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TJIVISTELMA 

Tielaitos  selvitti yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kyselytutkimuksella polt-
toaineen hinnannousun vaikutuksia henkilöauton käyttöön  ja  mandollista 
siirtymistä hinnannousun takia joukkoliikenteeseen  tai  kevyeen liikentee-
seen. Haastattelut tehtiin syys-lokakuussa,  ja  ne koskivat ajanjaksoa maalis-
elokuu  2000.  

Viimeaikaisen polttoaineen hinnannousuri takia lähes puolet autoilijoista vä-
hensi ainakin jossain määrin henkilöauton käyttöä. Eniten käyttö väheni va-
paa-ajan viettoon  ja asiointiin liittyvillä lyhyehköillä  matkoilla. Kymmenesosa 
automatkaajista ilmoitti siirtyneensä joukkoliikenteen käyttöön joillakin mat-
koilla  ja  noin neljäsosa oli siirtynyt lyhyehköillä matkoilla kävelyyn  tai  pyöräi-
lyyn. Noin kolmasosa autoilijoista oli tehostanut autonkäyttöä yhdistämällä 
ajoja,  ja  15  prosenttia oli kokeillut kimppakyytiä. 

Joukkoliikenteeseen  siirtyivät erityisesti  alle  25-vuotiaat  ja  yli  55-vuotiaat, 
naiset hiukan miehiä enemmän, pienituloiset  ja  varsinkin pääkaupunkiseu-
tulaiset. Joukkoliikenteeseen siirryttiin siis siellä, missä siihen ovat hyvät 
mandillisuudet olemassa. Sinnikkäimpiä autoilijoita olivat  45  -  54  -vuotiaat. 

Kevyeen liikenteeseen siirtyivät nuoret, yksin asuvat, yksinhuoltajat  ja  pieni-
tuloiset sekä Väli-  ja  Pohjois-Suomessa asuvat. Ajoja yhdistelivät Länsi-  ja 

 Pohjois-Suomessa asuvat  ja  lapsiperheet. Kimppakyyti oli erityisesti  nuorten 
 suosiossa. 

Suurin  osa  niistä, jotka eivät viimeaikaisten polttoaineen  hinnan  korotusten 
takia olleet vähentäneet autonkäyttöään, arvelivat tekevänsä niin,  jos  bensii-
nin litrahinta nousisi  10  markkaan  ja dieselin  8 -10  markkaan. 

Yleisillä teillä polttoaineen hinnannousun vaikutus henkilöautoliikenteeseen 
näkyi tutkimusajankohtana liikenteen kasvun hidastumisena  ja pysähtymise

-nä  kesäkuukausina, jolloin polttoaineen hinta oli korkeimmillaan. Yleisillä 
teillä liikenne oli tuolloin  pari  kolme prosenttia pienempää kuin ilman poltto-
aineen hinnannousua. Vaikutukset taajamissa ovat kuitenkin suuremmat, 
koska eniten vähennettiin taajamissa ajettavia, lyhyehköjä  automatkoja.  

Ympäristön kannalta polttoaineen hinnannousun aiheuttamat muutokset 
autonkäytössä ovat myönteisiä, koska suurimmat autonkäytön vähentämiset 
tapahtuivat taajamissa, missä liikenteen ympäristöhaitat ovat suurimmillaan. 
Liikenteen päästöjä syntyy suhteellisesti eniten juuri lyhyillä automatkoilla. 
Liikenteen synnyttämät pienhiukkaset ovat taajamissa huomattava terveys-
riski. Koska sellainen autonkäyttö  on  vähentynyt, jonka aiheuttamat haitat 
ovat suurimmat, merkitsee tämä sitä, että polttoaineen kallistuminen  on  vai-
kuttanut myönteisesti liikenneympäristöön. 





ALKUSANAT 

Liikennepolttoaineiden  hinnat ovat nousseet selvästi vuoden  2000  aikana. 
Tässä raportissa  on  kyselytutkimuksella  selvitetty polttoaineen hinnannou

-sun  vaikutusta henkilöauton käyttöön. Hinnannousun vaikutuksia auton- 
käyttöön kysyttiin vuoden  2000  maalis-  elokuun väliseltä ajanjaksolta.  Koko 

 maan lisäksi tuloksia  on  tarkasteltu alueen, ikä-  ja tuloryhmän,  sukupuolen 
 ja perhetyypin  mukaan. 

Polttoaineen hintamuutosten vaikutuksilla autonkäyttöön  ja  näiden vaiku-
tusten tuntemisella  on  huomattavaa merkitystä liikenne-  ja infrastruktuuripo-
litiikan  suunnittelussa  ja  toteuttamisessa. Liikenteen hinnoittelu  on  tehokas 
liikennepoliittinen väline. 

Selvitys  on  tehty yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, joka toteutti haas-
tattelut kuluttajabarometri -tutkimuksen yhteydessä  ja  suoritti aineiston tieto-
konekäsittelyn. Polttoainekyselyn suunnitteluun  ja  toteutukseen ovat osal-
listuneet VTT  Juha Nurmela Tilastokeskuksesta, erikoistutkija  Nils  Halla 
Tiehallinnon  tie-  ja liikennetekniikka -yksiköstä ja  erikoistutkija Veijo Kokka-
rinen  tie-  ja liikennetekniikka -yksiköstä,  joka  on  kirjoittanut tutkimusraportin. 

Helsingissä joulukuussa  2000  

Tielaitos  
Tie-  ja liikennetekniikka 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Moottoriajoneuvojen polttoaineen  hinnan  muutosten vaikutuksia liikentee-
seen  ei tunneta  kovin  tarkasti. Hintamuutosten aikana autoliikenteen kehi-
tykseen vaikuttaa yleensä monia muitakin tekijöitä,  ja  polttoaineen osuutta 
ajokäyttäytymiseen  on  vaikeaa erottaa muista tekijöistä. Lisäksi polttoaineen 
hintavaihtelut saattavat olla suuriakin  ja  varsinkin raakaöljyn hintamuutokset 
ovat hyvinkin yllätyksellisiä  ja  vaihtelevat lähes päivittäin. Erityisesti kansain-
väliset kriisit heUuttavat raakaöljyn hintaa. 

Valtiovalta voi vaikuttaa polttoaineen hintaan veropolitiikallaan joko valtion- 
taloudellisten  tai  liikennepoliittisten tarkoitusperien mukaisesti. Valtaosa 
polttoaineiden hinnasta  on  veroja  ja  pitkällä aikavälillä polttoaineen  hinnan-
nousu onkin johtunut verojen korottamisesta. Vuoden  1999  alussa polttoai-
neen hinta oli huomattavan alhaalla raakaöljyn alhaisen  hinnan ja  huolto- 
asemien  kovan  kilpailun takia.  Sen  jälkeen raakaöljyn hinta  on  noussut noin 
kolminkertaiseksi,  ja  viime aikainen polttoaineen hinnannousu kolmasosalla 
onkin johtunut raakaöljyn  ja dollarin hinnan  kallistumisesta. Verojen osuus 
polttoaineen hinnasta  on  jopa pienentynyt. 

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty viime aikaisten moottoripoittoalneen  hin-
nannousun  vaikutuksia henkilöauton käyttöön  ja  mandollisia siirtymisiä jouk-
ko-  ja  kevyeen liikenteeseen. Polttoaineen hinnannousun vaikutuksia  on 

 selvitetty eri taustatekijöiden suhteen kuten kuijettajan ikä-  ja tuloryhmä,  su-
kupuoli, perhetyyppi  ja  alue. 
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2  POLTTOAINEEN HINTA  JA  AJOSUORITE  1975  -  2000 

2.1  Henkilöauton käyttöön vaikuttavia tekijöitä 

Polttoaineen  hinnan  ohella henkilöauton ajosuoritteeseen vaikuttaa monia 
muita tekijöitä. Pitkällä aikavälillä keskimääräinen ajosuorite  on  pienentynyt 
hiukan  mm.  siitä syystä, että aluksi henkilöautoja ovat hankkineet sellaiset 
henkilöt, joilla liikkumien tarve  on  ollut suuri  ja  myös ne, joilla siihen  on  ollut 
varaa. 

Nykyään hyvin erilaisilla kotitalouksilla  on auto  käytettävissään,  ja ajosuorit
-teen  kehitykseen vaikuttavat  mm.  väestön ikärakenteen muutos, eri perhe- 

tyyppien osuudet, tulojen kehitys, muuttoliike  ja moniautoistuminen.  

Nuoret  ja suurituloiset  ajavat enemmän kuin vanhemmat  ja pienempituloi
-set. Perhetyypeistä ajosuorite on  suurimmillaan lapsiperheissä  ja  pienimmil-

lään yhden henkilön kotitalouksissa. Maaseudulla ajetaan enemmän kuin 
kaupungeissa. 

