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1 Johdanto 

Viimeisen 50 vuoden aikana tapahtunut muutos yhteiskuntarakenteessa, etenkin kehitty-

neissä maissa, on kiihdyttänyt ihmisten muuttoa kaupunkeihin tai näiden liepeille. Ne ovat 

kasvaneet paitsi väkiluvultaan, myös fyysiseltä kooltaan. Samanaikaisesti on herätty voi-

mistuneeseen ilmastonmuutokseen, mikä on noussut yhdeksi suurimmista globaaleista 

haasteista. Tämän seurauksena ihmisen toimista aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 

leikkaaminen on todettu välttämättömäksi kestävän kehityksen turvaamisen kannalta. Kau-

punkien laajenemiseen liittyy monenlaisia ekologisia ongelmia, joista yksi selkeimpiä on 

lisääntynyt tarve liikenteelle. Fyysisen koon muutoksen vuoksi etäisyydet kaupungin kes-

kustasta reuna-alueille ovat suurempia kuin ennen, mutta myös liikkujien määrän kasvu 

vaikuttaa esimerkiksi ruuhkien syntymiseen, ja näin ollen fossiilisten polttoaineiden kulu-

tuksesta aiheutuviin suoriin kasvihuonekaasupäästöihin. Edellisen kahden vuosikymmenen 

aikana Euroopassa liikenteen suorat päästöt ovat kasvaneet 29 %, kun muilla sektoreilla 

yhteen laskettuna ne ovat samana aikana pienentyneet 24 % (Hill ym. 2012, s. 2). Samassa 

raportissa todetaan, että vuoden 2009 tasolla liikenteen osuus kaikista kasvihuonekaasu-

päästöistä oli 25 %, ja erityisesti yksityisautoilun osuus on merkittävä. 

 

Liikenteen rooli kasvihuonekaasupäästöjen tuottajana on kiistaton, mutta mielenkiintoi-

sempaa on, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten liikkumisvalintoihin ja millä tavoin. Alan 

tutkimuksessa ongelmaa on lähestytty erilaisista näkökulmista. On pyritty määrittämään 

rakennetun ympäristön ja sen eri elementtien yhteyttä liikkumisratkaisuihin. Muun muassa 

alueen yleisen rakenteen, maankäytön, katuverkon piirteiden ja palveluiden saavutettavuu-

den katsotaan ohjaavan väestön valintoja liikkumisensa suhteen (Ewing & Cervero 2010; 

Badoe & Miller 2000). Erityisesti tiheämmin rakennettujen/kaupunkimaisia piirteitä omaa-

vien alueiden esitetään olevan yhteydessä alempaan yksityisautoiluun (Brownstone & 

Golob 2008; Bhat & Guo 2006; Næss 2005; Scheiner 2010). Ympäristö, jossa ihminen 

operoi, ei kuitenkaan yksinään riitä selittämään väestön liikennekäyttäytymistä. Niin sosio-

ekonomisilla kuin sosio-psykologisilla tekijöillä esitetään olevan merkittävä vaikutus yk-

silön liikkumismallin muotoutumisessa (Van Acker 2010; Næss 2005; Van Wee 2002). 

Liikkumista ei voida kuitenkaan pitää stabiilina organismina, jota kuvaisi yksi malli pel-

kästään ympäristön ja yksilön ominaispiirteiden tai mieltymysten perusteella. Valintoihin 

vaikuttaa myös liikkumistarpeen laukaiseva aktiviteetti ja tähän liittyvät rajoitteet ajan tai 

paikan suhteen (Vilhelmson 1999; Næss 2005; Scheiner 2010). Liikkumista ja sen syitä 

yksiselitteisesti ja luotettavasti kuvaavan mallin rakentaminen on ilmiön monimutkaisuu-

den vuoksi käytännössä mahdotonta. Eri vaikuttimet ovat vuorovaikutuksessa myös keske-

nään ja näin ollen yksittäisten tekijöiden merkitystä on vaikeaa arvioida (Cao ym. 2009; 

Handy ym. 2005; Crane 2000). 

 

Mallinnukseen liittyvistä haasteista huolimatta tiettyjen rakennetun ympäristön elementtien 

vaikutusta liikkumiseen ja myös siitä aiheutuneisiin päästöihin on tutkittu paljon. Alueen 

korkeamman rakennustiheyden esitetään olevan yhteydessä alempaan polttoaineen kulu-

tukseen ja siten myös syntyviin ympäristövaikutuksiin (Brownstone & Golob 2008). Sa-

mansuuntaiseen tulokseen on päädytty myös Suomen oloissa. Helsingin seudulla asuinpai-

kan sijoittuminen haja-asutusalueelle näyttäisi selittävän kasvanutta henkilöauton käyttöä 

(Ottelin ym. 2014). Myös muissa tutkimuksissa on päädytty tuloksiin, jotka viittaavat hen-

kilöautoilun lisääntyvän, kun siirrytään pois kaupunkiolosuhteista (Buys & Miller 2011; 

Cao ym. 2009; Bento ym. 2005). 
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Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien liikennettä koskeva tutkimus on pääasiassa tietyn 

hetken tilaa tai ajankohtien välisiä eroja tarkastelevaa (Lindeqvist ym. 2013). Hyvin ku-

vaavaa esimerkiksi on, miten edellä viitatussa tutkimuksessa arvioidaan kuntien tai vielä 

suurempien alueiden liikenteen muuttujia keskiarvojen kautta suhteessa toisiinsa ja edelli-

seen vastaavaan tutkimukseen. Tämän tyypin tutkimus tarjoaa tietysti erittäin tärkeää tie-

toa, mitä suuressa mittakaavassa alueella tapahtuu ja mitkä kohdat kaipaisivat mahdolli-

sesti kehitystoimenpiteitä. Se ei kuitenkaan kerro yksityiskohtaisempia syitä muutoksille 

tai lukujen taustoja. Ottelin ym. (2014) ovat käyttäneet pääkaupunkiseudun liikenteen 

päästöjen tarkastelussa paljon yksityiskohtaisempaa lähestymistapaa. Tutkimuksen paino-

piste kuitenkin on, miten merkittävä on lentomatkustamisen osuus koko liikkumisen ympä-

ristövaikutuksista. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä tarkastellaan suhteessa yksittäisiin 

sosio-ekonomisiin tai rakennetun ympäristön muuttujiin. Tässäkään tutkimuksessa paino-

pisteenä eivät ole valintojen syyt, vaan se keskittyy enemmänkin seurauksiin. Taustojen ja 

liikkumisvalintojen monimuotoisuuden vuoksi väestö on enemmän tai vähemmän hetero-

geenista, vaikka sen osajoukot voivat olla itsessään suhteellisen homogeenisiakin. 

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on muutamia esimerkkejä, joissa valintoja ja niiden syitä 

on pyritty kartoittamaan.  Kyseistä liikkumiskäyttäytymisen piirrettä ovat kuvanneet muun 

muassa Vij ym. (2013) ja Vij & Walker (2014). Molemmissa tutkimuksissa valitun alueen 

väestöä on kuvattu luokkamallin avulla, jolloin tietyn ryhmän, keskenään suhteellisen sa-

manlaisten ihmisten, todennäköisyyttä tiettyyn valintaan voidaan arvioida luotettavammin. 

Samasta metodista huolimatta tulokset poikkeavat toisistaan huomattavasti, mitä selittää 

osaltaan aineistojen poikkeavuudet. Suurempi rooli lienee kuitenkin tutkimuskohteiden 

maantieteellisillä, poliittisilla ja kulttuurisilla eroilla. Näissä tutkimuksissa pyrittiin selvit-

tämään liikkumiskäyttäytymisen syitä yksityiskohtaisemmin väestön sisäiset erot huomi-

oimalla. Kumpaankaan ei kuitenkaan ole sisällytetty päästölaskentaa, jolloin vaikutuksia 

ympäristöön ei voida arvioida. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia edellä kuvattuja käyttäytymistekijöitä Suo-

messa pääkaupunkiseudun kontekstissa. Tavoitteena on selvittää, voidaanko pääkaupunki-

seudun ja sen kehyskuntien väestöä jaotella luokkiin taustatekijöidensä perusteella, ja se-

littävätkö nämä liikkumisen valintoja sekä liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Erityinen mie-

lenkiinto työssä kohdistuu asumiseen liittyviin valintoihin, eli onko asuinpaikalla ja asu-

mismuodolla yhteyttä liikenteestä aiheutuvien päästöjen kanssa. Tutkimuksen pyrkimyk-

senä on tuottaa uudenlaista tietoa Helsingin seudun kuntien asukkaiden liikkumista ohjaa-

vista rakennetun ympäristön ja sosio-ekonomisista tekijöistä, sekä väestön liikenteessä 

tuottamien päästöjen jakautumisesta. Yhtenä tavoitteena on ymmärtää paremmin toimintaa 

ohjaavia syy-seuraus-suhteita, minkä myötä mahdollisiin ongelmiin voitaisiin puuttua koh-

distetummin ja vaikuttaa tehokkaammin. Tulevaisuuden liikennesuunnittelussa on erittäin 

tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät väestön liikkumista ohjaavat ja millä tavoilla. On tärkeää 

tiedostaa, johtuvatko alueelliset ja ryhmien väliset erot ulkoa vai sisältä tulevista vaikutti-

mista. Ratkaisujen on perustuttava tietoon, ei olettamuksiin. 

 

1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien väestön liikkumista ja siitä aiheutuvia suoria 

päästöjä voidaan kuvata perinteisten tunnuslukujen avulla, mutta ne eivät kerro syitä to-

teutuneille seurauksille tai huomioi, että alueen ihmisten välillä on suuria eroja niin toi-

mintaympäristössä kuin lähtökohdissa ja asenteissa. Keskiarvoisten päästöjen pohjalta voi-
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daan arvioida, millaisiin leikkauksiin tulevaisuudessa täytyy päästä. Ne eivät kuitenkaan 

huomioi väestön välisiä eroja ja suurimpien päästöjen tuottajien taustoja. Pyrittäessä muu-

tokseen täytyy tiedostaa suurimman potentiaalin omaavat ja toisaalta helpoimmin tapojaan 

muuttavat ihmiset. Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Voidaanko pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien väestö jakaa sisäisesti riittävän 

homogeenisiin luokkiin taustatekijöiden kokonaisuuden perusteella? 

2. Näkyvätkö väestön taustatekijöiden erot liikkumisen valinnoissa? 

3. Jos näkyvät, miten ne vaikuttavat liikennevalintoihin ja sitä kautta aiheutuviin suo-

riin päästöihin? 

4. Kuinka suuria eroja liikenteen suorissa päästöissä luokkien välillä on ja mistä ne 

johtuvat? 

5. Onko rakennetun ympäristön ominaispiirteiden ja päästöjen välillä nähtävissä yhte-

yttä? 

 

Todennäköisesti edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin ei pystytä kattavasti vastaamaan. 

Tämä johtuu tutkimusasettelusta, minkä tarkoituksena on selvittää liikkumisen syitä ylei-

sesti ennalta valittujen, yksittäisten tekijöiden sijaan. Tämän vuoksi ei voida tehdä kovin 

spesifioituja rajauksia kysymyksiin ja niihin vastataan vain osittain. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tämän tutkimuksen aineisto rajoittuu maantieteellisesti pääkaupunkiseutuun (Helsinki, 

Espoo, Kauniainen, Vantaa) ja sen kehyskuntiin (Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Tuu-

sula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen, Mäntsälä, Hyvinkää), eli kuntia on yhteensä siis 

14. Tutkimusaineistoon valittujen henkilöiden on täytynyt olla keruuajankohtana iältään 

vähintään 7 vuotta. Liikkumistietoja yksittäiseltä henkilöltä on kerätty yhden vuorokauden 

ajalta. Alun perin aineistoa varten oli valittu 14220 henkilöä, joista vastanneiden määrä oli 

5177 henkilöä, ja näistä 4143 tiedot ovat mukana lopullisessa tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen mallinnukseen on käytetty vain sellaisia henkilöitä, joista on ollut saatavilla 

tiedot kaikkien valittujen muuttujien osalta. Tämän lisäksi liikkuminen on rajattu vain 

maaliikenteeseen, eli lento- ja vesimatkustaminen on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 

Yhtenä syynä on edellä mainittujen kulkumuotojen käytön marginaalinen osuus. Painopiste 

on siten usein toistuvassa, arkipäiväisessä liikkumisessa. Tämä johtuu myös siitä, että yk-

sittäisten henkilöiden seurantavuorokausi on vaihdellut maanantaista torstaihin. 

 

Liikenteen tarkastelu rajoittuu vain suoriin päästöjen. Ne heijastelevat hyvin kaikkia 

muuttuvia ympäristövaikutuksia (esim. polttoaineiden elinkaari), mutta varsin heikosti 

vaikkapa ajoneuvojen valmistuksesta aiheutuvia. Infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpi-

dosta syntyviä vaikutuksia ei voida käytännössä kuvata lainkaan liikenteen suorien pääs-

töjen avulla. Liikenteen suorien päästöjen laskennassa käytetään kullekin liikkumisvaih-

toehdolle yhtä kerrointa. Kunkin liikennemuodon kertoimessa on huomioitu kaluston iän, 

käytettävän polttoaineen ja operointiympäristön, sekä tietyissä tapauksissa käyttöasteen, 

vaikutus. Kertoimet ovat siten keskiarvoisia koko liikenteessä olevalle kulkuneuvokan-

nalle. Henkilöauton käytössä huomioidaan myös yksittäisen matkan matkustajamäärä, kun 

päästöjä kohdistetaan yksittäiselle henkilölle.   
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2 Kirjallisuuskatsaus 

Suurten kaupunkien leviämisen ja kasvaneiden liikennemäärien vuoksi rakennetun ympä-

ristön ja ihmisten liikennekäyttäytymisen välistä yhteyttä on pyritty tutkimaan monista eri 

näkökulmista. Euroopan Unionin alueella 25 % kaikista päästöistä on liikenteen aiheutta-

mia ja vuosien 1990 ja 2009 välisenä aikana ne kasvoivat 29 % toisin kuin useilla muilla 

sektoreilla, missä ympäristövaikutuksia on onnistuttu jopa leikkaamaan (Hill ym. 2012, s. 

2). Samassa raportissa todetaan, että tieliikenteen osuus suorista päästöistä on yli 70 % ja 

erityisesti yksityisautoilun vaikutus ympäristöön on huomattava. Tutkijoiden mukaan tähän 

kehitykseen on puututtava, mikäli tulevaisuuden päästötavoitteisiin halutaan päästä. Suur-

kaupunkien laajentuminen johtaa kasvaneisiin etäisyyksiin paikkojen välillä, mikä taas 

lisää liikkumistarvetta. Jos tähän kasvaneeseen tarpeeseen vastataan yksityisautoilulla, ei 

liikenteen päästöjen pienentäminen ole realismia. Niinpä on oleellista ymmärtää, miten 

rakennetun ympäristön ominaispiirteet ja muutokset vaikuttavat ihmisten liikkumiskäyt-

täytymiseen. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan omina alalukuinaan seuraavia näkö-

kulmia: rakennettu ympäristö ja sen määrittäminen, liikenteen ja rakennetun ympäristön 

välinen vuorovaikutus, sosiaalisten tekijöiden vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen, liikku-

misen mallintaminen, liikenteen aiheuttamat suorat päästöt ja keinot päästöjen hillitsemi-

seksi. 

 

2.1 Rakennettu ympäristö liikenteen näkökulmasta 

Rakennettua ympäristöä voidaan kuvata erilaisten muuttujien avulla. Kun asiaa tarkastel-

laan liikenteen kannalta, yhtenä vaihtoehtona on käytetty kolmen D:n mallia (Cervero & 

Kockelman 1997, s. 199–200), mikä tulee englannin kielen sanoista density (tiheys), 

diversity (monimuotoisuus) ja design (suunnittelu). Myöhemmin tätä on laajennettu saa-

vutettavuudella (destination accessibility) ja etäisyydellä joukkoliikenteen palveluista 

(distance to transit) (Ewing & Cervero 2001, s. 95; van Wee 2002, s. 261–262). Kuudes 

mahdollinen D on demand management (kysynnän hallinta), mikä sisältää muun muassa 

pysäköinnin tarjonnan kuluineen. Ympäristöön suoranaisesti liittymätön väestötiede 

(demographics) voidaan myös lukea Ewingin ja Cerveron (2010, s. 267) mukaan tietyissä 

tapauksissa yhdeksi tekijäksi, jolloin koko laajuudessaan malli koostuisi jopa seitsemästä 

D:stä. 

 

Tiheydellä kuvataan, kuinka monta yksikköä tarkasteltavaa muuttujaa on tiettyä pinta-alaa 

kohden. Rakennetun ympäristön tapauksessa kysymyksessä voivat olla esimerkiksi asuk-

kaat kerrosalaa tai työpaikat alueen kokonaisalaa kohden. Tiheyden arvioimiseen on useita 

eri tapoja siitä riippuen, mitä tarkastellaan ja minkä suhteen. Monimuotoisuudella kuva-

taan, millaisia erilaisia maankäyttötapoja alueella on, miten ne sijoittuvat toisiinsa nähden 

ja mitkä ovat näiden suhteelliset osuudet. Suunnittelu kattaa liikenneverkon piirteet eli 

muodon, yhteenliittymät, korttelikoon ja liikenteen eri muotojen käytettävyyden (moottori- 

ja kevyt liikenne). Saavutettavuus kuvaa, kuinka helppoa tiettyyn paikkaan on päästä lii-

kenteen eri muotoja käyttäen. Etäisyyttä joukkoliikenteen palveluista voidaan kuvata mat-

kalla lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille tai asemalle, tai liikenneverkon tiheydellä eli 

pysäkeiden välisellä etäisyydellä toisistaan. Palvelutasoa voidaan arvioida myös ajallisten 

muuttujien avulla eli etäisyys määritetään esimerkiksi minuutteina ja verkon kattavuus 

oletusarvoisen odotusajan mukaan. (Ewing & Cervero 2010, s. 267) 
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Toinen tapa määrittää rakennettua ympäristöä on jakaa se makro- ja mikrotasoihin eli 

huomioida kunkin tekijän vaikutuspiirin laajuus. Badoe ja Miller (2000, s. 248–251) esittä-

vät, että makrotasoon kuuluvat asuinalueen tiheys (residential density), työpaikkojen tiheys 

(employment density) ja saavutettavuus (accessibility), ja mikrotasoon naapuruston suun-

nittelu (neighborhood design). He huomauttavat, että käytännössä jako makro- ja mikro-

tasoon ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteinen, sillä edellä mainitut tekijät vaikuttavat vah-

vasti toisiinsa ja selkeitä rajoja niiden välille on mahdotonta vetää. Esimerkiksi tiheämpään 

rakennetulla asuinalueella on todennäköisesti parempi saavutettavuus, koska julkisen lii-

kenteen palvelujen tarjonta on suurempaa laajemman kysynnän vuoksi, ja toisaalta naapu-

ruston suunnittelu muun muassa kulkuväylien suhteen houkuttaa kevyen liikenteen hyö-

dyntämiseen. Tämän lisäksi suurempi kysyntä muillekin palveluille tekee alueesta toden-

näköisesti monimuotoisemman maankäytön näkökulmasta. (Badoe & Miller 2000, s. 254–

255) Kuvassa 1 on Badoen ja Millerin esitys rakennetun ympäristön muuttujien vuorovai-

kutuksesta keskenään ja aktiviteettivalintojen/liikkumisen kanssa. 

 

 

Kuva 1 Rakennetun ympäristön muuttujien ja aktiviteettivalintojen/liikkumisen keskinäinen vuorovaikutus. (Badoe & 
Miller 2000, s. 254) 

 

Palveluiden tuominen lähelle ei kuitenkaan aina muuta ihmisten käyttäytymistä, vaan nämä 

saattavat jatkaa tottumusten myötä muutosta edeltäneellä tavalla. Useissa tutkimuksissa on 

todettu esimerkiksi, että riippumatta vastaavan palvelun sijaitsemisesta kävelyetäisyydellä 

osa ihmisistä suoritti ostoksensa kauempana sijaitsevalla alueella autoa käyttäen. (Næss 

2005, s. 202–203; Susilo 2012, s. 192; Buys & Miller 2011, s. 296) 

 

On epäselvää, vaikuttaako ihmisten asuinpaikan valinta heidän liikkumistapoihinsa vai 

toisin päin. On mahdollista, että samalla alueella asuvat henkilöt, jotka myös valitsevat 

liikkumisensa samalla tavalla, ovat päätyneet tilanteeseen erilaisin perustein. Syy-seuraus–

suhteiden määrittäminen luotettavasti on siten suhteellisen vaikeaa. Niinpä on perustellum-

paa tutkia todennäköisten tekijöiden yhteisvaikutusta, kuin keskittyä vain yhteen. (Bhat & 

Guo 2006, 38–39; Handy ym. 2005, 442–443) 
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2.2 Rakennetun ympäristön vaikutus liikkumiseen 

Liikenne ja rakennettu ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja riippuvaisia toi-

sistaan. Näin ollen liikenteestä aiheutuvien päästöjen suuruudet ovat myös yhteydessä kau-

punkien rakenteisiin. Keskinäisen vaikutuksen laajuutta ja voimakkuutta, sekä yksittäisten 

tekijöiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on kuitenkin vaikea arvioida, koska lopulli-

seen tulokseen vaikuttavat paitsi spatiaaliset myös sosio-ekonomiset ja sosio-psykologiset 

muuttujat (Van Acker ym. 2010, s. 2; Næss 2005, s. 168). Rakennetun ympäristön yksit-

täisten tekijöiden vaikutusta päästöihin ja liikennekäyttäytymiseen on pyritty arvioimaan 

useissa tutkimuksissa (Hong & Goodchild 2014; Barla ym. 2011; Ko ym. 2011) eristämällä 

muiden tekijöiden vaikutukset tuloksista. Näissä on kuitenkin usein tehty melko suoravii-

vaisia olettamuksia tekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta eikä muiden tekijöiden eristä-

mistä ole perusteltu kattavasti. Liian kapeakatseisella tarkastelulla on hyvinkin mahdollista 

löytää huomattavaa korrelaatiota selittävän ja selitettävän tekijän välille, mutta tulosten 

käyttöarvoa voidaan pitää kaikesta huolimatta kyseenalaisena. 

 

Liikenteen ja rakennetun ympäristön monimutkaisesta vuorovaikutuksesta huolimatta yh-

teyttä on tutkittu runsaasti erilaisia lähestymistapoja käyttäen. Toisissa tutkimuksissa on 

vertailtu tutkittavaa muuttujaa lukuun ottamatta ominaispiirteiltään mahdollisimman ho-

mogeenisia ryhmiä (Ornetzeder ym. 2008; Schwanen & Mokhtarian 2005), toisissa taas 

vertailtu pidemmän aikavälin muutosta tarkastelemalla tilannetta ennen ja jälkeen jonkin 

muutoksen (Chester ym. 2013). Useissa tutkimuksissa on keskitytty laajempaan konteks-

tiin ja tarkasteltu suurempaa aluetta joko liikennekäyttäytymisen (Vij ym. 2013; Vij & 

Walker 2014) tai rakennetun ympäristön (Handy ym. 2005; Saelens ym. 2003) suunnasta. 

Kyseisissä tutkimuksissa on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa ja 

joskus myös molempia rinnakkain. Yleisimmin lähtökohdaksi on valittu yksittäinen tekijä, 

esimerkiksi asuinalueen tiheys tai henkilöauton käyttö, jota selittäviä ilmiöitä on pyritty 

havaitsemaan muiden muuttujien esiintymisen ja muutoksen kautta. 

 

Alueen korkean rakenteellisen tiheyden esitetään olevan yhteydessä vähentyneeseen yksi-

tyisautoiluun. Brownstone ja Golob (2008, s. 97–98) tutkivat asuinalueen tiheyden vaiku-

tusta polttoaineen kulutukseen vertailemalla selkeästi toisistaan poikkeavia alueita. Muiden 

tekijöiden vaikutukset huomioiden harvempaan rakennetun alueen (tiheys 40 % verrokista) 

asukkaiden polttoaineen kulutus oli 5,5 % suurempaa pääosin kasvaneen ajomatkan, mutta 

myös kulutukseltaan suurempien ajoneuvojen vuoksi. Buysin ja Millerin (2010, s. 292–

296) tutkimuksessa pyrittiin selvittämään Brisbanessa julkisen liikenteen solmukohtien 

läheisyydessä, tiheämpään rakennetulla alueella asuvien liikkumistottumuksia. Tutkittavien 

henkilöiden valinnat riippuivat paitsi tarjolla olevista joukkoliikenneyhteyksistä, myös 

vahvasti matkan määränpäästä, tarkoituksesta, ajankohdasta ja erilaisista yksilöllisistä 

asenteista, näkemyksistä ja mieltymyksistä. 

 

Bhat ja Guo (2006, s. 38) tarkastelivat tilastollisen mallin avulla rakennetun ympäristön 

vaikutusta asuinpaikan valintaan ja henkilöauton omistukseen. He toteavat, että näiden 

välillä on selkeä yhteys, mutta esittävät, että yleisesti selittäjinä käytetyt asuinalueen tai 

työpaikkojen tiheys ovat sijaismuuttujia mikrotason ominaisuuksille. Myös Næss (2005, s. 

229) esittää, että tiheys on itse asiassa muita oleellisia, yksityiskohtaisempia selittäjiä mää-

rittävä suure. Hänen mukaansa se siis selittää usein maankäytön monimuotoisuutta, naapu-

ruston suunnittelua ja julkisen liikenteen saavutettavuutta sekä tarjontaa. 
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Asuinpaikan maantieteellisellä sijainnilla ja etäisyydellä ydinkaupungista on Næssin 

(2005, s. 176–177, 180, 195–197, 228–229, 234) mukaan oleellinen merkitys kumulatiivi-

seen liikkumismäärään. Eurooppalaisessa kaupunkirakenteessa valtaosa työpaikoista si-

joittuu kaupungin keskustaan tai sitä ympäröivälle vyöhykkeelle. Tutkiessaan Kööpenha-

minaa ja sen vaikutusaluetta Tanskassa Næss huomasi, että valtaosa matkoista suuntautui 

keskustaa kohti. Työpaikkojen sijainti selittää tätä arkipäivinä, mutta myös viikonloppuisin 

trendi oli samansuuntainen, mihin mahdollisena selityksenä oli palvelu-tarjonnan laajuus ja 

monipuolisuus. Etäämpänä asuvat ihmiset myös kokivat olevansa riippuvaisempia auton 

omistamisesta, mikä näkyi myös liikkumismuodon valinnassa. Myös Scheiner (2010, s. 

688–689) toteaa yksityisauton omistamisen korreloivan tiheämmin rakennetusta keskusta-

alueesta ja palveluista etäisemmän asuinpaikan kanssa. 

 

Handy ym. (2005, s. 429–430, 439–440) toteavat rakennetun ympäristön ja yksityisautoi-

lun kausaliteettisuhteesta, että se on selkeästi olemassa. Samassa he kuitenkin muistuttavat 

ihmisten asenteiden vaikuttavan päätöksiin merkittävästi. Lopullinen vaikutus liikenne-

käyttäytymiseen syntyy siten ympäristön ja yksilön ominaispiirteiden summana. Kevyen 

liikenteen ja rakennetun ympäristön tekijöiden suhdetta tutkineet Saelens ym. (2003, s. 89) 

painottavat, että monesti kynnyskysymyksenä on turvallisuus. Niinpä infrastruktuurilla on 

huomattava vaikutus ihmisten kevyen liikenteen käyttöön ja sitä kautta myös suoraan ter-

veyteen fyysisen aktiivisuuden vuoksi. Terveyden näkökulmasta kevyen liikenteen pääs-

töttömyys luo myös kerrannaisvaikutuksen. Kyttä ym. (2013, s. 36) tutkivat, millaisina 

ihmiset kokevat tietyt asuinalueet Helsingin seudulla ja mitkä tekijät ovat merkittävim-

mässä roolissa mielipiteen syntymisessä. Myönteisen kokemuksen kannalta tärkeimpiä 

tekijöitä olivat viheralueet ja kevyen liikenteen käytön helppous ja turvallisuus. Kokoo-

matutkimuksessaan Badoe ja Miller (2000, s. 256–258) eivät ota suoranaisesti kantaa ra-

kennetun ympäristön eri tekijöiden ja liikenteen välisen vuorovaikutuksen suuruuteen. 

Heidän näkemyksensä mukaan edellä mainittujen välillä on kiistatta yhteys, mutta todel-

listen syy-seuraus-ulottuvuuksien tarkastelu on hyvin hankalaa seuraavista syistä: 

 

1. On mahdotonta rajata tutkimus siten, että tarkastelussa olisi vain yksi muuttuja.  

2. Poikittaissuuntaisissa tutkimuksissa on aina kyse jossain määrin heterogeenisista 

ryhmistä. 

3. Kaikkea ei voida mallintaa edustavasti muuttujien luonteen vuoksi. 

4. Pitkän aikavälin tutkimuksissa olosuhteet ja ihmisten näkemykset ehtivät jo muut-

tua. 

 

Myös Crane (2000) toteaa, että rakennetun ympäristön ja liikenteen välisen vuorovaikutuk-

sen arvioiminen on hankalaa sen moniulotteisuuden vuoksi, mutta toisaalta korrelaation 

vaikuttavan olevan suhteellisen pieni luotettavan tiedon perusteella. 

 

2.3 Sosiaaliset tekijät liikennekäyttäytymisessä 

Kuten jo aiemmin tässä luvussa on todettu, ihmisten valintoja liikkumisensa suhteen ei 

voida selittää yksinomaan ympäristön rakenteellisten tekijöiden avulla, vaan sosio-ekono-

misilla ja -psykologisilla muuttujilla on merkittävä rooli lopullisessa käyttäytymismallissa. 

Olosuhteet jälkimmäisten osalta voivat kaiken lisäksi muuttua huomattavasti nopeammin 

ja radikaalimmin kuin rakennettu ympäristö. Van Wee (2002, s. 260) esittää yksinkertais-

tettuna liikkumiskäyttäytymisen suhdetta sitä määrittäviin tekijöihin ja näiden keskinäistä 

suhdetta toisiinsa (Kuva 2). Yksilöllisten asenteiden, mieltymysten ja tapojen huomioimi-
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nen liikennekäyttäytymistä selitettäessä on haasteellista näiden vaikean mitattavuuden 

vuoksi. Usein tutkimuksissa myös oletetaan yksilön valinnan perustuvan täyteen informaa-

tioon tarjolla olevista vaihtoehdoista, ja rationaaliseen päätöksentekoon, vaikka näin ei 

tilanne todellisuudessa ole; ihminen ei välttämättä tiedä kaikkia mahdollisuuksia tai tietoi-

sesti sulkee potentiaalisia ulos omien preferenssiensä perusteella (Van Acker ym. 2010, s. 

