väestöstä, muodostuvat pienistä ky-
läyhdyskunnista  ja yksittäisasutuksesta. 

•  Haja-asutusalueiden asujaimisto  muodostuu alkutuotantoelinkei-
noissa työskentelevien ohella entistä näkyvämmin taajamissa työs-
säkäyvistä muiden ammattien harjoittaj ista. 

•  Tämän päivän tilannetta leimaa asutuksen jatkuva oheneminen  ja 
sen  ääri-ilmiönä autioituminen, minkä seurauksena asuttujen kiin-
teistöjen  ja  paikallisten palvelupisteiden muodostama fyysinen verk-
ko  koko  ajan harvenee 

•  Haja-asutusalueiden  peruspalvelut (koulu, kauppa, pankki, posti) 
ovat vähentyneet voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Palvelut  on  haettava keskustasta. 

•  Suomen teollistumiskehitys alkuvaiheitaan lukuunottamatta ei juuri-
kaan ole koskettanut  haja-asutusalueita muuten kuin raaka-aineen 
tuottajana  ja lisäansioiden tarjoajana maatalousväestölle.  Niinikään 
alueellisen  ja  kunnallisen teollistamispolitiikan vaikutukset ovat jää-
neet vähäisiksi. Vaikka  haja-asutusalueiden  toiminnallinen rakenne 

 on  muuttunut siten, että siellä asuvista pääosa saa toimeentulonsa 
muista kuin alkutuotantoelinkeinoista, niin  se  ei merkitse, että heidän 
työpaikkansa olisi  haja-asutusalueella. 

•  1970-luvulla voimistunut yhteiskunnan palveluvaltaistuminen  on  vah-
vistanut hierarkkisen yhdyskuntajärjestelmän kehittymistä, minkä vai-
kutukset ovat ulottuneet aina paikalliseen eli kunnalliseen hallinto- 
tasoon saakka. Varsinkin maalaiskuntien työpaikkarakenne  on  hyvin-
vointipalveluverkon kehittämisen seurauksena muuttunut palveluval-
taiseksi. 

Palvelutyöpaikkakehityksen  hidastuminen  ja  erityisesti tämän vuosikymme-
nen alussa koettu taantuma merkitsevät, että myös palvelusektori  on  aloit-
tamassa omaa rakenteellista  ja  alueellista sopeutumiskehitystään, mikä voi 
tarkoittaa ainoastaan sitä, että perustoiminnoistakin  vain  osa  jää  pienille 
paikkakunnille samalla kun huomattava  osa  niistä siirtyy suurempiin kes-
kuksiln. Palvelujen tarjontaverkko harvenee  ja  toiminnat keskittyvät muuta-
miin suuriin keskuksiin. Erityisesti tämä koskee asiantuntija-  ja tietopalvelu-
jen  kehitystä  ja  alueellista järjestäytymistä. 
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Tämän päivän aluerakenteen muutokset näkyvät suurten keskusten kasvu- 
paineiden purkautumisena niiden lähialueille  ja  toisaalta tiettyjen toimintojen 
keskittymisenä sekä työvoiman  ja  asutuksen hakeutumisena näiden lähei-
syyteen  tai  suurimpia keskuksia yhdistävien väylien tuntumaan. 

Toisaalta maaseudun  ja haja-asutusalueiden  tehtävä elintarvikehuollon  tur-
vaajana ja  teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden tuottajana  on  vähitellen 
kääntymässä virkistys-  ja  vapaa-ajanpalvelujen tuottajaksi. Tällöin maaseu-
tua arvostetaan maisemallisten tekijöiden vuoksi  tai harrastusympäristönä 
toiminnoille,  jotka vaativat runsaasti tilaa,  tai  sitä arvostetaan elinympäris-
tönä, joka tarjoaa vastapainoa kaupunkiympäristölle  ja urbaaniselle  elämän-
muodolle. Näiden tekijöiden vaikutusten voidaan odottaa jatkossa näkyvän 
yhä selvemmin varsinkin suurten keskusten Lähellä sijaitsevilla  haja- 
asutusalueilla.  

7.2.2 Liikkumiskäyttäytymiseen  vaikuttavat seikat  ja  liikkumi-
sessa tapahtuvat muutokset 

Useilla tahoilla  on  tuotu huoli  haja-asutusalueiden  autioitumisesta  ja  siellä 
asuvien ihmisten ikärakenteen vanhenemisesta. Työpaikkojen vähäisyys 

 haja-asutusalueilla  on  käynnistämässä uutta rajua muuttoaaltoa kohti kas-
vavia kaupunkikeskuksia. Tätä taustaa vasten voisi kuvitella  haja-asutus-
alueiden kokonaisliikkumismäärän vähenevän. Toisaalta uusien työpaikko-
jen keskittyminen kaupunkikeskuksiin lisää liikkumista,  sillä  kaikki eivät voi 
eivätkä halua muuttaa pois  haja-asutusalueelta.  Ongelmaksi tuleekin tule-
vina vuosina miten ikääntyvät ihmiset tavoittavat palvelut, jotka yleensä si-
jaitsevat kilometrien päässä kuntakeskuksessa. 

Kun ihmiset ikääntyvät heidän fyysiset mandollisuutensa käyttää henkilöau-
toa vähenevät.  He  tarvitsevat liikkumisessa toisten apua, jotta  he  voisivat 
suorittaa päivittäiset asioimisensa. Toisten apu voi tarkoittaa erilaisia kulje-
tuspalveluja, jotka hakevat asukkaan palvelujen luo  tai  sitten toisinpäin, jol-
loin palvelut tuodaan asukkaan luo.  