Myös uusien autojen osuus autokannassa vaikuttaa keskimääräiseen ajo-
suoritteeseen. Uusilla ajetaan selvästi enemmän kuin vanhemmilla. Nyt  au-
tokannassa on  paljon vanhoja autoja, mikä osaltaan  on  pienentänyt keski-
määräistä ajosuoritetta. Edelleen joukkoliikenteen saatavuus vaikuttaa hen-
kilöauton käyttöön,  ja autonkäyttö  onkin pienimmillään hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien alueilla. 

Viime vuosina myös heikohko tulokehitys  ja  varsinkin tuloerojen kasvu ovat 
vaikuttaneet autonkäyttöön  ja  liikenteen kehitykseen. Kotitalouksien tuloke-
hitys  on  jäänyt selvästi BKT:n kehityksestä jälkeen,  ja  liikenteen kasvu onkin 
noudattanut BKT:n sijasta kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehi-
tystä. 

Vuonna  1998 suurimalla  osalla kotitalouksista käytettävissä olevat tulot oli-
vat vuoden  1990  tason alapuolella. Tuloerojen kasvu  on  vaikuttanut  mm. 

 uusien autojen hankintaan.  1990-luvulla Suomessa hankittiin uusia autoja 
vähiten autoistuneista maista.  

2.2  Polttoaineen  hinnan ja  ajosuoritteen  kehitys  1975  -  2000  

Henkilöauton keskimääräisen ajosuoritteen kehitysluvut ovat jonkin verran 
epätarkkoja  mm.  siitä syystä, että katuverkolta ei ole olemassa  kovin  hyviä 
tilastoja liikennesuoritteista. Suoritteiden tilastointia  on  myös muutettu  mm. 
katuverkon  pituuden inventointien yhteydessä. 

Henkilöauton ajosuorite reagoi yleensä melko jähmeästi polttoaineen  hinnan 
 muutoksiin.  Hinnan suuretkin  muutokset aiheuttavat  vain  vähäisiä muutoksia 

ajosuoritteeseen. Henkilöauton käytöstä ei juuri tingitty lamankaan aikana. 
 1990-luvun talouslaman aikana kotitalouksien lilkennemenot kokonaisuu-

dessaan pienenivät selvästi, mutta polttoainemenot pysyivät lähes ennal-
laan. 
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Vuosina  1975  -  2000 on  kuitenkin havaittavissa jossain määrin riippuvuutta 
hintamuutosten  ja ajosuoritteiden  välillä siten, että polttoaineen  hinnan 

 noustessa selvästi, keskimääräinen ajosuorite pienenee  (kuva  1).  

Vastaavasti polttoaineen  hinnan  muutokset näkyvät myös liikenteen kehityk-
sessä. Polttoaineen  hinnan  ollessa korkealla  1980 -luvun vaihteessa myös 
liikenteen kehitys oli hidasta, vaikka talouskasvu oli tuolloin nopeaa. Poltto-
aineen reaalihinta oli taas alhaalla  1980 -luvun loppupuolella, jolloin liiken-
teen kasvu oli nopeaa. Polttoaineen hinta oli matalalla myös  1990 -luvun 
alussa, mutta tällöin talouslama käänsi liikenteen kehityksen laskuun. 

• Ajosuorite --  Polttoaineen hinta  -  Liikenne 

Indeksi  (1975  =  100) 
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80 	 I 	I 	I 	 I 	I 	I 	 I 	 I 	I 	 I 
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Lähteet:  ÖKL, TIEL 	 TIEL - HtI  2000  

Kuva  1: Liikennesuoritteen, ajosuoritteen  ja  polttoaineen  hinnan  (92,95  okt. bensll-
ni)  kehitys  1975 - 2000. 

3  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Autonkäytön  muutoksia selvitettiin liittämällä Tilastokeskuksen kuluttajaba-
rometrikyselyn yhteyteen kysymyksiä, jotka koskivat polttoaineen  hinnan- 
nousun vaikutuksia henkilöauton käyttöön  ja  mandollisia siirtymisiä joukko- 
tai  kevyen liikenteen käyttöön kallistuneen autoilun takia. 

Tilastokeskuksen kuluttajabarometri  on  haastattelututkimus,  jonka avulla 
mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä  ja  oman kotitalouden taloudelli-
sesta kehityksestä  ja  aikomuksista tehdä suuria hankintoja, säästää  tai  ottaa 
lainaa. Lisäksi barometrillä selvitetään nykyaikaisten koneiden  ja  laitteiden 
yleisyyttä kotitalouksissa. Haastattelut tehdään puhelimitse,  ja  ne koskevat 

 1 5-74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin  ja  äidinkielen mukaan. 
Nykyään tietoja kerätään joka kuukausi. 

Polttoaineen hinnannousun vaikutuksia kysyttiin niiltä yli  17  -vuotiaille  hen
-kilöiltä,  jotka käyttivät ainakin jonkin verran henkilöautoa. Polttoainekustan

-nusten  maksamiseen osallistui  93  prosenttia vastaajista. Hyväksyttyjä 
haastatteluja oli  1 670.  Bruttokato  oli  530  eli  24  prosenttia. Autonkäytön li-
säksi kysyttiin kotitalouksien autonomistusta, työsuhdeautojen määrää  ja 
autoetua. 
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Autonkäyttäjiltä  kysyttiin, minkä tyyppisiin  ja pituisiin  matkoihin vähentäminen 
oli kohdistunut,  ja  olivatko henkilöt siirtyneet kyseisillä matkoilla joukko-  ja 

 kevyen liikenteen käyttöön  tai tehostaneet autonkäyttöä  yhdistämällä eri 
ajoja  tai  ryhtymällä kimppakyytiin. 

Autonkäytön  vähentämistä selvitettiin eri taustatekijöiden mukaan kuten 
henkilön sukupuoli, ikä, perhetyyppi, tulot  ja  alue. Koska otos ei ollut  kovin 

 suuri, joissakin vastaajaryhmissä saattaa olla liian vähän väkeä tilastollisten 
johtopäätösten tekemiseksi. Tästä syystä tulokset ovat osin suuntaa antavia. 

Henkilöitä, jotka eivät vielä olleet vähentäneet autonkäyttöään, tiedusteltiin 
kuinka paljon polttoaineen  hinnan  pitäisi maksaa, jotta  he  vähentäisivät ajo - 
jaan.  

4  TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Vuoden  1999  alusta lähtien moottoriajoneuvojen polttoaineen hinta  on  kai-
listunut noin kolmanneksella. Kyselyn tulosten mukaan lähes puolet autoili-
joista  (46 %)  ilmoitti polttoaineen hinnannousun takia vähentäneensä henki-
löauton käyttöä ainakin joillakin matkoilla maalis-lokakuussa  2000,  kymme-
nesosa siirtyi käyttämään joukkoliikennettä  ja  kolmasosa autoilijoista yhdisti 
ajojaan. 

Vuoden  1999  alussa bensiini  (95E)  maksoi hiukan yli viisi markkaa litralta  (5 
14). Tutkimusajankohtana maalis -  elokuussa  2000  kyseinen bensiini maksoi 
Oljy-  ja Kaasualan  keskusliiton keräämien tietojen mukaan seuraavasti (kuun 

 15.  päivä): 

-  maaliskuu  6 78 p/I 
-  huhtikuu  6 53 p/l 
-  toukokuu  6 89 p/l 
-  kesäkuu  7 35 p/l 
-  heinäkuu  7 04 p/I 
-  elokuu  6 88 p/l  

Elokuun jälkeen bensiinin hinta  on  pysytellyt suunnilleen ennallaan.  Sen  si-
jaan dieselöljyn hinta  on  jatkanut nousuaan myös,  ja  oli loppuvuodesta  2000 

 noin  50  prosenttia vuoden  1999  alun  tasoa kalliimpaa.  

4.1  Millaisiin matkoihin vähentäminen kohdistui  

Autonkäytön  vähentäminen kohdistui ensisijaisesti arkipäivän vapaa-ajan 
autoiluun sekä kauppa-  ja  muihin asiointimatkoihin. Näitä  matkoja  ilmoitti 
vähentäneensä noin kolmannes autoilijoista. Myös viikonlopun vapaa-ajan 
ajoja vähennettiin lähes yhtä paljon. 