227). 

 

 

Kuva 2 Yksinkertaistettu malli liikkumiskäyttäytymisen ja sitä määrittävien tekijöiden vuorovaikutuksesta. (Van Wee 

2002, s. 60) 

 

Lähes kaikissa liikenteen ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta tarkastelevissa tutki-

muksissa mainitaan sosiaalisten tekijöiden merkitys kokonaisuuden kannalta. Toisissa on 

pyritty eliminoimaan näitä vaikutuksia tutkimusasettelulla (Chester ym. 2013b), toisissa 

taas mallintamaan selittäviksi tekijöiksi (Ornetzeder ym. 2007). Yksi suurista ongelmista 

on kuitenkin nk. self-selection bias (itsevalinnan harha). Se tarkoittaa tilannetta, jolloin 

henkilöiden ominaispiirteet ohjaavat heidät ryhmään, missä tämän vuoksi ovat poikkeavat 

olosuhteet. Esimerkiksi tietyllä alueella asuvat ihmiset ovat todennäköisesti päätyneet va-

lintaansa samanlaisten perusteiden vuoksi, minkä myötä heidän muutkin valintansa ovat 

todennäköisesti homogeenisempia, mutta koko väestön keskimääräisistä poikkeavia. 

Niinpä vaikkapa omakotitaloalueella asuvat perustavat liikkumisensa yksityisautoiluun 

muita todennäköisemmin. Tässäkin tilanteessa voi kuitenkin olla kaksi eriävää kausaliteet-

tisuhdetta: asuinpaikasta johtuva yksityisautoilun suosiminen tai vastavuoroisesti riippu-

vuus oman auton käytöstä on johtanut valitsemaan harvempaan rakennetun alueen. (Cao 

ym. 2009, s. 360) 

 

Ornetzeder ym. (2007, s. 525–527) tutkivat Wienissä kahta lähekkäistä asuinaluetta, jotka 

olivat auton omistamista huomioimatta ominaispiirteiltään suhteellisen samanlaisia, mutta 

kuitenkin keskimääräisestä itävaltalaisesta poikkeavia. Rakennetun ympäristön, sijainnin ja 

sosio-ekonomisten tekijöiden ollessa suhteellisen homogeenisia merkittävimmäksi eroksi 

ryhmien liikkumiskäyttäytymisen välillä todettiin haastattelututkimuksen perusteella ih-

misten arvot, sosiaalinen kanssakäyminen ja elämäntyyli. Myös Arentze ja Timmermans 

(2008, s. 1024–1025) toteavat sosiaalisten verkostojen määrittävän liikkumista merkittä-

västi: niillä on usein huomattava vaikutus aktiviteettien valintaan ja näin myös liikkumi-

seen. Heidän mukaansa ketju kulkee toisaalta myös siten, että aktiviteettien kautta luodaan 
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sosiaalisia verkostoja ja nämä sitten muokkaavat liikkumisvalintoja. Tutkijat kuitenkin 

toteavat, että ilmiön tutkiminen on hankalaa, koska tilanne on yksilöllisesti alati muuttuva. 

 

Stegin ja Giffordin (2005, 66–67) haastattelututkimuksessa tarkasteltiin elämänlaatuun 

liittyvien tekijöiden vaikutusta liikennekäyttäytymiseen ja erilaisten yhteiskunnallisten 

toimien tehokkuutta tästä näkökulmasta. Olennaisimpia huomioita olivat ihmisten oman 

edun suhde yhteiseen hyvään ja haluttomuus muuttaa toimintatapojaan, jos kokivat sen 

alentavan omaa elämänlaatuaan. Kuten tutkimuksen tekijätkin muistuttavat, elämänlaatua 

ei voida pitää absoluuttisena suurena, koska sitä ei voi mitata suoranaisesti mistään, vaan 

sen määrittäminen perustuu aina verrannollisuuteen. Vertailtavana on joko oma aiempi tai 

muiden tilanne, joten muuttujana sitä voidaan pitää komparatiivisena tekijänä. Toisena 

olennaisena asiana esitettiin yksittäisten ihmisten reaktioiden variaatio johonkin olosuhde-

muutokseen. Yksi arvioi elämänlaatunsa säilyneen melko lailla ennallaan, toinen sen pa-

rantuneen ja kolmas selkeästi huonontuneen, vaikka kyse olisi suhteellisen homogeenisesta 

yksilöiden joukosta. Asenteiden, preferenssien ja tapojen merkitys on siten huomioitava. 

Steg ja Gifford nostavat myös esiin, että usein oma etu realisoituu välittömästi, kun taas 

yhteinen hyvä vasta pidemmän ajan kuluttua. Näin ollen houkutus tarttua pikavoittoon voi 

ajaa helposti rationaalisen ratkaisun ohitse. 

 

Van Acker ym. (2010, s. 224–231) esittävät, että ihmisten käyttäytyminen liikkumiseen 

liittyvissä valinnoissa on kaksijakoista: perusteltua, faktoihin perustuvaa tai tapojen ohjaa-

maa. Näin ollen ei voida olettaa, että ihminen pyrkisi aina maksimoimaan hyödyn valin-

noissaan, vaan tukeutuu usein tuttuun, toistojen kautta opittuun malliin. Tutkijat myös 

muistuttavat, että liikkumisen tarkoitus vaikuttaa usein valintoihin. Yksilön näkemys ajan 

arvosta vaihtelee tilanteen mukaan. Myös ajan ja tilan välinen yhteys on usein epälineaari-

nen. Van Acker ym. jakavat päätökset kolmeen kategoriaan: lyhyen (päivittäiset liikkumis-

valinnat), keskipitkän (asuin- ja työpaikka) ja pitkän (elämäntyyli) aikavälin valinnat. Mitä 

pidemmästä aikajänteestä on kyse, sitä enemmän päätös kokonaisuuteen vaikuttaa. Vuoro-

vaikutus siis tapahtuu voimakkaammin ylhäältä alaspäin. Vij ym. (2013, s. 165) sen sijaan 

esittävät liikkumisvalintojen olevan osa laajempaa elämäntyyliä (Kuva 3). Tämä yksilön 

toimintaa ohjaava kokonaisuus (overall lifestyle) määrittyy siis ihmisen asenteiden, arvo-

jen, sosiaalisten verkostojen jne. mukaan, mikä luo puitteet yksilölliselle liikkumistyylille 

(mobility style). Tähän taas perustuu liikennemuotojen välillä tapahtuva valinta (modality 

style) jokapäiväisessä elämässä. 

 

 

Kuva 3 Yksilöllisen liikkumiskäyttäytymisen eri tasot. (Vij ym. 2013, s. 165) 

 

Scheiner (2010, s. 687–689) esittää tutkimuksessaan, että ihmiset suhtautuvat etäisyyksiin 

eri tavoilla aktiviteetista riippuen. Herkkyys matkan pituudelle siis muuttuu sen mukaan, 

onko kyse työ-, asiointi- vai vapaa-ajan matkasta. Elämäntyylin vaikutusta pidettiin kai-

kista suurimpana viimeiseen muotoon, mutta myös sosiaalisen statuksen katsottiin selittä-

vän eroja ihmisten välillä. Scheinerin mukaan status ja elämäntyyli riippuvat toisistaan, ja 
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etenkin korkean aseman omaavilla vapaa-ajan matkat suuntautuivat kauemmas. Myös 

Anable ja Gatensleber (2005, s. 174–179) tutkivat liikkumisen määräytymistä toiminnan 

tarkoituksen näkökulmasta. Työmatkaliikenteen valintoihin vaikuttivat selkeästi voimak-

kaammin instrumentaaliset (käytännöllisyys) tekijät kuin vapaa-ajan päätöksiin. Jälkim-

mäisen osalta yhtä tärkeässä roolissa ovat tunneperäiset vaikuttimet, kuten stressittömyys, 

vapaus ja jännitys. Tutkijoiden näkemyksen mukaan valinnat eivät siis perustu läheskään 

aina rahallisen tai ajallisen hyödyn maksimointiin, vaan myös subjektiiviseen näkemyk-

seen matkan merkityksestä. Vapaa-ajalla itse liikkuminen voi olla aktiviteetti. 

 

Useimmissa tutkimuksissa, missä on huomioitu sosio-ekonomisia tekijöitä, mahdollisiksi 

liikennekäyttäytymistä selittäviksi tekijöiksi mainitaan tulotaso, koulutus, työssä käyvien 

lukumäärä, oman auton omistus/niiden lukumäärä, lasten lukumäärä, ikä ja sukupuoli 

(Brownstone & Golob 2009; Bhat & Guo 2006; Vij ym. 2013; Vij & Walker 2014; 

Schwanen & Mokhtarian 2005; Naess 2005). Tutkimusten välillä on tietysti eroja, miten 

suuri kunkin muuttujan vaikutus on ja onko se tilastollisesti merkittävä. Edellä mainittujen 

selittäjien suhteen on kuitenkin todettava, että ne ovat erittäin suurella todennäköisyydellä 

yhteydessä toisiinsa ja näin ollen todellisten selittäjien arvioiminen on hankalaa. Esimer-

kiksi korkeampi koulutus johtaa usein korkeampaan tulotasoon samoin kuin tietty ikä. 

Työuralla pidemmälle edennyt tienaa usein vastavalmistunutta enemmän. Perhe on myös 

suhteessa ikään ja auton omistamiseen tulotason ohella. Yhtä lailla työssäkäyvien määrä 

kasvattaa perheen kokonaistuloja, mutta mahdollisesti ohjaa yksityisautoiluun. Selitettä-

essä liikennekäyttäytymistä tilastollisilla malleilla on lähes mahdotonta välttyä selittävien 

tekijöiden väliseltä autokorrelaatiolta. Usein sosio-ekonomiset muuttujat korreloivat lisäksi 

myös fyysisen ympäristön piirteiden kanssa. Edellä mainituista selittäjistä useimmat liitty-

vät asuinpaikan valintaan, mikä taas vaikuttaa etäisyyksiin päivittäisiin aktiviteetteihin ja 

mahdollisiin liikkumisvaihtoehtoihin. Tästäkin huolimatta kokonaisuutta voidaan pyrkiä 

selittämään esimerkiksi useiden tekijöiden kokonaisuuksien perusteella muotoutuvien 

luokkien avulla (Atasoy ym. 2013, Vij & Walker 2013, Vij ym. 2014). 

 

2.4 Liikkumiskäyttäytymisen mallintaminen 

Ihmisten liikkumiseen sisältyy useita ulottuvuuksia: spatiaalisuus, aikaperspektiivi, fyysi-

nen ympäristö ja sen olosuhteet, sosio-ekonomiset ja -psykologiset tekijät, poliittiset pää-

tökset jne. Niinpä liikkumiskäyttäytymistä voidaan mallintaa hyvin erilaisilla tavoilla ja 

erilaisiin tarkoituksiin. Kuvaavilla ja kartoittavilla malleilla voidaan tarkastella yksittäisiä 

tekijöitä ja liikkumisen jakautumista muun muassa maantieteellisesti. Selittävät mallit ovat 

rakenteeltaan monimutkaisempia, koska niissä lähtökohtaisesti pyritään rakentamaan mah-

dollisimman hyvin toteutunutta tilannetta kuvaava teoreettinen kokonaisuus. Se vaatii eri 

ulottuvuuksien samanaikaista analysointia mukaan lukien näiden keskinäisen vuorovaiku-

tuksen. Næss (2005, s. 172) esittää yksinkertaistetun teoreettisen viitekehyksen liikenne-

käyttäytymisen määräytymiselle (Kuva 4). 

 

Liikkumiskäyttäytymisen mallintamisessa on huomioitava, tarkastellaanko tilannetta vain 

mitattavien ja havaittavien (esim. aika, matka, kustannukset) tekijöiden kautta vai huomi-

oidaanko myös muut näkökulmat (esim. tarkoitus, merkitys, motivaatio). Ewing ja Cervero 

(2001, s. 89) esittävät neljä liikkumismuuttujaa: toistuvuus, etäisyys, liikkumismuoto ja 

näiden jakauma sekä kumulatiiviset henkilökilometrit (tai tiekilometrit tai tietunnit). Vii-

meinen on itse asiassa edellisten summa. Näitä muuttujia voidaan selkeästi mitata ja näin 

ollen niiden avulla voidaan määrittää vallitsevaa toteutunutta liikennettä. Yksi mahdollinen 
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tapa kuvata lopputulosta on määrittää liikkumista sijainnin perusteella. Niin sanotulla geo-

koodaamisella voidaan havainnollistaa yksilöiden liikkumista maantieteellisesti koordi-

naattipisteiden avulla. Muun muassa Næss (2005, s. 196–197) selvitti tällä tavalla laajassa 

tutkimuksessaan liikenteen suuntautumista ja käytettyjä reittejä. Myös Kyttä ym. (2013) 

käyttivät GIS-työkalua (geographic information systems) tutkiessaan asuinalueiden piirtei-

den vaikutusta ihmisten myönteisten ja kielteisten mielipiteiden syntyyn. Edellä mainitut 

tavat kuvaavat yhteiskunnan tilaa ja ihmisten käyttäytymismalleja, mutta eivät itsessään 

tarjoa tietoa syistä. 

 

 

Kuva 4 Yksinkertaistettu malli liikkumiskäyttäytymisen rakentumisesta ympäristön, yhteisön ja yksilöllisten tekijöiden 
vaikutuksesta. (Næss 2005, s. 172) 

 

Vilhelmson (1999, s. 180–181) esittää, että yksi ihmisten liikkumiseen olennaisesti liittyvä 

tekijä on aktiviteetti, jonka vuoksi matka tehdään. Hän jakaa aktiviteetit neljään kategori-

aan ajan ja paikan joustavuuden tai sitovuuden perusteella (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5 Liikkumisen tarkoituksen riippuvuus ajasta ja paikasta. (Vilhelmson 1999, s. 181) 

 

Aika- ja paikkasidonnaista toimintaa (sidotut matkat) on esimerkiksi töissä käynti. Ajasta 

ja paikasta riippumatonta (sitomattomat) ovat useimmat vapaa-ajan toimet, kuten ulkoilu 

tai ystävien tapaaminen. Joko pelkästään ajan tai paikan suhteen riippuvaa (osin sidotut) on 

esimerkiksi asiointi, missä päivittäinen sijainti voi vaihdella, tai vanhempien luona vie-
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railu, mikä voidaan suorittaa vaihtoehtoisina ajankohtina. Osin sidottuihin aktiviteetteihin 

sisältyvät myös monet usein toistettavat toimet, mitkä eivät ole suoranaisesti sidottuja 

kumpaankaan, mutta niitä harjoitetaan suhteellisen säännöllisesti. Tähän voidaan laskea 

muun muassa ruokaostosten tekeminen. Aktiviteettisidonnaista liikkumista on käsitelty 

myös muissa tutkimuksissa (Scheiner 2010; Arentze & Timmermans 2008; Carrasco & 

Miller 2006). 

 

Pyrittäessä selvittämään myös liikkumiskäyttäytymisen syitä ja suhdetta riippumattomiin 

muuttujiin käytetään yleisesti tilastollista mallinnusta. Structural equation modelling 

(SEM) eri muodoissaan (esim. faktori-, polkuanalyysi ja regressio) on ollut suosittu tapa 

mallintaa liikkumiskäyttäytymistä tutkimuksissa. Liikennekäyttäytymisen tutkimisessa sitä 

ovat käyttäneet muun muassa Scheiner (2010), Carrasco & Miller (2006) ja Kitamura ym. 

(1997). Sitä voidaan käyttää kausaalisuhteiden testaamiseen ja arvioimiseen yhdistämällä 

tilastollista aineistoa kvalitatiivisten olettamusten kanssa. Yleinen käyttötapa on muodostaa 

vaihtoehtoisia versioita ja verrata näitä keskenään, jotta löydetään parhaiten aineistoa ku-

vaava/selittävä malli. Ennalta määräämättömille eli latenteille muuttujille muodostettu 

SEM voi koostua mittausmalleista (measurement model) riippuville ja itsenäisille muuttu-

jille sekä rakenteellisesta mallista (structural model). Latentti muuttuja voi olla useiden 

mitattavien muuttujien yhdistelmä. SEM vaatii käyttäjältä olettamuksia muuttujista ja mää-

rittelyä niiden vaikutuksista. Mallin yhtenä ongelmana on kuitenkin, ettei se huomioi hete-

rogeenisuutta kovin hyvin, vaan yksi malli pyrkii selittämään koko otantaa. (Golob 2003, s. 

3–4) 

 

Koska liikennekäyttäytymistä tarkasteltaessa liikkumismuodon valintaa voidaan pitää dis-

kreettinä, tutkimuksessa on käytetty paljon myös erilaisia diskreetin valinnan malleja, ku-

ten multinomial logit model (MNL) (Mc Fadden 1997; Pinjari ym. 2009; Schwanen & 

Mokhtarian 2005), mixed logit model (MLM) (Greene & Hensher 2003, Shen 2009), ja 

latent class choice model (LCCM) (Atasoy ym. 2011; Vij & Walker 2014; Vij ym. 2013). 

Näistä MNL:a voidaan pitää perusmallina, missä selitettävänä muuttujana on valintajoukko 

yksittäisen muuttujan sijaan. MNL ei huomioi aineiston heterogeenisuutta kovin hyvin, 

sillä kaikille yksilöille käytetään samaa mallia. MNL on osa LCCM:a, mitä kuvataan tar-

kemmin luvuissa 3.1.2 ja 3.2.2. MLM yleistää perinteisen MNL:n sallimalla tarkastelta-

vaan muuttujaan liittyvien parametrien vaihtelun yksilöiden välillä tunnetun väestöja-

kauman perusteella (Shen 2009). Diskreetin valinnan malleista LCCM:a on alettu käyttää 

liikkumiskäyttäytymisen mallintamisessa viime vuosina. Se jakautuu kahteen osaan: luok-

kamalliin ja kullekin luokalle ominaiseen valintamalliin. Ensin ihmiset jaotellaan ennalta 

määräämättömiin luokkiin heidän ominaispiirteidensä perusteella. Näin jokaiselle saadaan 

todennäköisyydet kuulua kuhunkin ryhmään. Luokkien valintajoukot taas määräytyvät 

vaihtoehtojen piirteiden ja luokkaan kuuluvien ihmisten ominaisuuksien pohjalta. Tämän 

mallin rakennetta ja ominaisuuksia kuvataan tarkemmin luvussa 3. Diskreetin valinnan 

malleista MLM ja LCCM muistuttavat monella tapaa toisiaan. Vertailtaessa näitä kahta 

ensimmäisen etuna on sen joustavuus toisen ollessa yksinkertaisempi; MLM vaatii käyttä-

jältään olettamuksia parametrien jakaumista (Shen 2009). 

 

Atasoy ym. (2011) vertailivat eri mallien toimivuutta liikkumiskäyttäytymisen selittämi-

sessä. Vertailukohdaksi (perusmalliksi) he valitsivat logit-mallin ja vaihtoehtoisina heillä 

olivat jatkuva (SEM) sekä LCCM. Jatkuva malli perustui latentteihin muuttujiin, mitkä 

määräytyivät ihmisten ominaispiirteiden ja kvalitatiivisten indikaattorien perusteella. Eri 

mallien tulokset olivat suhteellisen samansuuntaisia niin markkinaosuuksien kuin ajan ar-
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von suhteen. Vaikka kyseessä oli hyvin yksinkertainen kahden luokan LCCM, oli se seli-

tysasteeltaan parempi kuin keskenään tasavertaiset logit- ja jatkuva malli. Toinen huomat-

tava ero oli elastisuuksissa. LCCM:n antamat elastisuudet olivat suuruusluokaltaan suu-

rempia kuin vertailtavien mallien. Osuudet valintavaihtoehtojen todennäköisyyksien kyn-

nysarvoille olivat niin ikään korkeammat. Myös Vij ym. (2013) esittävät tutkimuksessaan 

LCCM:n toimivan kaikkien mittarien perusteella vertailukohtana käytettyä MLM:a pa-

remmin. 

 

Niin sosiaalisia kuin rakennetun ympäristönkin vaikutuksia liikenteeseen tilastollisilla 

malleilla arvioitaessa käytetään yleisesti elastisuuksia. Elastisuus kuvaa, miten paljon stan-

dardipoikkeaman suuruinen muutos selittävässä tekijässä vaikuttaa selitettävään. Esimer-

kiksi 10 % kasvu kustannuksissa vaikuttaa eri tavalla kuin 10 % kasvu matka-ajassa eli 

niiden elastisuudet ovat erilaiset. Elastisuus kertoo tilastollisesta todennäköisyydestä riittä-

vän suurelle joukolle, mutta yksittäisen henkilön valintoja arvioitaessa sen hyöty on vähäi-

nen, koska erot ihmisten välisissä näkemyksissä esimerkiksi ajan arvosta voivat olla erit-

täin suuria. Käytännössä yksittäisten selittäjien elastisuudet ovat tutkimuksesta riippumatta 

suhteellisen pieniä, mutta muun muassa Cerveron ja Kockelmanin (1997) sekä Ewingin ja 

Cerveron (2010) tutkimuksissa todetaan, että yhteisvaikutus saattaa olla merkittävä. Mo-

lemmissa todetaan kuitenkin elastisuuksien summavaikutuksen tutkimisen olevan suhteel-

lisen hankalaa, koska pidemmällä aikavälillä eri muutokset voivat vaikuttaa eri tavoin ja 

neutralisoida toisiaan. 

 

2.5 Liikenteen päästöt 

Liikenteestä syntyviä ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa keskitytään yleensä vain suoriin 

päästöihin, koska epäsuorien määrittäminen vaatii paljon resursseja ja on usein todella 

hankalaa. Suorien analysoiminen tarjoaa tietoa vallitsevasta tilanteesta ja kertoo, mihin 

tulisi mahdollisesti puuttua. Tulevaisuutta arvioitaessa ja suuremman kokoluokan hank-

keita suunniteltaessa on kuitenkin perusteltua sisällyttää epäsuorat vaikutukset osaksi las-

kentaa, koska niiden osuus kokonaisvaikutuksesta, liikennemuodosta riippuen, saattaa olla 

jopa käytönaikaisia suurempi (Chester & Horvath 2009). Näin ollen hyötyjen realisoitumi-

nen saattaa olla kaukana tulevaisuudessa ja myönteisten vaikutusten suuruus riippuu pal-

jolti aikaan saadusta muutoksesta ihmisten liikkumiskäyttäytymisessä (Chester ym. 2013b, 

s. 5–6). 

 

Vaihtoehtoisiin polttoaineratkaisuihin sisältyy vastaava ongelma kokonaisvaikutuksia arvi-

oitaessa kuin suurissa liikennehankkeissa, kuten Schwietzke ym. (2011, s. 8202) tutkimuk-

sessaan toteavat. He tarkastelivat maissietanolin potentiaalia luoda tavoitteena olevat 20 % 

leikkaukset polttoaineesta johtuviin päästöihin. Analysoitaessa vain käytönaikaisia ympä-

ristövaikutuksia tavoite vaikuttaa realistiselta. Maissietanolin tuotanto vaatii kuitenkin 

laajasti maa-alueita. Vaikutus on siten negatiivinen, kun hiiltä sitovia kasvustoja joudutaan 

hävittämään viljelmien tieltä. Kaiken lisäksi tämä muutos tapahtuu heti tuotannon alussa, 

kun maissiviljelmä ei vielä ole tuottava. Näin ollen kumulatiivisesti tarkasteltuna hyödyt 

realisoituvat vasta pitkän ajan kuluttua, jos edes ehtivät tapahtua. Tutkijat kiinnittävät 

huomiota myös asiaan, ettei viljelyä voida harjoittaa samalla alueella kuin enintään 30 

vuotta kerrallaan, minkä vuoksi tavoitteiden saavuttaminen on käytännössä mahdotonta. 

 

Liikenteen aiheuttamien päästöjen pienentämisessä voidaan nähdä kaksi rinnakkaista mah-

dollista suuntaa: teknologinen kehitys ja ihmisten asenteisiin/käyttäytymiseen vaikuttami-



 

15 

 

nen. Molempien myönteinen kehitys on todennäköisesti tarpeen, mikäli tulevaisuuden 

päästötavoitteisiin halutaan päästä. Nykyisen näkemyksen mukaan teknologinen kehitys ei 

pysty yksinään ratkaisemaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta merkittävää pääs-

töjen alentamista. (Steg & Gifford 2010; Chapman 2007; Bastani ym. 2012; Hill ym. 2012) 

 

Kasvihuonekaasupäästöistä vuosittain 25 % aiheutuu liikenteestä Euroopan Unionin alu-

eella (Hill ym. 2012, s. 2). Liikennetyypeittäin, tavaraliikenne mukaan luettuna, osuudet 

ovat: tieliikenne 17,9 %, lentäminen 3,1 %, laivaliikenne 3,6 %, raideliikenne 0,2 % ja 

muut 0,2 %. Kahden edellisen vuosikymmenen aikana päästöt kasvoivat 29 %. On kuiten-

kin huomioitava, että etenkin lentämisen ympäristövaikutusten arvioinnissa oleellista on 

allokointi, eli miten ja mihin esimerkiksi mannerten välisten lentojen päästöt kohdistetaan. 

Muissakin lähteissä liikenteen osuudeksi on arvioitu neljännes kaikista päästöistä (Chap-

man 2007, s. 355; Graham-Rowe 2011, s. 401). Yhdysvalloissa henkilöautoliikenteen arvi-

oidaan aiheuttavan kolmanneksen kaikista päästöistä (Bastani ym. 2012, s. 517). Samassa 

tutkimuksessa todettiin kuitenkin myönteisenä asiana henkilötiekilometrien kasvun hidas-

tuminen. Pohjois-Amerikassa väestö on autoriippuvaisempaa Eurooppaan nähden osin 

kulttuurillisten tekijöiden, osin suurempien etäisyyksien vuoksi. Edellä esitetyt luvut ku-

vaavat vuosittain liikenteen aiheuttamia suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Näiden lisäksi 

epäsuoria päästöjä aiheutuu muun muassa polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjusta, ajoneu-

vojen valmistuksesta sekä infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta. Nämä voidaan 

jakaa kahteen kategoriaan sen mukaan, miten ne käyttäytyvät suhteessa suoriin päästöihin. 

Polttoaineen käsittelyn vaikutukset ovat suoraan verrannollisia ja ajoneuvojen valmistuk-

sen jossain määrin. Infrastruktuurin vaikutukset sen sijaan vaihtelevat liikennetyyppien 

välillä merkittävästi suorista päästöistä riippumatta. 

 

Chapman (2007, s. 355) tutki liikenteen ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. Henkilö-

auton osalta 76 % johtui käytön aikana syntyvistä päästöistä, 9 % ajoneuvon valmistuk-

sesta ja 15 % häviöistä polttoaineen valmistus- ja jakeluketjussa. Päästöjen jakauma on 

suuntaa antava ja tutkimuksia vertailtaessa tulee huomioida, että se riippuu huomattavasti 

niin laskentatavasta kuin rajauksestakin. Tästä käy hyvänä esimerkkinä Kendallin ja Pricen 

(2012, s. 2559–2561) tutkimuksessa esitetyt arviot ajoneuvotyypin, käyttöiän ja laskentata-

van vaikutuksista päästöjakaumaan. Esimerkiksi käytönaikaisten päästöjen osuudet vaih-

televat 59 % ja 84 % välillä. Kendall ja Price arvioivat myös päästöjen aiheuttamisajan-

kohdan merkitystä todellisiin vaikutuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aiemmin 

tuotetut kasvihuonekaasut omaavat suuremman potentiaalin ilmaston lämmittämiseksi. 

Päästöjen aikakorjaus muuttaa siten elämänkaaren eri vaiheiden suhteellisia osuuksia. 

Chapmanin (2007) tutkimuksen mukaan useimmat matkat tehdään omaa autoa käyttäen, 

vaikka 80 % näistä olisi realistisesti toteutettavissa ilmankin. Yksi selkeistä huolen aiheista 

oli lentämisen nopea kasvu. Se aiheuttaa verrattain suuria päästöjä, minkä lisäksi on huo-

mioitava, että ne kohdistuvat osittain myös yläilmakehään eikä näiden vaikutusten todel-

lista luonnetta vielä täysin tunneta.  

 

Chester ja Horvath (2009, s. 2–6) tarkastelivat, miten epäsuorat päästöt vaikuttavat kunkin 

henkilöliikennemuodon todellisiin ympäristövaikutuksiin. Tieliikenteelle näiden määrä oli 

63 % suoriin verrattuna, raideliikenteelle 155 % ja lentämiselle 31 %. He myös selvittivät, 

kuinka herkkiä eri muodot ovat käyttöasteen suhteen. Tässä siis tarkasteltiin päästöjä yh-

den ihmisen liikkuman kilometrin suhteen, kun kulkuneuvo oli täynnä tai vajaassa käy-

tössä. Eri muodoille oli määritetty omat arvonsa vajaakäytölle vallitsevien käytäntöjen 

perusteella. Esimerkiksi julkisen liikenteen linja-autolle päästömäärät vaihtelivat rajusti 
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sen mukaan, onko kyse ruuhkahuipusta vai hiljaisemmista ajoista. Suuria joukkoliikenne-

hankkeita vertailevassa tutkimuksessa (Chester ym. 2013b, s. 7–9) todettiin päästöhyötyjen 

riippuvan huomattavasti käyttöasteesta. Niin sanottu takaisinmaksuaika vaihteli eri käyttö-

asteilla muutamasta vuodesta jopa yli 50:een. Toinen oleellinen seikka oli, että osa ympä-

ristövaikutuksista kohdistui maantieteellisesti erittäin kauaskin tutkittavasta alueesta ener-

giantuotannon, liikennevälineen ja infrastruktuurin komponenttien valmistuksen vuoksi. 

Mikäli päästöjä arvioitaessa systeemi rajataan liian pieneksi, todelliset arvot voivat vääris-

tyä merkittävästi ja toisaalta hankkeita vertailtaessa edut ja haitat asettuvat epätasapainoon. 

 

Ornetzeder ym. (2008, s. 521–527) selvittivät autottomuuden vaikutuksia liikennekäyttäy-

tymisen aiheuttamiin suoriin päästöihin. Kuten oletettua, maaliikenteessä syntyvät ympä-

ristövaikutukset olivat autottomassa yhteisössä alemmat kuin verrokkiryhmässä. Maalii-

kenteen alemmista päästöistä huolimatta kokonaisvaikutus jäi vähäisemmäksi muun mu-

assa suuremman lentomatkustamisen vuoksi. Tutkijat esittivät syyksi niin sanottua 

rebound-efektiä, mikä tarkoitti tässä tapauksessa autottomuuden tuomien taloudellisten 

säästöjen kohdistumista muille kulutuksen osa-alueille. 