Haja-asutusalueilla asuvien liikkumistarvetta voidaan osaltaan myös vähen-
tää. Tähän antaa mandollisuuden erilaiset tieto-  ja tiedonsiirtotekniikan  so-
vellutukset, jotka helpottavat  ja  mandollistavat  mm. etätyön  tekemisen. Etä-
työ ei kuitenkaan sovi  kovin moninaisiin  tehtäviin, eikä  se  todennäköisesti 
kovinkaan paljon vähennä liikkumista. 

Liikkumistarvetta  voidaan vähentää tietysti myös siten, että  haja-asutusalu-
eilla asuvat muuttavat lähemmäksi kuntakeskustaa asumaan. Tämä vaihto-
ehto ei liene kuitenkaan  kovin  realistinen,  sillä haja-asutusalueilla asuvat 
iäkkäät ihmiset asuvat yleensä iäkkäissä asunnoissa, joilla ei ole juurikaan 
myyntiarvoa.  Täten  heillä ei ole mandollisuutta hankkia asuntoa lähempää 
kuntakeskusta, etenkin kun vuokra-asuntotilanne  on  erittäin vaikea ympäri 
Suomen. Toisaalta  jo  nykyisin  haja-asutusalueilla  on ränsistyviä,  hylättyjä 
asuntoja  jo  tarpeeksi. 
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Jou kkoliikenteen kehitysnäkymät  haja-asutusalueilla eivät näytä kovinkaan 
 valoisilta. Nykyinenkin  liikenne  on  hyvin pitkälle  ostoliikenteen  varassa. Jat-

kossa, niinkuin  talvenkin  1997  aikana  on  kuultu, valtion  rahoitusmandolli-
suudet  tukea  joukkoliikennettä  pienenevät.  

Haja-asutusalueiden  tieverkon  tiheyttä  voidaan pitää kyselystä saatujen 
vastausten perusteella ainakin  esimerkkikylissä  riittävänä.  Sen  sijaan nykyis-
ten väylien ylläpitoon tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

 Tie  onkin  postin  kannon ohella  haja-asutusalueiden  ainoita "palveluja"  ja 
 tämän palvelun tasosta kyläläiset haluavat pitää kiinni.  
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1. Kyselylomake  
2. Matkapäiväkirjalomake 



I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  
I 	2 3 	-  

I 	2 	3 

I 	2 	3 

Liitel 	 18) 

5.11.1996 	 ____________ 

Tielaitos  
Oulun yliopista/maanlieleefl laitos  
Thule-tnslituutti 
Suunnittelukolinio  Oy 

Tarvitsemme arvokasta apuanne! 

Olemme kaynnistäneet tutkimuksen, jossa selvitetään  haja-asutusalueen asukkaiden asuinpaikan Va-

lintaan  ja  likkumiseen  liittyviä asioita. Tutkimuksen  on  määrä valmistua kesäkuussa  1997.  Työn  199-

täaineiston  yksi keskeinen hankintatapa  on  tämä kyselytutkimus, johon toivomme  koko  taloutenne 
 apua. KyselytutkimuS toteutetaan  11  kylän alueella  koko  Suomessa samanaikaisesti. Tutkittavat kylät 

sijaitsevat seuraavien kuntien alueilla: Isokyrö. Muurame, Huittinen, Tyrnäsä. Hyvinkää. Vehkalahti. 
Mäntyharju, Kuopio.  Tampere. Kemijarvi  sekä llomantsi. 

Vaikka kysymyksiä  on  useita niihin vastaaminen  on  nopeaa 

Kysymykset  on  pyritty laatimaan niin, että niihin vastaaminen olisi mandollisimman helppoa  ja  nope-
aa. Mikäli Teistä kuitenkin tuntuu,  etta  kysymyksiin vastaaminen  on  vaikeaa, pyydämme Teidän una-

van  yhteyttä allaoleviin henkilöihin  tai  johonkin lähipiitinne henkilöön esim. kodinhoitajaan 

Kenelle lomakkeet  on Iãhetetty  ja  kuka täyttää kyselyn 

Kyselylomakkeel  on  lähetetty asuinkylänne kaikkiin talouksvn, Kysely jakautuu kahteen osaan: alku- 
osassa kysytään vastaajan laustatintoja sekä asuinpaikkanne valintaan liittyviä asioita, loppuosassa 
selvitetään  koko  taloutenne  liikkumisen määriä  ja  tapoja Jkuosan täyttää henkilö  olle  tämä kvselv 

 on  osoitettu. Enllisinä kopioina olevat matkapäiväkirjat pyydetään täyttämään kaikkien talou-
den  7-vuotta täyttäneiden jäsenien osalta KOSKIEN TIISTAINA  12.11.1996  TEHTYJÄ  MATKO- 

JAI (1  matkapaiväkir)aThenkilö).  Mielestämme kyselyn täyttäminen  koko  talouden yhteistyönä antaa 
parhaan tuloksen. Anlamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti  vain tutkimusaineistorva 

Täytetyn  lomakkeen tiedot pyydetään palauttamaan olseisensa kirjekuoressa 

Pyydämme Teitä lähettämään kaikki tytetyt vastauslomakkeel matkapäivakirjoineen (vaikka niihin ei 
olisi  tullut  yhtään matkaakaan) oheisessa palautuskuoressa  15 111996  mennessä  

1"  Kyselyyn vastanneiden talouksien kesken arvotaan kolme  500  mk:n arvoista  labia- 

KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE  JO  ETUKÄTEEN! 