Välttämättömimmäksi  henkilöauto osoittautui työmatkoilla, joita  vain 8  pro-
senttia ilmoitti vähentäneensä. Auton käyttö  loma-ajan matkoilla nähtiin 
myös tärkeäksi,  ja  vain  alle  20  prosenttia ilmoitti vähentäneensä niitä. Kuvis-
sa  2  ja  3 on  esitetty prosenttiluvut autonkäytön vähentämisestä erityyppisillä 
matkoilla kaikkien autoilijoiden osalta  ja  erikseen vähentäneiden osalta. 
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Vapaa-ajan matkat arkipäivinä 

Kauppa-  ym. asiointimatkat 

 Vapaa-ajan matkat viikonloppu 

 Loma-ajan matkat 

 Tyomatkat 

Vähenst jollakoi  matkalla  

0 	10 	20 	30 	40 	50  
Vähentäneiden  OSUUS 	TIEL - -  2000  

Kuva  2:  Autonkäyttöään vähentäneiden  osuus autoilijoista matkatyypin mukaan 
maalis-elokuussa  2000,  %).  

Yllä olevat prosenttiluvut tarkoittavat, että kyseinen prosenttiosuus autoili-
joista vähensi autonkäyttöään ainakin jossain määrin ao. matkalla. Enim-
mäkseen vähennys oli jonkin verran  tai  vähän", mutta myös paljon"  vä-
hentäneitä  oli eri matkoilla  20 - 35  prosenttia  (liitetaulukko  5. 1).  

Autonkäyttöä vähentäneiden  osalta kolmella neljäsosalla vähentäminen 
kohdistui arkipäivän vapaa-ajan matkoihin sekä kauppa-  ja  muihin asiointi-
matkoihin, kaksi kolmasosaa vähensi vapaa-ajan viikonlopun  matkoja ja  vii-
desosa työmatkoja. 

Vapaa-alan matkat  arlopärvinä 

 Kauppa-  ym. asiointimatkat 

 Vapaa-ajan matkat  vilkonloppu 

 Loma-alan matkat 

 Työmatkat  

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80  

Matkatyypin  osuus,  "k 	TIEL -  HO 2000  

Kuva  3:  Autonkäyttöään vähentäneiden  jakautuminen matkatyypin mukaan maa-
lis-elokuussa  2000,  %).  

Eniten autonkäytön vähentäminen kohdistui lyhyille matkoille. Autoilijoista 
noin  30  prosenttia vähensi autoilua  alle  3  kilometrin matkoilla  ja  noin neljäs-
osa  3 - 10  kilometrin matkoilla. Vähiten vähennettiin yli  50  kilometrin pituisia 

 matkoja,  joita  vain  vajaa  20  prosenttia ilmoitti vähentäneensä. 
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Matkan  pituus 	 -  

Alle  3 km 

3 -10km  

I 	I I 	I 	

I 
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Vähenthneiden  osuus,  % 	
TEL  -  Ht 2O  

Kuva  4: Autonkäytön  vähentämisen kohdistuminen eri pituisille matkoille maalis-
elokuussa  2000  (autoilijat, %). 

Koska lyhyitä  automatkoja  ajellaan yleensä taajamissa, autonkäytön vähen-
täminen kohdistui siten enimmäkseen myös taajamiin. Vaikka ajokertoja  va -

hennettiinkin  melko paljon, vaikutus ajosuoritteeseen ei ollut vastaavansuu
-ruinen,  koska pitkiä  matkoja  ei niinkään karsittu. Lyhyitä  automatkoja korvat- 

tim  osin joukko-  ja  kevyellä liikenteellä.  

4.2  Joukkollikenteeseen  siirtyminen 

Noin  10  prosenttia autonkäyttäjistä siirtyi polttoaineen kallistumisen takia 
ainakin joillakin matkoilla joukkollikenteen käyttöön. Joukkoliikenteen käyt-
töön siirryttiin niillä matkoilla, joilla autonkäyttöä vähennethin, eli siirtymä oli 
suurin arkipäivän vapaa-ajan viettoon  ja asiointiin liittyvillä  matkoilla. Näillä 
matkoilla  4  -  5  prosenttia autoilijoista siirtyi joukkoliikenteeseen. Kuvassa  5 
on  esitetty joukkoliikenteeseen siirtyneiden prosenttiosuudet erilaisilla mat-
koilla kaikkien autoilijoiden osalta  ja  kuvassa  6  autokäyttöä vähentäneiden 

 osalta. 

Vapaa-ajan matkat arkipäivina 

Kauppa- ym. asiointimatkat 

Vapaa-alan matkat vitkonloppu 

 Loma-ajan matkat 

Työmatkat 

Siirtyi jollakin matkaMa  
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Joukkoliikenteeseen  siirtyneet, 	TIEL  -Ht 2000  

Kuva  5: Joukkoliikenteeseen  siirtyneiden autoilijoiden osuus matkatyypin mukaan 
maalis-elokuussa  2000, %. 



	

Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttäön maalis-elokuussa  2000 	1 3  
TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Joukkoliikenteeseen  ei siirrytty aivan samassa määrin kuin autonkäyttöä vähen-
nettiin, joten joitakin  matkoja  jätettiin kalliin polttoaineen takia myös tekemättä. 
Työmatkoilla henkilöauton käytöstä ei juurikaan tingitty,  ja  vain  pari  prosenttia 
autoilijoista siirtyi joukkoilikenteeseen. 

Vapaa-ajan matkat arkipärvinä 

Kauppa- ym asio,ntimatkat 	 -il  

Vapaa-ajan matkat vjikonloppu 

 Loma-aian  matkat 

Työmatkat  
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Matkatyypin  osuus,  % 	TIEL - HIl  2000  

Kuva  6:  Joukkoliikenteeseen  siirtyneiden autoilijoiden jakautuminen  matkatyypin 
 mukaan  maalis-elokuussa  2000,  %. 

Joukkoliikenteeseen  siirtyivät erityisesti  alle  25  -vuotiaat  ja  yli  55-vuotiaat, 
naiset hiukan miehiä enemmän, pienituloiset  ja  varsinkin pääkaupunkiseu-
tulaiset. Tarkempia tietoja eri väestöryhmien  ja  alueiden joukkoliikenteeseen 
siirtymisestä  on  esitetty  liltetaulukoissa  5. 1  -  5.6. 

4.3  Siirtyminen kevyeen liikenteen  ja  autonkäytön  tehostaminen  

Lyhyehköillä  matkoilla auton asemesta valittiin polkupyörä  tai  taitettiln  mat-
kaa jalan.  Alle  10  kilometrin pituisilla matkoilla reilu neljäsosa autoilijoista 
siirtyi ainakin joillakin matkoilla kävelyyn  tai  pyöräilyyn. Autonkäyttöä myös 
tehostettiin. Kolmasosa autonkäyttäjistä yhdisti erillisiä ajoja  ja  noin  15  pro-
senttia käytti kimppakyytiä  (kuva  7).  

Ajojen yhdistäminen 

Pyörãilyyn siirtyminen 

Kävelyyn shrtyminen 

Kimppakyyti  

0 	 10 	 20 	 30  

Siirtyminen/tehostaminen, % 
TIEL - HtI  2000  

Kuva  7: 	Siirtyminen lyhyillä matkoilla kevyeen liikenteeseen  ja autonkäytöri  te- 
hostaminen  kimppakyydillä  tai  ajoja  yhdistämällä (autoilijat,  %). 
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Kevyeen liikenteeseen siirtyivät erityisesti nuoret, yksin asuvat, yksinhuolta-
jat  ja  pienituloiset. Ajoja yhdistelivät Länsi-  ja  Pohjois-Suomessa asuvat  ja 

 lapsiperheet. Tarkempia tietoja eri väestöryhmien  ja  alueiden kevyeen lii-
kenteeseen siirtymisestä  ja autonkäytön  tehostamisesta  on  esitetty  liitetaulu-
koissa  5.1  -  5.6. 

4.4  Autonkäytön  vähentäminen eri väestöryhmissä  ja  alueilla 

Eri väestöryhmien välillä ei ollut  kovin  suuria eroja ajokäyttäytymisen muu-
toksissa polttoaineen hinnannousun takia. Kuitenkin suuritutoiset  ja  keski- 
ikäiset olivat sinnikkäämpiä autonkäyttäjiä  ja  siirtyivät muita vähemmän jouk-
ko-  tai  kevyeen liikenteeseen.  

4.4.1  Sukupuoli 

Sukupuolten välillä ei ollut suuria eroja autonkäytön vähentämisessä  (kuva  
8).  Miehet vähensivät hiukan enemmän kuin naiset. Vähentäminen kohdistui 
kummallakin sukupuolella suunnilleen samalla lailla erilaisiin  ja  eri pituisiin 
matkoihin. Miehet vähensivät kuitenkin vapaa-ajan  matkoja  jonkin verran 
enemmän kuin naiset. Naiset taas siirtyivät joukkollikenteen käyttöön varsin-
kin arkipäivän  ja  vapaa-ajan matkoilla enemmän kuin miehet sekä jonkin 
verran enemmän pyöräilyyn  ja kävelyyn.  