 

Ottelin ym. (2014, s. 5–8) tutkivat liikenteestä aiheutuvia suoria päästöjä suhteessa aluei-

den rakennustehokkuuteen, ihmisten perhetilanteeseen, tulotasoon ja yksityisauton omis-

tukseen Helsingin metropolialueella ja muualla Suomessa. Tutkimus sisälsi myös lentolii-

kenteen päästöt. Haja-asutusalueella lähes kaikki omistivat vähintään yhden moottoriajo-

neuvon riippumatta muista tekijöistä. Metropolialueen kävelyvyöhykkeellä kuitenkin vain 

54 % yksin asuvista/pariskunnista oli oma ajoneuvo, kun taas perheissä vastaava osuus oli 

90 %. Tulotaso vaikutti positiivisesti etenkin yksin asuvien/pariskuntien ajoneuvon omis-

tukseen, mutta perheiden keskuudessa merkitys oli paljon pienempi. Yksityisautoilun 

päästöjen määrä kasvoi selvästi haja-asutusaluetta kohti siirryttäessä, vaikkakin perheiden 

keskuudessa pienin käyttö havaittiin ydinkaupungin ulkopuolella. Lentämisen aiheuttamat 

päästöt taas olivat molemmissa ryhmissä selkeästi korkeimmat ydinkaupungissa asuvilla, 

mikä aiheutti sen, että kokonaispäästöt kasvoivat suuriksi pienistä maaliikennepäästöistä 

huolimatta. Ornetzederin ym. (2008) tapaan tutkijat esittivät tämän olevan todennäköisesti 

rebound-efektin vaikutusta. Jokapäiväisessä liikkumisessa saavutetut taloudelliset säästöt 

kohdistuvat siis ainakin osittain lentämiseen. Tulotason kasvu korotti myös liikkumisesta 

aiheutuneita päästöjä. Poikkeuksena olivat suurimpaan tuloluokkaan kuuluvat autottomat 

yksin asuvat/pariskunnat. Suurempi varallisuus kuitenkin näyttää liittyvän suurempiin 

päästöihin. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että ihmisillä on enemmän varaa lomailuun, 

mikä lisää lentomatkailua, ja toisaalta useampaan moottoriajoneuvoon ja siten kasvanee-

seen yksityisautoiluun. 

 

2.6 Keinot liikenteen aiheuttamien päästöjen leikkaamiseksi 
ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen vaikuttamalla 

Liikenteen aiheuttamia päästöjä voidaan hillitä teknologisella kehityksellä, mutta sen tar-

joamat mahdollisuudet eivät yksinään riitä vallitsevassa tilanteessa. Osana kokonaisuutta 

se kuitenkin näyttelee tärkeää roolia mahdollistamalla pienikulutuksellisemmat ajoneuvot 

ja uudenlaisten polttoaine- ja energiaratkaisujen hyödyntämisen. Teknologisen kehityksen 

avulla voidaan löytää lisäksi muitakin keinoja vaikuttaa liikenteestä aiheutuviin ympäristö-

vaikutuksiin. Esimerkiksi liikenneväylien taloudellisempaa käyttöä voidaan edesauttaa 

reittien optimoinnilla tai julkisten liikennevälineiden vajaakäyttöä minimoimalla. Toinen 

suunta liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa on pyrkiä ohjaamaan ihmisten valintoja 
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liikennepoliittisin päätöksin. Tämä voidaan jakaa kahteen ulottuvuuteen: suorat ja epäsuo-

rat keinot. Ensimmäinen tarkoittaa vaikuttamista liikenteen kustannuksiin, esimerkiksi 

ruuhkamaksuin. Jälkimmäinen taas lähtee asenteiden, mieltymysten ja tapojen muuttami-

sesta joko tietoisuutta lisäämällä, rakenteellisilla muutoksilla tai näiden yhteisvaikutuk-

sena. 

 

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet tiedetään suhteellisen hyvin ja niiden vaikutusta on 

helpompi arvioida kuin poliittisten ratkaisujen. Erilaisten maksujen tehokkuutta on vaikeaa 

arvioida, sillä huonoimmassa tapauksessa ne kääntyvät itseään vastaan ihmisten kokiessa 

niiden rajoittavan valinnanvapautta liikaa (Steg & Gifford 2005, s. 65–67). Tutkijat totea-

vat, että asenteisiin vaikuttaminen lienee kaikkein vaikeinta ja keinojen toimivuutta on 

mahdotonta ennustaa, mutta siinä piilee kuitenkin suurin potentiaali. Merkittävää kehitystä 

voidaan saavuttaa lyhyelläkin aikavälillä. Käytännössä vaikuttamisen keinoja ei kuitenkaan 

voida jakaa näin selkeisiin, toisistaan irrallisiin ryhmiin, sillä ratkaisut ovat yleensä osin 

päällekkäisiä tai niillä voi olla monta ulottuvuutta samanaikaisesti. Esimerkiksi puhtaam-

paa energiaa voimanlähteenään käyttävän auton verotus eroaa tavanomaisista, mutta uu-

teen liittyy monia asenteellisia epäilyksiä. Näin ollen kaikki kolme tekijää vaikuttavat va-

lintaan siirtyä ekologisempaan ajoneuvoon. 

 

Teknologisten ratkaisujen merkitystä liikenteen kannalta on tutkittu useista eri näkökul-

mista. Babaee ym. (2013, s. 1386–1388) tutkivat, mitkä tekijät vaikuttavat oleellisimmin 

polttomoottoriajoneuvoista sähkö- ja hybridiautoihin siirtymiseen. Raakaöljyn hinta, hiili-

dioksidipäästörajoitteiden toimeenpano ja akkuratkaisujen hinnat olivat tärkeimmät tekijät, 

mistä puhtaampien mallien kilpailukyky riippui. Oleellinen seikka oli myös uuden tekno-

logian kynnyskustannus, sillä se vaikuttaa merkittävästi vaihtoehdon realistiseen hyödyn-

nettävyyteen. Bastani ym. (2012, s. 534–536) tutkivat autokannan merkitystä tulevaisuu-

den (v. 2030–2050) päästötavoitteiden kannalta. Pitkän aikavälin ennusteisiin liittyy suu-

rempi epävarmuus, mutta merkittävin kielteinen vaikutus oli autojen kokonaismyynnillä. 

Lyhyellä aikavälillä siirtyminen uudempiin malleihin tosin nopeuttaa autokannan uudistu-

mista ja näin ollen vähentää keskimääräisiä päästöjä. Kendall & Price (2012, s. 2561–

2563) toisaalta esittävät, että uuden teknologian ajoneuvot eivät välttämättä ole ympäris-

töystävällisempiä, jos tarkastellaan koko elinkaaren aikaisia päästöjä, ja etenkin kun huo-

mioidaan potentiaali lämmittää ilmastoa. Suuremmat päästöt elinkaaren alkuvaiheessa 

vaativat entistä merkittävämpiä leikkauksia käytön aikana kompensoituakseen. Chapman 

(2007, s. 359) nostaa tutkimuksessaan esiin, että teknologisen kehityksen myötä parantunut 

moottorien hyötysuhde saattaa kuitenkin saada aikaan vastavaikutuksen, kun ihmiset valit-

sevatkin käyttöönsä entistä suurempia autoja. Näin ollen osa hyödyistä saatetaan menettää 

nk. rebound-efektin vuoksi. 

 

Delucchi ja Kurani (2013) esittävät tutkimuksessaan teoreettisen mallin yksityisautoilun 

aiheuttamien päästöjen leikkaamiseksi ilman suuria muutoksia tavoissa tai asumismuo-

dossa. Heidän lähtökohtanaan on kineettinen energia ja huomio siitä, että suurin osa lii-

kenteessä käytettävistä yksityisautoista on suunniteltu maantieolosuhteisiin, vaikka valta-

osa ajosta tapahtuu kaupungeissa selkeästi matalammilla nopeuksilla. Tällöin ne eivät 

toimi taloudellisimmillaan. Delucchin ja Kuranin mallissa kaupunkiajo tapahtuisi lähes 

kokonaan kevyillä, ekotehokkailla, mataliin nopeuksiin suunnitelluilla ajoneuvoilla ja pi-

demmät siirtymät asutuskeskusten välillä tavanomaisilla henkilöautoilla tai raideliikennettä 

hyödyntäen. Olennaisena tekijänä ovat kuitenkin muutokset kaupunkirakenteessa ja poli-

tiikassa, joiden myötä edellä esitetty kehitys olisi mahdollista.  
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Erilaisten liikennepoliittisten ratkaisujen toimivuutta on hankala arvioida, etenkin etukä-

teen. Graham-Rowe ym. (2011) toteavat kokoomatutkimuksensa pohjalta, että yksityisau-

toilun vähentämiseksi tehtyjen päätösten tehokkuudesta löytyy vain heikkoja todisteita. 

Schwanen ja Mokhtarian (2005, s. 97) esittävät, että mikäli väestön liikkumiseen puuttumi-

sella halutaan saada aikaan selkeitä vaikutuksia, tulee ne kohdistaa ihmisiin, joilla on läh-

tökohtaisesti halukkuutta muuttaa käyttäytymistään. Pyritään esimerkiksi saamaan lähi-

öissä asuvat, jotka ovat joukkoliikennesuuntautuneita, luopumaan yksityisautoilusta, aina-

kin osittain. Samanlaisiin johtopäätöksiin on päädytty myös muissa tutkimuksissa (Beirao 

& Sarsfield Cabral 2007; Eriksson ym. 2008; Garvill ym. 2003). 

 

Chapman (2007) kyseenalaistaa erilaisten taloudellisten kannustimien (tai rajoittimien) 

toimivuuden. Niillä saataneen aikaan muutos, mutta sen vaikutus kestää vain toimien ol-

lessa voimassa eli pitkäaikaisia hyötyjä ei saavuteta. Taloudellisesti tämä voi osoittautua 

myös yhteiskunnan kannalta tappiolliseksi. Samanlaisiin johtopäätöksiin ovat päätyneet jo 

Foxx ja Schaeffer (1981). Chapman nostaa esiin myös päästörajoitteiden ongelman eli mi-

ten esimerkiksi päästöjen aiheuttajat ja niistä kärsijät ovat suhteessa toisiinsa. Erilaiset 

maksut vaikuttavat suhteessa voimakkaammin pienituloisiin kuin hyvin ansaitseviin. Näin 

ollen esimerkiksi ruuhkamaksut rajoittavat enemmän huonommassa taloudellisessa ase-

massa olevien valintoja. 

 

Rakennetun ympäristön tekijöiden suoraa vaikutusta liikenteen aiheuttamiin päästöihin on 

vaikeaa arvioida, mutta alueen rakennustehokkuuden/-tiheyden kasvun voidaan katsoa 

liittyvän jossain määrin vähäisempään kulutukseen muun muassa lyhyempien etäisyyksien 

ja julkisen liikenteen paremman tarjonnan kautta (Brownstone & Golob 2009; Buys & 

Miller 2011; Cao ym. 2009; Bento ym. 2005). Schmidt-Thome ym. (2013, s. 3–9) toteavat, 

että tiheyden kasvattaminen itsessään ei välttämättä alenna liikenteen suoria päästöjä, vaan 

muillakin tekijöillä on suuri vaikutus. Helsingin seutua tutkiessaan he havaitsivat, että 100 

asuinyksikköä hehtaaria kohden loi parhaan koetun ympäristöllisen laadun. Tiheyden tar-

kasteluun sisältyy myös se piirre, että arvoiltaan samanlaiset alueet voivat käytännössä 

poiketa toisistaan radikaalistikin esimerkiksi rakennuskannan piirteiden ja infrastruktuurin 

rakenteen vuoksi. Tiheyden merkitys näkyi kuitenkin ihmisten mieltymyksessä mahdolli-

sen uuden kodin sijainnin valinnassa. Useimmat valitsivat potentiaalisen muuton kohteeksi 

suhteellisen samanlaisen ympäristön, kuin missä tutkimusta tehtäessä asuivat. Lisäksi kiin-

nostus kohdistui valtaosalla maantieteellisesti lähellä sijaitseviin alueisiin. Schmidt-Thome 

ym. (2013) esittävätkin, että täydennysrakentamisella voidaan saavuttaa leikkauksia myös 

liikenteen päästöihin. Kun tarjolla on mieltymyksiä vastaavia asuinalueita lähempänä akti-

viteetteja, liikkumistarve pienenee tai ohjautuu ympäristöystävällisempään suuntaan. 

 

Myös Chester ym. (2013a, 12025–12026) tarkastelevat täydennysrakentamisen mahdolli-

suuksia liikenteen aiheuttamien päästöjen hillitsemisessä. Heidän tutkimuksessaan vertail-

tiin vaihtoehtoisia, joukkoliikennesuuntautuneita skenaarioita suhteessa tavanomaiseen 

maankäyttöön uuden junaradan asemien ympäristössä Phoenixissa Yhdysvalloissa. Lähtö-

tilanteen rakennustehokkuudessa ja maankäytössä todettiin olevan paljon kehittämisen 

varaa. Uuden joukkoliikennekanavan mahdollistaman täydennysrakentamisen tärkeäksi 

osaksi katsottiin myös alueen monimuotoisuuden kehittäminen. Täten arvioitiin saavutet-

tavan jopa noin 40 % leikkaukset sekä energian kulutuksessa että kasvihuonekaasupääs-

töissä suhteessa vallitsevaan maankäyttöpolitiikkaan.  Hyödyt johtuivat sekä muutoksista 

liikenteessä että asuntojen energiankulutuksessa. Chester ym. (2013a) korostavat pitkän 
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tähtäimen kokonaisvaltaisen suunnittelun merkitystä pyrittäessä selkeisiin päästöleikkauk-

siin rakennettua ympäristöä muokkaamalla. 
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3 Tutkimusmenetelmät, aineistot ja tutkimuksen kulku 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ja aineistoja sekä prosessin 

kulkua. Käytettäviä menetelmiä on kaksi: ihmisten liikkumistottumuksia analysoiva tilas-

tollinen (LCCM) ja liikkumisesta aiheutuvia suoria päästöjä määrittävä laskentamalli. 

LCCM on itse asiassa kaksivaiheinen prosessi, mutta vaiheet ovat kiinteästi yhteydessä 

toisiinsa. Tutkimuksen aineistona käytetään HSL:n vuonna 2012 kyselytutkimuksella ke-

rättyä tietoa pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien väestöstä ja heidän liikkumisestaan, 

minkä lisänä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n LIPASTO:n (Suomen liikenteen pako-

kaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä) päästökertoimia eri liikenne-

muodoille ja kulkuneuvoille. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa väestö jaetaan ennalta 

määräämättömiin luokkiin näiden taustatietojen perusteella, minkä jälkeen kullekin luo-

kalle määritetään liikkumista kuvaava regressiomalli. Toisessa vaiheessa tarkastellaan liik-

kumisen aiheuttamia suoria päästöjä. 

 

3.1 Latent class choice model: teoreettinen perusta 

Latent class choice model tarkoittaa vapaasti suomennettuna ennalta määräämättömien 

luokkien valintamallia. Jatkossa tähän tullaan viittaamaan lyhenteellä LCCM. Malli on 

alun perin kehitetty markkinoinnin työkaluksi, jolla voitaisiin määrittää toisistaan poikkea-

vat, mutta sisäisesti melko homogeeniset kuluttajaryhmät näiden ostokäyttäytymisen pe-

rusteella (Kamakura & Russell, 1989). Tämän jälkeen sitä on sovellettu myös useiden 

muiden tieteen alojen tutkimuksissa. (Walker & Li 2007; Lanza ym. 2014) 

 

Perusominaisuuksiltaan LCCM on parametriton tai semi-parametrinen äärellinen diskreet-

tien valintojen malli (finite mixture choice model) eikä näin ollen vaadi analyysin tekijältä 

olettamuksia parametrien jakaumista toisin kuin esimerkiksi yleisesti käytetyt diskreetin 

valinnan mallit MLM ja multinomial probit, jotka myös sallivat sattumanvaraisen mielty-

mysten heterogeenisuuden. LCCM koostuu kahdesta komponentista, jotka ovat luokkajä-

senyysmalli ja kullekin luokalle ominainen valintamalli. Ensimmäinen määrittää yksittäi-

sen henkilön todennäköisyyden kuulua tiettyyn luokkaan tämän ominaisuuksien perus-

teella. Jälkimmäinen sen sijaan kuvaa tietyn luokan sisällä liikkumismuotojen välistä riip-

puvuutta toisistaan ja valintoja selittävistä muuttujista. Heterogeenisuutta voidaan taltioida 

siis sallimalla parametrien, valintajoukkojen ja päätössääntöjen vaihtelu eri luokkien välillä 

näiden ominaisissa valintamalleissa. LCCM:n edut perustuvatkin juuri tähän kykyyn sallia 

heterogeenisuutta hajautuneissa aineistoissa. (Vij & Walker 2014, s. 2–3) 

 

Maankäytön ja liikkumisen tutkimuksessa LCCM:a on käytetty muun muassa liikkumis-

muodon valintaa mallinnettaessa (Atasoy ym. 2011; Vij ym. 2013; Vij & Walker 2014). 

Vij & Walker (2013) tutkivat Yhdysvaltain länsirannikolla Kalifornian osavaltiossa sijait-

sevan San Franciscon alueen väestön liikkumistottumuksia vertailemalla eri malleja niiden 

selityskyvyn perusteella. Aineistona käytettiin kahden päivän ajalta kerättyä matkustuspäi-

väkirjaa, ja osallistujia oli yhteensä 15000. Heidän tutkimuksessaan parhaaksi osoittautui 

kuusiluokkainen LCCM, joka salli palautteen viereisistä luokista. Tämä tarkoittaa siis, että 

sallitaan kommunikaatio viereisten luokkien välillä, koska pienikin muutos olosuhteissa 

saattaa muuttaa yksittäisen ihmisen todennäköisyyttä kuulua alkuperäiseen luokkaansa, ja 

toisaalta muutos saattaa vaikuttaa hyvin eri tavalla eri luokkiin. Toisessa tutkimuksessa 

(Vij ym. 2013) tarkasteltiin saksalaisen Karlsruhen kaupungin ihmisten liikkumistottumuk-

sia. Tässä lopullinen malli oli kolmiluokkainen LCCM. Aineistona oli kuuden viikon ajalta 
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kerätty matkustuspäiväkirja hieman yli 300 osallistujalta. Atasoy ym. (2011) käyttivät 

LCCM:a tutkiessaan liikkumiskäyttäytymistä Sveitsissä. He muodostivat luokat faktori-

analyysin avulla kolmea indikaattoria käyttäen. Näin mallista muodostui kaksiluokkainen. 

Tutkijat kuitenkin mainitsevat, että tarkastelu oli yksinkertaistettu ja ettei heidän luomansa 

malli tarjonnut riittävää kuvaa todellisesta tilanteesta. Kuten edellä mainituissa tutkimuk-

sissakin todetaan, selittävä malli on riippuvainen sen muodostamiseen käytetystä aineis-

tosta, mutta myös tutkittavan alueen ominaispiirteistä, kuten globaalista ja paikallisesta 

maantieteellisestä sijainnista. 

 

Näkökulmia LCM:n (Latent class model) soveltuvuudesta ihmisten liikkumisen tutkimi-

seen ovat esittäneet Greene & Hensher (2003) ja Shen (2009). Molemmissa tutkimuksissa 

vertailtiin, miten hyvin LCM ja MLM, jotka molemmat ovat diskreetin valinnan malleja, 

selittävät samaa ilmiötä. Greene ja Hensher (2003) toteavat, että molemmat malleista tar-

joavat vaihtoehtoisia tapoja taltioida huomaamatonta heterogeenisuutta, mutta eivät ota 

kantaa, kumpi lopulta toimii paremmin, vaikka LCM tilastollisesti vaikuttaakin vahvem-

malta. Shen (2009) esittää omassa tutkimuksessaan vastauksena Greenen ja Hensherin tu-

loksiin, että juuri LCM:n tilastollinen paremmuus puoltaa sen käyttöä suhteessa MLM:iin. 

Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikka LCM tästä näkökulmasta onkin etusijalla ja toimii 

tutkimuksen aineistossa paremmin, ei ehdotonta päätelmää voida tehdä, että näin olisi ti-

lanne aina. 

 

 

Kuva 6 Vijin ja Walkerin käyttämä teoreettinen viitekehys LCCM:lle. (Vij &Walker 2014, s. 96) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään liikkumisen tilastollisen aineiston mallintamisen pohjana 

Vijin ja Walkerin (2014) muodostamaa LCCM:n rakennetta, joka siis koostuu luokkajäse-

nyys- ja luokalle ominaisesta valintamallista. Kuvassa 6 on esitetty heidän luomansa teo-

reettinen viitekehys, minkä perusteella luokkajaottelu ja valintajoukko määräytyvät. 
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Kuvion keskellä oleva Yksilöllinen liikkumismuototyyli kuvaa yksittäistä luokkaa, joka 

siis muotoutuu yksilöllisten ja kotitalouden ominaispiirteiden, pidemmän aikavälin mat-

kustus- ja aktiviteettipäätöksistä sekä kuluttajan ylijäämästä, joka tarkoittaa erilaisten 

vaihtoehtoisten liikkumismuotojen vaikutusta. Häiriötekijät kuvaavat sellaisia asioita, jotka 

vaikuttavat luokkajäsenyyden syntymiseen, mutta joiden suoranaista vaikutusta ei pystytä 

havaitsemaan. Liikkumismuodon valinta on siten yksilöllisen liikkumismuototyylin ja eri 

vaihtoehtojen havaittavien tekijöiden ehdollistamaa. Vijin ja Walkerin (2014) tutkimuk-

sessa oli käytössä kuusi erilaista mahdollista liikkumismuotoa, ja erilliset mallit työmatka-

liikenteelle ja muulle liikkumiselle. Täten voitiin huomioida jossain määrin myös matkan 

tarkoituksen vaikutus valintoihin. Tässä tutkimuksessa käytettävä malli on kuvattu yksi-

tyiskohtaisemmin seuraavissa luvuissa. 

 

3.1.1 Latent class membership model: matemaattinen perusta 

Latent class membership model tunnetaan myös nimellä Latent class analysis (LCA). Alla 

oleva esitys perustuu vahvasti työkalun kehittäjien kirjoittamaan käyttöoppaaseen (Lanza 

ym. 2015, s. 5–6). Mallin matemaattinen rakenne on seuraava. 

 

LCA tuottaa kolmen tyyppisiä parametreja: 

 

 Gamma-parametrit (γ): todennäköisyydet luokkajäsenyyksille 

 Rho-parametrit (ρ): luokkajäsenyydestä riippuvat muuttujakohtaiset todennäköisyy-

det 

 Beta-parametrit (β): logistisen regression kovariaattien kertoimet, jotka ennustavat 

luokkajäsenyyksiä. 

 

Rho-parametrit (ρ) ilmaisevat tarkasteltavien muuttujien ja latenttien luokkien välistä vas-

taavuutta ja muodostavat perustan näiden tulkinnalle. Kun mallissa ei käytetä kovariaatteja, 

vain ρ- ja γ-parametrit määritetään. Kovariaattien sisältyessä malliin γ-parametreja ei mää-

ritetä, vaan ne lasketaan β-parametrien ja kovariaattien perusteella. 

 

Oletetaan, että arvioidaan luokkamallia nc luokalle otoksesta M kategorisia muuttujia, ja 

sisällytetään malliin kovariaatti X, joka voi olla joko jatkuva tai dikotominen (nolla/yksi -

koodattu). Esittäköön vektori Yi = (Yi1,…,YiM) yksilön i vastauksia muuttujiin M, missä 

mahdolliset arvot muuttujille Yim ovat 1, …, rm. Olkoon Li = 1,2,…,nc yksilön i luokkajäse-

nyys, ja olkoon I (y=k) indikaattorifunktio, joka saa arvon 1, kun y = k, ja muulloin arvon 

0. Oletetaan viimeisen luokan olevan referenssiluokka. Esittäköön Xi kovariaatin arvoa 

yksilölle i; kovariaatti voi olla riippuvainen luokkatodennäköisyydestä kussakin luokassa, 

γ, mutta muutoin sen oletetaan olevan riippumaton vektorista Yi. Näin ollen yksilön i to-

dennäköisyysjakauma voidaan esittää 

 

𝑃(𝒀𝒊 = 𝒚|𝑋𝑖 = 𝑥) = ∑ 𝑦𝑙(𝑥)

𝑛𝑐

𝑙=1

∏ ∏ 𝜌𝑚𝑘|𝑙
𝐼(𝑦𝑚=𝑘)

𝑟𝑚

𝑘=1

𝑀

𝑚=1

                           (1) 

 

Beta-parametrit ovat logististen regressioiden kertoimia, jotka käyttävät kovariaattia X 

luokkajäsenyysparametrien γ mallintamiseksi. 
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Gamma-parametrit voidaan esittää: 

 

𝑦𝑙(𝑥) = 𝑃(𝐿𝑖 = 𝑙|𝑋𝑖 = 𝑥) =
𝑒𝑥𝑝(𝛽0𝑙 + 𝑥𝛽1𝑙)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝛽0𝑗 + 𝑥𝛽1𝑗)
𝑛𝑐
𝑗=1

=
𝑒𝑥𝑝(𝛽0𝑙 + 𝑥𝛽1𝑙)

1 + ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝛽0𝑗 + 𝑥𝛽1𝑗)
𝑛𝑐−1
𝑗=1

      (2) 

 

kun l = 1,…,nc. Kaksi viimeisintä termiä oikealla ovat yhtenevät, kun viimeistä luokkaa 

käytetään referenssinä. Referenssiluokan β-parametrit ovat nollia, koska suhteelliset toden-

näköisyydet kuulua muihin luokkiin saadaan vertaamalla referenssiluokan todennäköisyy-

teen. Mallin tunnistettavuuden vuoksi jonkin luokan β-parametrit tulee määrittää nolliksi, 

koska kaikkien luokkien yhteenlaskettujen todennäköisyyksien summaksi täytyy tulla yksi 

(1). Referenssiluokaksi voi valita minkä tahansa, sillä valinnalla ei ole vaikutusta yksilön 

tai luokan todennäköisyyteen.  

 

Tämä malli mahdollistaa logaritmisten todennäköisyyksien arvioimisen, kun yksilö i kuu-

luu luokkaan l, verrattuna referenssiluokkaan. Esimerkiksi luokan 2 toimiessa referenssinä 

logaritminen todennäköisyys, että yksilö kuuluu luokkaan 1 kovariaatin arvolla x, on 

 

log (
𝛾1(𝑥)

𝛾2(𝑥)
) = 𝛽01 + 𝛽11𝑥                                              (3) 

 

Eksponentioidut β-parametrit ovat todennäköisyyksien suhdelukuja, jotka kuvaavat luok-

kajäsenyyden todennäköisyyden kasvua (suhteessa referenssiluokkaan), kun kovariaatin 

arvo kasvaa yhdellä yksiköllä. Useita kovariaatteja voidaan sisällyttää samanaikaisesti 

malliin, kuten logistisessa regressiossa. Yli kolme luokkaa sisältäviin malleihin PROC 

LCA tarjoaa myös mahdollisuuden luoda binäärisen logistisen regression ennustettaessa 

latenttien luokkien jäsenyyksiä, toisin kuin MNL-regression tapauksessa. Tällöin käyttäjä 

määrittelee vertailtavan luokan ja muut yhdistetään yhdeksi vertailuluokaksi. Luokkajäse-

nyyden ennustamiseksi verrataan kovariaatteja muiden luokkien vastaaviin. Tämä vaihto-

ehto tarjoaa rajoitetumman ennustusmallin, mutta voi olla käyttökelpoinen, kun MNL-reg-

ressioita ei voida suorittaa niukkuuden vuoksi. 

 

3.1.2 Class specific choice model: matemaattinen perusta 

Class specific choice model tarkoittaa tässä yhteydessä kullekin LCA:n perusteella määri-

tetylle luokalle muodostettavaa erillistä MNL-regressiota. Alla oleva esitys perustuu Vijin 

ja Walkerin (2013, s. 93–94) tutkimuksessaan kuvaamaan matemaattiseen esitykseen. 

 

Regressiot ennustavat todennäköisyyksiä, että yksittäinen päätöksentekijä/henkilö n valit-

see valintaulottuvuudessa d, -tilanteessa t vaihtoehdon j, kyseisen henkilön kuuluessa la-

tenttiin luokkaan s. Tämä voidaan esittää: 

 

𝑃(𝑦𝑛𝑑𝑡𝑗 = 1|𝑞𝑛𝑠 = 1)                                                      (4) 

 

, missä termi yndtj on yhtä kuin yksi (1), jos henkilö n valitsee valintaulottuvuudessa d ja -

tilanteessa t vaihtoehdon j. Muulloin se saa arvon nolla (0). Termi qns saa arvon yksi (1) 

henkilön n kuuluessa luokkaan s, ja muulloin arvon nolla (0). Olkoon undtj|s käytettävyys 

vaihtoehdolle j valintatilanteessa t ja -ulottuvuudessa d henkilölle n, joka kuuluu luokkaan 

s. 
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Tämä voidaan esittää: 

 

𝑢𝑛𝑑𝑡𝑗|𝑠 = 𝑥𝑛𝑑𝑡𝑗
′ 𝛽𝑑𝑠 + 𝜀𝑛𝑑𝑡𝑗|𝑠                                                    (5) 

 

, missä termi xndtj on attribuuttivektori vaihtoehdoista j tilanteessa t valintaulottuvuudelle d 

ja henkilölle n. Termi βds on parametrivektori luokalle s ominaiselle valintaulottuvuudelle 

d ja εndtj|s käytettävyyden määrittelyn stokastinen komponentti. Olettamuksella, että kukin 

henkilö pyrkii maksimoimaan hyötynsä, class specific choice model voidaan esittää: 

 

𝑃(𝑦𝑛𝑑𝑡𝑗 = 1|𝑞𝑛𝑠 = 1) = 𝑃(𝑢𝑛𝑑𝑡𝑗|𝑠 ≥ 𝑢𝑛𝑑𝑡𝑗′|𝑠∀𝑗′ ∈ 𝐶𝑛𝑑𝑡|𝑠)                     (6) 

 

, missä termi Cndt|s on valintajoukko tilanteessa t ja ulottuvuudessa d henkilölle n, joka 

kuuluu latenttiin luokkaan s. Palautteellinen LCCM huomioi heterogeenisuuden sallimalla 

mieltymysparametrien βds ja valintajoukkojen Cndt|s vaihtelun luokkien välillä. Riippuen 

olettamuksista termin εndtj|s jakauman suhteen kaava (3) voidaan esittää toisin. Esimerkiksi 

olettamuksella, että termi εndtj|s on riippumaton ja identtisesti jakautunut (i.i.d. extreme 

value) henkilöiden, valintaulottuvuuksien, -tilanteiden, vaihtoehtojen ja luokkien osalta 

keskiarvolla nolla ja varianssilla π
2
/6, kaava (3) voidaan esittää MNL-mallin todennä-

köisyyslausekkeen mukaisesti: 

 

𝑃(𝑦𝑛𝑑𝑡𝑗 = 1|𝑞𝑛𝑠 = 1) =
𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑛𝑑𝑡𝑗

′ 𝛽𝑑𝑠)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑛𝑑𝑡𝑗′
′ 𝛽𝑑𝑠)𝑗′∈𝐶𝑛𝑑𝑡|𝑠

                            (7) 

 

Kaava (3) voidaan yhdistää iteratiivisesti vaihtoehtojen ja valintatilanteiden osalta katta-

maan seuraavanlainen ehdollinen todennäköisyys tarkasteltaessa valintavektoria yn henki-

lölle n valintaulottuvuudessa d: 

 

𝑃(𝑦𝑛𝑑|𝑞𝑛𝑠 = 1) = ∏ ∏ [𝑃(𝑦𝑛𝑑𝑡𝑗 = 1|𝑞𝑛𝑠 = 1)]
𝑦𝑛𝑑𝑡𝑗

𝑗∈𝐶𝑛𝑑𝑡|𝑠

𝑇𝑛𝑑

𝑡=1

                    (8) 

 

, missä Tn merkitsee toisistaan erillisten valintatilanteiden määrää henkilölle n valintaulot-

tuvuudessa d. 