Llsatietoja kyselysth  antaa: 

011ipekka  Huotari, Suunnittetukolmlo Oy,  puh.  08- 3216 227  

Jarkko Kauppinen, Oulun yliopiston maantieteen laitos,  puh.  08-5531 711 

onnktuiabd. Vaesinoelo,aqesieima Vaeoo,ek,sie,,kesks, 
 P1.7.00521 Hnio00, 

KYSELYLOMAKE 
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YMPYROIKAÄ VAUTSEMANNE  VAIHTOEHDON NUMERO  TAI  MERKITKAÄ  VAIHTOEH-
DON NUMERO  TAI  VASTAUS VIIVALLE, ELLEI KYSYMYKSEN YHTEYDESSÄ OLE AN-
NETTU MUITA OHJEITA.  

I. Auuinkylä: 
	 2. Vastaujan nakopaali: 

I. Mies 
2.  Nainen  

3. Vastaajan syntymavnosi  

4. Vastaajan siviilisääty:  

I 	Naimisissa 	4. Eronnui 
2,  Naimaton 	5.  Leski  
3. 	Avoliitosso 

S.  Montako henkilöä koulun talouteenne (samassa nsoitteessa asuvien määrät vastaaja mukaan lakien? 

- henkilön. joista  allo  15 -vuotiaita 	henkilöä  ja  65 vuono tavrtineiti 	hnnkiljtä 

6. Montakn  vaatia olette asunut nykyisessä asuinkylässäooe? 	 vuona  

7.  Mikäli olette muuttanut nykyiseen asniopaikkaannr jostain muualta, montako hentulnä 
mukanaone tuolloin muutti? 	honkiloa  

8.  Millä  toimialatla työskentelette? Merkitkää teimiataa  vastaava numero vi,voitte. Naimisissa  tai 

avoliitosoa asnvan  osalta inerkitääa myös puolisen tidok 

Vastaajan toimiala 	 I.  Maa-  ja  metsätalous  tai  mun  alkutuotanto  
Puolisen toimiala 	 2.  Rakennus-  tai teollisuuutoiminta 

3. Palveluala  
4. Ei mukana työelämässä  

9. Merkilkik  tämänhetkistä tointenknvaanne vastaava numero viivoille, 

Vastaajan toimenkasa 	 I.  Työnantaja 
Puolisen toimmkova 	 2. Maatalousyeittäjä  

3. Muu yksityisyrittäjä  
4. Johtavassa asemassa oleva  
5.  Ylempi toimihenkilö  
6. Alempi toimihenkilö  
7. Työntekijä  
8. Elakeläinen  
9. Opiskelija 
tO.  Jokin  moo,  mikä 	- 
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le. Merkitkää koalutustauae  vastaava auniern viivoille.  J05  Teillä  on  useita tulkintoja, merkitkäa suin 

korkeimman asteen tutkinto. 

Vastaajan kouluius 	 I.  Perus-  tai  kansakoulu 
Psolison koulolos 	 2.  Ammattikoulu  

3 	Ytioppilostatkinto 
4. Opistoasleen  tutkinto  
5. Korkeakoolatutkinto  
6. Jokin muu, mikä  

Il.  Arvioikaa  paljonko  koka  talauleane käritatlivinul akvista kaukemnitatnista  kuluu liikkamiaeen? 

(sisälläen  mm. tinja-aulolipal, taksimatkat.  henkilöauton yltäpidon (vakautukset. polltoaiocet. haoltoil ym.? 

13.  Tähän kysymykseen (kohdat  A ia  Bl  vastaavat  vain  ne talondet. jotka  enat  mnuttaneet  kylään  vii-

meoieu  kymmenen vaatien aikana lvooden  1985 jllkeenl. 

Verratkaa  nykyisiä nalvelnie. 	 r7säättrk6  nykyisessä asaiakyläsuänne' 
dolliunakulanne  edellisen asninpaildcaanne 	 riras-auvia nalvelaita enemmän  tai vI- 

vastaaviin  ympyritjatäflä  kunkin palvelun 	 hensmän kuin edellisessä asmnpaikas- 
kohdalle n,ielestinne oikea vaihtoehto, 	 sanoo, Ympyröikää oikea vaihtoehto.  i  

Jos  ette käytä  ko.  palvelna rastittakaa 

	

,] 	kyseinen kohta  

	

A)  iu0000w. ,,,,ii.u, psie,,p. 	0)  vaoe,u,,a,  kuu,,  o,uo: eamuju  n,  uSia  

isa pO.  

- Terveyspulvelot 	 I 2 	3 
Koko  talouden käytettävissä olevat tulot ovat noin ______________ markkaa kuukaudessa. - Smiontipolvelut 	 I 2 	3 

l.ijkkaenisonn  kulun  koko  talouden osalta keskimäärin_noin 	 markkaa kuukaudessa. _____________  - Pätvöhottopatvetut 	 I 2 	3  
- Viraslopalvelut 	 I 2 	3  
-  Pankki-ja  postipalselut 	I 2 	3 

12.  Tähän kysymykseen (A.B.0  a D -k.shdalj  vastaavat  vain  ne tatnndet iotka nvot  muuttaneet kylään - Päivittäistavaeakaappa 	I 2 	3  

viimeisen kymmenen  sanden  aikana (vnoden  1985 iälkeeal. Ympvröikää  kohdista Aja  B  oikeat - Erikoisliikkeiden  palvelut 	I 2 	3  

vaihtoehdot. - Ravintolapalselnt 	 I 2 	3  
- Kontatuspalnelat 	 I 2 	3 

A) Mautnonne  kylään tapahtui:  B)  Edellinen auninpaikitanne  oli:  - Kolttuanpalvelut 	 I 2 	3  
-  Kunnan tarjoamat kuljetus- 

I. 	Saman konoan alueelta  I. 	Kaupungin keskusta 	3. 	Maaseututaajoma  palvelut 	 I 
- Joukkolttkenpalve1nt  (lin- 

2 	3 

2. 	Jostain maalta kannasta  2. 	Kaaponkilähiö 	 4. 	Haja-asatasatne 
I ja-anto. jona)  2 	3 

C) J00  munttoonne  vaikutti jokin  eläauintilaatenssanne  tapahtunut muutos, ympyroikäl  alla  olevasta 

lintuata kynoinon  vaihtoehto.  