Vapaa-a'an matkat arkipavinä 	 I  
Kauppa- ym. asiointimatkat 

mi  
Vapaa-ajan matkat viikOnloppu  

U  Naisel  Loma-ajan  mattat 	 U  Miehet 

Tyämatkat  

Jokin matka  

0 	10 	20 	30 	40 	50  

Vähenthnetden  osuus,  % hEL -  Ht 2000  

Kuva  8:  Autonkäytön  vähentämisen  kohdistuminen erityyppisille  matkoille suku-
puolen mukaan  maalis-elokuussa  2000  (%/autoilijat). 

Polttoaineen rajahinta oli valtaosalla molemmista sukupuolista  10  mk  tai 
 alle,  eli  jos  hinta nousisi kyseisiin lukemiin, suurin  osa  vähentäisi ajojaan. 

Tarkempia tietoja eri sukupuolten välisistä eroista autonkäytön vähentämi-
sistä  on  esitetty  Illtetaulukossa  5.2. 

4.4.2  lkäryhmä  

Alle  25-vuotiaat nuoret  ja  toisaalta vanhat olivat muita ikäryhmiä herkempiä 
vähentämään autonkäyttöä, mutta ikäryhmien erot autonkäytön vähentämi-
sessä myös erilaisilla matkoilla eivät olleet  kovin  suuria. Poikkeuksena kui-
tenkin ikäryhmä  45 - 54  -vuotiaat, jotka erottautuivat muista ikäryhmistä sel-
västi sinnikkäimpinä autoilijoina  (kuva  9).  
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Ikäryhmien erot näkyvät erityisesti siirtymisenä joukko-  ja  kevyeen liikentee-
seen. Omiksi ikäryhmikseen erottautuvat  alle  25  -vuotiaat  ja sinnikkåät  autoi-
lijat,  45 - 54  -vuotiaat. Nuoret siirtyivät joukkoliikenteen käyttöön sekä käve-
lyyn  ja  pyöräilyyn  kaiken tyyppisillä  matkoilla herkemmin kuin muut ikäryh

-mät, joukkoliikenteeseen  jopa noin kaksi kertaa enemmän kuin muut keski-
määrin. 

Nuorista noin  20  prosenttia siirtyi jollakin matkalla joukkoliikenteeseen, ikä- 
ryhmästä  45  -  54  -vuotiaat  vain 5  prosenttia,  ja  tässä ikäryhmässä myös 
siirtyminen kävelyyn, pyöräilyyn, ajojen yhdistely  ja kimppakyyti  olivat vähi-
ten suosittuja. 

Ikä ryhmä  

	

Alle  25  -vuotiaat 	•  

	

25  -  34  -vuotiaat 	• •  E 

	

35-44  -vuotiaat 	•  
45-54  -vuotaat  

	

54-65 -vuotaat 	•ui  

	

VII 65  -vuotaat 	
• •  

Keskimäärin  
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Autonkäytön vàhentäminen,  %-osuus 	 rlEL-H,i  2000  

Kuva  9:  Autonkäytön  vähentäminen  (vähensijollakin  matkalla) ikäryhmän mu-
kaan  maalis -elokuussa  2000  (autoilijat,  %).  

Pyöräilyyn siirtymisessä  ja  ajojen yhdistämisessä eri ikäryhmien välillä ei 
ollut  kovin  suuria eroja, mutta kimppakyyti oli  nuorten  suosiossa. Nuoret kä-
vivät kimppaan kaksin verroin enemmän kuin muut,  ja  noin  30  prosenttia 
ikäryhmästä ilmoitti käyttäneensä tutkimusajankohtana kimppakyytiä. Nuo-
rilla polttoaineen rajahinta oli  pari  markkaa pienempi kuin vanhemmilla  (lute- 
taulukko  5.3). 

4.4.3  Perhetyyppi 

Perhetyypeittäin autonkäytön  vähentämisessä oli  vain  vähän eroja. Yksinään 
asuvat  ja yksinhuoltajakotitaloudet vähensivät  vain  hiukan enemmän kuin 
muut kotitaloudet  (kuva  10).  Perhetyyppien  erot tulevat paremmin näkyviin 
siirtymisessä joukko-  ja  kevyeen liikenteeseen, joskin taustalla ovat myös eri 
perhetyyppien tuloerot. Perheissä, joissa  on  ainakin yksi lapsi (yksinhuoltajat 

 ja  lapsiperheet), joukkoliikenteeseen siirtyminen oli vähäistä. Yksinhuoltajat 
siirtyivät  sen  sijaan suuressa määrin kävelyyn  ja  pyöräilyyn,  ja  tähän lienee 
myös tulotasolla syytä. 

Lomamatkoilla  vain  yksi prosenttia lapsiperheistä oli siirtynyt joukkoliikentee
-seen  jollakin lomamatkalla.  Sen  sijaan lapsiperheet yhdistelivät ajojaan 

muita kotitaloustyyppejä herkemmin. Kun perheessä  on  lapsia, auton pitä-
minen näyttää olevan kaikkein välttämättömintä.  Ja  muutenkin lapsiperheet 
omistavat autoja  ja  käyttävät niitä selvästikin enemmän kuin muut kotitalou-
det. 
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Yksin asuvat  ja  aikuiskotitaloudet  siirtyivät hiukan keskimääräistä enemmän 
joukkolilkenteeseen, yksin asuvat myös kevyeen liikenteeseen. Polttoaineen 
rajahinta oli yksin asuvilla  pari  markkaa muita alempi  (liltetaulukko  5.4).  

Perhetyyppi  

Yksin asuvat 

Yksinhuoltajat 

 Aikuiskotitaloudet 

 Lapsiperheet 

Kaikki kotitaloudet  
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Autonkäytän  vähentäminen, %-osuus 	TIEL -  Hd  2000  

Kuva  10:  Autonkäytön  vähentäminen perhetyypin mukaan (vähensi joillakin mat-
koilla) maalis-elokuussa  2000  (autoilijatl  %-osuus).  

4.4.4  Tulot 

Tulotaso vaikuttaa selvästi autonkäyttöön. Pieni-  ja  keskituloiset vähensivät 
 kallistunutta autoilua herkemmin kuin suurempituloiset  (kuva  11).  Tämä kos-

ki kaikentyyppisiä  ja  kaikenpituisia  matkoja.  Suurituloisilla  automatkojen  kar-
siminen oli  30  -  40  prosenttia vähäisempää kuin muilla keskimäärin. 

Tulot,  mklkk 

Enint.  8000 

8001-13500 

	

13501-22000 	 I  
Yb  22000  

Kaikki kotitaloudet  
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Kuva  11:  Autonkäytön  vähentäminen tuloryhmän mukaan maalis-elokuussa  2000 
 (autoilijat! %-osuus). 

Joukkoliikenteeseen siirtymisessä  eri tuloryhmien välillä oli myös suuria 
eroja. Pienituloisista autoilijoista  6 -7  prosenttia siirtyi erilaisilla matkoilla 
joukkoliikenteeseen, suurituloisista siirtyminen joukkoliikenteeseen nykyisillä 
polttoaineen hinnoilla etenkin työ-  ja  pitkillä matkoilla oli vähäistä,  vain  pro-
sentin verran. Pienituloiset siirtyivät enemmän myös kevyeen liikenteeseen, 
yhdistelivät ajoja  ja  harrastivat kimppakyytiä. Polttoaineen rajahinta oli  pie-
nituloisilla  pari  markkaa muita alempi. Tarkempia tietoja eri tuloryhmien  au -
tonkäytön  vähentämisestä  ja  joukkoliikenteeseen  siirtymisestä  on  esitetty 
liitetaulukossa  5.5.  
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4.4.5  Alueet 

Eri alueilla oli selviä eroja autonkäytön vähentämisessä. Uudellamaalla 
(pääkaupunkiseutu sisältyy tässä Uuteenmaahan)  ja  pääkaupunkiseudulla 
autonkäytöstä luovuttiin selvästi vähiten  (kuva  12).  Näillä alueilla ei myös-
kään siirrytty siinä määrin kuin muualla maassa kävelyyn  tai  pyöräilyyn eikä 
autonkäyttöä tehostettu ajoja yhdistämällä  tai  varsinkaan kimppakyydillä. 
Näillä alueilla autonkäytön vähentäminen oli niukkaa kaikilla matkoilla, mutta 
erityisesti pitkillä matkoilla. Pääkaupunkiseutulaisista  vain 9  prosenttia vä-
hensi  lama-ajan  matkoja,  mikä  on vain  puolet siitä mitä  koko  maassa vähen-
nettiln keskimäärin.  