 

3.2 Latent class choice model: käytännön toteutus 
tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa LCCM toteutetaan kaksivaiheisena prosessina: Ensimmäisessä vai-

heessa määritetään parhaiten aineistoa kuvaava luokkamalli, minkä tuloksena saadaan 

analysoitavien luokkien lukumäärä. Toisessa vaiheessa muodostetaan MNL-regressiomalli 

kullekin luokalle sen liikkumismuotovaihtoehtojen perusteella. Luokkamallin valintaa kut-

sutaan LCA:ksi. Prosessin vaiheet ovat erillisiä, mutta kussakin regressiomallissa ana-

lysoitavien tutkimushenkilöiden joukko määräytyy LCA:n tarjoamien parhaiden luokkato-

dennäköisyyksien perusteella tapahtuvasta luokkajaottelusta. 
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3.2.1 Latent class membership model (LCA): toteutus 

LCA suoritetaan tässä tutkimuksessa SAS-tilastoanalyysiohjelmalla (versiot 9.3 ja 9.4). 

Analyysin toteuttaminen vaatii sitä varten suunnitellun PROC LCA-lisäosan, joka on saa-

tavilla Pennsylvania State Universityn (PSU) Methodology Center-sivustolta. 

 

Lanzan ym. (2007) mukaan mallinnuksessa muuttujien on oltava kategorisessa muodossa, 

mutta vastausvaihtoehtojen järjestyksellä ei tulosten kannalta ole merkitystä. Samasta ai-

neistosta ajetaan useita malleja, jotka poikkeavat toisistaan vain luokkamäärässä. Yleensä 

aloitetaan yhdestä luokasta ja lukumäärää lisätään yksi kerrallaan, kunnes löydetään par-

haiten aineistoa kuvaava malli. Parhaan mallin arvioiminen tehdään AIC- ja/tai BIC-ter-

mien (AIC, Akaike Information Criteria ja BIC, Bayesian Information Criteria) minimiar-

vojen avulla. Joskus mallia valittaessa on kuitenkin huomioitava myös muita seikkoja, jotta 

se kuvaisi analysoitavaa tekijää mahdollisimman hyvin ja järkevästi. Analyysin tuloksena 

saadaan edellä mainittujen lisäksi myös muita mallin hyvyyttä kuvaavia estimaatteja, luok-

kien suuruudet/todennäköisyydet (γ-parametrit), muuttujien vastausvaihtoehtojen todennä-

köisyydet kussakin luokassa (ρ-parametrit), posterioritodennäköisyydet kullekin tutkimus-

henkilölle jokaista luokkaa kohden, sekä parhaiten sopiva luokka. Mikäli luokat ovat kes-

kenään kovin homogeenisia (luokkajäsenyyden todennäköisyyksissä liukumaa yhden tai 

useamman välillä) tai triviaaleja, voidaan kyseenalaistaa näiden erillisten luokkien tarpeel-

lisuus. Lisäksi työkalun kehittäjien ohjeellisena arvona on, ettei alle 5 % luokkia tulisi olla 

mukana lopullisessa mallissa, eli jokaiseen luokkaan on kuuluttava siten yli 5 % aineiston 

tutkimushenkilöistä (Collins & Lanza 2010). 

 

3.2.2 Class specific choice model (MNL): toteutus 

Tämän tutkimuksen laskennallisten toimenpiteiden toisessa vaiheessa MNL–regressioiden 

mallintamiseen käytetään taulukkolaskentaohjelman IBM SPSS Statistics 22.0-versiota. 

Edellisen vaiheen LCA:n perusteella valitun parhaan mallin jokaiselle luokalle tulee mää-

rittää oma regressiomallinsa. 

 

MNL-regressiossa selitettävänä muuttujana on vaihtoehtojen joukko, tässä tapauksessa 

liikkumiseen vallittava liikennemuoto. Selitettävän muuttujan tulee siis olla kategorisessa 

muodossa, mutta selittävien muuttujien suhteen ei esittämistavalla ole rajoitteita. Regres-

sion tuloksena saadaan kertoimet (β-parametrit) kullekin selittävistä muuttujista, kun mer-

kitystä tarkastellaan tietyn vaihtoehdon (referenssin) suhteen. Kertoimen arvo kuvaa kysei-

sen tekijän vaikutuksen suuntaa ja suuruutta kyseisen valinnan kannalta. 

 

Koska regressiomallinnus tehdään LCA:n tulosten pohjalta, toteutukselle on kaksi vaihto-

ehtoista tapaa: jokaiselle luokalle muodostetaan regressiomalli koko aineistosta, missä suo-

ria luokkajäsenyyden todennäköisyyksiä käytetään painokertoimina, tai henkilöt jaetaan 

luokkiin heidän parhaan sovitteensa perusteella ja kullekin luokalle määritetään oma mal-

linsa ilman painotuksia. Jos LCA:lla luotu luokkamalli edustaa aineistoa hyvin, eri vaihto-

ehtojen välisissä tuloksissa ei pitäisi olla suurta eroa. Ensimmäinen tapa kuitenkin huomioi 

paremmin luokkien rajapintaan sijoittuvien yksilöiden potentiaalin liukua eri luokkaan 

kuin, mihin heidät on alun perin sijoitettu. Tässä tutkimuksessa käytetään ensimmäistä 

tapaa eli luokkakohtaiset regressiomallit määritetään kussakin tapauksessa koko aineis-

tolle. 
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3.3 Päästölaskenta 

Tietyn toiminnan aiheuttamia päästöjä arvioitaessa voidaan tutkimuksen luonteesta riip-

puen tarkastella vain suoria, operatiivisia vaikutuksia tai laajemmin huomioiden myös epä-

suoria. Jälkimmäisessä tapauksessa tutkittavaa systeemiä tarkastellaan koko elinkaaren 

näkökulmasta. Esimerkiksi liikenteen aiheuttamia päästöjä tarkasteltaessa tämä tarkoittaisi 

muun muassa kulkuneuvon valmistuksesta ja loppukäsittelystä, infrastruktuurin rakentami-

sesta, näiden ylläpidosta ja polttoaineen valmistukseen tarvittavista laitoksista aiheutuvia 

päästöjä. Epäsuorien vaikutusten arvioiminen on kuitenkin hyvin hankalaa, kun kyseessä ei 

ole selkeästi rajattava kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa keskitytään siis vain liikenteen 

aiheuttamiin suoriin päästöihin Helsingissä ja sen vaikutuspiirissä. Laskennan tavoitteena 

on tarkastella LCA:lla määritettyjen luokkien ominaisia päästörakenteita, sekä näiden väli-

siä eroja syineen. 

 

Liikenteen suorien päästöjen laskennan pohjana käytetään Teknologian tutkimuskeskus 

VTT:n LIPASTO:a, joka on Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen 

laskentajärjestelmä. Sitä käytetään edellä mainittujen tekijöiden inventointiin, minkä myötä 

on määritetty yksikköpäästöt niin tavara- kuin henkilöliikenteen eri muodoille. Yksikkö-

päästöillä tarkoitetaan käytönaikaisia päästömääriä ja energiankulutusta grammoina kilo-

metriä ja henkilökilometriä kohden. Henkilökilometri on liikennesuorite, joka kuvaa yhden 

matkustajan kulkemaa kilometrin matkaa. Aineiston tietoja päivitetään vuosittain vastaa-

maan sen hetkistä tilannetta. LIPASTO:ssa on keskiarvoiset kertoimet ajoneuvotyypeittäin, 

ja lisäksi kertoimet käytettävän polttoaineen tai energialähteen mukaan. 

 

Päästölaskenta tehdään tässä tutkimuksessa päästökertoimien, henkilön käyttämän kulku-

tavan ja liikutun matkan perusteella. Lisäksi henkilökohtaisten moottoriajoneuvojen käytön 

yhteydessä huomioidaan kyydissä olleiden matkustajien lukumäärä. Tutkimuksen tarkas-

telualueeseen sisältyvät niin työmatkoista ja asioinnista kuin vapaa-ajallakin syntyvä lii-

kenne. Liikkumistavoista mukana ovat eri kevyen liikenteen muodot, yksityisautoilu (sis. 

pakettiautot ja kaksipyöräiset), sekä julkisesta lähi- ja kaukoliikenne (rautatie, linja-auto, 

metro, raitiovaunu). Päästöjen kohdistaminen LCA:n mukaisiin luokkiin tehdään luokkato-

dennäköisyyksien perusteella koko aineistolle, jolloin huomioidaan myös yksilön mahdol-

linen liukuma eri luokkien välillä. 

 

LIPASTO:n päästökertoimet ovat keskiarvoisia kullekin liikkumismuodolle. Eri liikenne-

muotojen vuosimalleille, voimanlähdevaihtoehdoille (bensa, diesel, kaasu ja sähkö) ja ope-

rointiympäristöille (esim. maantie- ja katuajo) on olemassa omat kertoimensa. Kevyen lii-

kenteen päästöt ovat nolla, kun tarkastelussa ovat vain suorat vaikutukset. Tässä tutkimuk-

sessa muiden kulkumuotojen kertoimet ovat suoraan LIPASTO:n arvoja tai laskettu näistä 

liikenteessä olevan kaluston iän, voimanlähteenä käytettävän polttoaineen ja operointiym-

päristön suhteellisten osuuksien mukaisina painotettuina keskiarvoina. Alla olevassa taulu-

kossa esitetään laskennassa käytetyt kertoimet kullekin liikennemuodolle. Henkilö- ja pa-

kettiauton kertoimien yksikkönä on g/km, koska laskennassa huomioidaan erikseen ajo-

neuvossa matkustaneiden lukumäärä. Muilla liikennemuodoilla käytetään keskimääräisiä 

kertoimia henkilökilometriä kohden. Näistä esimerkiksi lähiliikenteen linja-auton kerroin 

59 g/hkm on saatu laskemalla painotettu keskiarvo kaasu- ja dieselkäyttöisille ajoneuvoille 

kehäväylä- ja katuajossa keskiarvoisella kulkuneuvon täyttöasteella (18 hlö) lausekkeesta 

PLL = 0,37 * ((47+55)/2) + 0,63 * ((58+68)/2) = 59, missä 0,37 ja 0,63 ovat kehäväylä- ja 

katuajon osuudet, 47 ja 58 kaasukäyttöisen sekä 55 ja 68 dieselkäyttöisen päästökertoimet 
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kyseisissä ympäristöissä. Kaluston katsotaan käyttävän tasaisesti molempia polttoaine-

vaihtoehtoja. 

 

Taulukko 1 Eri liikennemuotojen keskiarvoiset kilometrikohtaiset päästökertoimet. 

 
 

3.4 Tutkimuksessa käytettävät aineistot 

Tutkimuksen aineistona on Helsingin seudun liikenteen keräämä kyselytutkimus vuodelta 

2012. Koehenkilöt tutkimukseen valittiin sattumanvaraisesti pääkaupunkiseudulta ja ke-

hyskunnista. Tutkimus suoritettiin lähettämällä valituille henkilöille saatekirje, jossa heille 

ilmoitettiin vuorokausi, minkä ajalta heidän tuli kerätä liikkumispäiväkirjaa. Samalla heille 

toimitettiin taustatietoja kartoittava lomake ja ohjeet tutkimukseen osallistumista varten. 

 

Vastaajien tiedot taustojen ja matkojen osalta kerättiin puhelinhaastatteluilla syyskuun 

alusta marraskuun puoleen väliin mennessä. Otoksen koko oli 14220 henkilöä, joista ky-

selyyn vastasi 5177 eli 36 % tutkimukseen valituista. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

tekivät yhteensä 17592 rekisteröityä matkaa. Valitut henkilöt olivat iältään vähintään 7-

vuotiaita. Tutkimusalueena oli Helsingin seudun 14 kuntaa, jotka jaettiin pääkaupunkiseu-

tuun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja muuhun Helsingin seutuun (Kirkkonummi, 

Vihti, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen, Mäntsälä, Hyvinkää) 

(Kuva 7). Tutkimus on suoritettu vastaavassa laajuudessaan edellisen kerran vuosina 

2007–2008. 

 

3.4.1 Aineiston käsittely tutkimusta varten 

Tämän tutkimuksen tarkoituksiin alkuperäisestä aineistosta on poistettu henkilöt, joiden 

taustatiedoissa oli puutteita, tai joiden matkustaminen oli ollut erityisen poikkeavaa muu-

hun aineistoon verrattuna. Tämän lisäksi suoritetuista matkoista on poistettu ne, joiden 

tiedoissa on puutteita tai joiden suorittamiseen on käytetty hyvin poikkeavaa liikkumista-

paa, eikä näitä ole voitu yhdistää jonkin muun liikkumismuodon kanssa. Jälkimmäisen 

osuus poistetuista on pieni. Mukaan on otettu myös niin sanotut nollamatkalaiset eli hen-

kilöt, jotka eivät tehneet yhtään matkaa tutkimusajankohtana. Tämä ratkaisu on tehty sillä 

perusteella, että liikkumattomuuskin katsotaan tässä tutkimuksessa yksilön valinnaksi. 

Henkilöauto/taksi 167*

Pakettiauto 223*

Moottoripyörä 83

Mopo 47

Linja-auto (lähiliikenne) 59

Linja-auto (kaukoliikenne) 58

Metro 11

Raitiovaunu 23

Lähijuna 22

Kaukojuna 20

* Kerroin [g/km], laskennassa käytetään matkustajien tarkkaa lukumäärää.

Liikennemuoto
Päästökerroin CO₂-ekv 

[g/hkm]
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Tutkimusajankohtana yhtään matkaa suorittamattomia henkilöitä on lopullisessa aineis-

tossa 424 kappaletta eli 10,2 % kaikista osallistuneista. 

 

 

Kuva 7 Tutkimusalue jaoteltuna pääkaupunkiseutuun ja kehyskuntiin. (Lindeqvist ym. 2013, s. 17) 

 

Alkuperäisessä HSL:n keräämässä aineistossa kullakin tutkimushenkilöllä on kuusinume-

roinen tunnisteluku (esim. 123456), jonka perusteella heidät voidaan erottaa toisistaan. 

Jokaista tutkimushenkilöä kohden on 328 eri muuttujaa, joista monet ovat päällekkäisiä eli 

ne kertovat tietoa samasta asiasta, mutta erilaisella jaottelulla tai mitta-asteikolla. Tämä 

johtuu aiemmin suoritetuissa, vastaavissa tutkimuksissa käytetyistä muuttujien määritte-

lyistä, minkä myötä tulosten vertailtavuuden vuoksi on perusteltua esittää tiedot myös yh-

denmukaistettuina. 

 

Kuten kappaleessa 3.5 esitetään tutkimuksen vaiheista, ensimmäiseksi tutkimushenkilöt 

jaotellaan ennalta määräämättömiin luokkiin LCA:n avulla. Tässä käytetään yksilöitä ja 

heidän taustojaan kuvaavia muuttujia, joiden tulee olla kategorisessa muodossa (eri vaihto-

ehdot luokiteltuina positiivisin kokonaisluvuin arvosta 1 alkaen). Vastausvaihtoehtojen 

järjestyksellä ei ole merkitystä analyysin tulosten kannalta sen luonteen vuoksi. Huomion 

arvoista on, että alkuperäisessä aineistossa ei ole yksityisyyden suojan takaamiseksi tietoja 

kaikista sellaisista tekijöistä, joita olisi toivottu sisällytettäviksi analyysiin. Lopulta mu-

kaan on valittu 12 eri muuttujaa, jotka voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: yksilölliset 

ominaisuudet, kotitaloutta kuvaavat ja pitkäaikaiset valinnat. Mukaan otetuista erityinen 
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mielenkiinto kohdistuu rakennettua ympäristöä kuvaaviin muuttujiin ja näiden vaikutuk-

siin. Yksilöä selkeästi tietyn ominaisuuden osalta kuvailevat muuttujat (esim. sukupuoli, 

ajokortin omistus) tulevat suoraan alkuperäisestä aineistosta. Suurinta osaa muuttujista 

(esim. perhekoko, työllisyystilanne) on käsitelty mahdollisten vastausvaihtoehtojen määrän 

rajoittamiseksi, jotta aineistosta ei tulisi kovin sirpaloitunutta, ja siten liian hajanaista mal-

lin pohjaksi. Kahta muuttujaa (kotitalouden tulot kuukaudessa asukasta kohden ja asumis-

vyöhyke) on käsitelty muita enemmän halutunlaisten muuttujien luomiseksi lähtötiedoista. 

Alla käsitellään kategorioittain jokainen muuttuja, sen esittämistapa ja mahdolliset muok-

kaukset, joita sille on tehty analyysin tarpeisiin sopivaksi. Taulukossa 2 esitetään lopullisen 

aineiston jaottelu ja tunnusluvut. 

 

Taulukko 2 LCA:iin käytetyn lopullisen aineiston jaottelu ja tunnusluvut. 

 
 

Yksilölliset: Yksilölliset ominaisuudet ohjaavat kunkin henkilön päivittäisiä valintoja ja 

luovat pohjan liikkumistarpeille. Iän ja työllisyystilanteen vaikutukset ovat yleensä suo-

rempia ja syy-seuraus–suhteeltaan selkeämpiä kuin sukupuolen. Viimeisellä voidaan kui-

tenkin olettaa olevan ainakin jossain määrin merkitystä. 

 

Sukupuoli: Sukupuolen voidaan olettaa vaikuttavan liikkumiskäyttäytymiseen, ainakin 

joissain luokissa. Kunkin tutkimushenkilön sukupuoli on saatu suoraan alkuperäisestä ai-

neistosta ja sitä kuvataan arvoilla 1 (mies) ja 2 (nainen). 

 

Yksilölliset lkm Kotitalous lkm Pitkäaikaiset lkm

Sukupuoli Kotitalouskohtaiset tulot/kk Asumismuoto

Mies 1883 45,4 % <1400€ 1192 28,8 % Kerrostalo 1823 44,0 %

Nainen 2260 54,6 % 1400-2500€ 1669 40,3 % Rivi- tai paritalo 1026 24,8 %

>2500€ 1282 30,9 % Omakotitalo/vastaava 1294 31,2 %

Ikäluokka

7-17 349 8,4 % Perhekoko Asuinpaikan vyöhyke

18-29 634 15,3 % 1-2 2594 62,6 % CBD 70 1,7 %

30-44 1020 24,6 % 3-4 1182 28,5 % CBD-reuna/aluekeskus 167 4,0 %

45-64 882 21,3 % >4 367 8,9 % JL-yhteysalue 701 16,9 %

65- 1258 30,4 % PK-pientaloalue 1064 25,7 %

Alle 7-vuotiaiden lkm taloudessa Rautatieyhteys (keskus) 1165 28,1 %

Työllisyys 0 3440 83,0 % Muu keskus 189 4,6 %

Kokopäivätyö 1865 45,0 % 1 441 10,6 % Haja-asutusalue 787 19,0 %

Osa-aikatyö 216 5,2 % >1 262 6,3 %

Opiskelija/koululainen 501 12,1 % Henkilöauton omistus

Eläkeläinen 1332 32,1 % 7-17-vuotiaiden lkm taloudessa 0 830 20,1 %

Työtön/muu syy 229 5,5 % 0 3104 74,9 % 1 2237 54,0 %

1-2 886 21,4 % >1 1076 26,0 %

>2 153 3,7 %

Ajokortti

on 3149 76,0 %

ei 994 24,0 %

Ajokortillisten lukumäärä taloudessa

0 388 9,4 %

1 1302 31,4 %

>1 2453 59,2 %

CBD = Central Business District, JL-yhteysalue = Julkisen liikenteen yhteysalue, PK-pientalo = Pääkaupunkiseudun pientaloalue
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Ikäluokka: Ikä vaikuttaa liikkumiseen erittäin suurella todennäköisyydellä muun muassa 

alaikäisten rajoittuneen henkilökohtaisen moottoriajoneuvon käyttömahdollisuuden tai 

ikäihmisten alentuneen fyysisen kunnon vuoksi. Alkuperäisessä aineistossa ihmiset on 

luokiteltu viiteen eri ikäluokkaan heidän syntymävuotensa perusteella. Tässä tutkimuk-

sessa käytetään samaa luokittelua arvoilla 1 (7–17 vuotta), 2 (18–29 v.), 3 (30–44 v.), 4 

(45–64 v.) ja 5 (yli 65v.). 

 

Työllisyystilanne: Työllisyystilanne vaikuttaa hyvin todennäköisesti etenkin yksilön arjen 

liikkumiseen. Vakinaisen työn tai opiskelun seurauksena liikkuminen on kaavamaisempaa 

ja kohdistuu säännöllisesti samoina ajankohtina samoille reiteille. Alkuperäisessä aineis-

tossa työllisyyttä on kuvattu useilla eri muuttujilla, mistä on koottu yksi muuttuja, jossa on 

viisi vastausvaihtoehtoa. Luokittelu on tehty arvoilla 1 (kokopäivätyö, yli 20h/vko), 2 (osa-

aikatyö, alle 20h/vko), 3 (opiskelija/koululainen, päätoimisesti koulua käyvä), 4 (eläkeläi-

nen) ja 5 (työtön/muu syy). 

 

Kotitalous: Kotitaloutta kuvaavat muuttujat muodostuvat monesti useamman ihmisen va-

lintojen pohjalta ja vaikuttavat siten useampaan yksilöön. Näiden pohjalta rakentuvat myös 

pitkäaikaiset valinnat. 

 

Kotitalouden tulot euroina kuukaudessa asukasta kohden: Tuloilla on välillinen vaikutus 

kotitalouden ratkaisuihin, myös liikkumisessa. Varallisuusaste ohjaa erityisesti pidempiai-

kaisia valintoja, kuten asuinpaikkaa ja asuntovalintaa, sekä henkilöautojen omistusta. Al-

kuperäisessä aineistossa on ilmoitettu kotitalouden tulot kuukaudessa jatkuvana muuttu-

jana. Tästä on laskettu tulot yksittäistä perheenjäsentä kohden jakamalla tulot kotitalouden 

pääluvulla. Tämän jälkeen koko aineisto on jaettu kolmeen osaan: pieni-, keski- ja suuri-

tuloiset. Ryhmien koot eivät kuitenkaan ole täysin yhtä suuret, koska jakavaksi arvoksi on 

valittu lähin tasaluku sadan tarkkuudella. Näin ollen luokittelun arvot ovat 1 (alle 1400€), 2 

(1400–2500€) ja 3 (yli 2500€). Muuttujalle valittu esitystapa ei varmasti kuvaa täysin 

edustavasti kotitalouden taloudellista tilannetta, mutta sen tarkka arvioiminen olisi hyvin 

hankalaa muun muassa yksilöllisesti poikkeavien mieltymysten ja elämäntyylien vuoksi. 

 

Perhekoko: Perhekoon kasvulla näyttäisi olevan positiivinen vaikutus yksityisten moottori-

ajoneuvojen omistukseen ja muihinkin liikkumisratkaisuihin, etenkin vapaa-ajalla. Alkupe-

räisessä aineistossa perheen koko on ilmoitettu kotitalouteen laskettavien henkilöiden lu-

kumääränä. Tästä on muodostettu kolmiportainen muuttuja, jonka arvot ovat 1 (1–2 henki-

löä), 2 (3–4 henkilöä) ja 3 (yli 4 henkilöä). Jaottelun perustana on käytetty olettamusta, että 

enintään kahden ihmisen kotitaloudessa liikkumisvalinnat ovat suhteellisen joustavia, 3–4 

hengen talous selviää hyvin arjessa yhdellä henkilöautolla, ja suuremmalla pääluvulla liik-

kumisen ratkaisuna on usein useampi henkilökohtainen moottoriajoneuvo. 

 

Alle kouluikäisten lasten (0–6 v.) lukumäärä kotitaloudessa: Pienten lasten voidaan olettaa 

vaikuttavan kotitalouden liikkumiseen luomalla tiettyjä haasteita ja rajoitteita. Alle kou-

luikäisten lasten lukumäärästä on luotu alkuperäisen aineiston pohjalta jaottelu, missä arvot 

ovat 1 (ei alle kouluikäisiä), 2 (yksi alle kouluikäinen) ja 3 (useampi alle kouluikäinen). 

 

Kouluikäisten lasten (7–17 v.) lukumäärä kotitaloudessa: Myös kouluikäisten lasten läsnä-

olon voidaan olettaa vaikuttavan kotitalouden liikkumisvalintoihin. Vaikka tässä iässä lap-

set ovat joiltain osin suhteellisen itsenäisiä, he ovat kuitenkin riippuvaisia täysi-ikäisistä 
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perheenjäsenistä (liikkumisen suhteen esim. harrastukset). Jaottelu on tehty arvoilla 1 (ei 

kouluikäisiä), 2 (1–2 kouluikäistä) ja 3 (useampi kouluikäinen). 

 

Pitkäaikaiset: Pitkäaikaiset valinnat ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja vai-

kuttavat siten kokonaisuutena yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismallien muotoutumi-

seen. Niillä on myös suurempi merkitys ihmisten pitkän aikavälin liikkumistottumusten 

muotoutumisessa. 

 

Asumismuoto: Asuntotyypin valinta on varmasti usein yhteydessä perheen kokoon ja ra-

kenteeseen. Samalla se kuitenkin ohjaa asuinalueen valintaa, mikä taas vaikuttaa esimer-

kiksi julkisen liikenteen palveluiden saavutettavuuteen. Asumismuotoa kuvaava muuttuja 

on koottu alkuperäisen aineiston pohjalta siten, että sitä kuvataan arvoilla 1 (kerrostalo), 2 

(rivi- tai paritalo) ja 3 (omakotitalo tai vastaava). 

 

Asumisvyöhyke: Asumisvyöhykemuuttujalla pyritään kuvaamaan alueiden rakenteellisia ja 

palvelullisia piirteitä. Alkuperäisessä aineistossa koko tutkimusalue on jaettu useilla erilai-

silla jaotteluilla, joista tässä on käytetty kaikista yksityiskohtaisinta, pienaluejakoa. Siinä 

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa koostuvat 611:stä, ja ympäröivät kunnat yhteensä 

280 alueesta. Maantieteelliset koot vaihtelevat huomattavasti sijainnista riippuen: tiiviisti 

rakennetut seudut on pilkottu pieniin osiin ja haja-asutusalueet kattavat suuriakin alueita. 

Kunkin alueen osalta on arvioitu sen, ja osin myös siihen rajoiltaan liittyvien, katuverkkoa, 

rakennuskantaa ja -tiheyttä, palveluiden saatavuutta ja monipuolisuutta, väestön ja työ-

paikkojen määrää, julkisen liikenteen palveluiden saavutettavuutta, sekä todennäköisimpiä 

liikenteen määränpäitä, näiden etäisyyksiä ja suuntautumisreittejä. Arvioinnin pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen ilmakuvaa, Google Maps -palvelun ilmakuvia, HSL:n reit-

tikarttoja ja aikataulutietoja, VR:n aikataulutietoja, sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan 

kaupunkien tuottamia aluekohtaisia selvityksiä (Tikkanen 2013; Gassen 2011; Kyttälä 

2011). Edellä esitettyyn materiaaliin pohjautuvan analyysin perusteella koko tutkimusalue 

on jaettu seitsemään vyöhykkeeseen. Muista muuttujista poiketen vastausvaihtoehtoja on 

runsaasti, minkä seurauksena yksittäisen vaihtoehdon toistuvuus koko otoksessa on tie-

tyille vaihtoehdoille melko pieni (alle 100). Yhdistelyä ei kuitenkaan ole tehty, koska omi-

naispiirteissä vyöhykkeiden välillä on selkeitä rakenteellisia eroja, ja näiden vaikutus yk-

silöllisiin liikkumistottumuksiin on yksi tämän tutkimuksen keskeisiä tutkimuskysymyksiä. 

Muuttujaa on kuvattu arvoilla 1 (CBD, ydinkeskusta), 2 (ydinkeskustaa ympäröivä alue tai 

aluekeskus), 3 (julkisen liikenteen yhteysalue), 4 (pääkaupunkiseudun pientaloalue), 5 

(rautatieyhteysalue), 6 (muu keskus) ja 7 (haja-asutusalue). Taulukossa 3 on esitetty vyö-

hykejaottelu ja kunkin vyöhykkeen kuvaus yksityiskohtaisemmin. 

 

Ajokortti: Ajokortin hallinnalla on varmasti vaikutusta yksilön liikkumisvalintoihin. 

Muuttuja kuvaa omistusta arvoilla 1 (omistaa ajokortin) ja 2 (ei omista ajokorttia). 

 

Ajokortillisten lukumäärä taloudessa: Myös ajokortin haltijoiden määrä kotitaloudessa 

vaikuttaa mahdollisuuksiin käyttää henkilökohtaista moottoriajoneuvoa. Kun samassa ta-

loudessa asuu useampi kortillinen henkilö, on todennäköisempää, että he myös omistavat 

useamman henkilökohtaisen moottoriajoneuvon, ja näin ollen myös käyttävät niitä. Luo-

kittelu muuttujalle on tehty arvoilla 1 (yhdellä henkilöllä taloudessa on ajokortti), 2 (use-

ammalla henkilöllä kuin yhdellä taloudessa on ajokortti) ja 3 (yhdelläkään henkilöllä ta-

loudessa ei ole ajokorttia). 
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Taulukko 3 Asumisvyöhykkeiden kuvaukset. 