I. 	Opiuketan  aloittaminen 	 4. Peehekoon  kasva 	7. 	Eläkkeelle siirtyminen  

2. 	Työelämään siirtyminen 	 5.  Työttömyys 	 8. 	Leskeksijääminen 

3, 	Avioliitto/Avoliitto 	 6.  Avioero 	 9. 	Jokin mao, mikä'?_________  

D) Verratkaa  nykyistä asuinpaikkaanne edelliseen. Numeroikaa  alla  olevaa  toettelon plivoilk kalate, 

lärkainti  It 	tärkein.  2  =  toiseksi tärkein  

juan  tähän kylään? 

ja  3 	kolmanneksi tärkein) syytä siihen miksi muatitto 

- 	Työpaikka - 	Asamisväljyysja  oma rauha 

Lasten  kavvatusmandollisvudei -  -  Hyvä palvelutaso 
Mieleinnn  asunto - 	Sakalaisetja  ystävät 

- 	Halpa tontti - 	Hareastusmandotlisuudet 
Snarl  tontti -  - Laonnooläheisyys 
Eduttiset asuinkustannuksnt  - Puhdas ilma  ja  luonto 

- 	Kotitilan jatkaminen - 	Kotiseotnrakkaos  
Hyvät katkayhleydet - 	Vireä henkinen itmapiiri 

- 	Hyvä sijaieti -  Jokin  moo,  mikä  ________________ 
- Opiskelotuikka 

14. A) Nnmeroikaa  alla  olevan luettelon vasemman puoleisitle viivoilk halme torkeintI tekijää  (I 

 tärkein,  2 =  toiseksi tärkein  ja  3  kolmanneksi tärkein), miksi tällä hetkellä asutte nykyisessä 
auoiapsikausanuo  

B)  Mikäli olette  aikeisua  muuttaa lähimmän viiden vuoden aikana pois kylästä, mitkä tekijät wtdn  
ss  anainnaikonsane  tuntuvat tärkeimmiltä syilti munttoOune. Nnmeroikaa  alla  nlevan  luettelon 
oikean  ponkinilk viivoille jjolanejäjjjujnlä trkijãä  (I  =  tarkoin.  2 	toiseksi tärkein  ja  3 v  kolman- 

neksi tärkein).  
A) 	Syyt asua 	B) 	Syyt mandolliseen 

kylässä 	 muuttumiseen 
Työpaikka 
Opiskelupaikka 
Mieteinen  asunto 
Elämäntitanteeseen  sopiva asunto -  
Halpa tontti - 	 -  
Saari  tontti 
Edulliset asoinkustannukscl - 	 - 
Kotititanjatkaminen -  
Hyvät kulkuyhteydct 
t'tyvä  sijainti -  
Hyvä palvelutaso - 	 - 
Perhvaviat  
lasten  kasvatusmandollisaudet - 	 -  
lasten  hoitepaikka -  
lusten  konts  luettelo iatkoo 



KYSELYLOMAKE 	 .:  

A) 	Syyt  usnu 	B) 	Syyt  mandollrneen  
kylässä 	 maattamiscen 

Sukulaisetja  ystävät  - -  

Harrastukset  
Asuinympärisnöja  oma raaka  - - 

Kotiseuturakkaas  
Puhdas ilma  ja  laoitto -  

Luonnonläheisyys  - 	 -  

Vireä henkinen ilmapiiri  - -  

Ison paikan  vetovoimu/lähettyys -  

Jokin maa, mikä?________________________  

C) Jos  olette  aikeisna  vaihtaa  asuinpaikkas  lähimmän viiden  vaaden  aikana,  lodennäköj,jn  maat.  
tokohtoenne  etisk  

I. 	Uusi osoite nykyisessä kylässä  5. 	Toisen kunnan keskus  
2. 	Jokin maa kylä omassa kunnassa  6. 	Kanpunkilähiö 
3. 	Toisen kunnan  huja-asutuualue  7. 	Kaupankikeskas 
4. 	Oman asuinkunnan  keskus  8. 	Muu, mikä  

IS.  Arviolkas  jokaista seuraavaa  asainympäristönna ominaiountna nsteikall.  erittäin huono  -  erittäin 
hyvä.  Yinpyroikfi nameronsteiknita kuvuavin  vaihtoehto.  

rvna.v 	nnikr 	,kC5 vIkO 	£,uu,r  

.Palvelujen sijainti suhteessa  asuntoonne 	I 	2 	3 4 	5  
- Yhteydetnyö-  tai opiskelupaika)lenne 	 I 	2 	3 4 	5  
-  Yhteyden lähimpään  iuompaan  kaupunkiin 	I 	2 	3 4 	5  
- Pyörätieyhtes'det  oman kunnan keskustaan 	I 	2 	3 4 	5  
- Pytträteiden  kunto  (jos  on  erillisiä pyöräteitä) 	I 	2 	3 4 	5  
-  Maanteiden kunto 	 I 	2 	3 4 	5  
-  Kunnan  tatjoamat kuljetnspalvelst 	 I 	2 	3 4 	5  
- ioukkoliikenttepalvelut (linja_auto, junal 	I 	2 	3 4 	5 

16.  Vustatkaa nenraunjin kysymyhaiin rautittamaHu  joko  kyllä-  tai  ei  -vaihtonhtL 

KIiLA  I  
-  Ovatko  asamiskustannukset  mielestänne  kylässänne  liian 

korkeat  vet'eattnna kuntakeskukseen? - 

-  Onko  liikkumiseenne käyttämänne rohamäärä  liian korkea 
verrattuna,  jos  asuisitte kuntakeskaksessa'? - 

-  Otetaanko  kuosassanne  riittävästi huomioon  kylänne  
kehittämiseen liittyviä asioita?  - - 

- Asutteko  mieluummin  haja-asutusalueella kuin taajamassa?  - 

- Kulunko tuloistanne  mielestänne liian suuri  osa  liikkumiseen? 	- -  

I?.  Kuinka maata henkilöä  talnadestastnr  on  muuttanut kylän ulkopuolelle viimeisen kymmenen 
vuoden aikana  ja  moniko heistä  on halnkay mnnttnmuuo  takaisin kylälle? 