Sen  sijaan Uudellamaalla  ja  varsinkin pääkaupunkiseudulla siirryttiin etenkin 
työ-  ja  muilla lyhyehköillä matkoilla selvästi muuta maata enemmän joukko- 
liikenteen käyttöön. Pääkaupunkiseudulla  16  prosenttia autoilijoista siirtyi 
joukkoliikenteeseen ainakin joillakin matkoilla, kun  koko  maan vastaava luku 
oli  9  prosenttia. Pääkaupunkiseudulla autonkäytön vähentäminen korvattiin 
joukkoliikenteeliä, kun muualla maassa siirryttiin enemmän kevyeen liiken-
teeseen. 

Alue 

	

Pääkaupunkiseutu 	 I  

Uusimaa 

Länsi-Suomi  

	

Väli-Suomi 	 C  
Pohjois-Suomi 

	

Koko  Maa 	il 	 40 	50  

	

Autonkäytön  vähentäminen, %-osuus 	TIEL -  Ht 2000  

Kuva  12:  Autonkäytön  vähentäminen eri alueilla (vähensivät joillakin matkoilla) 
maalis-elokuussa  2000  (autoilijat/ % -osuus). 

Länsi-Suomessa autonkäyttöä vähennettiin muuta maata enemmän  kaiken-
tyyppisillä  matkoilla. Henkilöauton käyttöä korvattiin siirtymällä joukkoliiken-
teeseen samassa määrin kuin Uudellamaalla  (13 %).  Lisäksi alueella siirryt-
tiin keskimääräistä enemmän kävelyyn  ja  pyöräilyyn sekä yhdistettiin ajoja. 

Väli-Suomessa autosta luopuminen oli keskimääräistä niukempaa  kaiken-
tyyppisillä  matkoilla, joukkoliikenteeseen siirtyminen oli vähäistä kaikilla mat-
koilla  (1 - 3 %)  ja kävelyyn,  pyöräilyyn siirtyminen  ja  ajojen tehostaminen oli 
keskimäärästä tasoa. 

Pohjois-Suomessa autonkäyttöä vähennettiin keskimääräistä enemmän lä-
hes kaikilla matkoilla, joukkoliikenteeseen siirryttiin keskimääräistä niukem-
min, mutta kävelyyn  ja  pyöräilyyn keskimääräistä enemmän. Ajoja tehostet-
tiin eniten maassa. 
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Autonkäytön alueitiainen  vertailu osoittaa, että  joukkoliikenteeseen  siirryttiin 
siellä, missä siihen oli  mandillisuus  eli lähinnä pääkaupunkiseudulla  ja  Länsi- 
Suomessa (Turun  ja Tampereen  kaupungit). Muualla Suomessa, missä ei 
ole yhtä hyviä  joukkoliikennemandollisuuksia, vähentyneitä  automatkoja  kor-
vattiin lähinnä kevyellä  liikenteellä.  

Suurimpien  kasvukeskusten joukkoliikenteen  kasvuun  on  vaikuttanut myös 
muuttoliike. Muuttajat ovat yleensä nuoria, hyvin koulutettuja  tai  opiskelijoita. 

 Muuttajilla  ei ole useinkaan vielä henkilöautoa, joten liikkumiseen käytetään  
joukkoliikennettä (liitetaulukko  5.6). 

4.4.6  Millä  polttoaineen hinnalla  ajoja  vähennetään 

Suurin  osa  niistä, jotka eivät viimeaikaisten polttoaineen  hinnan  korotusten 
takia  ofleet  vähentäneet  autonkäyttöään,  arvelivat tekevänsä niin,  jos  bensii-
nin  litrahinta  nousisi  10  markkaan  ja dieselin  8 -10  markkaan. Noin  15  pro-
senttia autoilijoista vähentäisi  ajoja  vasta, kun polttoaineen hinta olisi yli 
kympin litralta. Naisilla, nuorilla, yksin asuvilla,  pienituloisilla  ja  Länsi- 
Suomessa  rajahinta  oli  markan pari  alempi  (liitetaulukot  5. 1 - 5.6). 

On  ilmeisen vaikeaa arvioida etukäteen, kuinka paljon ajot vähenisivät,  jos 
 nykyiset polttoaineen hinnat säilyisivät pitkään  tai  vielä nousisivat. Vastauk-

set hajosivatkin tässä kysymyksessä huomattavasti. Yleisimmin arvioitiin 
 autonkäytön  vähenevän  10 tai 20  prosenttia vuodessa.  

4.4.7  Vaikutus  liikennesuoritteeseen.  

Yleisillä teillä polttoaineen  hinnannousun  vaikutus  henkilöautoliikenteeseen 
 näkyi liikenteen kasvun  hidastumisena  ja  pysähtymisenä  kesäkuukausina, 

jolloin polttoaineen hinta oli korkeimmillaan (jopa  7,50  mkil).  Kokonaisuu-
dessaan vaikutukset  henkilöautoliikennesuoritteeseen  lienevät yleisillä teillä 

 tutkimusajankohtana  pari  kolme prosenttia.  

Autonkäytön vähentämiset  tapahtuivat pääasiallisesti lyhyillä,  3  -  10  kilomet-
rin matkoilla, joita ajetaan enimmäkseen taajamissa.  Täten  voidaan olettaa, 
että  ajoja  vähennettiin taajamissa enemmän kuin yleisillä teillä. Tosin riittä-
vän tarkkoja  tilastotietoja taajamaliikenteen  kehityksestä ei tätä kirjoittaessa 
ole ollut käytettävissä. 

Vuonna  2000  bensiinin myynti  on  ollut tammi-lokakuussa yli  3  prosenttia 
edellisvuotta pienempää. Kun myynti viime vuosina  on  pysytellyt lähes en-
nallaan, vuonna  2000  myynti  on  ollut kolmisen prosenttia normaalia pie-
nempää. Kohonnut polttoaineen hinta  on  voinut saada aikaan  säästeliääm-
piä ajotapoja,  mutta pääosin myynnin väheneminen lienee johtunut polttoai-
neen korkeasta hinnasta. 

Suurissa kaupungeissa  autonkäytön  väheneminen näkyy  joukkoliikenteen 
 kasvuna. Pääkaupunkiseudulla rautateiden  lähiliikenteessä  matkustajamää-

rät kasvoivat kesän aikana  5  prosentilla.  
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4.4.8  Johtopäätöksiä  

Autonkäyttöä  vähennettiin selvityksen mukaan eniten lyhyillä asiointi-  ja  ar-
kipäivän vapaa-ajan matkoilla. Autonkäyttöä myös tehostettiin yhdistämällä 
eri  matkoja  tai  tekemällä  matkoja,  esimerkiksi kauppamatkoja, harvemmin. 
Osalla matkoista siirryttiin joukkoliikenteeseen  tai  kevyeen liikenteeseen. 

 Matkoja  vähennettiin enemmän kuin ajokilometrejä. Ajoja vähennethin pää-
asiallisesti taajamissa  ja  kaduilla. 

Autonkäytön alueittainen  vertailu osoittaa, että joukkoliikenteeseen siirryttiin 
siellä, missä siihen oli mandollisuus eli lähinnä pääkaupunkiseudulla  ja  Län-
si-Suomessa (Turun  ja Tampereen  kaupungit). Muualla Suomessa, missä ei 
ole yhtä hyviä joukkoliikennemandollisuuksia,  automatkoja  korvattiin lähinnä 
kevyellä liikenteellä. 