 
 

Henkilöautojen omistus: Henkilöautojen tai näitä vastaavien henkilökohtaisten moottori-

ajoneuvojen omistamisella voidaan olettaa olevan selvä vaikutus yksilön ja kotitalouden 

liikkumisratkaisuihin. Kun ajoneuvo on saatavilla usein ja helposti, kynnys sen käyttöön 

todennäköisesti madaltuu. Muuttujan luokittelu tapahtuu arvoilla 1 (kotitaloudessa yksi 

henkilöauto), 2 (kotitaloudessa useampi kuin yksi henkilöauto) ja 3 (kotitaloudessa ei yh-

tään henkilöautoa). 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kullekin ensimmäisessä vaiheessa määritellylle luokalle 

luodaan MNL-regressiomalli (CSCM), missä selitettävänä muuttujana on matkustustapa ja 

selittävinä matkan pituus ja tarkoitus, sekä henkilöauton käytettävyys. Näistä matkan pi-

tuus esitetään jatkuvana, henkilöauton käytettävyys järjestysasteikollisena ja matkan tar-

koitus sekä matkustustapa luokitteluasteikollisena muuttujana. Tutkimushenkilöitä, jotka 

eivät suorittaneet yhtään matkaa tarkasteluajankohtana, ei sisällytetä tähän vaiheeseen, 

vaan heidän jakautumistaan tarkastellaan vain luokkien välillä. Alla käsitellään jokainen 

Nimi Kuvaus

-ydinkeskustan alue

-rakennus- ja väestöntiheys korkea

-työpaikkojen määrä korkea

-palvelut lähellä

-katuverkko kevyttä liikennettä tukeva

-ydinkeskustaa ympäröivät alueet tai aluekeskukset

-rakennus- ja väestöntiheys suhteellisen korkea

-työpaikkoja runsaasti alueella tai lähialueilla

-palveluita lähellä

-katuverkko kevyttä ja joukkoliikennettä tukeva

-kaupunkimainen alue/yhteydessä aluekeskuksiin

-rakennus- ja väestöntiheys melko korkea

-rakennuskanta pääosin kerrostaloja

-työpaikkoja ja palveluita saavutettavissa nopeasti

-julkisen liikenteen palvelut hyvät ja kattavat

-pääkaupunkiseudun kunnan pientalovaltainen alue

-katuverkko melko tiheä

-osa palveluista alueella

-palveluita ja työpaikkoja kohtuullisen etäisyyden sisällä

-julkisen liikenteen palveluita käytettävissä

-kävelymatkan sisällä lähimmästä rautatieseisakkeesta

-pien- tai kerrostalovaltaista

-valtaosa palveluista lähialueilla

-työpaikkoja raideyhteyksien läheisyydessä

-julkisen liikenteen palvelut muuten rajoitetut

-muu kuntakeskus, ei raideyhteyttä

-pien- tai kerrostalovaltaista

-valtaosa palveluista lähialueilla

-työpaikkoja etäämmällä

-julkisen liikenteen palvelut melko vähäiset

-asutus hajanaista, pientaloja

-katuverkko yksinkertainen, sattumanvarainen

-palvelut ja työpaikat kaukana

-julkisen liikenteen palvelut olemattomat

6 Muu keskus

7 Haja-asutusalue

3 Julkisen liikenteen yhteysalue

4 Pääkaupunkiseudun pientaloalue

5 Rautatieyhteys

1 Central Business District (CBD), ydinkeskusta

2 CBD-reuna/aluekeskus
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muuttuja, sen esittämistapa ja mahdolliset muokkaukset, joita sille on tehty mallinnuksen 

tarpeisiin sopivaksi. 

 

Taulukko 4 Kulkutapojen yhdistely MNL-regressioita varten. 

 
 

Matkustustapa: Regressiomallissa selitettävänä muuttujana on matkan suorittamiseen 

käytetty matkustustapa. Alkuperäisessä aineistossa matkustustapaa kuvaavalla muuttujalla 

on 25 eri vaihtoehtoa. Näistä kaikkein poikkeavimmat muodot (esim. lentäminen) on 

poistettu kokonaan muun muassa vähäisen esiintyvyyden vuoksi, ja useita muita on yhdis-

telty niiden käytön luonteen perusteella. Päästölaskennan yhteydessä kuitenkin käytetään 

yksityiskohtaisempaa jaottelua eri liikkumismuotojen toisistaan poikkeavien päästöarvojen 

vuoksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten eri liikkumisvaihtoehdoista on yhdis-

telty mallissa käytettävä muuttuja, jota kuvataan arvoilla 1 (jalankulku), 2 (polkupyörä), 3 

(henkilökohtainen moottoriajoneuvo), 4 (matkustajana henkilökohtaisessa moottoriajoneu-

vossa) ja 5 (joukkoliikenne). 

 

Matkan pituus: Matkan pituuden voidaan olettaa olevan yksi tärkeimmistä liikkumisvalin-

toihin vaikuttavista tekijöistä. Tämän vuoksi matkustustavan luokittelussakin jalankulku ja 

pyöräily on erotettu omiksi vaihtoehdoikseen jälkimmäisen suuremman liikkumissäteen 

vuoksi. Polkupyörällä voidaan siis siirtyä pidempi matka kuin kävellen vastaavassa ajassa. 

Matkan pituus esitetään jatkuvana muuttujana kilometreinä. 

1 jalankulku (kävely ym.) 1 jalankulku (kävely ym.) 1 Jalankulku

2 polkupyörä 2 polkupyörä 2 Polkupyörä

3 henkilöauton kuljettaja 3 henkilöauton kuljettaja

4 henkilöauton matkustaja 5 pakettiauton kuljettaja

5 pakettiauton kuljettaja 17 moottoripyörä

6 pakettiauton matkustaja 18 mopedi, mopoauto

7 lähibussi (ml. palvelulinja) 19 moottorikelkka, mönkijä

8 koulukuljetus 21 kuorma-auto, traktori/työkone

9 kaukobussi 25 matkailuauto

10 tilausbussi 4 henkilöauton matkustaja

11 metro 6 pakettiauton matkustaja

12 raitiovaunu 15 taksi, invataksi

13 lähijuna 7 lähibussi (ml. palvelulinja)

14 kaukojuna 8 koulukuljetus

15 taksi, invataksi 9 kaukobussi

16 lentokone, helikopteri 10 tilausbussi

17 moottoripyörä 11 metro

18 mopedi, mopoauto 12 raitiovaunu

19 moottorikelkka, mönkijä 13 lähijuna

20 vesiliikenne 14 kaukojuna

21 kuorma-auto, traktori/työkone 16 lentokone, helikopteri

22 muu kulkutapa 20 vesiliikenne

23 ei osaa sanoa 22 muu kulkutapa

24 (Ei muita kulkutapoja) 23 ei osaa sanoa

25 matkailuauto 24 (Ei muita kulkutapoja)

Poistetut

Julkinen liikenne5

4

Henkilökohtaisen 

moottoriajoneuvon 

matkustaja

Alkuperäisen aineiston mukainen 

kulkutapaluokittelu

Kulkutapojen yhdistely MNL-

regressioita varten

MNL-regressioissa käytetty 

luokittelu

3

Henkilökohtaisen 

moottoriajoneuvon 

kuljettaja
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Matkan tarkoitus: Syy, jonka vuoksi ihminen tietyn matkan suorittaa, saattaa vaikuttaa 

liikkumismuodon valintaan. Esimerkiksi työmatkojen voidaan olettaa toistuvan tiettyjä 

reittejä pitkin suhteellisen samoihin aikoihin, ja näin ollen ne ovat rutiininomaisempia kuin 

vapaa-ajan liikkumiset. Ensimmäisen kohdalla valintaa ohjaavat enemmän tottumukset ja 

opitut mallit, jälkimmäisessä mahdollisesti sen hetkinen tilanne. Matkan tarkoitusta ku-

vaava muuttuja on luokiteltu arvoilla 1 (työ- tai koulumatka), 2 (asiointimatka) ja 3 (muu 

matka). 

 

Henkilöauton käytettävyys: Etenkin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka asuvat kotitalou-

dessa, jossa on yksi tai useampia henkilöautoja, näiden käytettävyyden voidaan olettaa 

vaikuttavan yksilön valintaan. Mitä useammin henkilöauto on käytettävissä, sitä potentiaa-

lisempi vaihtoehto se on myös pitkän aikavälin liikkumismallin osana. Käytettävyyttä ku-

vaava muuttuja on kuvattu järjestysasteikollisena arvoilla 1 (aina tai melkein aina), 2 (sil-

loin tällöin), 3 (harvoin) ja 4 (ei ollenkaan). 

 

Taulukko 5 Liikkumisen muuttujat ja niiden tunnusluvut. 

 
 

3.4.2 Tutkimuksen lopullinen aineisto ja sen edustavuus 

Edellisessä kappaleessa kuvattujen toimenpiteiden jälkeen tutkimuksessa käytettävään ai-

neistoon on jäänyt tiedot 12 muuttujan osalta 4143 vastaajasta ja 4 muuttujan osalta 13930 

matkasta (424 henkilöä ei suorittanut yhtään matkaa tutkimusajankohtana). Taulukossa 2 

esitetään vastausvaihtoehtojen jakaumat LCA:n 12 taustamuuttujan ja taulukossa 5 tun-

nusluvut matkatietojen (4 muuttujaa) osalta. 

 

Sukupuolen ja ikäluokan osalta voidaan todeta jakauman olevan jossain määrin poikkeava 

koko alueen keskiarvoista. Osuudet ovat kuitenkin säilyneet suunnilleen ennallaan aineis-

ton käsittelyn aikana, joten poikkeamat johtuvat siitä, että kyselytutkimukseen on vastan-

nut keskimäärin useammin nainen ja ikääntyneempi ihminen. Lopullisessa aineistossa 

vastaajista 1883 (45,4 %) on miehiä ja 2260 (54,6 %) naisia, kun Tilastokeskuksen materi-

aalien mukaan tutkimusalueen kunnissa sukupuolijakauma tutkimusajankohtana on ollut 

48,3 % miehiä ja 51,7 % naisia. Ikäluokkien kohdalla poikkeamat ovat huomattavasti suu-

remmat. Suluissa on merkittynä ensin osuus otoksessa ja sitten osuus koko alueen väes-

tössä. Nuorimpaan ikäluokkaan (kouluikäiset, 7–17 vuotta) kuuluu 349 henkilöä (8,3 % vs. 

12,9 %). Seuraavaan (nuoret aikuiset, 18–29 vuotta) luokkaan kuuluu myös vähemmän 

henkilöitä kuin heidän suhteellinen osuutensa koko väestössä on, 634 yksilöä (15,3 % vs. 

Selitettävä muuttuja lkm Selittävät muuttujat lkm km

Matkustustapa Matkan tarkoitus Matkan pituus

Jalankulku (kävely ym.) 3554 25,5 % Työ- tai koulumatka 4448 31,9 % Keskiarvo 10,4

Polkupyörä 1027 7,4 % Asiointimatka 3228 23,2 % Keskihajonta 22,2

42,7 % Muu matka 6254 44,9 % Mediaani 4,0

Hkma matkustaja 1374 9,9 % Henkilöauton käytettävyys

Joukkoliikenne 2025 14,5 % Aina tai melkein aina 10379 74,5 %

Silloin tällöin 1911 13,7 %

Harvoin 773 5,5 %

Ei ollenkaan 867 6,2 %

Henkilökohtainen 

moottoriajoneuvo

5950
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18,4 %). Kolmannessa ikäluokassa (aikuiset, 30–44 vuotta) otoksen osuus vastaa melko 

hyvin koko väestöä, sillä tähän kuuluu 1020 henkilöä (24,6 % vs. 24,0 %). Myös neljäs 

luokka (keski-ikäiset, 45–64 vuotta) on selkeästi aliedustettuna, kun tutkimuksessa vain 

882 kuuluu tähän (21,3 % vs. 28,8 %). Ikääntyneiden osuus sen sijaan on huomattavasti 

suurempi kuin koko väestön perusteella kuuluisi. Viidenteen luokkaan (ikääntyneet, yli 65 

vuotta) kuuluu 1258 henkilöä (30,4 % vs. 15,9 %). Näiden kahden edellä mainitun muut-

tujan poikkeamien myötä myös muihin muuttujiin tulee vinoumaa, mikä mahdollisesti vai-

kuttaa LCA:ssa määräytyvien luokkien keskinäisiin suuruuksiin. Päästölaskennassa tätä 

aineiston ja todellisen tilanteen epäsuhtaa kuitenkin korjataan painotuskertoimien avulla, 

jolloin lopulliset tulokset kuvaavat paremmin koko alueen väestöä. 

 

Vastaajia lopullisessa aineistossa oli siis 4143 ja suoritettuja matkoja 13930, mikä tarkoit-

taa keskimäärin noin 3,4 matkaa jokaista kohden. Vastaajista kuitenkaan 424 ei tehnyt yh-

tään matkaa, joten liikkuneiden keskiarvoksi tulee siten noin 3,7 matkaa vuorokaudessa. 

Matkan pituuden osalta keskiarvo on hieman toistakymmentä kilometriä (ka. 10,7 km), 

minkä kulkemiseksi yleensä käytetään joko julkista liikennettä tai henkilökohtaista mootto-

riajoneuvoa. Kuljettujen matkojen mediaani on kuitenkin vain 4,0 km, mikä on esimerkiksi 

vielä selkeästi pyörän liikkumissäteen sisäpuolella. Voidaan siis todeta, että ainakin puolet 

matkoista olisi teoriassa suoritettavissa kevyttä liikennettä hyödyntäen. Pisin yksittäinen 

matka tutkimusaineistossa on 650 km, minkä lisäksi mukana on muitakin selkeästi kes-

kiarvoista pidempiä suoritteita. Tämän vuoksi keskihajonta on jopa 22,4 km ja jakaumalla 

on niin sanotusti pitkä häntä suurten etäisyyksien suuntaan. 

 

Liikkumistavan osalta voidaan todeta henkilökohtaisten moottoriajoneuvojen käytön ole-

van suurin yksittäinen ryhmä, mutta myös jalankulku on merkittävässä asemassa. Noin 

kolmannes matkoista on suoritettu kevyenä liikenteenä (jalankulku 25,5 % ja pyöräily 7,4 

%). Henkilökohtaisten moottoriajoneuvojen osuus on yli puolet (kuljettajana 42,7 % ja 

matkustajana 9,9 %) ja joukkoliikenteen vain 14,5 % kaikista matkoista. 

 

Liikkumisen motiivina noin kolmanneksessa (31,9 %) on työ- tai koulumatka. Erilaisten 

asioimisten vuoksi on suoritettu vajaa neljännes (23,2 %). Loput (44,9 %) matkoista on 

tehty vapaa-ajan liikkumisena. Henkilöauton käytettävyys on suhteellisen korkeaa, kun 

74,4 % tapauksista se olisi ollut mahdollista aina tai lähes aina. 

 

3.5 Tutkimuksen kulku 

Tämä tutkimus on melko suoraviivainen ja etenee toisistaan erillisissä vaiheissa, joskin ne 

ovat keskenään riippuvaisia. Seuraavan vaiheen suorittaminen vaatii edellisen valmistu-

mista. Tutkimus voidaan jakaa karkeasti kuuteen vaiheeseen: 

 

1. aineiston analysointi, käsittely ja muokkaaminen tutkimuksen tarpeisiin sopivaksi, 

2. LCA, parhaan luokkamallin valinta ja aineiston allokointi luokkiin valintamallien 

pohjaksi, 

3. luokkakohtaisten liikkumisen valintamallien muodostaminen (MNL-regressiot), 

4. liikenteestä syntyneiden suorien päästöjen laskeminen ja kohdistaminen luokkiin, 

5. tulosten analysointi, 

6. johtopäätökset tuloksista. 
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Aineiston analysointi, käsittely ja muokkaaminen koskevat HSL:n liikkumistutkimuksessa 

kerättyä aineistoa, sillä se sisältää huomattavan paljon enemmän ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa tutkittavien henkilöiden taustoista ja tottumuksista kuin tämän tutkimuksen kannalta 

on perusteltua käyttää. Aineistoa on käsiteltävä myös siksi, että yksittäisiltä henkilöiltä 

puuttuu joitain tietoja tai ne ovat hyvin poikkeavia. Tämän lisäksi mallinnus luo omat vaa-

timuksensa muuttujien esittämistapaan liittyen. Tätä prosessia on kuvattu tarkemmin kap-

paleessa 3.4. 

 

LCA suoritetaan tilastollisen ohjelmiston (SAS 9.3 ja 9.4) avulla. Analyysin perusteella 

voidaan valita parhaiten aineistoa kuvaava malli, mikä jakaa tutkimushenkilöt heille par-

haiten sopiviin luokkiin. Valittu luokkamalli toimii perustana seuraavan vaiheen liikku-

misvalintoja määrittäville regressiomalleille. Tätä vaihetta on kuvattu tarkemmin kappa-

leissa 3.1.1 ja 3.2.1. 

 

MNL-regressiot tehdään tilastollisella ohjelmalla (IBM SPSS Statistics 22.0). Näiden 

myötä saadaan selville, millaisia eroja luokkien välillä on, ja miten eri tekijät vaikuttavat 

yksilöllisiin liikkumistapavalintoihin kussakin luokassa. Tätä vaihetta on kuvattu tarkem-

min kappaleissa 3.1.2 ja 3.2.2. 

 

Päästölaskenta suoritetaan VTT:n LIPASTO:n päästökertoimien, alkuperäisen aineiston 

mukaisen matkustustavan ja kuljetun matkan tulona kullekin lopullisen aineiston suorituk-

selle. Henkilökohtaisen moottoriajoneuvon tapauksissa huomioidaan myös ajoneuvon mat-

kustajamäärä jakamalla päästöarvo kyydissä olleiden lukumäärällä. Päästölaskentaa käsi-

tellään tarkemmin kappaleessa 3.3. 

 

Edellä kuvatuissa vaiheissa muodostetaan luokkamalli koko aineistolle, kullekin luokalle 

ominainen liikkumistapaa määrittävä malli ja lasketaan yksittäisten matkojen aiheuttamat 

suorat liikenteen päästöt. Näiden perusteella saadaan käsitys, millaisiin osajoukkoihin vä-

estö mahdollisesti jakautuu, millaiset piirteet näitä määrittävät, miten tämä heijastuu liik-

kumiskäyttäytymiseen ja -valintoihin, sekä kuinka päästöt jakautuvat ihmisryhmien välillä 

ja suhteessa rakennettuun ympäristöön. Erityinen mielenkiinto kohdistuu rakennetun ym-

päristön muuttujien mahdollisiin vaikutuksiin ihmisten liikkumiskäyttäytymisen rakentu-

misessa ja näin ollen myös ympäristövaikutusten synnyssä. Tulokset esitetään luvussa 4. 

 

Johtopäätökset tehdään tutkimuksen tulosten analysoinnin jälkeen. Tässä vaiheessa arvioi-

daan myös mahdollisia ongelmia, puutteita tai virhetekijöitä niin aineistossa kuin mallin-

nuksessa. Lisäksi analysoidaan keinoja, joilla tulevaisuudessa voidaan laajentaa tietämystä 

ja saada kattavampaa tietoa vastaavissa tutkimuksissa. Analyysi ja päätelmät tuloksista 

käsitellään luvussa 5 ja tutkimuksen mahdolliset puutteet, ongelmat ja virhelähteet luvussa 

6.  
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4 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään 

LCA:n avulla tuotettuja erilaisia luokkamalleja ja perustellaan lopullisen mallin valinta. 

Kyseisessä alaluvussa tarkastellaan myös koko aineiston ja kunkin luokan osalta omissa 

osioissaan taustamuuttujien vastausvaihtoehtojen todennäköisyyksiä, liikkumismuotojen 

jakaumia ja MNL-regressiomalleja. Toisessa alaluvussa esitetään koko aineiston ja yksit-

täisten luokkien matkojen ja päästöjen tunnusluvut. 

 

4.1 Latent class -analyysi: Luokkamallin valinta 

Tämä luku käsittelee lopullisen luokkamallin valintaa LCA:n avulla saaduista mahdolli-

sista vaihtoehdoista. Tämän vaiheen mallinnuksessa aineistona käytettiin vastaajien taus-

tamuuttujia, joita on kuvattu tarkemmin luvuissa 3.4.1 ja 3.4.2. Käytettyä menetelmää ku-

vataan tarkemmin luvuissa 3.1.1 ja 3.2.1. LCA etenee siten, että ohjelmistolla ajetaan riit-

tävästi luokkamalleja eri luokkamäärillä aloittaen arvosta yksi (1). Mallintajan tehtävänä 

on aina määrittää, kuinka monta luokkaa aineistosta luodaan ja laskentaohjelma sitten 

muodostaa luvussa 3.1.1 kuvatun matemaattisen määrittelyn perusteella halutun määrän 

luokkia. Mallien paremmuuden vertailu perustuu ensisijaisesti AIC- ja BIC-estimaattien 

kehitykseen. Lisäksi luokkien koot asettavat omia rajoituksiaan lopullisessa valinnassa. 

Luokkia arvioidessa tulee tarkastella kunkin sisäisiä jakaumia vastausvaihtoehtojen osalta, 

mutta myös vertailla luokkia toisiinsa. Sisäiset tarkastelut kertovat, onko mallissa mahdol-

lisesti tarpeettomia muuttujia tai vastausvaihtoehtoja. Luokkien välinen vertailu taas ker-

too, miten lähellä ne ovat toisiaan. Tämän arvioinnin pohjalta valitaan lopulliset muuttu-

jien, vastausvaihtoehtojen ja luokkien lukumäärät. Alla olevassa taulukossa 6 on esitetty 

parametrien estimaatit luokkamäärillä 1–10 oleville malleille. Kuvassa 8 on taulukon 6 

AIC- ja BIC-arvojen kehitystä kuvaava kuvaaja. 

 

Taulukko 6 LCA:n luokkamallien parametrien estimaatit luokkamäärille 1–10. 

 
 

Kuten taulukon 6 luvuista nähdään, luokkien lukumäärän kasvattaminen johtaa estimaat-

tien arvojen pienenemiseen. Näin tapahtui, vaikka luokkien lukumäärää kasvatettiin tar-

peettoman suureksi (20). Toisaalta luokkamäärän kasvaessa kahdeksaan pienimmän luokan 

osuus koko aineistosta tippui alle 5 %:iin, mikä ohjelmiston kehittäjien mukaan ei ole enää 

Luokkien lkm LL a. G² b. AIC c. BIC d. ENTROPY

1 -40056,9 24024,6 24074,6 24232,8 1,000

2 -36103,5 16117,7 16219,7 16542,5 0,983

3 -34642,4 13195,5 13349,5 13836,8 0,982

4 -33914,2 11739,1 11945,1 12597,0 0,978

5 -33194,5 10299,7 10557,7 11374,2 0,918

6 -32728,6 9367,9 9677,9 10658,9 0,908

7 -32376,4 8663,6 9025,6 10171,2 0,900

8 -32177,8 8266,4 8680,4 9990,6 0,906

9 -31989,0 7888,7 8354,7 9829,5 0,896

10 -31826,1 7562,9 8080,9 9720,2 0,888

a. LL = Log likelihood c. AIC = Akaike Information Criteria

b. G² = G-squared d. BIC = Bayesian Information Criteria



 

40 

 

suositeltava yksittäisen luokan koko (Collins & Lanza, 2010). Kuvan 8 kuvaajasta näh-

dään, miten AIC ja BIC käyttäytyvät luokkamäärän funktiona. Siitä ilmenee, että luokka-

määrän kasvaessa seitsemästä estimaattien arvoissa ei tapahdu enää kovin merkittävää 

muutosta.  

 

 

Kuva 8 AIC- ja BIC-estimaattien kehitys luokkamäärän suhteen. Nuolella ja katkoviivalla on esitetty valitun 7-
luokkaisen mallin kohta. Kuten kuvaajasta nähdään, etenkin BIC-kuvaaja alkaa tasoittua selkeästi luokan 7 kohdalla. 

 

Valintaa 7-luokkaisen mallin puolesta puoltavat myös parhaiden sovitteiden tunnuslukujen 

vertailu luokkien välillä. Yksittäiset tutkimushenkilöt sijoitetaan suurimman todennäköi-

syytensä mukaiseen luokkaan, minkä myötä kullekin luokalle voidaan laskea tunnusluvut. 

Kyseisen luokan keskiarvon lähestyessä arvoa 1,000 luokka on suhteellisen pysyvä ja liu-

kumaa muihin ei juuri tapahdu. Kun jonkin muun luokan keskiarvo poikkeaa selkeästi ar-

vosta 0,000, osa parhaan todennäköisyyden luokkaan sijoitetuista henkilöistä saattaa pie-

nelläkin olosuhdemuutoksella siirtyä ensisijaisesti kyseiseen vaihtoehtoluokkaan. 

 

Kuten taulukosta 7 nähdään, luokka 1 vaikuttaa poikkeavalta suhteessa muihin luokkiin. 

Liukuma luokkien välillä ei siis ole kovin todennäköistä. Myös luokka 2 vaikuttaa poik-

keavalta suhteessa muihin. Liukumat luokasta 2 ovat siten epätodennäköisiä. Luokat 3 ja 4 

poikkeavat toisistaan vähemmän kuin esimerkiksi luokat 2 ja 3. Kynnys muutoksille näi-

den välillä on siis matalampi. Lisäksi luokka 5 vaikuttaa olevan suhteellisen lähellä luokkia 

3 ja 4. Tosin ulosvirtaus on selvästi sisään suuntautuvaa heikompi. Näitä kolmea luokkaa 

voidaan pitää jossain määrin homogeenisina, mutta keskiarvolukemat ovat kuitenkin jokai-

sen kohdalla vielä melko korkeat, minkä myötä luokkien läsnäolo on perusteltua. Luokat 6 

ja 7 näyttävät lukujen valossa olevan keskenään lähempänä toisiaan kuin muita luokkia. 
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Tunnuslukujen arvot ovat hyvin samankaltaiset. Parhaan sovitteen tunnuslukujen perus-

teella luokat 1 ja 2 vaikuttavat piirteiltään poikkeavilta ja itsenäisiltä, luokat 3, 4 ja 5 ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa, ja luokissa 6 ja 7 on tiettyjä samankaltaisuuksia. 

 

Taulukko 7 Parhaiden sovitteiden tunnusluvut luokittain. Muiden luokkien poikkeavat, korkeat arvot on lihavoitu. 

 
 

Paras sovite: Luokka 1 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,982 0,001 0,006 0,011 0,000 0,000 0,000

Keskihajonta 0,083 0,011 0,035 0,059 0,000 0,000 0,000

Minimi 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Maksimi 1,000 0,145 0,353 0,477 0,001 0,001 0,000

Paras sovite: Luokka 2 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,002 0,970 0,003 0,000 0,000 0,016 0,008

Keskihajonta 0,020 0,087 0,032 0,004 0,000 0,059 0,042

Minimi 0,000 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Maksimi 0,335 1,000 0,411 0,081 0,002 0,453 0,384

Paras sovite: Luokka 3 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,005 0,002 0,868 0,088 0,036 0,001 0,000

Keskihajonta 0,040 0,026 0,146 0,144 0,058 0,012 0,001

Minimi 0,000 0,000 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000

Maksimi 0,484 0,466 1,000 0,487 0,357 0,265 0,015

Paras sovite: Luokka 4 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,002 0,000 0,068 0,864 0,066 0,000 0,000

Keskihajonta 0,023 0,003 0,109 0,151 0,134 0,002 0,000

Minimi 0,000 0,000 0,000 0,367 0,000 0,000 0,000

Maksimi 0,459 0,097 0,467 1,000 0,483 0,050 0,000

Paras sovite: Luokka 5 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,000 0,000 0,004 0,024 0,967 0,001 0,003

Keskihajonta 0,000 0,000 0,026 0,081 0,091 0,013 0,032

Minimi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496 0,000 0,000

Maksimi 0,000 0,001 0,461 0,488 1,000 0,334 0,489

Paras sovite: Luokka 6 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,001 0,006 0,002 0,003 0,006 0,914 0,069

Keskihajonta 0,011 0,037 0,021 0,013 0,030 0,129 0,117

Minimi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,412 0,000

Maksimi 0,244 0,386 0,350 0,154 0,297 1,000 0,492

Paras sovite: Luokka 7 LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Keskiarvo 0,000 0,004 0,000 0,000 0,014 0,061 0,921

Keskihajonta 0,000 0,032 0,002 0,000 0,051 0,115 0,124

Minimi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,505

Maksimi 0,000 0,448 0,026 0,000 0,477 0,495 1,000
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Edellä esitettyjen perustelujen pohjalta lopulliseksi malliksi valikoitui 7-luokkainen Latent 

Class -malli. Informaatiokriteerien (AIC, BIC) perusteella se ei ole huomattavasti useam-

piluokkaisia malleja heikompi, mutta pienimmänkin luokan koko pysyy yli 5 % koko ai-

neistosta. Tämän lisäksi parhaiden sovitteiden tunnuslukujen pohjalta voidaan todeta, ett-

eivät mukana olevat luokat ole keskenään liian homogeenisia, jolloin niiden sisällyttämi-

nen malliin on perusteltua. 