Pois  muutnaneita 	henkilöä 
Halukkaita palaamaan kylään 	henkilöä  
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22.  Mitä seuraavista  kutkunensutstu  teidän  talondesaunne  tin  kävlössI' Meskjekää lakamäärat viivuilir. 

polkupyörta  lp) 	 6  huonoa-autoja 	 kpl  
2 mopoja kpl 	 7 teaktoreita 	 kpl 
3 moonoripyöriä kpl 	 8 moottoriktlkkoja 	 kpl 
4 henkiltraatoja kpl 	 9 (pyöeä)potkt.kelkka? 	kpl 
S pakettiautoju kpl 	 lO  jokin maa, mikä? 	 kpl 

23.Munellako talnudessauue asuvalta  ou  ujokortli? 	henkilöllä  

24.Paljnnko  kullakin  tutoatenne käyt6ssä  olevalla omalla  he.kitönatullu aietaan  keskimäärin  yandoma'  
Paljonko näistä moista  nfl  työhön  sisältys'ijjvli  niistä maksetaan  kitnmelrikurvaus)" 

ik5gQJ.:  Yhteensä  ____________ kilometriä/vuosi,  josta työhön sisältyviä  ajoja  on _____________ km/vuosi  
deg:  Yhteensä  ____________ kilometriä/vuosi,  josta työhön  sitältyviä njoja  on _____________ km/vuosi 
Asätt.i:  Yhteensä  ___________ kilometriäivunsi,  josta työhön sisältyviä  ajoja  on ___________ km/vuosi 
.AuioA: Yltteettsä ___________ kilomettiä/vuosi,  josta työhön  tisältyviä ujoja  on ____________ km/toot)  

25.  Kuinka saari oli  tvömatkavähennykvenne snurtiun  vuoden  1995 yrrotnksensa?  Mikä oli  ev-
.natkaviheanyksen  hyväksymisen keskeinen peruste? 

Vuoden  995 volmisnuneessavemtuksnsa verstnsian  hyväksymä  tvömatkavähennys omavas. 
 lana ylheatämisest iälkeen  oli  ____________  markkaa.  

Veenttajon  hyväksymän vähennyksen  keskrinen pernsle uS (ympyröiköä  vaihtoehto) 
 Joukkolökeotevo inja-auto.  juna)  käytto  

2. Omoo  auton  kävISi  
3. Jokinmuu.mikä?  

26.  Onko Teillä  mikrntintoknneimodeemi  kotona  käyteltävisuänne?  

I 	eioln 
2 	pelkkä  mikrotivtokone  
3 mikrotirtokoneja modeemi  

Kuinka pitkä matka  (kilotnetreis  'i  oaninpaikastunne  on 

27. vastuajan  työpaikalle? 	 __________  kilometriä  
28.  puolison  työpaikallv' 	 _________  kilometriä  
29. Ii impään päivtttäistanurakaoppaan" 	 _________  kilometriä  
30. lähtmpäön ostoskeskuksovn tai  hyvin  varusivl.  

tuon kauppaan?  kilometriä  _________  
31. lähimpään  myytnäläauton pysihdyspaikkaan' 	_________  kilometriä  (vastatkaa  vain  jos kas. 

thtte myymäläautoa)  
32. lähimpään  )asiamies)postiin? kilometriä  _________  
33. lähimpään  paokkiio? kilometriä  _________  
34. lähimpään peruskoulun  alo-asteeseen'  kilometriä  _________  
35. lähimpään  kitjastoon? kilometriä  ________  
36. lähimpään  apteekkiin? kilometriä  _________  
37. kuntanne  terveyskeskukseen?  kilometriä  _________  
38. kouluunne/npiskelapaikkaanno'  kilometriä  
39. kunnan keskustaan? kilometriä  
40. kunnan  vitastoon?  kilometriä  
dl. 	ltnja-aulon pysähtymispaikalle?  kilometriä  
42. 	lähimmälle  ruutatieasemalle' 	 - kilometriä  
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lO.  A.) Merkitkää nearaavaa  luettelon vasemman  paoleinille viivoilte kutme (Iyärkein.  2 -toiseksi tärkein 
 ja  3 kolmannekst  tärkein) asiaa,  jniden  kehittämiseen  ju  rohoittamineon  tulisi omassa  kylässäane 

 kiinnittää ensisijaisesti huomiota.  

B.) Valilkna  samasta  laellelonla,,kjtltti  asiaa, joiden  rakniltnusisesta  ja  kehiltämisesli ulisitoe 
 ensimmäisenä valmis tinkimään omassa  kyläsuäaite. Merkitkil oikesnpnoleisitle viinsille  ou

-merolla  I  kohde,  jota  rahoittaisitte  vähiten. numerolla  2  kohde,  jota  rohoittaisitte  toiseksi väki.  
ten  sekä  numeroIta  3  kohde,  jota  rahoittaisioe kolmaoneksi  vähiten.  