Liikenteen haitat ovat taajamissa suuremmat kuin harvemman asutuksen 
alueilla. Liikenteen päästöjä syntyy suhteellisesti eniten juuri lyhyillä  auto- 
matkoilla. Varsinkin auton kylmäkäynnistäminen lisää päästöjä  ja  kuluttaa 
moottoria. Liikenteen synnyttämät pienhiukkaset ovat taajamissa huomatta-
va terveysriski. Koska sellainen autonkäyttö  on  vähentynyt, jonka aiheutta-
mat haitat ovat suurimmat, merkitsee tämä sitä, että polttoaineen kallistumi-
nen  on  vaikuttanut myönteisesti liikenneympäristöön. 
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Lute 1 (1/2)  

Yleiset  taulukot  

Taulukko  1: Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %)  erilaisilla matkoilla  maalis-
elokuussa  2000  ja  vähentämisen  kohdistuminen  eri matkoille  autoi-
lua vähentäneiden  osalta,  %) 

Matkatyyppi  
________________________  

Vähensi  autonkäyttöä  Ei vähentänyt  
Autoilijat,  %  Vähentäneet,  % % 

Työmatkat  8 18 631)  

Kauppa  ym. asiointim.  33 72 67  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  34 74 66 	 -  

Vapaa-ajan  matk. viikonl.  30 65 70 
Loma-ajan matkat  18 39 82  

Jokin matka  46 100 54  

Taulukko  2: Autonkäytön  vähentämisen määrä eri matkoilla  maalis-elokuussa 
 2000 

Matkatyyppi Vähentämisen_määrä __________  

_______________________ 
Vähän 

__________  
Jonkin  ver-  

ran 
Paljon 

__________ 
Yhteensä  

__________ 
Työmatkat  29 46 25 100  
Kauppa  ym. asiointim.  37 45 18 100  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  34 48 18 100  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  31 47 22 100 
Loma-ajan matkat  22 44 34 100  

Taulukko  3: Autonkäytön  vähentämisen  kohdistuminen  eri  pituisille  matkoille 
 maalis-elokuussa  2000  

Matkan  pituus Vähentämisen  kohdistuminen  Ei vähentänyt  
%  ______________________ Autollijat, %  Vähentäneet,  % 

Alle  3 km 29 63 71 
3 -10km  27 59 63 
10 -50km  21 45 79  
Yli  50 km 18 39 82  

Taulukko  4: Joukkoliikenteeseen  siirtyminen eri matkoilla polttoaineen  hinnan- 
nousun johdosta  maalis-elokuussa  2000  (autoilijat  ja  autoilua  vä-
hentäneet,  %) 

Matkatyyppi  ____________Siirtyi Ei siirtynyt 
% 

_____________ _______________________ 
Autoilijat,  % 

_____________  
Autoilua vähentä- 

fleet,_% 
Työmatkat  2 27 98  
Kauppa  ym. asiointim.  4 50 96  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  5 56 95  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  4 44 96 
Loma-ajan matkat  3 30  97  -  

Siirtyi jollakin matkalla  9 -  91 

1)  Työssä ei ollut  29  % 



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000 

Lute 1 (2/2)  

Taulukko  5:  Siirtyminen lyhyillä,  alle  10  kilometrin matkoilla kevyeen liikentee-
seen  ja  autonkäytön  tehostaminen kimppakyydillä  tai  yhdistämällä 
ajoja maalis-elokuussa  2000  

______________________ 

Siirtyi  tai  tehosti autonkäyttöä  Ei siirtynyt 
Autoilijat,  % 

_____________ 
Autoilua vähentä- 

neet,_% 
% 

_____________ 

Kävelyyn  siirtyminen  25 70 75  
Pyöräilyyn siirtyminen  28 76 72  
Ajojen yhdistäminen  32 71 68  
Kimppakyyti  14 32 86  

Taulukko  6:  Polttoaineen rajahinta (mk11) alojen vähentämisessä (paljonko polt-
toaineen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 

Bensiinin rajahinta Dieselöljyn rajahinta  

0 -8mk11  14 0 -6mkll  33 
8 -lOmkJI  30 6 -8mkIl  26 
10  mk11  42 8-10  mk/1  36 
10-51  mk11  14  Yli  10  mk11  5  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000 

Lute 2 (1/2)  

Taulukot  sukupuolen mukaan 

Taulukko  1:  Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat, %) erilaisilla matkoilla suku-
puolen mukaan maalis-elokuussa  2000  

Matkatyyppi 
_______________________  

Vähensi autonkäyttöä -  Yhteensä 
% Naiset,  %  Miehet,  % 

Työmatkat  8 8 -  8 
Kauppa ym. asiointim.  33 33 33  
Vapaa-ajan  m. arkipäiv. 30 36 34  
Vapaa-ajan matk. viikonl.  28 32 30 
Loma-ajan matkat  17 18 18  

Jokin matka  44 47 46  

Taulukko  2:  Autonkäytön  vähentämisen kohdistuminen eri pituisille matkoille 
sukupuolen mukaan maalis-elokuussa  2000  

Matkan  pituus 
_______________________  

Vähentämisen kohdistuminen Yhteensä 
% Naiset,  %  Miehet,  % 

Alle3km  27 30 29 
3-10km 23 29 27 
10-50km 19 22 21  
Yli5Okm  17 18 18  
Jokin matka  44 47 46  

Taulukko  3:  Joukkoliikenteeseen  siirtyminen eri matkoilla polttoaineen  hinnan- 
nousun johdosta sukupuolen mukaan maalis-elokuussa  2000,  %) 

Matkatyyppi  
________________________  

_____________Siirtyi Yhteensä,  % 
_____________ Naiset,  %  Miehet,  % 

Työmatkat  2 2 2  
Kauppa ym. asiointim.  5 4 4  
Vapaa-ajan  m. arkipäiv. 7 3 5  
Vapaa-ajan matk. viikonl.  4 3 4 
Loma-ajan matkat  3 2 3  

Siirtyi jollakin matkalla  10 8 9  

Taulukko  4:  Siirtyminen lyhyillä,  alle  10  kilometrin matkoilla kevyeen liikentee-
seen  ja  autonkäytön  tehostaminen kimppakyydillä  tai  yhdistämällä 
ajoja sukupuolen mukaan maalis-elokuussa  2000  

Siirtyminen/tehostaminen  
________________________  

_____________Siirtyi Yhteensä 
% Naiset,  %  Miehet,  % 

Kävelyyn  siirtyminen  25 26 25  
Pyöräilyyn siirtyminen  27 28 28  
Ajojen yhdistäminen  32 32 32 
Kimppakyyti  15 14 14 



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000  

LuTE  2 (2/2)  

Taulukko  5:  Polttoaineen  rajahinta (mk11)  ajojen vähentämisessä (paljonko polt -
toaineen pitää maksaa,  jota ajoja vähennettäisiin, prosenttiosuu-
det)sukupuolen  mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Bensiinin  rajahinta  
________________  Naiset Miehet 

Dieselöljyn 	raja- 
hinta Naiset Miehet  

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0 -8mkII  16 12 O -6mk/I  24 33 
8-10  mk/1  37 26 6-8  mk11  32 22  
lOmkJl  32 50 8-10  mk11  31 39 
10-51  mk/1  15 13  Yli  10  mk11  12 0  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöän maalis-elokuussa  2000 

Lute 3 (1/2)  

Ikäryhmittäiset taulukot  

Taulukko  1:  Autonkäytön vähentäjät  (%/autoilijat) ikäryhmän mukaan erilaisilla 
matkoilla  maalis-elokuussa  2000  

Matka tyyppi Ikä  syhmä Yh- 
teen- 
sä  

-24 25-34 35-44 45-54 
_________________________________________ 

55-64 65- 

_______________________ Autonkävtön_vähentäjät,_% 	_____ _____ 
Työmatkat  13 9  lO  9 4  -  8  
Kauppa  ym. asiointim.  34 32 34 28 36 35 33  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  38 32 35 30 37 33 34  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  30 29 33 27 31 29 30 
Loma-ajan matkat  17 17 20 14 24 13 18  

Jokin matka  50 45 48 38 52 47 46  

Taulukko  2:  Autonkäytön  vähentäminen (%/autoilijat) ikä ryhmän mukaan eri 
pituisilla matkoilla  maalis-elokuussa  2000  

Matkan  pituus  

__________________________  

lkäryhmä ____________ Yh- 
teen- 
sä  

-24 25-34 
______________ 

35-44 
____________________________ 

 45-54 55-64 65- 

_______________________ Autonkäytön_vähentäjät, % 	______  ______ 
Alle  3 km 37 28 30 23 31 27 29 
3-10 km 29 28 28 21 29 32 27 
10-50 km 18 21 21 17 26 21 21  
Yli  50 km 16 16 20 13 22 20 18  

Jokin matka  50 45 48 38 52 47 46  

Taulukko  3:  Joukkoliikenteeseen  siirtyminen eri matkoilla polttoaineen  hinnan- 
nousun johdosta  ikätyhmän  mukaan  maalis-elokuussa  2000,  %) 

Matkatyyppi 

_______________________ 

Ikätyhmä Yh- 
-24 25-34 35-44 45-54 

___________________________________________  
55-64 65- Teen- 

sä  
Siirtyi  joukkoliikenteeseen,  %/autoilijat  ______ _____  

Työmatkat  6 3 2 2 3  -  2  
Kauppa  ym. asiointim.  10 4 4 1 6 5 4  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  14 3 3 2 8 7 5  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  10 3 2 2 4 6 4 
Loma-ajan matkat  7 2 1 1 5 3 2  

Jokin matka  19 7 6 5 12 11 9  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttäön maalis-elokuussa  2000 

Lute 3 (2/2)  