 

4.1.1 Latent Class -mallin luokat suhteessa toisiinsa ja koko 
aineistoon 

Tässä luvussa esitetään LCA:n luokkakohtaiset tulokset eli eri taustamuuttujien vastaus-

vaihtoehtojen jakaumat. Taulukoiden 8 ja 9 luvut kuvaavat, millaisella todennäköisyydellä 

sattumanvarainen yksilö koko aineistossa tai tietyssä luokassa vastaa kyseisen vaihtoehdon 

kyseisen muuttujan kohdalla. Tulokset on jaoteltu luvussa 3.4 esitetyllä tavalla yksilölli-

siin, kotitalouden ja pitkäaikaisiin muuttujiin. Vastausvaihtoehtojen lukumäärä vaihtelee 

muuttujasta riippuen kahdesta seitsemään. Mukana ovat myös sukupuoli- ja ikäryhmäja-

kaumat, vaikka näitä ei itse mallinnukseen käytetty. Taulukon 8 alussa ovat myös luokka-

kohtaiset todennäköisyydet (jakaumat). Taustamuuttujia käsitellään tässä luvussa ja liik-

kumista luvuissa 4.1.2 ja 4.1.3. Luokkien tunnuspiirteiden tarkastelun yhteydessä kukin 

luokka on nimetty taustamuuttujien ja liikkumiskäyttäytymisen tunnuspiirteiden perus-

teella. Tulososiossa luokista käytetään jatkossa seuraavia nimiä: 

 

Luokka 1. Kaupunkien ajokortittomat eläkeläisnaiset 

Luokka 2. Koululaiset 

Luokka 3. Iäkkäät lähiöiden ja kehyskuntien asukkaat 

Luokka 4. Lapsettomat kaupunkilaiset 

Luokka 5. Hyvätuloiset autoilijat 

Luokka 6. Kaupunkilaisvanhemmat 

Luokka 7. Haja-asutusalueiden autoilevat vanhemmat 

 

Koko aineisto: Kuten luvussa 3.4.2 todetaan, aineistossa on lievä naisten yliedustus ja 

ikäjakauma on selkeästi kallistunut iäkkäämpien suuntaan tutkimusalueen koko väestöön 

suhteutettuna. Muiden muuttujien osalta ei voida tehdä vastaavaa vertailua, koska tietoa ei 

ole saatavilla tai sen mittaamisessa on käytetty erilaisia menetelmiä. Yksilöllisistä muuttu-

jista työllisyydessä suurin osa on joko vakitöissä (45,0 %) tai eläkkeellä (32,1 %). Kotita-

loutta kuvaavissa muuttujissa suurin todennäköisyys tuloille on 1400–2500 €/hlö/kk (40,3 

%), perhekoolle 1–2 henkilöä (62,6 %), lasten lukumäärälle nolla sekä alle kouluikäisille 

(83,0 %) että kouluikäisille (74,9 %). Pitkäaikaisissa muuttujissa korkein todennäköisyys 

on asumismuodolle kerrostalo (44,0 %), asuinpaikan vyöhykkeelle pääkaupunkiseudun 

pientaloalue (25,7 %) tai rautatieyhteysalue (28,1 %), henkilöauton omistukselle yksi kap-

pale (54,0 %), ajokortin omistamiselle (76,0 %) ja ajokortillisten lukumäärälle taloudessa 

enemmän kuin yksi henkilö (59,2 %). 

 

Luokka 1: ”Kaupunkien ajokortittomat eläkeläisnaiset” 

Luokkaan 1 kuuluu 9,7 % koko aineistosta eli 400 henkilöä. Luokan selkeästi dominoivia 

piirteitä yksilöllisissä muuttujissa ovat iäkkäiden, yli 65-vuotiaiden (68,0 %), eläkkeellä 

olevien (71,8 %) naisten (76,8 %) osuudet. Kotitalouden osalta pienituloisten (alle 1400 

€/hlö/kk) osuus (42,2 %) on koko aineistoa korkeampi. Tämän lisäksi luokalle kuvaavaa 

on, ettei sen jäsenillä ole alle kouluikäisiä (99,5 %) tai kouluikäisiä (97,2 %) lapsia, ja per-
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heen koko on siten pieni eli 1–2 henkilöä (98,0 %). Luokkaan 1 kuuluu keskimääräistä 

enemmän kerrostalossa (78,4 %) ja kaupunkimaisessa ympäristössä asuvia: ydinkeskusta 

(3,3 %), keskustan reuna tai aluekeskus (6,8 %) ja julkisen liikenteen yhteysalue (27,9 %). 

Tämän lisäksi likimain kaikki ovat ajokortittomia (99,7 %) eivätkä siten omista yhtään 

henkilöautoa (98,6 %). Myös kotitalouden ajokortillisten lukumäärä on lähes kaikilla nolla 

(95,7 %). 

 

Luokka 2: ”Koululaiset” 

Luokkaan 2 kuuluu 8,7 % koko aineistosta eli 360 henkilöä. Tälle luokalle kuvaavaa on 

alaikäisyys (92,2 %), minkä myötä lähes kaikilla työllisyysmuuttujan vastaus on opiskelija/ 

koululainen (95,3 %). Luokassa 2 on aavistuksen keskiarvoa enemmän miehiä (50,3 %). 

Kotitaloudelle tunnusomaista ovat lapset, sillä alle kouluikäisiä on yksi tai useampi (20,4 

% ja 7,0 %) ja kouluikäisiä 1–2 tai useampi (76,6 % ja 22,0 %), minkä myötä myös perhe-

koko on yleisimmin 3–4 tai yli 4 henkilöä (61,3 % ja 38,0 %).  

 

Taulukko 8 Koko aineiston ja LCA:n luokkakohtaiset todennäköisyydet. Alempana yksilöllisten ja kotitalouden muuttu-
jien vastausvaihtoehtojen todennäköisyydet. Taustamuuttujien kohdalla kursivoitu arvo tarkoittaa pienempää, alleviivattu 
merkitsee pientä poikkeamaa ja lihavoitu selkeästi suurempaa, kun verrataan koko aineiston arvoon. 

 

KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Luokkatodennäköisyys 1,000 0,097 0,087 0,140 0,202 0,196 0,118 0,161

Henkilöiden lukumäärä 4143 400 360 580 835 813 488 667

Sukupuoli

Mies 0,454 0,232 0,503 0,435 0,498 0,530 0,437 0,444

Nainen 0,546 0,768 0,497 0,565 0,502 0,470 0,563 0,556

Ikäluokka

7-17 0,084 0,014 0,922 0,005 0,003 0,000 0,010 0,002

18-29 0,153 0,102 0,044 0,091 0,306 0,112 0,197 0,123

30-44 0,246 0,060 0,018 0,093 0,186 0,121 0,598 0,584

45-64 0,213 0,144 0,013 0,203 0,203 0,314 0,190 0,276

65- 0,304 0,680 0,003 0,607 0,302 0,454 0,005 0,014

Työllisyys

Kokopäivätyö 0,450 0,164 0,023 0,272 0,480 0,437 0,695 0,807

Osa-aikatyö 0,052 0,038 0,013 0,039 0,087 0,041 0,064 0,055

Opiskelija/koululainen 0,121 0,047 0,953 0,018 0,082 0,017 0,052 0,032

Eläkeläinen 0,321 0,718 0,003 0,633 0,314 0,481 0,008 0,027

Työtön/muu syy 0,055 0,034 0,009 0,038 0,037 0,023 0,182 0,078

Kotitalouden tulot/asukas

<1400€ 0,288 0,422 0,532 0,237 0,219 0,066 0,500 0,323

1400-2500€ 0,403 0,456 0,336 0,482 0,371 0,316 0,389 0,493

>2500€ 0,309 0,122 0,132 0,281 0,410 0,618 0,112 0,184

Perhekoko

1-2 0,626 0,980 0,007 0,987 0,997 0,975 0,001 0,000

3-4 0,285 0,020 0,613 0,013 0,003 0,025 0,897 0,729

>4 0,089 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,102 0,270

Alle 7-vuotiaiden lkm taloudessa

0 0,830 0,995 0,725 0,985 0,997 1,000 0,359 0,583

1 0,106 0,005 0,204 0,015 0,003 0,000 0,391 0,245

>1 0,063 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 0,250 0,172

7-17-vuotiaiden lkm taloudessa

0 0,749 0,972 0,014 0,966 0,989 1,000 0,608 0,321

1-2 0,214 0,028 0,766 0,034 0,011 0,000 0,373 0,582

>2 0,037 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,019 0,097
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Taulukko 9 Pitkäaikaisten muuttujien vastausvaihtoehtojen todennäköisyydet. Kursivoitu arvo tarkoittaa pienempää, 

alleviivattu merkitsee pientä poikkeamaa ja lihavoitu selkeästi suurempaa, kun verrataan koko aineiston arvoon. 

 
 

Kotitalouden kuukausittaiset tulot henkilöä kohden ovat pienet, sillä yli puolella (53,2 %) 

luokasta 2 vastaus on alle 1400 €. Omakotitalo on asumismuodoista hallitseva (51,8 %) ja 

asuinvyöhykkeistä pääkaupunkiseudun pientaloalueen (32,0 %) ja haja-asutuksen (24,9 %) 

osuudet ovat koko aineistoa suuremmat. Ymmärrettävästi lähes kaikki luokan 2 jäsenet 

ovat ajokortittomia (98,3 %). Kotitaloudessa kortillisia on poikkeuksellisen paljon, sillä 

useammalla kuin yhdellä kortti on 82,2 % tapauksista. Henkilöautojen omistuksen tapauk-

sessa yleisin vaihtoehto on useampi kuin yksi kappale (48,2 %). 

 

Luokka 3: ” Iäkkäät lähiöiden ja kehyskuntien asukkaat” 

Luokkaan 3 kuuluu 14,0 % koko aineistosta eli 580 henkilöä. Luokan sukupuolijakauma 

on suhteellisen lähellä keskiarvoa, mutta iäkkäiden, yli 65-vuotiaiden (60,7 %) ja eläke-

läisten (63,3 %) määrät ovat korkeita. Valtaosa luokkaan kuuluvista on keskituloisia 

(1400–2500 €) henkilöä kohden lasketuilta kuukausiansioiltaan (48,2 %). Perheen koko on 

lähes poikkeuksetta 1-2 henkilöä (98,7 %) eikä näin ollen alle kouluikäisiä (98,5 %) tai 

kouluikäisiä (96,6 %) lapsia kuulu kotitalouteen. Asumismuodoista kaikki kolme ovat 

suhteellisen tasaisesti edustettuina eli koko aineistoon verrattuna kerrostaloasuminen on 

vähäisempää ja rivi-/paritaloasuminen yleisempää (33,0 %). Asuinpaikan osalta kaupun-

kimaisen asumisen osuus on erittäin vähäinen, mutta loppuja vaihtoehtoja esiintyy suh-

teessa toisiinsa suunnilleen koko aineiston osuuksien mukaisesti. Vaihtoehdoista vain muu 

keskus on selkeämmin keskiarvoista poikkeava (8,7 %). Ajokortillisia kotitaloudessa on 

käytännössä yksi (99,6 %) ja henkilöautoja omistetaan niin ikään yksi kappale (89,9 %). 

Ajokortillisia luokassa kolme on melko tarkasti keskiarvon mukaan. 

 

 

 

KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Asumismuoto

Kerrostalo 0,440 0,784 0,189 0,358 0,985 0,143 0,591 0,010

Rivi- tai paritalo 0,248 0,096 0,293 0,330 0,015 0,338 0,396 0,315

Omakotitalo/vastaava 0,312 0,120 0,518 0,311 0,000 0,519 0,013 0,675

Asuinpaikan vyöhyke

CBD 0,017 0,033 0,008 0,000 0,055 0,000 0,016 0,000

CBD-reuna/aluekeskus 0,040 0,068 0,005 0,005 0,131 0,000 0,051 0,000

JL-yhteysalue 0,169 0,279 0,108 0,061 0,389 0,058 0,284 0,006

PK-pientaloalue 0,257 0,182 0,320 0,285 0,171 0,316 0,283 0,258

Rautatieyhteys (keskus) 0,281 0,318 0,264 0,324 0,230 0,294 0,312 0,259

Muu keskus 0,046 0,024 0,045 0,087 0,024 0,042 0,026 0,068

Haja-asutusalue 0,190 0,096 0,249 0,237 0,000 0,289 0,028 0,409

Henkilöauton omistus

0 0,201 0,986 0,054 0,087 0,382 0,005 0,088 0,002

1 0,540 0,014 0,464 0,899 0,577 0,598 0,758 0,307

>1 0,260 0,000 0,482 0,014 0,042 0,398 0,154 0,691

Ajokortti

on 0,760 0,003 0,017 0,727 0,966 0,997 0,904 0,991

ei 0,240 0,997 0,983 0,273 0,034 0,003 0,096 0,009

Ajokortillisten lkm taloudessa

0 0,094 0,957 0,013 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000

1 0,314 0,042 0,165 0,996 0,609 0,040 0,186 0,023

>1 0,592 0,000 0,822 0,004 0,389 0,960 0,814 0,977
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Luokka 4: ”Lapsettomat kaupunkilaiset” 

Luokka 4 on kaikista suurin ja siihen kuuluu 20,2 % koko aineistosta eli 835 henkilöä. 

Miesten osuus luokassa on aavistuksen keskiarvoista korkeampi (49,8 %). Nuorten aikuis-

ten (18–29-vuotiaat) määrä on korkea (30,6 %) suhteessa koko aineistoon (15,3 %). Työlli-

syyden suhteen vain osa-aikatyöläisten osuus (8,7 %) on selkeästi suurempi. Kotitaloudet 

luokassa 4 ovat pieniä eli 1–2 henkilöä (99,7 %), minkä myötä ei alle kouluikäisiä (99,7 %) 

eikä kouluikäisiä (98,9 %) lapsia ole. Kuukausituloiltaan luokan 4 jäsenet ovat yleisemmin 

suurituloisimpien joukossa (41,0 %). Lähes kaikki asuvat kerrostalossa (98,5 %) ja kau-

punkimaisessa ympäristössä: ydinkeskusta (5,5 %), ydinkeskustan reuna (13,1 %) ja julki-

sen liikenteen yhteysalue (38,9 %). Lähes kaikki luokan 4 jäsenet omistavat ajokortin (96,6 

%), mutta henkilöauton omistuksen osalta autottomia kotitalouksia on yli keskiarvon (38,2 

%). Ajokortillisia kotitaloudessa on yleisimmin vain 1 (60,9 %). 

 

Luokka 5: ”Hyvätuloiset autoilijat” 

Luokkaan 5 kuuluu 19,6 % koko aineistosta eli 813 henkilöä. Koko aineistoon verrattuna 

tähän luokkaan kuuluu selvästi enemmän miehiä (53,0 %) ja iäkkäämpiä ihmisiä: 45–64-

vuotiaat (31,4 %) ja yli 65-vuotiaat (45,4 %). Niinpä myös eläkeläisten osuus on korke-

ampi (48,1 %). Kotitalouden tulot kallistuvat selkeästi suurimpaan tulovaihtoehtoon, yli 

2500 €/hlö/kk (61,8%). Lapsia ei luokan 5 jäsenillä ole lainkaan, sillä vastauksena on nolla 

niin alle kouluikäisille kuin kouluikäisillekin 100,0 % tapauksista. Niinpä perhekoko on 

pieni eli 1–2 henkilöä (97,5 %). Asuminen kallistuu selkeästi väljemmän suuntaan: Asu-

mismuodoista valintana on rivi-/paritalo (33,8 %) ja omakotitalo (51,9 %). Asuinpaikan 

vyöhykkeistä koko aineistoa suuremman osuuden saavat pääkaupunkiseudun pientaloalue 

(31,6 %) ja haja-asutus (28,9 %). Huomion arvoista on myös, että kaupunkimaisten vyö-

hykkeiden osuus on erittäin pieni tässä luokassa. Käytännössä kaikki luokan 5 jäsenet 

omistavat ajokortin, minkä lisäksi samassa taloudessa on muitakin ajokortillisia (96,0 %). 

Tämä näkyy myös henkilöautojen omistuksessa, sillä 39,8 % tapauksista ajoneuvoja on 

useampi kuin yksi kappale. 

 

Luokka 6: ”Kaupunkilaisvanhemmat” 

Luokkaan 6 kuuluu 11,8 % koko aineistosta eli 488 henkilöä. Tässä luokassa sukupuolija-

kauma on lähellä koko aineiston arvoa, mutta ikäryhmä 30–44-vuotiaat on poikkeukselli-

sen vahvasti edustettuna (59,8 %). Alaikäisiä tai vanhuksia ei luokkaan käytännössä kuulu 

lainkaan, sillä näiden yhteenlaskettu osuus on 1,5 %. Työllisyyden suhteen korostuu vaki-

työläisten osuus (69,5 %), mutta myös työttömien tai muusta syystä työelämästä sivussa 

olevien (esim. kotiäiti/-isä) määrä on korkea (18,2 %) suhteessa keskiarvoon. Kotitalouden 

osalta luokan 6 jäsenistä tasan puolet (50,0 %) kuuluu alimpaan tuloluokkaan. Perheenjä-

senten lukumäärä on vähintään kolme, sillä vaihtoehdoista 3–4 henkilöä on selkeästi hallit-

seva (89,7 %), ja loput asettuvat vaihtoehdon yli 4 henkilöä kohdalle. Alle kouluikäisiä 

lapsia perheissä on koko aineistoon verrattuna paljon, sillä molempien vaihtoehtojen (yksi 

ja enemmän kuin yksi) osuudet ovat korkeat (39,1 % ja 25,0 %). Kouluikäisten lasten koh-

dalla vaihtoehto 1–2 lasta on keskiarvoa korkeampi (37,3 %). Luokan 6 jäsenet asuvat joko 

kerrostalossa (59,1 %) tai rivi-/paritalossa (39,6 %). Asuinpaikan vyöhykkeen osalta julki-

sen liikenteen yhteysalue poikkeaa merkittävimmin ylöspäin (28,4 %). Huomioitavaa on 

myös muiden keskusten ja haja-asutuksen marginaalinen esiintyminen. Suurimmalla osalla 

tässä luokassa on ajokortti (90,4 %) ja kotitalouksissa on usein useampi ajokortillinen (81,4 

%) sekä yksi henkilöauto (75,8 %). 
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Luokka 7: ”Haja-asutusalueiden autoilevat vanhemmat” 

Luokkaan 7 kuuluu 16,1 % koko aineistosta eli 667 henkilöä. Sukupuolijakauma on hyvin 

lähellä koko aineiston arvoa. Ikäryhmistä 30–44-vuotiaat (58,4 %) ovat selkeästi ja 45–64-

vuotiaat hieman yliedustettuina keskiarvoihin nähden. Alaikäisiä tai vanhuksia ei luokkaan 

käytännössä kuulu, sillä näiden ikäryhmien yhteenlaskettu osuus on vain 1,6 %. Kokopäi-

vätyö (80,7 %) hallitsee luokan 7 työllisyyttä kuvaavaa muuttujaa. Tulojen osalta luokka 7 

asettuu keskituloisiin (49,3 %). Kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, sillä vaihtoeh-

doista 3–4 ja enemmän kuin 4 perheenjäsentä kattavat 72,9 % ja 27,0 %. Alle kouluikäisiä 

lapsia perheissä on keskimääräistä enemmän: yksi kappale (24,5 %) ja enemmän kuin yksi 

(17,2 %). Kouluikäisten osuudet poikkeavat koko aineistosta vielä enemmän: 1–2 kappa-

letta (58,2 %) ja enemmän kuin kaksi (9,7 %). Asumisen suhteen luokka 7 suuntautuu väl-

jempiin vaihtoehtoihin: rivi-/paritalo (31,5 %) ja omakotitalo (67,5 %). Kaupunkimaisilla 

vyöhykkeillä ei asu luokasta 7 käytännössä kukaan ja etenkin haja-asutuksen osuus on 

poikkeuksellisen suuri (40,9 %). Myös muissa keskuksissa asuu keskiarvoa enemmän tä-

män luokan jäseniä (6,8 %). Käytännössä kaikissa kotitalouksissa on vähintään yksi hen-

kilöauto ja valtaosassa useampi (69,1 %). Ajokortin omistaa luokkaan 7 kuuluvista 99,1 %, 

minkä lisäksi kotitalouksissa kortillisia on yleensä useampi (97,7 %). 

 

4.1.2 Koko aineiston ja luokkien liikkumisen tunnusluvut 

Tässä luvussa käsitellään koko aineiston ja luokkien liikkumisen tunnuslukuja. Taulukossa 

10 esitetään viiden vaihtoehtoisen liikkumismuodon osuudet kuljetuista matkoista, minkä 

lisäksi se kertoo matkojen tarkoituksen ja henkilöauton käytettävyyden jakaumat. Näistä 

ensimmäisessä vaihtoehtoja on kolme ja jälkimmäisessä neljä. Taulukon alussa on myös 

koko aineiston ja kunkin luokan jäsenten suorittamien matkojen lukumäärät ja näiden 

osuudet kaikista suoritetuista matkoista. Tämän lisäksi taulukon alussa näkyvät koko ai-

neiston ja kunkin luokan nk. nollamatkalaiset eli henkilöt, jotka eivät suorittaneet seuran-

nan aikana yhtään matkaa. Lukumäärien alla näkyvät heidän prosentuaaliset osuutensa 

luokista. Matkojen pituutta ja päästöjä kuvaavia tunnuslukuja käsitellään luvussa 4.2. 

 

Koko aineisto: Luvussa 3.4.2 käsitellään jo koko aineiston liikkumistietoja. Tutkimuksen 

lopullisessa aineistossa on siis tiedot 13930 matkasta, minkä lisäksi 424 vastaajaa ei suo-

rittanut yhtään matkaa seurannan aikana. Heidän osuutensa tutkimukseen vastanneista on 

siten 10,2 %. Matkustustapoja vertailtaessa henkilöauton kuljettajana tehty matka on selke-

ästi yleisin (42,2 %). Myös jalankulun osuus on huomattava (25,5 %). Julkista liikennettä-

kin käytettiin kuitenkin 14,5 % matkoista eli noin joka seitsemännessä tapauksessa. Mat-

kan tarkoituksista muu matka tai vapaa-ajan matka on yleisin (44,9 %). Muidenkin vaihto-

ehtojen osuudet ovat kuitenkin merkittäviä: työ-/koulumatka (31,9 %) ja asiointimatka 

(23,2 %). Henkilöauton käytettävyydessä painopiste on paljolti saatavilla olevan suunnalla, 

sillä vaihtoehdoista silloin tällöin koskee 13,7 % ja aina tai melkein aina 74,5 % matkoista.  

 

Luokka 1: ”Kaupunkien ajokortittomat eläkeläisnaiset” 

Luokkaan 1 kuuluvista 400 henkilöstä jopa 90 on nollamatkalaisia, mikä tarkoittaa, että 

heidän osuutensa (22,5 %) on huomattavan suuri koko aineistoon tai mihin tahansa muu-

hun luokkaan verrattuna. Luokkaan 1 kuuluu 9,7 % kaikista vastaajista, mutta heidän suo-

rittamiensa matkojen osuus on vain 6,7 % (940 matkaa). Kevyen liikenteen eli jalankulun 

(46,3 %) ja pyöräilyn (13,9 %), sekä julkisen liikenteen (29,6 %) osuudet matkustusta-

voista ovat selkeästi keskiarvoja korkeammat. Autottomista kotitalouksista huolimatta luo-

kassa 1 henkilöauton matkustajana tehtiin matkoja koko aineiston suhteessa. Asiointimat-
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kojen osuus (42,7 %) on poikkeuksellisen korkea, mikä näkyy työ-/koulumatkojen pienenä 

osuutena (15,1 %). Henkilöauton käytettävyys on ymmärrettävästi painottunut alemman 

saatavuuden suuntaan. 

 

Taulukko 10 Koko aineiston ja luokkien matkojen tunnusluvut.. Liikkumismuuttujien kohdalla kursivoitu arvo tarkoittaa 

pienempää, alleviivattu merkitsee pientä poikkeamaa ja lihavoitu selkeästi suurempaa, kun verrataan koko aineiston 
arvoon. 

 
 

Luokka 2: ”Koululaiset” 

Nollamatkalaisia on luokan 2 360 henkilöstä melko harva, sillä vain 20 (5,6 %) ei matkus-

tanut lainkaan seurannan aikana. Suoritettujen matkojen lukumääräinen osuus (8,9 %, 1245 

matkaa) on lähellä luokkaan lukeutuvien osuutta kaikista vastaajista (8,7 %). Luokan 2 

tunnusomaisen piirteen, alaikäisyyden, vuoksi ajoneuvon kuljettajana tehtyjen matkojen 

osuus on marginaalinen. Matkustustavoista polkupyörä (22,1 %) ja ajoneuvon matkustaja 

(26,9 %) kattavat merkittävän suuren osuuden kaikista luokan 2 matkoista. Päinvastoin 

kuin luokassa 1 asiointimatkoja on vain 7,7 % ja työ-/koulumatkoja 49,7 %. Henkilöauton 

käytettävyyden kohdalla välivaihtoehtojen osuudet ovat kaksinkertaiset keskiarvoisiin ver-

rattuna, mutta kokonaisuutena muuttujan rakenne on koko aineiston suuntainen. 

 

Luokka 3: ” Iäkkäät lähiöiden ja kehyskuntien asukkaat” 

Luokassa 3, johon kuuluu 580 henkilöä, nollamatkalaisia on keskimääräistä enemmän 

(14,5 %, 84 henkilöä). Suoritettujen matkojen osuus (12,6 %, 1751 matkaa) kaikista on 

luokkajäsenyyden osuutta (14,0 %) hieman alempi. Matkustustapojen jakauma on melko 

lähellä koko aineiston arvoja. Henkilökohtaisen moottoriajoneuvon käyttö (48,2 % ja 11,9 

%) on aavistuksen painottunut polkupyörän (5,0 %) ja julkisen liikenteen (9,5 %) kustan-

nuksella. Asiointimatkojen suhteellinen osuus (34,5 %) on koko aineistoa korkeampi, mikä 

näkyy työ-/koulumatkojen vähyytenä (17,6 %). Henkilöauto on käytettävissä hyvin usein, 

sillä vaihtoehdoista aina tai melkein aina kattaa (87,4 %) matkoista. 

 

KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Matkojen lkm 13930 940 1245 1751 2715 2646 1929 2704

Osuus kaikista matkoista 100,0 % 6,7 % 8,9 % 12,6 % 19,5 % 19,0 % 13,8 % 19,4 %

Nollamatkalaiset 424 90 20 84 80 95 21 34

Osuus luokan jäsenistä 10,2 % 22,5 % 5,6 % 14,5 % 9,6 % 11,7 % 4,3 % 5,1 %

Matkustustapa

Jalankulku 25,5 % 46,3 % 31,1 % 25,5 % 31,7 % 20,2 % 26,4 % 14,1 %

Polkupyörä 7,4 % 13,9 % 22,1 % 5,0 % 6,9 % 4,5 % 7,0 % 3,4 %

Ajoneuvon kuljettaja 42,7 % 0,4 % 4,0 % 48,2 % 32,0 % 56,2 % 43,4 % 68,8 %

Ajoneuvon matkustaja 9,9 % 9,8 % 26,9 % 11,9 % 5,4 % 11,2 % 6,6 % 6,2 %

Julkinen liikenne 14,5 % 29,6 % 15,8 % 9,5 % 24,0 % 7,9 % 16,5 % 7,5 %

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 31,9 % 15,1 % 49,7 % 17,6 % 34,5 % 26,7 % 36,5 % 38,1 %

Asiointimatka 23,2 % 42,7 % 7,7 % 34,5 % 25,6 % 26,4 % 17,4 % 14,7 %

Muu matka (vapaa-aika) 44,9 % 42,2 % 42,6 % 47,9 % 39,9 % 46,8 % 46,0 % 47,2 %

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan 6,2 % 36,0 % 2,3 % 3,0 % 12,4 % 1,7 % 2,4 % 0,6 %

Harvoin 5,5 % 20,7 % 10,4 % 2,0 % 9,9 % 1,2 % 4,5 % 1,0 %

Silloin tällöin 13,7 % 25,6 % 25,0 % 7,5 % 16,9 % 6,1 % 20,9 % 7,6 %

Aina tai melkein aina 74,5 % 17,6 % 62,4 % 87,4 % 60,7 % 91,0 % 72,2 % 90,9 %



 

48 

 

Luokka 4: ”Lapsettomat kaupunkilaiset” 

Nollamatkalaisten määrä (9,6 %, 80 henkilöä) luokassa 4 (835 henkilöä) on suhteessa koko 

aineistoon lähellä keskiarvoa. Suoritettujen matkojen osuus (19,5 %, 2715 matkaa) luo-

kassa 4 on vain hieman luokkajäsenyyden osuutta (20,2 %) pienempi. Henkilöauton käyttö 

matkustustapana on koko aineistoa harvinaisempaa (32,0 % ja 5,4 %). Tämä näkyy etenkin 

julkisen liikenteen (24,0 %), mutta myös jalankulun (31,7 %) korkeampina arvoina. Mat-

kan tarkoituksen jakauma noudattelee melko hyvin koko aineiston jakaumaa, muiden mat-

kojen osuus on hieman keskiarvoista alempi (39,9 %). Henkilöauton käytettävyydessä on 

pieni siirtymä alemman saatavuuden suuntaan: harvoin (9,9 %) ja ei koskaan (12,4 %).  

 

Luokka 5: ”Hyvätuloiset autoilijat” 

Luokkaan 5 kuuluvista 813 henkilöstä 95 on nollamatkalaisia, mikä tarkoittaa 11,7 %. 

Tämä on hieman koko aineiston arvoa suurempi. Luokan 5 osuus kaikista matkoista on 

19,0 % (2646 matkaa), mikä on linjassa luokkajäsenyyden todennäköisyyden kanssa (19,6 

%). Sekä kevyen että julkisen liikenteen osuudet (jalankulku 20,2 %, polkupyörä 4,5 % ja 

julkinen 7,9 %) ovat matalampia kuin koko aineistossa ja erityisesti ajoneuvon kuljettajana 

tehtyjen matkojen määrä (56,2 %) on suhteessa korkeampi. Matkan tarkoituksen osalta 

työ-/koulumatkoja (26,7 %) on jonkin verran vähemmän kuin kaikista vastaajien mat-

koista. Henkilöauto on käytettävissä luokassa 5 käytännössä lähes aina (aina tai melkein 

aina 91,0 %). 

 

Luokka 6: ”Kaupunkilaisvanhemmat” 

Luokassa 6 nollamatkalaisia on vain 4,3 % (21 henkilöä) 488 jäsenestä. Tämä on selvästi 

keskiarvoa pienempi lukema. Tämän luokan osuus kaikista matkoista on 13,8 % (1929 

matkaa), mikä on merkittävästi suurempi kuin todennäköisyys kuulua tähän luokkaan (11,8 

%). Matkustustavat jakautuvat hyvin lähelle koko aineiston arvojen mukaisesti. Ainoastaan 

ajoneuvon matkustajana suoritettujen matkojen osuus (6,6 %) on hieman matalampi. Mat-

kan tarkoituksessa työ-/koulumatkat (36,5 %) ovat yleisempiä ja asiointimatkat (17,4 %) 

harvinaisempia kuin koko aineistossa. Henkilöauton käytettävyyskin noudattaa melko hy-

vin kaikkien matkojen jakaumaa. Tämä luokka on matkustustavan ja henkilöauton käytet-

tävyyden osalta lähimpänä keskiarvoista. 

 

Luokka 7: ”Haja-asutusalueiden autoilevat vanhemmat” 

Nollamatkalaisten osuus luokkaan 7 kuuluvista 667 jäsenestä on 5,1 % (34 henkilöä), mikä 

on selvästi matalampi kuin koko aineiston vastaava arvo. Kaikista matkoista luokan 7 jäse-

net suorittivat 19,4 % (2704 matkaa), vaikka luokkajäsenyyden todennäköisyys on vain 

16,1 %. Ajoneuvon kuljettajana tehtyjä matkoja, minkä osuus on huomattavan suuri (68,8 

%), lukuun ottamatta kaikkien muiden matkustustapojen osuudet ovat koko aineiston ar-

voja pienemmät. Matkan tarkoituksessa korostuvat työ-/koulumatkat (38,1 %) ja asiointi-

matkat (14,7 %) ovat harvinaisempia. Henkilöauto on käytettävissä luokan 7 jäsenillä 

käytännössä aina: vaihtoehdoista aina tai melkein aina kattaa 90,9 % ja silloin tällöin 7,6 % 

matkoista. 