A) Kehittämis' 	B) Tinkimis.  
kohteet 	 kohteet  

-  Maanteiden kunnon  yllápito 	 - 
-  Maanteiden  lisärakentaminen  

Pyöräteiden kunnon ylläpito 	 -  
Pyöräteiden  lisärskentatninen 	 -  
Julkiset  Ilikennepalvelut (joukkoliikenoe. koulnkyydit) 	 - 
Maaoteiden talvikunnossupito  (lumen  uutuus. 
liukkauden torjunta)  
Pyörsteiden taloiku000ssapiso 

- Liikenneturvallisuus 
-  Liikenteen  ympäristöhaittojeo  vähentäminen 	 - 
Tienoursiympäristöjen muisemointi 	 -  
Jokin muu  osa-alue, mikä  ______________  

20.  Mikäli  tienkäyttäjittä  joudutaan perimään erityisiä maksuja  tirhaokkeideu  toteuttamiseksi  lai lii. 
kenneolujen kehittämiuekui  ja  ylläpitämiseksi.  nils  mitä pidätte seuraavista  vaihtovhdojsta ourhaim-
pamai Yn.pyeöikiä yhui  vaihtoehto.  

I  Yleistä  vootuisia aatonkäyttöstaksuu  
2 Korotettno  polttoaineen hintaa  
3  Jonkinlaista  tiekohtuista  maksaa  (lietultia)  
4  Jotain muuta tapaa. Mitä________  

21,  Mitkä seikat tämän  hetkinessä elämäntilanteessaane tuntuvut merliillävimmiltä seikoittu. iotk.a  voi-
sivat  itakottua  teidät  tihilalevaisuude,sa  muuttamaan  taaipmaan. Numernikun  otto olevan luettelon 

 virvoiltvjsOim  tärkeintä tekijää.)  I =  tärkein.  2 -  toiseksi  tärkninja  3 - kolmannekvi  tärkein)  

Asumiskustannusteo  nousu liian korkeiksi nykyisessä  asuinpaikassa 
- Pulve)uiden kallistsm  inns  nykyisessä  asoinpaikassa 
-  Palveluiden  saatavuaden  heikkeneminen 

 - Kulkuyhteyksien  tason heikkeneminen 
 Otnan  tulotason  heikketteminen 

- Kasvanot rahantarve 
-  Työttömyys  
-  Ei selviä päivittäisistä askareista yksin  
-  Muutos  peehesuhteissu, esim  avioliitto, yksin jääminen  
-  Eläkkeelle siirtyminen  
-  Työ  taajamossa 
-  Opiskelu  
-  Tarve laajempaan  elinpiiriin 
- Yksityisautnilun  kustannusten merkittävä nousu 

 - Työmutkojen verovähennysoikeuden  poistaminen  
- 30km  muu tekijä, mikä?  ____________________________________________ 
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Kuinka usein  talonleenne  ostetaan  päivittäistnvarot/elintarvikkeet srurauvintu kohteistu?  

43) myymäläsutosta -  kertaa viikossa  
44) kyläkaupasta keinoa viikossa  
45) kunnan  taujamasta - kustaa  viikossa  
46) automaeketistu -  hettan  viikossa  
47) muualta, mistä  

_______________  kertaa viikossa  
_______________ kustaa  viikossa  

45.  Mikäli  halnalte kaIken jalkinia hikennevihiaeilI  (linja-auto, jean)  hyeikaihäyttlea.  onko  asnatnnae  
läheltä päivittäin  

I 	vShemmän  koin  yksi vuoro päivässä 	 4 	11-20 suOraa 
2 	l'Svaoeoa 5 	yli2Ovaoroa 
3 	6- lO vuorva 6 en  osaa sanoa 

Onko työ-  lat  npiskelnmatkujenne kulkatavassa  tapahtunut  ninmtakuia  viimeisen viiden vuoden aikana?  
Ytstpyröikää  oikea vaihtoehto.  

vs lisään. 	on vähen- 	ei ole muut. 	ev  kãytä  kulku'  
tynyt 	 lynyn 	 tunsI 	 tapaa ollenkaan  

49. henkilöaolov  käyttö  I 	 2 	 3 
50. junan  kävtto  I 	 2 	 3 	 4  

SI.  ltnla.aalon kayttö  I 	 2 	 3 	 4 
52.  polkupyörän käyttö  I 	 2 	 3  

Halutesnaune  voitte kirjata  seursaville riveillr asuinvmpäristöönne  ja  liikkumiseen liittyviä  hy- 
slöja  huonoja puolia. 

Hyvät  nuolrt  

Huonot puolet, 

Voitte antaa vapaata palautetta kyselyn  laalijislic erillisellä paperilla 



Lute 2 	 MATKAPAIVÄXIRJA  

(TALOUDEN KAIKKIEN  7-VUOTFA TÄmÄNEi 
MATKAPAIVÄKIRJAN TÄYTIÖ  I DEN  JÄSENTEN OSALTA TÄYTETÄÄN OMA  

I  ERILLINEN MATKAPAIVÄKIRJA, JOLLA SEL-

VITETÄÄN TIISTAIN  12.11.1996  LIIKKUMISTA) 

Matkapäiväkirjan  avulla kerätään tietoa taloudessa asuvien,  7-vuotta täyttäneiden, liikkumi-
sesta yhden päivän osalla 

Matkapäiväkirjan  avulla kerätään tietoja yhden vuorokauden aikana tehdyistä matkoista sekä tekijois

-tå,  jotka vaikuttavat liikkumiseen. Teidän niatkojanne koskeva tutkimuspaiva  on  TIISTAI  12.11.1996. 