Taulukko  4:  Siirtyminen lyhyillä,  alle  10  kilometrin matkoilla kevyeen liikentee-
seen  ja  autonkäytön  tehostaminen  kimppakyydillä  tai  yhdistämällä 

 ajoja  ikä ryhmä  n  mukaan  maalis-elokuussa  2000 

Siirtyminen/tehostaminen 

_________________________  

Ikä ryhmä  _____ _____  _____ _____ Yh-
teen-
sä 

-24 
______ 

25-34 
______ 

35-44 
______ 

45-54 
______ 

55-64 
______ 

65- 
______  

Kävelyyn  siirtyminen  35 29 24 18 28 24 25  
Pyöräilyyn siirtyminen  32 27 30 24 30 24 28  
Ajojen yhdistäminen  35 30 37 29 36 31 32  
Kimppakyyti  30 14 13 10 ii 13 14  

Taulukko  5:  Bensiinin  rajahinta (mk1!)  ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai -
neen pitäisi maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 
ikä ryhmän mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Bensiinin  rajahinta  

_______________________ 

Ikä ryhmä  Yh - 
-24 25-34 35-44 45-54 

___________________________________________ 
55-64 65- teen- 

sä 
Ajoja  vähentäisi,  % ______  

0 -8mk/I  7 13 12 14 I 	25 14 14 
8-10  mk/1  56 35 24 19 J 	24 39 30 
10  mk/1  29 42 43 51 1 	40 42 42 
10-51  mk1!  8 10 21 16  Lii  5 14  

Taulukko  6:  Dieselin  rajahinta  (mk!!) ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 
ikä ryhmän mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Dieselöljyn  rajahinta 
_______________________ 

Ikä ryhmä  ___________ Yh- 
-24 25-34 35-44 

__________________________ 
45-54 55-64 65- 

____________  
Teen- 

sä 
Ajoja  vähentäisi;  % 	______  

0-6  mk11  100 31 ii 42  - -  33 
6-8  mk/1  0 40 44 18 0  -  26 
8 -iOmkll  0 29 46 25 100  -  36  
yli  lOmkIl  0 0 0 16 0  -  5  



Polttoaineen  hinnannousun vaikutus  autonkäyttään maalis-elokuussa  2000 

Lute 4 (1/2)  

Perhetyypeittäiset taulukot  

Taulukko  1:  Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %) perhetyypin  mukaan eri-
laisilla matkoilla  maalis-elokuussa  2000  

Matkatyyppi 

________________________ 

Perhetyyppi Yh- 
Yksin 

asuvat 
Yksin- 

huoltajat  
Kaikki  

aikuisia  
Lapsiper-  

heet  
teen- 

sä  
Autonkäytön vähentä  lät,  % _________ ______ 

Työmatkat  12 19 5 10 8  
Kauppa  ym. asiointim.  35 37 30 35 33  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  37 36 31 36 34  
Vapaa-ajan  matk. viikoni.  30 30 28 32 30 
Loma-ajan matkat  18 22 15 20 18  

Jokin matka  47 52 44 48 46  

Taulukko  2:  Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %) perhetyypin  mukaan eri 
pituisilla matkoilla  maalis-elokuussa  2000  

Matkan  pituus  

________________________ 

Perhetyyppi Yh- 
Yksin 

asuvat 
Yksin- 

huoltajat 
Kaikki  

aikuisia  
Lapsiper-  

heet  
teen- 

sä  
Autonkävtön vähentä  lät,  % _________ ______  

Alle  3 km 36 36 26 29 29 
3 -10km  31 40 24 28 27 
10-50 km 18 26 21 20 21 
Vii 50 km 18 16 17 18 18  

Jokin matka  47 52 44 48 46  

Taulukko  3:  Joukkoliikenteeseen  siirtyminen eri matkoilla polttoaineen  hinnan- 
nousun johdosta  perhetyypin  mukaan  maalis-elokuussa  2000,  %) 

Matkatyyppi 

_______________________  

Perhetyyppi Yh - 
teen- 

sä  
Yksin 

asuvat 
Yksin-  

huoltajat  j 
f 	Kaikki  
_aikuisia  

Lapsiper-  
heet  

________________________  Siirtyi  joukkoliikenteeseen  %/a  utoilijat _____ 
Työmatkat  4 4 2 2 2  
Kauppa  ym. asiointim.  4 4 5 4 4  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  6 4 6 3 5  
Vapaa-ajan  matk. viikoni.  5 6 4 3 4 
Loma-ajan matkat  5 6 3 1 3  

Jokin matka  10 6 10 7 9  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000 

Lute 4 (2/2) 	 _____ _______ 	 __________  

Taulukko  4:  Siirtyminen lyhyillä,  alle  10  kilometrin matkoilla kevyeen liikentee-
seen  ja  autonkäytön  tehostaminen  kimppakyydillä  tai  yhdistämällä 

 ajoja perhetyypin  mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Siirtyminen/tehostaminen 

_______________________  

Perhetyyppi _________ _________ Yh- 
Teensä 

________ 
Yksin 

asuvat 
Yksin- 

huoltajat 
Kaikki  

aikuisia  
Lapsiper- 

heet 
Kävelyyn  siirtyminen  32 43 22 26 25  
Pyöräilyyn siirtyminen  32 46 24 29 28  
Ajojen yhdistäminen  32 30 31 35 32  
Kimppakyyti  21 15 13 12 14  

Taulukko  5:  Bensiinin  rajahinta (mk11)  ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 

 perhetyypin  mukaan  maalis -elokuussa  2000  

Bensiinin  rajahinta 

________________________  

Perhetyyppi ________ ________ Yh - 
Teensä 

_________  
Yksin 

asuvat 
Yksin- 

huoltajat 
Kaikki  

aikuisia  
Lapsiper- 

heet 
0 -8mkIl  9 19 15 14 14 
8-10  mk11  44 26 30 26 30 
10  mk/1  34 36 44 44 42 
10-51  mk/1  13 18 11 17 14  

Taulukko  6:  Dieselin  rajahinta (mk11)  ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 
ikä ryhmän mukaan  maalis -elokuussa  2000  

Dieselöljyn  rajahinta 

_______________________  

Perhetyyppi _________ _________ Yh - 
teensä 

________  
Yksin 

asuvat 
Yksin- 

huoltafat  
Kaikki  

aikuisia  
Lapsiper- 

heet 
0 -6mkII  36  -  36 29 33 
6 -8mkII  18  -  18 36 26 
8-10  mk11  46  -  37 29 36 
y0  mk/1 	_______  0  -  9 6 5  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000  
[lite  5 (1/2)  

Tuoryhmittäiset taulukot  

Taulukko  1: Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %) tulo,yhmän  mukaan erilai-
silla matkoilla  maalis-elokuussa  2000 

Mat katyyppi 

________________________ 

_____ Tuloryhmän  tulot,  mk/kk ______ Yh- 
Teen- 

sä 

_____ 

Enint  
8000 

_____ 

8001- 
13500 

______ 

13501  
- 

22000 
______ 

Vähin- 
tään.  

22001  
_____ 

Ei 
osaa 
sanoa  
______ 

Ei  
halua 

 vas-
tata 

_____ Autonkäytön_vähentäjät, % _____ 
Työmatkat  10 9 9 5 5 0 8  
Kauppa  ym. asiointim.  40 38 31 24 43 27 33  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  41 40 32 24 38 44 34  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  38 31 30 22 30 30 30 
Loma-ajan matkat  28 19 18 10 21 0 18  

Jokin matka  52 54 44 34 56 73 46  

Taulukko  2; Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %) tuloiyhmän  mukaan eri 
pituisilla matkoilla  maalis-elokuussa  2000 

Matkatyyppi  

________________________ 

______ Tulolyhmän  tulot,  mk/kk ______ Yh- 
Teen - 

sä 

______ 

Enint  
8000 

______ 

8001 -  
13500 

______ 

13501  
- 

22000 
______ 

Vähin -  
tään.  

22001  
______ 

Ei 
osaa 
sanoa  
______ 

Ei  
halua 

 vas-
tata 

______ Autonkäytön_vähentäjät, % ______  
Alle  3 km 34 36 27 21 35 13 29 
3 -10km  34 34 25 18 27 0 27 
10 -50km  24 25 19 16 21 29 21  
Yli  50 km 21 20 17 11 23 44 18  

Jokin matka  52 54 44 34 56 73 46  -  

Taulukko  3: Joukkoliikenteeseen  siirtyminen eri matkoilla polttoaineen  hinnan- 
nousun johdosta  tuloryhmän  mukaan  maalis-elokuussa  2000, %) 

Matkatyyppi Tuloyhmän  tulot,  mk/kk _____ ______ Yh- 

Matkatyyppi  

________________________ 

Enint  
8000 

8001- 
13500 

13501  
- 

22000 

Vähin- 
tään.  