 

4.1.3 Koko aineiston ja luokkien MNL-regressiomallit 

Tässä luvussa esitetään MNL-regressiomallien tulokset koko aineistoille ja kullekin LCA:n 

seitsemästä luokasta. Koko aineistolle ilman painotuksia tehtyä regressiomallia käytetään 

referenssinä, jotta nähdään myös, tuoko luokkajaottelu lisäarvoa tutkimukseen. Luokka-

kohtaiset regressiomallit on muodostettu koko aineiston pohjalta painottamalla yksilöitä 
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kyseisen luokan luokkajäsenyyden todennäköisyydellä. Näin potentiaalisten rajatapausten 

herkkyys liukua luokasta toiseen tulee myös huomioiduksi. Mallinnukseen on käytetty 

matka-aineistoa ja matkustustavan osalta siinä on käytetty jaottelua, joka esitetään taulu-

kossa 4 luvussa 3.4.1. MNL-regressiossa jokin vaihtoehdoista täytyy valita referenssiluo-

kaksi, mihin muita verrataan. Tässä tapauksessa vertailuun käytetään matkustustavoista 

jalankulkua. Liitteen 1 taulukoissa β:jen arvot kertovat, miten kyseinen liikkumismuoto 

suhteutuu jalankulkuun. Matkan pituutta on kuvattu mallissa jatkuvana muuttujana, joten 

sen tulkinnassa kertoimen merkki ja suuruus kertovat vaikutuksen valintaan. Matkan tar-

koitus on kuvattu kategorisena, jolloin mallin rakenteen vuoksi yksi vaihtoehdoista täytyy 

asettaa referenssiarvoksi. Muiden kahden β-kertoimet kuvaavat suhdetta kolmanteen (muu 

matka), kun valintana on ollut kyseinen liikkumismuoto. Henkilöauton käytettävyyden 

kohdalla tulkinta tapahtuu samalla tavalla. Kolmen ensimmäisen β-kertoimet kuvaavat 

suhdetta viimeiseen (aina tai melkein aina), kun valinta on kohdistunut kyseiseen matkus-

tustapaan. Kertoimet ovat siten aina suhteellisia ja muuttamalla referenssivaihtoehtoja 

kertoimetkin muuttuvat. Liitteen 1 taulukoissa näkyvät β-kertoimet muuttujille, keskivir-

heet (SE) kertoimelle, sen p-arvo ja Exp(β)-arvo, josta käytetään myös nimitystä odds ratio 

englanninkielisissä lähteissä, sekä 95 % luottamusväli ala- ja ylärajoineen. Taulukossa 11 

esitetään kootusti liitteen 1 taulukoista matkan pituuden vaikutukset kunkin liikkumismuo-

don ja luokan osalta. 

 

Taulukko 11 MNL-regressioiden luokkakohtaiset kertoimet matkan pituuden vaikutukselle kunkin liikkumismuodon 
osalta. 

 
 

Koko aineisto: (Liite 1 (1/8)) 

Koko aineiston kohdalla matkojen lukumäärä (13930 matkaa) on riittävän suuri, että yhtä 

lukuun ottamatta kaikkien muuttujien kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä valitulla 

luottamusvälillä. Matkan pituus vaikuttaa hyvin loogisesti matkustustavan valintaan. Sen 

kasvaessa ihmiset siirtyvät jalankulusta muihin liikkumismuotoihin. Moottoriperusteisille 

(ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja ja julkinen liikenne) vaihtoehdoille kertoimet ovat 

samaa suuruusluokkaa (n. +0,590), polkupyörälle alempi (+0,345). Jalankulun suhteellinen 

osuus muista matkoista (vapaa-aika) on korkeampi kuin sen osuus kaikista. Polkupyörän ja 

julkisen liikenteen käyttö suuntautuu voimakkaimmin työ-/koulumatkoille ja toisaalta hen-

kilöauton niin kuljettajana kuin matkustajanakin asiointimatkoille. Jälkimmäisissä ero 

matkojen tarkoituksen kohdalla on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin edellisissä. Ku-

ten olettaa saattaa, henkilöauton käytettävyyden alentuminen vaikuttaa negatiivisesti liik-

kumismuodoista ajoneuvon kuljettajaan ja matkustajaan. Ensimmäiseen vaihtoehtoon vai-

kutus on selkeämpi. Vastavuoroisesti polkupyöräilyyn ja julkiseen liikenteeseen vaikutus 

on positiivinen. Kun henkilöauto ei ole käytettävissä, ihmiset valitsevat siis jonkun muun 

matkustustavan. 

 

 

 

KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Matkan pituus ₐ β β β β β β β β

Polkupyörä 0,345 0,491 0,889 0,259 0,529 0,229 0,387 -

Ajoneuvon kuljettaja 0,586 0,825 1,499 0,491 0,745 0,428 0,593 0,103

Ajoneuvon matkustaja 0,587 0,774 1,527 0,491 0,748 0,430 0,591 0,111

Julkinen liikenne 0,592 0,772 1,530 0,498 0,745 0,434 0,605 0,119

a. Vertailukohtana jalankulku
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Luokka 1: ”Kaupunkien ajokortittomat eläkeläisnaiset” (Liite 1 (2/8)) 

Kuten lukujen 4.1.1 ja 4.1.2 tuloksissa esitetään luokasta 1, se poikkeaa piirteiltään ja 

käyttäytymiseltään hyvin paljon koko aineistosta. Sitä voidaan pitää jossain määrin äärita-

pauksena, sillä henkilöauton ajaminen ei kuulu potentiaalisiin vaihtoehtoihin matkustusta-

paa valittaessa. Niinpä useimmat muuttujien kertoimista eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 

Niin polkupyörän (+0,491) kuin motorisoitujen vaihtoehtojenkin (ajoneuvon matkustaja 

(+0,774) ja julkinen liikenne (+0,772)) kertoimet matkan pituudelle ovat koko aineiston 

arvoja korkeammat. Tämä siis tarkoittaa, että matkan pituuden muutos vaikuttaa luokan 1 

henkilöiden valintoihin keskimääräistä voimakkaammin. Niin ajoneuvon matkustajana 

kuin julkista liikennettä hyödyntäenkin tehdään suhteessa enemmän asiointimatkoja. 

Muuten matkan tarkoituksella ei ole selkeää vaikutusta matkustustavan valinnassa. Henki-

löauton käytettävyyden lasku vaikuttaa etenkin ajoneuvon kyydissä tehtäviin matkoihin 

negatiivisesti. Julkiseen liikenteeseen sillä on lievä positiivinen vaikutus. 

 

Luokka 2: ”Koululaiset” (Liite 1 (3/8)) 

Myös luokka 2 on tulosten valossa melko poikkeava koko aineistoon ja muihin luokkiin 

nähden. Koska valtaosa jäsenistä on alaikäisiä, ei henkilökohtaisen moottoriajoneuvon 

ajaminen ole kovinkaan vahva vaihtoehto matkustustavaksi. Tässä luokassa matkan pituu-

den β-kertoimet ovat kaikkein korkeimmat kullekin liikkumismuodolle: polkupyörä 

(+0,889), ajoneuvon kuljettaja (+1,499), ajoneuvon matkustaja (+1,527) ja julkinen lii-

kenne (+1,530). Matkan pituuden kasvulla on hyvin voimakas vaikutus matkustustavan 

valintaan. Luokan 2 jäsenet siis perustavat valintansa hyvin selkeästi kuljettavan matkan 

pituuteen. Polkupyörää käytetään yleisimmin (työ-)/koulumatkoilla. Ajoneuvon matkusta-

jana luokan 2 jäsenet kulkevat joko asioimassa tai vapaa-ajallaan (muu matka). Julkista 

liikennettä käytetään pääsääntöisesti (työ-)/koulumatkoihin tai asiointiin. Henkilöauton 

käytettävyyden alenemisella on negatiivinen vaikutus ajoneuvon matkustajana suoritetta-

viin matkoihin.  

 

Luokka 3: ” Iäkkäät lähiöiden ja kehyskuntien asukkaat” (Liite 1 (4/8)) 

Luokka 3 on tunnuspiirteiltään lähempänä koko aineistoa kuin edellä käsitellyt luokat 1 ja 

2. Taustamuuttujiensa osalta sillä on lisäksi tiettyjä yhtäläisyyksiä luokkien 4 ja 5 kanssa. 

Matkan pituudella on hieman keskimääräistä pienempi vaikutus matkustustavan valintaan, 

mutta rakenteeltaan se noudattaa samaa mallia kuin koko aineisto ja edellä käsitellyt luo-

kat: motorisoitujen vaihtoehtojen kertoimet (ajoneuvon kuljettaja (+0,491), matkustaja 

(+0,491) ja julkinen liikenne (+0,498)) ovat suunnilleen yhtä suuria ja polkupyörän 

(+0,259) alempi. Polkupyörän käyttö korostuu etenkin työ-/koulumatkoilla, mutta sitä 

käytetään myös asiointiin. Ajoneuvon kuljettajana asiointi on yleisin syy matkalle, mutta 

työ-/koulumatkoillakin sitä hyödynnetään usein. Ajoneuvon matkustajana tehdään luokassa 

3 matkoja pääasiassa asioinnin vuoksi. Julkista liikennettä käytetään lähes yksinomaan työ-

/koulumatkoihin tai asiointiin, painon ollessa ensimmäisellä. Henkilöauton käytettävyy-

dellä ei ole vaikutusta pyöräilyyn. Sen alenemisella on pieni positiivinen vaikutus julkiseen 

liikenteeseen ja negatiivinen ajoneuvolla matkustamiseen. Ajoneuvolla ajamiseen henkilö-

auton käytettävyyden lasku vaikuttaa selvästi negatiivisesti. 

 

Luokka 4: ”Lapsettomat kaupunkilaiset” (Liite 1 (5/8)) 

Luokassa 4 ollaan hieman keskimääräistä herkempiä matkan pituudelle liikkumistapaa 

valittaessa: polkupyörä (+0,529), ajoneuvon kuljettaja (+0,745), matkustaja (+0,748) ja 

julkinen liikenne (+0,745). Tässäkin luokassa kertoimien suhtautuminen toisiinsa noudat-

taa aiemmin havaittua kaavaa. Sekä polkupyörällä että julkisella liikenteellä matkan tar-
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koituksen vaikutus on hyvin samanlainen. Valtaosa näillä tehdyistä matkoista on työ-

/koulumatkoja ja jonkin verran niitä käytetään myös asioinnissa. Ajoneuvon matkustajana 

asiointi on selvästi yleisin syy, mutta kuljettajana se on yhtä yleistä kuin työ-/koulumatkat. 

Henkilöauton käytettävyyden aleneminen vaikuttaa jossain määrin positiivisesti pyöräilyyn 

ja julkiseen liikenteeseen. Henkilöautolla ajamiseen sillä on selvästi negatiivinen vaikutus. 

 

Luokka 5: ”Hyvätuloiset autoilijat” (Liite 1 (6/8)) 

Luokassa 5 matkan pituudella ei ole niin suurta merkitystä matkustustavan valintaan kuin 

koko aineistossa. Vaihtoehdoittain kertoimet ovat linjan mukaisesti pyöräilylle pienempi 

(+0,229) ja muille suunnilleen samat: ajoneuvon kuljettaja (+0,428), matkustaja (+0,430) 

ja julkinen liikenne (+0,434). Luokan 5 jäsenet eivät siis ole kovin herkkiä matkan pituu-

den muutoksille. Pyöräily ja julkinen liikenne profiloituvat hyvin vahvasti työ-

/koulumatkoihin. Myös asioinnin osuus on näissä selkeästi muuta liikkumista suurempi. 

Autoillessa sekä työ-/koulumatkojen että asioinnin osuus on merkittävä, ja matkustajana 

matkat keskittyvät asiointiin. Henkilöauton käytettävyyden aleneminen vaikuttaa ajami-

seen negatiivisesti ja kuten olettaa saattaa, pyöräilyyn ja julkiseen liikenteeseen jonkin ver-

ran positiivisesti. Mielenkiintoista on, että ajoneuvon matkustajaan sillä on niin ikään po-

sitiivinen vaikutus. 

 

Luokka 6: ”Kaupunkilaisvanhemmat” (Liite 1 (7/8)) 

Luokassa 6 matkan pituus vaikuttaa suunnilleen koko aineiston tavoin: polkupyörä 

(+0,387), ajoneuvon kuljettaja (+0,593), matkustaja (+0,591) ja julkinen liikenne (+0,605). 

Kuten muissakin luokissa on havaittu, pyöräilyä ja julkista liikennettä käytetään pääasiassa 

työ-/koulumatkoihin ja ajoneuvon matkustajana matkan tarkoitus on yleensä asiointi. Tässä 

luokassa moottoriajoneuvoa käytetään kaikkiin tarkoituksiin, mutta työ-/koulumatkat ja 

asiointi korostuvat keskenään samassa suhteessa muuhun liikkumiseen nähden. Henkilö-

auton käytettävyyden aleneminen vaikuttaa oikeastaan vain ajoneuvon kuljettajiin ja efekti 

on negatiivinen. 

  

Luokka 7: ”Haja-asutusalueiden autoilevat vanhemmat” (Liite 1 (8/8)) 

Luokassa 7 huomiota herättää lähes olematon matkan pituuden vaikutus: pyörä (kerroin ei 

merkitsevä), ajoneuvon kuljettaja (+0,103), matkustaja (+0,111) ja julkinen liikenne 

(+0,119). Tässä luokassa siis matkan pituuden muutos ei vaikuta juuri lainkaan matkustus-

vaihtoehdon valinnassa. Polkupyörän ja julkisen liikenteen profiilit ovat tässäkin luokassa 

matkan tarkoituksen osalta hyvin samankaltaiset: niitä käytetään pääasiassa työ-

/koulumatkoilla ja loput liikkumisesta tapahtuu asioinnin myötä. Ajoneuvon matkustajana 

asiointi on käytännössä ainoa tarkoitus. Ajoneuvon ajamisen painopiste on hieman voi-

makkaammin asioinnissa kuin työ-/koulumatkoissa, mutta molemmat ovat muita matkoja 

yleisempiä. Henkilöauton käytettävyyden alenemisella on hienoinen positiivinen vaikutus 

niin pyörän kuin julkisen liikenteen käyttöön. Henkilöauton ajamiseen sillä on kuitenkin 

erittäin radikaali negatiivinen vaikutus. 

 

4.2 Matkojen pituuksien ja päästöjen tunnusluvut koko 
aineistolle ja luokille 

Tässä luvussa esitetään tunnusluvut koko aineiston ja LCA:n luokkien liikkumisesta mat-

kojen pituuksien ja päästöjen osalta. Päästölaskenta on suoritettu luvussa 3.3 kuvatulla 

tavalla, missä myös kulkuneuvokohtaiset päästökertoimet esitetään taulukossa 1. Yksittäi-

sen luokan päästöt on laskettu koko aineistosta luokkajäsenyyksien todennäköisyyksien 



 

52 

 

toimiessa painokertoimina. Näin myös tässä tutkimuksen vaiheessa on huomioitu yksit-

täisten henkilöiden mahdollinen liukuma luokkien välillä. Päästöjä laskettaessa liikkumis-

tavalle on käytetty useampia vaihtoehtoja, kuten päästökerrointaulukosta nähdään. Näissä 

tuloksissa ovat mukana myös nk. nollamatkalaiset, koska liikkumattomuus voi olla myös 

kuvaavaa tietylle luokalle. Taulukon 12 ensimmäisellä rivillä on keskimääräinen matkojen 

lukumäärä yhtä luokan (tai koko aineiston) jäsentä kohden vuorokaudessa. Matkan pituu-

den osalta näkyvät keskiarvo sekä kvartaalit. Päästöjen arvot on kuvattu hiilidioksidiekvi-

valentteina (CO2-ekv.) eli muutkin liikkumisessa syntyvät päästötuotteet on muokattu vas-

taamaan hiilidioksidin ympäristövaikutuksia, mikä on tapahtunut jo päästökertoimien mää-

rityksen yhteydessä. Taulukossa näkyvät päästöjen keskiarvot matkaa ja kuljettua henkilö-

kilometriä kohden, sekä yhtä henkilöä kohden vuorokaudessa. Tämän lisäksi taulukossa 

esitetään matkojen päästömäärät kvartaaleittain. 

 

Taulukko 12 Matkojen pituuksien ja päästöjen yhden vuorokauden tunnusluvut. Lihavoitu arvo kuvaa selvästi koko 
aineistoa nähden suurempaa, alleviivattu hieman poikkeavaa ja kursivoitu alempaa. 

 
 

Koko aineisto: Kuten taulukosta 12 nähdään, vastaajat tekevät keskimäärin 3,4 matkaa 

vuorokaudessa. Keskiarvoinen matkan pituus on 10,43 km, mikä johtuu osaltaan todella 

pitkistä matkoista, joiden osuus on kuitenkin melko pieni. Tämä ilmenee tarkastelemalla 

kvartaaleja: neljännes matkoista on enintään 1,3 km, puolet 4,0 km ja 75 %:kin vielä 12 km 

mittaisia. Koko aineistossa yli 50 km matkoja on 414 kappaletta eli noin 3,0 % kaikista. 

Näistä 77 (0,6 %) on pituudeltaan 100–200 km ja 41 (0,3 %) yli 200 km. Päästöjä 

liikkumisesta syntyy vuorokaudessa keskimäärin noin 3,60 kg CO2-ekv. henkilöä kohden 

ja yksittäisellä matkalla noin 1,04 kg CO2-ekv. Kvartaaleista voidaan todeta, että vielä 75 

% kohdallakin matkakohtainen päästö on alle keskiarvon. Poikkeuksellisen pitkien matko-

jen merkitys korostuu siten myös päästöjen syntymisessä. Kuljettua henkilökilometriä 

kohden keskiarvo asettuu juuri ja juuri alle 100 g CO2-ekv., mikä on esimerkiksi 4,5-ker-

tainen lähijunalla liikuttuun vastaavaan matkaan nähden. Puolet matkoista on siis koko 

aineistossa enintään 4,0 km mittaisia ja päästöjä aiheutuu alle 250,5 g CO2-ekv. Molemmat 

arvot ovat hyvin pieniä keskiarvoihin nähden eli valtaosa liikkumisesta tapahtuu suhteelli-

sen pienellä alueella. 

 

Luokka 1: ”Kaupunkien ajokortittomat eläkeläisnaiset” 

Kuten luokan nimestäkin voi päätellä, liikkuminen on koko aineiston arvoja alempaa niin 

lukumääräisesti kuin etäisyyksien osalta. Luokan 1 tunnusluvut ovat yhtä lukuun ottamatta 

(matkan pituus) kaikkia muita alempia eli liikkuminen on rajoitetumpaa kaikilla tavoin ja 

KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Matkoja/hlö 3,4 2,4 3,5 3,0 3,3 3,3 4,0 4,1

Matkan pituus (km) 10,43 5,36 5,25 10,23 9,28 13,45 9,21 13,90

Kvartaalit (km)

25 % 1,30 0,50 0,90 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

Mediaani (km) 4,00 1,50 2,00 3,00 3,50 5,00 3,00 6,00

75 % 12,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 12,00 20,00

Päästöt/hlö (g CO₂-ekv.) 3594,4 617,1 1049,2 3300,5 2708,1 5074,3 3336,7 6503,3

Päästöt/matka (g CO ₂ -ekv.) 1037,4 239,5 298,7 1043,4 808,9 1505,1 835,2 1584,1

Kvartaalit (g CO₂-ekv.)

25 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,3

Mediaani (g CO₂-ekv.) 250,5 0,0 0,0 290,7 167,0 501,0 208,8 584,5

75 % 1002,0 167,0 295,0 901,8 826,0 1670,0 835,0 2004,0

Päästöt/hkm (g CO₂-ekv.) 99,4 44,7 56,9 102,0 87,2 111,9 90,7 114,0
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näin ollen myös päästöt ovat hyvin pienet. Matkoja on vain 2,4 kappaletta henkilöä kohden 

ja keskimääräinen matkan pituus noin puolet (5,36 km) koko aineiston arvosta. Luokalle 

on kuvaavaa, että 75 % matkoista on enintään 5,0 km. Päästöjen osalta luvut ovat vielä 

selvemmin poikkeavat. Päivittäinen päästömäärä henkilöä kohden on vain noin 0,62 kg 

CO2-ekv., mikä on alle viidesosa koko aineiston arvosta. Myös yksittäistä matkaa (0,24 kg) 

ja henkilökilometriä (44,7 g) kohden lasketut arvot ovat hyvin matalia. Kvartaalitarkastelu 

kertoo, että yli puolet tehdyistä matkoista ei tuota lainkaan suoria päästöjä. 

 

Luokka 2: ”Koululaiset” 

Luokka 2 on myös hyvin poikkeava liikkumisensa tunnuslukujen valossa. Osaltaan tähän 

varmasti vaikuttaa, että valtaosa jäsenistä on alaikäisiä ja näin ollen ympäristöystävälli-

semmät vaihtoehdot dominoivat valintoja. Matkojen lukumäärä vuorokaudessa (3,5 kpl) on 

hyvin lähellä koko aineistoa. Liikkumissäde on kuitenkin vain suunnilleen puolet eli 5,25 

km. Myös kvartaalit kertovat, että liikkumissäde luokan 2 jäsenillä on pienempi kuin koko 

vastaajien joukolla. Päivittäinen päästömäärä henkilöä kohden (1,05 kg CO2-ekv.) on pieni, 

mutta selvästi luokkaa 1 suurempi, mikä selittyy osaltaan suuremmalla aktiivisuudella. 

Joka tapauksessa liikkumisen suorat päästöt matkaa (0,30 kg CO2-ekv.) ja henkilökilomet-

riä (56,9 g CO2-ekv.) kohden ovat niin ikään luokan 1 arvoja suuremmat. Kaikkiin muihin 

luokkiin ja koko aineistoon suhteutettuna luokan 2 päästöt ovat hyvin pieniä. 

 

Luokka 3: ” Iäkkäät lähiöiden ja kehyskuntien asukkaat” 

Luokka 3 on niin matkojen pituuksien kuin päästöjenkin suhteen lähimpänä koko aineiston 

keskimääräisiä arvoja. Merkittävin ero on aktiivisuudessa eli vuorokaudessa suoritettujen 

matkojen lukumäärässä (3,0). Keskiarvoisen matkan pituus (10,23 km) poikkeaa vain pa-

rilla sadalla metrillä koko aineiston vastaavasta arvosta. Kvartaalien kynnysarvot ovat kai-

kissa kohdissa hieman alemmat, mutta matkojen pituuksien rakenne vaikuttaa hyvin sa-

manlaiselta kuin koko aineistossa. Yhtä matkaa kohden päästöjä aiheutuu luokassa 3 kes-

kimäärin noin 1,04 kg CO2-ekv., mikä on täysin referenssiarvon mukainen lukema. Alempi 

aktiivisuus johtaa siten hieman pienempiin päästöihin henkilöä kohden (3,30 kg CO2-ekv.), 

mutta aavistuksen suurempiin henkilökilometriä kohden (102,0 g CO2-ekv.). Luokkiin 1 ja 

2 verrattuna luokan 3 liikkumissäde ja sitä myöten myös päästöt ovat selvästi suuremmat. 

Referenssiin eli koko aineistoon nähden arvot ovat kuitenkin hyvin samankaltaiset. 

 

Luokka 4: ”Lapsettomat kaupunkilaiset” 

Matkojen vuorokausittaisessa lukumäärässä (3,3) luokka 4 on hyvin lähellä koko aineiston 

keskiarvoa. Matkan pituuden keskiarvon ja kvartaalien kohdalla arvot ovat hieman yli 10 

% pienemmät eli liikkumissäde on jonkin verran suppeampi. Matkan pituuden tunnuslu-

kujen perusteella luokka 4 muistuttaa luokkia 3 ja 6. Päästöjen määrät niin henkilöä 

(2,71kg CO2-ekv.) kuin kuljettua matkaa (0,81 kg CO2-ekv.) kohden ovat noin 20 % pie-

nemmät kuin koko aineistossa. Henkilökilometriä (87,2 g CO2-ekv.) kohden päästöt ovat 

niin ikään alemmat, mikä kertoo hieman keskimääräistä yleisemmästä ympäristöystävälli-

sempien vaihtoehtojen hyödyntämisestä liikkumisessa. Etenkin luokkaan 3 verrattuna 

päästörakenne on suotavampi luokassa 4, vaikka matkojen pituuksissa ei kovin suuria eroja 

olekaan. Luokkaan 6 verrattuna päästörakenteessa ei ole niin suurta eroa, vaan erilainen 

aktiivisuus aiheuttaa eroja arvoihin. 

 

Luokka 5: ”Hyvätuloiset autoilijat” 

Luokat 1-4 ovat olleet joko koko aineiston arvojen kanssa linjassa tai näitä maltillisempia, 

mutta luokka 5 on aktiivisuutta (3,3 matkaa) lukuun ottamatta tunnusluvuiltaan selvästi 
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keskimääräisestä toiseen suuntaan poikkeava. Matkojen pituudessa luokan 5 keskiarvo on 

jopa 13,45 km ja kvartaalien arvotkin ovat koko aineistoon nähden korkeat. Laajempi liik-

kumissäde varmasti vaikuttaa siihen, että päivittäiset päästöt henkilöä kohden ovat niinkin 

korkeat kuin 5,07 kg CO2-ekv. Toisaalta matkaa kohden syntyy noin 1,51 kg CO2-ekv., 

mikä on merkittävästi enemmän kuin keskimäärin vastaajien keskuudessa tai edellä käsi-

tellyissä luokissa. Alimman kvartaalin arvo on kuitenkin edelleen 0,0 g CO2-ekv., mikä 

tarkoittaa, että neljännes tehdyistä matkoista ei aiheuta lainkaan suoria päästöjä. Päästöt 

henkilökilometriä (111,9 g CO2-ekv.) kohden ovat kuitenkin korkeat. 

 

Luokka 6: ”Kaupunkilaisvanhemmat” 

Luokan 6 yksi selvä ero koko aineistoon ja edellä käsiteltyihin luokkiin 1-5 on aktiivisuu-

dessa, 4,0 matkaa vuorokaudessa. Vain luokka 7 pääsee yhtä korkeaan lukemaan. Muilta 

osin nämä kaksi luokkaa kuitenkin poikkeavat merkittävästi toisistaan ja luokka on mat-

kojen pituuksien ja päästöjen osalta lähempänä luokkia 3 ja 4. Matkojen pituudet (kes-

kiarvo 9,21 km) tässä luokassa ovat hieman referenssiä alemmat ja melko samanlaiset luo-

kan 4 kanssa. Myös päästöt yksittäistä matkaa (0,84 kg CO2-ekv.) ja kuljettua henkilöki-

lometriä (90,7 CO2-ekv.) kohden ovat hyvin lähellä luokan 4 vastaavia arvoja, ja siten 

koko aineistoa alemmat. Tämän myötä luokan 6 päästöt vuorokaudessa henkilöä (3,34 kg 

CO2-ekv.) kohden ovat hieman referenssiä pienemmät suuremmasta aktiivisuudesta huoli-

matta. Luokassa 6 liikutaan siis suhteellisen paljon, mutta melko järkevästi kaikkia mat-

kustustapavaihtoehtoja hyödyntäen. 

 

Luokka 7: ”Haja-asutusalueiden autoilevat vanhemmat” 

Kuten edellisen luokan kohdalla jo todettiin, luokan 7 aktiivisuus on selvästi poikkeavaa 

(4,1 matkaa vuorokaudessa). Tämän lisäksi kaikki muutkin tunnusluvut ovat huomattavasti 

koko aineiston arvoja korkeammat. Vain luokka 5 muistuttaa matkojen pituuksien ja pääs-

töjen suhteen luokkaa 7, mutta jää silti kaikilla mittareilla toiseksi. Jo matkojen pituudet 

kertovat, että liikkuminen on ympäristövaikutusten kannalta kielteistä. Keskiarvoisen mat-

kan pituus on 13,90 km ja kvartaalit alimmasta ylimpään 2,0 km, 5,0 km ja 20,0 km. Päi-

vittäiset päästöt henkilöä kohden kasvavat niinkin suuriksi kuin 6,50 kg CO2-ekv. ja mat-

kaa kohdenkin lukuarvo on tutkimuksen suurin (1,58 kg CO2-ekv.). Luokan 7 arvo on kor-

kein myös kuljettua henkilökilometriä (114,0 g CO2-ekv.) kohden. Kaiken lisäksi muihin 

luokkiin ja koko aineistoon nähden poikkeuksellista on, että jo alimman kvartaalin arvo 

(125,3 g CO2-ekv.) on nollasta poikkeava, mikä tarkoittaa, että alle neljännes matkoista 

suoritetaan ilman suoria päästöjä luokassa 7.  
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5 Päätelmät tutkimuksen tuloksista 

Tässä luvussa esitetään päätelmiä tutkimuksen tuloksista. Aluksi käsitellään luokkamallin-

nusta suhteessa referenssiin eli koko aineistolle tehtyyn yhteen MNL-regressiomalliin. 

Tämän lisäksi kuvataan tuloksista saatuja yleisiä suuntaviivoja ja muuttujien välisiä yhte-

yksiä. Omissa alaluvuissaan käsitellään LCA:n mukaisia luokkia yksityiskohtaisemmin, 

rakennemuuttujien (asumismuoto ja asuinpaikan vyöhyke) yhteyttä liikkumiseen ja suoriin 

päästöihin, sekä mahdollisia puutteita, ongelmia ja virhelähteitä, jotka johtuvat aineistosta, 

mallinnuksesta tai tulkinnasta. 

 

Tulosten perusteella vaikuttaa, että tutkimukseen valikoitunut väestön osa on niin ominai-

suuksiltaan kuin liikkumiseltaan melko heterogeenista. Tarkasteltaessa liikkumisen mää-

rää, matkojen pituuksia ja niistä aiheutuneita päästöjä koko aineiston MNL-malli kuvaa 

suhteellisen hyvin vain yhtä luokkaa, ja yksittäisten luokkien poikkeamat molempiin suun-

tiin ovat varsin huomattavia. Jo tämä indikoi, ettei yksi malli toimi kovin hyvin näin ha-

jautuneelle aineistolle. Taulukossa 13 esitetään kunkin luokan ja koko aineiston MNL-reg-

ressiomallien -2 Log Likelihood -parametriestimaatit. Tunnusluvun tulkinnassa pienempi 

arvo kuvaa paremmin sopivaa mallia. 