 Mikäli jostain syystä ette saaneet kyselylomaketta kyseiseen päivään mennessä, voitte kirjata tiedot 

koskien keskiviikkoa  13.11. tai torstaita 14.11. Tutkimusvuorokausi  alkaa aamulla  klo  4.00  ja  päättyy 

seuraavana aamuna  klo  4.00  Toivomme teidän merkitsevän tiedot tämän vuorokauden mat-
koista seuraavan aukeaman lomakkeelte, vaikka vuorokausl omasta mielestänne olisikin poikkeuk-

sellinen, esim, että  Te  ette tehnyt yhtään matkaa. Taloutenne kaikkia muita  7-vuotta täyttäneitä 
jäseniä/heitä koskevat tiedot pyydetään täyttämään kukin oheisille erillisille lomakkeille. 

LUKEKAA  ENSIN  HUOLELLISESTI TÄYrTÖOHJEET  TÄMÄN LOMAKKEEN  TAKASIVULTA. 

Mikä  ou  pääasiallinen lualkutananne lyö-  tai opinkelneaatkeillanae  eri voodenaikoina? Merkitkää ohut-
sesta Iuettelosta vaihtoehdon numero kakiujep vuodenaikoien osalta.  

I 	kavely 6 	matkustajano  toisen talouden 
kevSallö  2 	polkupvörO honkilöautnssa  
kesällä  -  3 	mopo  tai m0000ripyera 7 	mutkustajaoo taksiosa  

syksyllä -  4 	kuljettajasia hen- t 	linja-noto 

talvella kilöautosoa  jona - -  I 	matkustajaoa  omaan  ta.  lo  jokin mao, mitä  
button  kuuluvansa  hen- _________________ 
kibnautoosa  It mote  laissa mIka opiskelu  

S.  Mikäli ette  Isäveln lai  käytä polktapyörää työ-. asiointi- ym. matkoiöns mitkä  enat keskeinimmät 	t  
niiden  kiyttisnitlömvvtoen?  

tarvitsen henkilöautoa työssäni 
tarvitsen aotoa. koska  vinn  puolison töihin  tai  lapset kooluon/Itoitoos 

matka  on  liian pitkä ( kuinka monta kilometriä? _____________ kilometriä) 
turvallinen yhteys poattoo 
terveydetliset  syyt 
jokin mao syy. mika? _____________________________________  

6.  Miksi ette mandollisesti käytä jonkkoliikenneltä? 

 I  tarvitsen henkilöautoa työssmni  
2 tinja.uaton/linjataknin  käyttö ei ole mandollinen työmatkallani  

3  linja-auton/linjataksin käyttö  on  liian kallista  
4 linjaaota on  liian hidas  
5  sopivat reitit puuttuvat  
6 ca  pääse perille vaihtamattu linja-autoa  

7  käytössä oleva katasbo  on varustukseltaan  heikko  

8  linja-autoon nonseminen  ja  sieltä poistaminen  on  vaikeaa  

9  linja-autonreitcinaäja ajkataabaista  on  vaikea saada tietoa 
tO aikataalat eivöt sovellu minutle  

tt  linja-auto  ei ole riittävää täsmätlincn  

t2 en  halua  
13 joluinmuosyy.mikö?  

TAYTrOOHJEET  

Matkalla tarkoitetaan tasoa kyveiysnä  kodin  (asuinpaikan), työpaikan sekä koulu4opiskelopaikon  0511,15 
Ilikkomintd  ali kynniynnä  en oietettuu.  etta lllkkamlnnn  alkaa edella nnitotylntä kohtelsta  a  päättyy niihin. Muihin 
kohteisiin tohdyt matkat mnnkltain polkknanslskohtelknl. daiiinov askeaman taulukon onslmmöilli  smitta  on 

 esimerkki  matkan merkitsomisevti. 

Kysymynkohtalsba  001000  

Kysymys  t2  ja  23  
Lähtö(/paate)yaikaltsi  voidaan valoa ua,hloehto  4  sellaisissa potivkeustapauksissa esnnenkiks:,  end  henkilö  on yOpystyt 

 hotellissa  jo nvsimnnäinen matta  alkaa  60115.  Taitoa lihtöpaikka kojataan  ville oanaiulle  paikalle. 
Kynymyttoet  13-14 
Jos kiylitte  samalla matkalla usvainolaa kulkumual,netti. mnrlvlkäj paäasiallinnksi kutvulaoaksi kyvynnyti500ti  14 no 
kulkutapa.  jolla koljitte piSinnrnan osan matkasta. 
KysynnnyS  75  
Mmkiiäån  mattan  aikana yhtäaikaa autossa ylleidnn henk,löv3nn ouor,n kokunaismidno. 
Kysymys  16 
Mertölään lukunlaära  sing hetlieitä  kun  matkan  aikana  oj  eniten mattuotaiia. 
Kysymys  17.18 
Merkitaön poikkeamiskohteet sima iötlestyksessä mona  matkan  aikana  m kayty. Saotoia kohdenunneroita  000114  
usearnpiakmn  saman  matkan  akava. Puikkeamiskohteiden yttteislukuenaänan voitte laskea kysymyksen  tt koltitalln. 

-  Jos te/te tussimu5pämoänä maSt/Ia  enemmän kuin taulukkoon ,nuhluu. rnnnkitkii Sedot mattoisla eniliueiln papenille. 
 'Jos tyonnn  liittyy kulietuStottnintaan (esim. taksiauloiliial, täyttäkaa matkalaulokkoon  vain  muut kuin työhön llittyoöt 

matkat (kuitenkin matkat kotoa 000kolle tms.). 