22001  
_____ ______ ______ _____ ______ 	_____ 

Ei 
osaa 
sanoa  

Ei  
halua 

 vas-
tata 

Teen- 
sä 

________________________ Autonkäytön_vähentäjät % _____ _____ 
Työmatkat  3 3 2 1 5 0 2  
Kauppa  ym. asiointim.  6 5 3 3 13 15 4  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  8 5 3 3 21 0 5  
Vapaa-ajan  matk. vilkonl.  7 3 3 1 18 0 4 
Loma-ajan matkat  7 3 1 1 5 16 3  

Jokin matka  13 10 8 5 24 16 9  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000 

Lute 5 (2/2)  

Taulukko  4:  Siirtyminen lyhyillä,  alle  10  kilometrin matkoilla kevyeen  lIIkentee
-seen  ja  autonkäytön  tehostaminen  kimppakyydillä  tai  yhdistämällä 

 ajoja tuloryhmän  mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Siirtyminen/tehostaminen 

_______________________  

Tuloiyhmän  tulot,  mk/kk _____ _____ Yh- 
Teen- 

Sä 

_____ 

Enint  
8000 

8001- 
13500  

_____ ______ ______ 

13501  
- 

22000 

Vähin- 
tään.  

22001  

Ei 
osaa 

sanoa  
_____ ______ 

Ei  
halua 

 vas-
tata 

_______________________ _____ ______ Siirtyjät/tehostajat, % _____ _____ 
Kävelyyn  siirtyminen  33 32 22 18 28 0 25  
Pyöräilyyn siirtyminen  34 34 26 20 29 13 28  
Ajojen yhdistäminen  37 37 31 26 34 16 32  
Kimppakyyti  22 16 12 9 32 16 14  

Taulukko  5:  Bensiinin  rajahinta (mk71)  ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet)  tu

-lo,yhmän  mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Bensiinin  rajahinta 

_______________________  

Tuloryhmän  tulot,  mk/kk _____ _____ Yh - 
Teen- 

sä 
Enint  
8000 

8001- 
13500  

_____ ______ ______ 

13501  
- 

22000 

Vähin- 
tään.  

22001  

Ei 
osaa 

sanoa  
_____ ______ _____ 

Ei  
halua 

 vas-
tata 

_______________________ _____ ______ Siirtyjät/tehostajat, % _____ _____  
0-8  mk11  10 13 14 16 0 0 14 
8-10  mk11  41 32 30 23 84 0 30 
10  mk11  38 42 43 45 0 100 42 
10-51  mk11  12 14 12 15 16 0 14  

Taulukko  6:  Dieselin  rajahinta  (mk!!) ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet)  tu

-loryhmän  mukaan  maalis-elokuussa  2000  

Dieselöljyn  raja  hinta  

________________________  

Tuloryhmän  tulot,  mk/kk _____ ______ Yh-
Teen- 

sä 
Enint  
8000 

8001- 
13500  

______ ______ ______ 

13501  
- 

22000 

Vähin- 
tään.  

22001  

Ei 
osaa 

sanoa  

Ei  
halua  
vas- 
tata ______ ______ 	______ 

_______________________ _____ _____ Siirtyjät/tehostajat, % ______ _____  
0  -  6  mk11  32 33 29 43 0 0 33 
6-8  mk11  35 11 28 25 100 0 26 
8-10  mk11  17 45 44 32 0 0 36  
yli  lOmk1I  16 11 0 0 0 0 5  



Polttoaineen hinnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000 

Lute 6 (1/2)  

Aluetaulukot  

Taulukko  1:  Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %)  alueittain erilaisilla mat-
koilla  maalis-elokuussa  2000  

Mat  katyyppi 
Alue  ______ ______  ______ _____  Ko- 

ko 
Maa 

Pääkau-  
punki- 

 seutu  

Uusi- 
maa  

Länsi- 
Suomi 

Väli- 
Suomi 

Pohjois-  
Suomi  

________________________ Autonkäytönváhentäjät, % _______ 
Työmatkat  7 8 9 6 11 8  
Kauppa  ym. asiointim.  28 27 40 30 36 33  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  22 24 37 35  - 40 34  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  22 21 34 30 35 30 
Loma-ajan matkat  9 11 21 19 21 18  

Jokin matka  39 37 53 45 51 4  

Taulukko  2:  Autonkäytön  vähentäminen (autoilijat,  %)  alueittain eri pituisilla mat-
koilla  maalis-elokuussa  2000  

Matkan  pituus  
Alue  ______ ______  ______ ______  Ko- 

ko 
Maa 

Pääkau-  
punki- 

 seutu  

Uusi- 
maa  

Länsi- 
Suomi 

Väli- 
Suomi 

Pohjois-  
Suomi  

________________________ Autonkäytönvähentäjät, %  _______ 
Alle  3 km 23 23 30 30 34 29 
3-10 km 24 24 32 24 31 27 
10 -50km  15 16 23 22 21 21  
YIi5Okm  12 12 18 19 21 17  

Jokin matka  39 37 53 45 51 46  

Taulukko  3:  Joukkoliikenteeseen  siirtyminen eri matkoilla alueittain polttoaineen 
 hinnannousun  johdosta alueittain  maalis-elokuussa  2000,  %) 

Matkatyyppi 
Alue  _______ _______  _______ _______  Ko- 

ko 
Maa 

Pääkau-  
punki- 

 seutu  

Uusi- 
maa  

Länsi- 
Suomi 

Väli- 
Suomi 

Pohjois-  
Suomi  

________________________ Joukkoliikenteeseensiirtyjat, _______ % 
Työmatkat  5 4 4 1  -  2  
Kauppa  ym. asiointim.  9 6 8 2 3 4  
Vapaa-ajan  m.  arkipäiv.  8 5 8 3 4 5  
Vapaa-ajan  matk. viikonl.  5 3 7 2 4 4 
Loma-ajan matkat  3 2 5 2 3 3  

Jokin matka  16 12 13 5 7 9  



Polttoaineen hjnnannousun vaikutus autonkäyttöön maalis-elokuussa  2000 

Lute 6 (2/2) 	 _______________ 	 _____  

Taulukko  4:  Siirtyminen lyhyillä,  alle  10  kilometrin matkoilla kevyeen liikentee-
seen  ja  autonkäytön  tehostaminen  kimppakyydilä  tai  yhdistämällä 

 ajoja  alueittain  maalis-elokuussa  2000  

Siirtyminen/tehostaminen 
Alue  _______ _______  _______ _______  Koko  

Maa  Pääkau-  
punki- 

 seutu  

Uusi- 
maa  

Länsi- 
Suomi 

Väli- 
Suomi 

Pohjois- 
Suomi  

________________________ _______ _______ _______Siirtyjät/tehostajat,_%_______ 
Kävelyyn  siirtyminen  21 20 31 24 27 25  
Pyöräilyyn siirtyminen  21 21 30 28 36 28  
Ajojen yhdistäminen  20 22 38 33 39 j 	32  
Kimppakyyti  6 11 18 12 18 1 	14  

Taulukko  5:  Bensiinin  rajahinta (mk71)  ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 
alueittain  maalis-elokuussa  2000  

Bensiinin  rajahinta 
Alue  _______ _______  _______ _______  Koko 

 Maa  Pääkau-  
punki- 

 seutu  

Uusi- 
maa  

Länsi- 
Suomi 

Väli- 
Suomi 

Pohjois- 
Suomi  

________________________ Autonkäytön vähentäjät, % 	_______  _______ 
0 -8mk/I  13 13 9 16 20 14 
8-10  mk/1  29 22 39 26 24 30 
10  mk11  51 44 36 45 42 42 
10-51  mk11  7 11 15 14 15 14  

Taulukko  6:  Dieselin  rajahinta (mk71)  ajojen vähentämisessä (paljonko polttoai-
neen pitää maksaa,  jota  ajoja vähennettäisiin,  prosenttiosuudet) 
alueittain  maalis-elokuussa  2000  

Dieselöljyn  rajahinta 
Alue  _______  _______ _______  _______ Koko 

 Maa  Pääkau-  
punki- 

 seutu  

Uusi- 
maa  

Länsi- 
Suomi 

Väli- 
Suomi 

Pohjois- 
Suomi  

________________________ Autonkäytön vähentäjät, % 	_______  _______ 
0 -6mkII  35 48 12 31 44 33 
6-8  mk11  30 34 12 31 22 26 
8-10  mk11  30 18 64 32 34 36  
ylilomk/I  5 0 13 6 0 5  

Jokin matka  39 37 53 45 51 46  
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