EsimorkkI leanakkeen taytootte 

Esinretlukihenkilt.  jonka  kok  on Aavanlle 458:ssa ia tyr/taikka  toiselta puolella kantaa P:Stä1är000be 320:sua.  On  tehnyt 
tutltimvspaivän assana souraaaan kuvan mukaiset matkat: 

MATKA  t  kotoa toivin 	 von 	 5.  mo.. 	 ont. 
a.mtsu  

MATKA  4  kotoa koVin 	 a. 	- 

Matkataulakon täytte 1elo55 esbmeehidna nain msslmmalnen  matka) 	Kohta: Vastaan: 

EsmmerkkmhenkilO  on lattlenyt  töihin kellO  7:30 
	

11 	7:30 
kotoaav 
	 12 	10501: 

omalla heviolöautotlaan. 	 1310 14 4.kslitttaiuvu nnnlvlöautosoa 
Mukanaan oman talouden  naked nsintesltlnihenlolön  lisäksi kaksi henkilöä onko 15 	5  (Omasta talou/esta  3,  muualta  2) 
kaksi to/ten talosden henkilöä. 	 16 	2 
joita vantaan heidän asannollaan. 	 17 	1 -muu kuin oma asunto  
Esimerkttihenkiiö  on  kaksi lastaan kouluun  lovat erI  kouluissa) 

	
17 	4-samaan talouteen kaolm0000 koolopaillt  
17 	4-samaan talouteen ktouiunan knoboyaik  

sekä vaimon tykyamkalle. 	 17 	2..samaan  talouteen kuuiovan työpaildta  
Toisen talouden henkilöt  anat  töissä animenkkikeoltilön kanssa samassa 

	17 	m  merkitä mitään, nilla työpaikka  on  
työyaikassa. 	 matkan päitepaikka  
Po,kkeomisholntmta  matkalla  ok  yhteensä  4 

	 it 	4 
Kyseessä  05  pääasiassa töihin menomatka 

	
19 	1 -työmatka  

Aikaa matkaan meni ilman kovteissa pysihtymmstä  25 m,n la 
	

20 	25mm 
matkaa  01: t 1 km, 	 2t 	5-9-12km 
Matkan  kohde  ni: tomsnlia  puolella Omaa kuntoa silaitsevu 

	
22 	3-muu  aloe  omansa kunnassa  

työpaikka 
	

23 	2.työpaitka 

Tiutkimunta koskenlln tledantelaihin  Vantaa Otllpekka Huotarl, Suunnittelukntmlo Oy,  p. 88-3216 227 

MATKAPAIVAKIRJA: 

HUOM 1  LUKEKAA TÄYTTÖOHJEET KAANTÖPUOLELTA ENNEN TAYT1ÄMISTA! 

painaenem 
 leaaataaailadansstal  

t  Tiistai  12 11.t996  
2 Kesiusrikko t3.t 1.1996 
3 Torsta t4  tt  1996 

eansaate,  

5. lima: 	auusm  

5. Sukapaalil 
P0601mev 

2 Tyntolnonen 

to. Omlstatteko 
a)okortln' - 

Kyllä 
200 

ii. 
Mikä oli  
matkan 
151516- 
aIka?  

KIsloissakaa 
koilosalku 
kuekin 
n,atkae 

12  •)  
Mika  oli 
mattan 

palkka  

I kattlasolo' 
paikka 

 2s1iöpalkka 
3 kaoko-lopls- 

kelapalkka 
4 mou. mittS? 
________ 

93. MIti  kaikkia kutkutapoia 
lotty)  koko täkde  mat-  
kaan? ) 

14 M  ta 	I paaas I  
k 1k  tapa 	) 

lVSibkSit000l  
5  käoel/ 
2pnlkupyura 
3  mopo taI muonontpyurö 
4 kullenaytsta keekllöautossa 
S matkossalasa  oman talouden 

 henkli000lossa 
S masliusujana tuluno uloudno 

honkOöautnssa 
7 etaskastajaoa  suluissa 
0 lltsja.00to 
Sona  
n ttaimtoskmaatalsuskoee 

Henkilöaaton  
kuljettaja: 

IV.  Montako kenkilöa 
autossa sI  I 

 nnakaaisl ko 	) 
16.  Kuinka monta 

h 	It.......... , 	- 
oli lQiSOetl.tön 
)gslt000,kuula- 

 via?  ) 

17. MIhin kohteIsiin poikkesltte tahtö-' Ia oääteoalkan 

lisäksi  matkunne aikana? Kirjatkaa kaikki kohteet 
polkkeamtslasjestyksessa. )  

kun 
tu ootkouio 	

pata t0lta 	sos  
pamoa los000e tvona aimO 	 3m 	pal alueIsta leamsirl 

nankiloo iyopalkua 	 ss tsiva n,rovo1nns  
4  samaan sainolnon kuuluvan 	ss pam000soisopaikku  

p.mannlasannn  koulu-/onls'tst.t-.ayssnsimus,muakusl. 
tm.iopaloua 	 anassa  ui saisnula 

o tol,.00 taloosnoo kmsutuoan 	 7  apt.005i 
hnnkilOn koulu.ioplsktlupalkua 	ne raoia.tueatema. llnl.-auto- 

S  usstan  kylan palulstamstasvikauaup' 	alansa  oss,  
pal-kiosk 	 iu oirklstys- tai kuittom,rlkOsdo 

7  muu on,an  Suntan paioitsamnta. 	 20  umaila. tai kuntoilutiu  
oassuavrpal.kiosk: 	 or rayymaivaolo 

a aotoe,amk.t 	 00  niniasto  
5  muu navlitOskaupnataslkolslllnn 	at Stlstostuuaso 
rO naomntula  suun sai votnlll 	24 esuo,mikat 

io.  
Mikä oli 
matkan  

öä'tsal  
11n00,  
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