 

Taulukko 13 MNL-regressiomallien (-2 Log-likelihood)-tunnusluvut. Pienempi tunnusluvun arvo kuvaa paremmin 

sopivaa mallia. 

 
 

Kunkin luokan MNL-regression pohjana on koko aineisto, kuten luvussa 3.2.2 todetaan. 

Luokkajäsenyys on huomioitu painokertoimella, joka on siis kyseisen luokan jäsenyyden 

todennäköisyys yksittäiselle vastaajalle. Kuten taulukosta 13 nähdään, vaihtelusta huoli-

matta jokaisen luokan oman MNL-mallin -2LL-arvo on koko aineiston vastaavaa alempi, 

mikä kertoo luokkaspesifien mallien sopivan paremmin kuvaamaan jokaista osajoukoista 

kuin yksi yhteinen. Parametrien estimaatit eivät tietenkään yksinään riitä kertomaan, toi-

miiko luokkamalli referenssiä paremmin. Edellisessä luvussa esitettyjen tulosten pohjalta 

voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi ajokortittomat ja alaikäiset eivät voi käyttää 

moottoriajoneuvoa (kuljettaja) realistisena liikkumisensa vaihtoehtona, mitä koko aineiston 

yhteinen malli ei pysty huomioimaan. Myös luokkien välisissä aktiivisuuksissa, liikkumis-

alueissa ja siten myös päästörakenteissa on niin merkittäviä eroja, että erillisten mallien 

käyttö on perusteltua paremman kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi luokkien regres-

siomallit osoittavat, että eri ryhmien välillä on melko suuria eroja valintojen herkkyydessä 

olosuhteiden muutoksille. LCA-luokkamallin voidaan tulosten ja tunnuslukujen valossa 

katsoa toimivan paremmin käytetyllä aineistolla tutkimuksen tarpeissa kuin koko aineis-

tolle muodostettu MNL-regressiomalli. 

 

MNL-malli -2LL

KOKO AINEISTO 8186,6

LUOKKA 1 1114,1

LUOKKA 2 1469,2

LUOKKA 3 1647,3

LUOKKA 4 2629,3

LUOKKA 5 2162,0

LUOKKA 6 1922,1

LUOKKA 7 4909,9

-2LL = -2 Log-likelihood
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Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että tietyillä taustamuuttujilla on suurempi vaikutus 

liikkumiseen kuin toisilla, tai ainakin tekijöiden välinen yhteys on helpommin tulkittavissa 

luokkien samankaltaisen käyttäytymisen vuoksi. Yksittäisen muuttujan tapauksessa tietty 

arvo voi vaikuttaa liikkumiskäyttäytymiseen eri tavalla kuin toisessa luokassa. Seuraavana 

käsitellään liikkumisen, päästöjen ja taustamuuttujien välisiä yhteyksiä, jotka näyttävät 

toistuvan luokasta toiseen, ja siten mahdollisesti selittävän liikenteen suoria ympäristövai-

kutuksia.  

 

Yksilölliset: Sukupuoli yksinään ei näytä olevan erityisen hallitseva ominaisuus. Luokassa 

1 on poikkeuksellisen paljon naisia ja tämän luokan liikkumisen aiheuttamat päästöt ovat 

tutkimuksen pienimmät. Syyn voidaan katsoa johtuvan kuitenkin muista tekijöistä, kuten 

ajokortittomuudesta. Kyseinen piirre saattaa tosin olla yhteydessä sukupuoleen. Miehiä on 

selkeänä enemmistönä luokassa 5, mikä tukeutuu liikkumisessaan paljolti yksityisautoiluun 

ja aiheuttaa siten keskimääräistä suurempia päästöjä. Tässäkään tapauksessa ei voida kui-

tenkaan katsoa sukupuolen selittävän koko poikkeamaa. Ikäluokista ensimmäisen voidaan 

sanoa johtavan pienempiin päästöihin, mutta tämäkin on varmasti osaltaan seurausta siitä, 

ettei alaikäisillä ole vastaavaa mahdollisuutta valita henkilökohtaista moottoriajoneuvoa 

liikkumistavakseen kuin muilla ryhmillä. Tämä nähdään hyvin luokan 2 tuloksissa. Muista 

ikäluokista ei voida kaikkien luokkien perusteella sanoa näkyvän selkeitä trendejä. Opis-

kelijoiden/koululaisten osuus on luokassa 2 poikkeuksellisen suuri, minkä myötä sen voi-

daan sanoa määrittävän liikkumista. Samalla on kuitenkin todettava, että kyseinen ominai-

suus liittyy vahvasti alaikäisyyteen, mikä lienee suurempi selittäjä luokan 2 pienelle liik-

kumissäteelle ja siten myös päästöille. Muiden työllisyyttä kuvaavan muuttujan vaihtoeh-

tojen ei voida sanoa selkeästi selittävän liikkumisen eroja. 

 

Kotitalous: Kotitalouden henkeä kohden laskettujen kuukausittaisten tulojen ollessa ko-

rostetummin alimmassa tuloluokassa (luokat 1, 2 ja 6) liikkuminen näyttäisi olevan hieman 

ympäristöystävällisempää. Edellä mainituista luokista kahden ensimmäisen kohdalla pää-

asiallisina syinä voivat kuitenkin olla muut tekijät, kuten on jo aiemmin todettu. Perheen 

koko tai lasten lukumäärä kotitaloudessa eivät nekään näytä yksiselitteisesti liittyvän suu-

riin tai maltillisiin liikenteen suoriin päästöihin. Luokalle 5 on ominaista pieni perheyk-

sikkö, johon ei kuulu lapsia, luokkien 3 ja 4 tapaan. Liikkumisessa ja sen myötä myös 

päästöissä on sitä vastoin suuria eroja. Samalla tavalla poikkeavasti käyttäytyvät luokat 6 

ja 7, joissa kotitalouteen kuuluu lapsia. Kotitaloutta kuvaavien taustamuuttujien ei voida 

sanoa suoraan määrittävän yksilön valintaa liikkumisensa suhteen. Ne voivat olla kuitenkin 

välillisesti vaikuttamassa liikkumismallin kehittymisessä. 

 

Pitkäaikaiset: Pitkäaikaisissa valinnoissa näkyy selkeämmin tietty kaava taustamuuttujien 

ja liikkumisen sekä päästöjen välillä. Ajokortittomuus näkyy vahvasti luokkien 1 ja 2 koh-

dalla niin päästöissä kuin liikkumissäteessä. Muista luokista vain luokka 3 poikkeaa tämän 

ominaisuuden suhteen ollen silti lähellä koko aineiston arvoja. Liikkumisen ja päästöjen 

tunnusluvuissa ei kuitenkaan ole merkittävää poikkeamaa muihin luokkiin nähden. Ajo-

kortillisten lukumäärä on korkea luokissa 2, 5, 6 ja 7, minkä lisäksi henkilöautojen määrä 

on korkea luokissa 2, 5 ja 7. Niin päästöjen kuin liikkumissäteen osalta luokat 5 ja 7 omaa-

vat korkeimmat arvot, mikä näyttäisi olevan yhteydessä edellä mainittuihin tekijöihin. 

Luokan 2 kohdalla vertailu täytyy kohdistaa luokkaan 1 näiden molempien koostuessa ajo-

kortittomista henkilöistä. Luokan 2 ajokortillisten ja henkilöautojen korkea lukumäärä ko-

titaloudessa näkyykin henkilöautomatkustamisen korkeana osuutena. Niinpä päästöt yksit-

täistä matkaa ja henkilökilometriä kohden ovat noin neljänneksen luokan 1 arvoja korke-
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ammat. Asumiseen liittyviä rakennemuuttujia käsitellään vielä tarkemmin luvuissa 5.2 ja 

5.3. Asumismuoto määräytyy osaltaan myös asuinpaikanvyöhykkeen mukaan, joten näitä 

muuttujia täytyy tarkastella parina. Luokissa 1, 4 ja 6 korostuu asumismuodoista kerrostalo 

ja asuinpaikan vyöhykkeet painottuvat kaupunkimaisempiin vaihtoehtoihin. Tämän lisäksi 

etenkin haja-asutuksen ja muiden keskusten osuudet ovat kaikissa varsin pieniä. Kyseisten 

luokkien päästömäärät ovat vertailuluokkia pienemmät, mikä näkyy myös liikkumissä-

teessä. Vastavuoroisesti etenkin luokkien 5 ja 7 kohdalla väljempi asuminen niin asunnon 

kuin asuinpaikan suhteen näyttäisi olevan yhteydessä korkeisiin liikkumisen päästöihin. 

Myös luokan 3 tapauksessa hieman Helsingin ydinkeskustasta kauemmas sijoittuva asuin-

paikka ja painopiste aavistuksen väljemmässä asumisessa (rivi-/paritalo) vaikuttaisi nosta-

van päästöjä ajokortittomien osuudesta huolimatta. 

 

5.1 Luokkakohtainen analyysi 

Tässä luvussa analysoidaan LCA:n perusteella määritettyjä luokkia yksitellen ja luodaan 

näistä jokaiselle kehys, minkä tarkoituksena on luoda kuva keskimääräisestä luokan jäse-

nestä ja mahdollisista syistä luokan liikkumis- ja päästörakenteille. Päätelmät luokista pe-

rustuvat jossain määrin näiden keskinäiseen vertailuun eli johtopäätöksiä lukiessa tulee 

huomioida niiden suhteellisuus. Luokat 1 ja 2 ovat hyvin poikkeavia monella tapaa ja siksi 

niiden tulosten tulkinnassa tulee huomioida muun muassa ajokortittomuus. Luokat 3, 4 ja 5 

ovat taustamuuttujiltaan suhteellisen samanlaisia, joten näiden kesken voidaan tehdä tar-

kempaa vertailua. Niin ikään luokat 6 ja 7 muistuttavat monilta piirteiltään toisiaan, minkä 

vuoksi näiden kahden osalta on perusteltua tehdä yksityiskohtaisempia tarkasteluja tulok-

sista. 

 

Luokka 1: ”Kaupunkien ajokortittomat eläkeläisnaiset” 

Luokka 1 on piirteiltään koko aineistosta ja muista luokista hyvin poikkeava, sillä siinä on 

selvä naisten, eläkeläisten ja ajokortittomien enemmistö. Tämän lisäksi luokan jäsenet asu-

vat pääasiassa kerrostaloissa kaupunkimaisessa ympäristössä. Tulojen osalta luokka1 kal-

listuu hieman pienituloisten suuntaan. Matkustusaktiivisuus on selvästi tutkimuksen alhai-

sin ja liikkumissäde suhteellisen pieni. Korkea nollamatkalaisten osuus lienee yhteydessä 

luokan ikärakenteeseen. Matkustustavoista suositaan julkista liikennettä ja kevyen liiken-

teen muotoja. Asioinnin osuus matkoista on korkea ja näiden toteuttamisessa etenkin julki-

sen liikenteen ja henkilöautomatkustamisen osuus korostuu. Päästöt ovat ymmärrettävästi 

hyvin pienet koko aineiston arvoihin nähden. Kuten jo luokan nimi kertoo, keskimääräinen 

jäsen on eläkeikäinen nainen, joka asuu joko yksin tai puolisonsa kanssa kerrostalossa 

kaupunkimaisessa ympäristössä tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähettyvillä. Asiointi 

(kauppa, apteekki, ostokset) kattaa suuren osan liikkumisesta, jolloin vaihtoehtoja ovat 

lähellä sijaitsevan määränpään tapauksessa kevyt liikenne ja kauemmas suuntautuessa jul-

kinen liikenne tai esimerkiksi sukulaisen kyydissä henkilöautolla kulkeminen. Jalankulun 

merkittävän suurta osuutta selittää, että mukana ovat kaikki vuorokauden liikkumiset eli 

myös kävelylenkit ja koiranulkoilutus. Luokan matala päästörakenne johtunee luokan kor-

kean iän myötä alentuneesta aktiivisuudesta ja toisaalta ajokortittomuudesta, minkä myötä 

asuinpaikka on todennäköisesti valikoitunut lähemmäs tärkeitä palveluita ja julkisen lii-

kenteen yhteyksiä. 

 

Luokka 2: ”Koululaiset” 

Luokka 2 poikkeaa koko aineistosta ja muista luokista ensisijaisesti ikärakenteensa vuoksi, 

minkä seurauksena valtaosa siihen kuuluvista on koululaisia ja siten alaikäisinä eivät voi 
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omistaa ajokorttia. Ymmärrettävästi luokan 2 jäsenet asuvat kotitalouksissa, mihin kuuluu 

lapsia. Näin ollen perheisiin kuuluu vähintään 3 henkilöä. Henkilöä kohden laskettujen 

tulojen puolesta luokassa 2 kotitaloudet kallistuvat matalatuloisempien suuntaan, mikä 

selittynee osaltaan lasten lukumäärällä. Perheen koon myötä yleisin asumismuoto on oma-

kotitalo ja näin ollen pääkaupunkiseudun pientaloalueet ja haja-asutus ovat keskimääräistä 

yleisempiä vaihtoehtoja. Huomioitavaa on myös kaupunkimaisten vyöhykkeiden pieni 

osuus. Vaikka luokkaan 2 kuuluu pääasiassa ajokortittomia, on heidän kotonaan usein use-

ampi henkilöauto ja myös kortin omistava. Kevyen liikenteen ja näistä etenkin pyöräilyn 

osuus on poikkeuksellisen suuri. Lisäksi henkilöautomatkustaminen korostuu tässä luo-

kassa. Liikkuminen koostuu pääosin koulumatkoista ja vapaa-ajasta, asioinnin osuus on 

ymmärrettävästi hyvin pieni. Matkan pituudella on hyvin suuri vaikutus kulkutavan valin-

nassa. Luokan 2 keskimääräinen jäsen on kouluikäinen lapsi/nuori, joka liikkuu koulumat-

kansa yleensä pyörällä, kävellen tai julkista liikennettä käyttäen. Kodin lähistöllä liikkumi-

nen tapahtuu niin ikään kevyttä liikennettä hyödyntäen. Vapaa-ajalla harrastukset/muut 

aktiviteetit vaativat vanhemmilta lasten kuljettamista, minkä vuoksi henkilöautomatkusta-

misen osuus on tällöin merkittävä. Valtaosa matkoista tapahtuu kodin lähellä, joten luokan 

2 liikkumissäde on suhteellisen pieni ja keskiarvoiset päästötkin huomattavasti koko ai-

neistoa alemmat. Luokkaan 1 verrattuna vapaa-ajan harrastukset kasvattavat päästöt kui-

tenkin hieman suuremmiksi. 

 

Luokka 3: ”Iäkkäät lähiöiden ja kehyskuntien asukkaat” 

Edellä käsiteltyihin luokkiin nähden luokka 3 on paljon lähempänä koko aineiston keskiar-

voja taustoiltaan ja liikkumiseltaan. Kuten aiemmin on jo todettu, tämä luokka muistuttaa 

ominaispiirteiltään jossain määrin luokkia 4 ja 5. Miehiä ja naisia on luokassa melko sa-

massa suhteessa kuin kaikkien vastaajien keskuudessa, mutta ikäjakauma on nimen mukai-

sesti kallistunut iäkkäiden ihmisten suuntaan, minkä myötä eläkeläisten osuus on suuri, 

mikä näkyy myös nollamatkalaisten keskimääräistä suurempana osuutena. Kotitaloudet 

ovat lapsettomia ja siten niihin kuuluu 1–2 henkilöä. Kuukausitulojen perusteella luokka 

on pakkautunut keskituloisiin, muttei erityisen dominoivasti. Kaupunkiasumisen osuus on 

keskimääräistä alempi, mutta muut vyöhykkeet kulkevat koko aineiston arvojen kanssa 

suunnilleen käsi kädessä, mikä näkyy siirtymänä asumismuodossa kerrostaloista rivi-

/paritaloihin. Ajokortillisia luokan 3 jäsenistä on noin kolme neljästä, mutta lähes kaikki 

asuvat taloudessa, jossa on sekä henkilöauto että joku kortin omaava. Liikkumismuodoissa 

ei ole selkeitä poikkeamia koko aineiston arvoista, mutta matkan tarkoituksista korostuu 

asiointi. Luokan 3 keskimääräinen jäsen on iäkkäämpi henkilö, joka asuu yksin tai puo-

lisonsa kanssa pääkaupunkiseudun lähiössä tai kehyskunnassa suhteellisen hyvien yhteyk-

sien ja palveluiden äärellä. Eläkeiän myötä asiointi on merkittävämmässä roolissa liikku-

misen syynä, ja käytössä ovat kaikki liikkumismuodot etäisyyden ja syyn mukaan. Jalan-

kulkua harjoitetaan pääasiassa ulkoiluna eli vapaa-ajan aktiviteeteissa. Luokan 3 aktiivi-

suus on hieman keskimääräistä alempi, mutta liikkumissäde sen mukainen. Päästöt ovat 

hyvin lähellä koko aineiston keskiarvoja, mutta esimerkiksi luokkaa 4 selkeästi korkeam-

mat, mikä selittyy eroilla henkilöauton käytössä. 

 

Luokka 4: ”Lapsettomat kaupunkilaiset” 

Luokkien 3 ja 4 selkein ero on ikärakenteessa. Luokka 4 on tasaisemmin jakautunut täysi-

ikäisten osalta eli on keski-iältään nuorempi, minkä myötä useampi jäsenistä on työssä 

käyvä. Kotitaloudet ovat luokan 3 tavoin lapsettomia ja pääluvultaan siis 1–2 henkilöä, 

mutta tuloissa luokka 4 kallistuu hieman voimakkaammin suurituloisia kohti. Toinen mer-

kittävä ero näiden luokkien välillä on asumisessa: Luokka 4 keskittyy kaupunkimaisiin 
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ympäristöihin ja käytännössä kaikki sen jäsenet asuvat kerrostalossa. Etäisimmät asuin-

vyöhykkeet eivät ole edustettuina. Vaikka luokassa 4 ajokortti on lähes jokaisella ja koti-

talouden kortillisten lukumäärä on 1–2 henkilöä, henkilöautoja omistetaan keskimääräistä 

vähemmän ja liki 40 % on autottomia. Liikkumisessa tämä näkyy julkisen liikenteen suh-

teellisen korkeana osuutena, minkä lisäksi jalankulku on merkittävässä roolissa. Niinpä 

henkilöautoilun osuus on huomattavasti alempi kuin esimerkiksi luokassa 3. Luokan 4 ak-

tiivisuus ja liikkumissäde eivät ole poikkeavia, mutta päästöissä luokka erottuu edukseen. 

Matkan pituus vaikuttaa selkeästi liikkumistavan valintaan eivätkä luokan 4 jäsenet näytä 

olevan sidottuja yhteen liikkumismuotoon tarkoituksesta riippumatta. Jalankulku on pää-

asiallinen vapaa-ajan liikkumismuoto, mitä selittänee ulkoilu/lenkkeily ja kaupunkiympä-

ristössä kävelyetäisyydellä sijaitsevat aktiviteetit. Työmatkoihin luokan 4 jäsen käyttää 

yleisemmin pyörää tai julkisia. Henkilöautoa käytetään erityisesti asiointiin, mutta jossain 

määrin myös työmatkoilla. Luokassa 4 liikkumistavan valinta vaikuttaisi perustuvan ratio-

naaliseen päätökseen matkan vaatimusten mukaan, mikä näkyy myös suotuisana päästöra-

kenteena esimerkiksi luokkiin 3 ja 5 verrattuna. 

 

Luokka 5: ”Hyvätuloiset autoilijat” 

Luokka 5 muistuttaa luokkaa 3, etenkin taustamuuttujiensa osalta. Yksi ero kyseisten luok-

kien välillä on, että tässä miesten osuus on keskimääräistä suurempi. Ikärakenne on kallel-

laan iäkkäiden suuntaan, muttei yhtä vahvasti kuin luokassa 3, ja näin ollen eläkeläistenkin 

osuus on hieman pienempi, vaikka se on hienoisesti hallitseva piirre. Nollamatkalaisten 

osuus on kuitenkin korkeahko, kuten muissakin eläkeläisvoittoisissa luokissa. Työssä käy-

viä luokassa 5 on kuitenkin lähes koko aineiston suhteessa. Kahden edellisen käsitellyn 

luokan tapaan luokan 5 kotitaloudet ovat lapsettomia ja siten niissä on yhteensä 1–2 ih-

mistä. Henkilöä kohden lasketuissa kuukausituloissa tämä luokka edustaa toista ääripäätä 

valtaosan kuuluessa suurituloisiin. Tämä mahdollisesti näkyy henkilöautojen omistuksessa, 

sillä keskimääräistä useammassa taloudessa ajoneuvoja on ainakin kaksi pienestä talouden 

koosta huolimatta. Tämän lisäksi käytännössä kaikki kotitalouden jäsenet omistavat ajo-

kortin. Asuinpaikka on kaupunkimaisten alueiden ulkopuolella väljemmillä vyöhykkeillä 

ja asuinmuotona omakotitalo on kaikista yleisin. Liikkumismuodoista selkeästi hallitse-

vana on henkilöauto niin kuljettajana kuin matkustajana. Muiden kulkutapojen osuudet 

ovat alle koko aineiston keskiarvojen. Ajokortin ja ajoneuvojen omistus selittää varmasti 

osaltaan tätä trendiä, mikä näkyy selvästi myös päästöjen tarkastelussa. Jalankulku keskit-

tyy vapaa-ajan liikkumiseen ja monen muun luokan tavoin polkupyörä ja julkinen liikenne 

ovat vähäisestä käytöstään huolimatta työmatkojen vaihtoehtoja. Matkan pituuden vaikutus 

on melko pieni luokassa 5. Keskimääräinen jäsen tässä luokassa on hieman iäkkäämpi, 

hyvätuloinen mies, joka käyttää herkästi omaa autoa hiemankin pidempään matkaan; julki-

nen liikenne ja pyöräily eivät ole kovin varteen otettavia vaihtoehtoja. Vapaa-ajalla jalan-

kulku tulee kyseeseen, luultavasti ulkoilun tai koiranulkoilutuksen tapauksessa. Aktiivisuus 

on normaalia, mutta liikkumissäde tavanomaista suurempi. Tämä yhdessä autojen luku-

määrän kanssa selittänevät epäsuotuisaa päästörakennetta kaikilla mittareilla. Määrät ovat 

merkittävän suuria, kun verrataan esimerkiksi luokkiin 3 ja 4. 

 

Luokka 6: ”Kaupunkilaisvanhemmat” 

Luokalle 6 ominaista on vanhemmuus, minkä vuoksi sitä on syytä verrata ensisijaisesti 

luokkaan 7, missä esiintyy sama ominaisuus kaikista muista luokista poiketen. Sukupuoli-

jakaumassa ei ole poikkeamaa suhteessa koko aineistoon tai luokkaan 7 nähden. Ikäryh-

mistä ääripäät eivät ole lainkaan ja työikäisistä etenkin 30–44-vuotiaat ovat vahvasti edus-

tettuina. Tämän vuoksi työssä käyvien osuus on korkea, minkä lisäksi työttömien/ muusta 
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syystä työelämän ulkopuolella olevien osuus on keskimääräistä suurempi. Puolet luokasta 

6 kuuluu alimpaan tulokategoriaan, mikä on muihin luokkiin nähden suhteellisen suuri 

osuus. Perhekoko on 3–4 henkeä ja lapset ovat useammin alle kouluikäisiä, mutta toisaalta 

harvemmin kouluikäisiä kuin luokassa 7. Suurin osa luokasta 6 omistaa ajokortin ja koti-

taloudessa se on ainakin yhdellä. Valtaosalla perheistä on ainakin yksi auto, mutta lapsista 

huolimatta autottomia talouksia on 8,8 %. Luokka 6 suosii kaupunkimaista asumista muo-

don (kerrostalo, rivi-/paritalo) ja alueen osalta, ja etenkin etäisimmät vyöhykkeet ovat 

marginaalisesti edustettuina koko aineistoon nähden. Luokan 6 liikkuminen noudattaa 

melko hyvin koko aineiston arvoja kulkutavan ja matkan tarkoituksen osalta. Aktiivisuus 

on selkeästi korkeampi, liikkumissäde hieman pienempi, mutta päästöt ovat kuitenkin mat-

kaa ja henkilökilometriä kohden merkittävästi alemmat. Eri kulkumuotojen käyttö on hy-

vin selkeästi yhteydessä matkan kanssa. Jalankulku on vapaa-ajalla vaihtoehdoista hallit-

seva, polkupyörää ja julkista liikennettä käytetään työmatkoihin ja henkilöauto on yleisin 

asioidessa. Kuljettajana viimeistä käytetään kuitenkin selvästi tasaisemmin kaikkiin tar-

koituksiin. Keskimääräinen luokan 6 jäsen on työikäinen pienten tai kouluikäisten lasten 

vanhempi, jonka aktiivisuus (matkojen lukumäärä) on siitäkin syystä korkeampi. Asuin-

paikka on kaupunkimaisessa ympäristössä ja asunto kooltaan maltillinen. Henkilöauton 

käyttö on mahdollista, mutta ei ohjaa valintoja. Liikkuminen on todennäköisesti rationaa-

lista päätöksentekoa, missä valinta kohdistuu parhaaseen käytettävissä olevaan vaihtoeh-

toon. Niinpä luokan päästörakenne on kaikilla mittareilla suotuisa ja erityisesti luokkaan 7 

nähden liikenteen ympäristövaikutukset jäävät hyvin paljon pienemmiksi. 

 

Luokka 7: ”Haja-asutusalueiden autoilevat vanhemmat” 

Luokka 7 on yksilöllisiltä piirteiltään hyvin paljon edellisen luokan kaltainen: sukupuoli- ja 

ikäjakaumat ovat likimain samanlaiset. Miesten ja naisten osuudet vastaavat myös koko 

aineiston arvoja ikärakenteen keskittyessä työikäisiin. Kokopäivätöissä käyvien osuus on 

hieman suurempi kuin luokassa 6, mikä näkyy työttömien/muusta syystä työelämän ulko-

puolella olevien pienempänä määränä. Keskimääräinen perheen koko on hieman edellistä 

luokkaa suurempi, mutta siitäkin huolimatta henkilöä kohden lasketut kuukausitulot ovat 

suuremmat. Perheen lapset ovat useammin kouluikäisiä pienten lasten sijaan luokkaan 6 

verrattuna. Luokkaa 7 määrittää vahvasti, että ajokortti on käytännössä jokaisella, kortilli-

sia on taloudessa useita ja henkilöautojakin usein useampi kappale. Tämä varmasti näkyy 

luokan liikkumisvalinnoissa, sillä oman ajoneuvon käyttö on poikkeuksellisen yleistä mat-

kan pituudesta ja tarkoituksesta riippumatta. Luokkaan 6 nähden asumisen muuttujissa on 

selkeä ero: Kerrostalon osuus on mitätön omakotitalon ollessa hallitseva vaihtoehto. Vyö-

hykkeistä kaupunkimaisimmat ovat todella marginaalisessa roolissa ja etenkin haja-asutuk-

sen osuus on poikkeuksellisen korkea kaikkiin muihin luokkiinkin verrattuna. Matkojen 

tarkoitusten jakauma on hyvin samanlainen luokan 6 kanssa, mutta muuten luokkien liik-

kuminen poikkeaa merkittävästi. Kuten monessa muussakin luokassa, polkupyörän ja jul-

kisen liikenteen, tässä tapauksessa vähäinen, käyttö tapahtuu työmatkoilla ja henkilöauto-

matkustaminen tulee kyseeseen asioidessa. Jalankulku kohdistuu vapaa-ajan liikkumiseen 

muiden luokkien tavoin. Henkilöautoa käytetään kuitenkin erittäin paljon kaikkeen liikku-

miseen ja ajoneuvon käytettävyys vaikuttaa hyvin vahvasti muiden muotojen hyödyntämi-

seen. Keskimääräinen luokan 7 jäsen on työssä käyvä vanhempi, joka asuu omakotitalossa 

pääkaupunkiseudun reunoilla tai ulkopuolella. Liikkumisen valinnat ovat hyvin yksipuoli-

sia, sillä henkilöauton ollessa käytettävissä sitä myös käytetään. Vapaa-ajalla liikutaan 

sentään jonkin verran jalan. Vanhemmuuden myötä aktiivisuus on korkeaa ja osaltaan 

asuinpaikan vuoksi liikkumissäde koko aineiston keskiarvoa suurempi. Nämä tekijät yh-

dessä autoriippuvuuden kanssa johtavat siihen, että päästöt ovat kaikilla mittareilla koko 
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tutkimuksen suurimmat. Verrattaessa samankaltaisimpaan, luokkaan 6, erot ovat merkittä-

vän suuria. Päivittäinen päästömäärä on samasta aktiivisuudesta huolimatta liki kaksinker-

tainen ja henkilökilometriäkin kohden tuotetaan yli 25 % enemmän hiilidioksidiekviva-

lenttia. 

 

5.2 Rakennemuuttujien suhde liikkumiseen ja päästöihin 

Tässä luvussa tarkastellaan pelkkiä asumisen taustamuuttujia päästöjen kannalta. Analyysi 

tapahtuu koko aineistolle luokkia ryhmittelemällä ja vertailemalla mahdollisimman saman-

kaltaisia toisiinsa. Aineiston heterogeenisuuden vuoksi on mahdotonta arvioida pelkkien 

asumismuodon ja asuinpaikan todellista vaikutusta liikkumisvalintoihin, mutta tiettyjä 

trendejä niistä voidaan kuitenkin havaita. Taulukossa 14 esitetään vielä kootusti koko ai-

neiston ja luokkien rakennemuuttujien vastausvaihtoehtojen todennäköisyydet ja liikkumi-

sen tunnusluvut matkan pituuden ja päästöjen osalta. 

 

Rakennemuuttujien vastausvaihtoehtojen todennäköisyysjakauman perusteella luokat voi-

daan jakaa kolmeen kategoriaan: kaupunkimaiset (luokat 1, 4 ja 6), reuna- (luokat 2 ja 3) ja 

haja-alueet (luokat 5 ja 7). Luokkien 2, 3 ja 5 välinen raja ei ole erityisen selvä, vaan en-

nemminkin muutos on liukuva. Kaupunkimaisiin on sijoitettu luokat, joissa kerrostaloasu-

minen on hallitsevassa roolissa ja kolmen ensimmäisen vyöhykkeen osuudet ovat suhteessa 

koko aineistoon ja muihin luokkiin korkeammat. Reuna-alueiden kategoriaan on sijoitettu 

luokat, joissa asumismuodon suhteen ei ole poikkeuksellisen vahvaa kallistumaa kum-

paankaan suuntaan, haja-asutusvyöhykkeen osuus ei ole merkittävän korkea ja vyöhykkei-

den 3, 4 ja 5 osuudet eivät jää pieniksi. Viimeiseen kategoriaan on sijoitettu luokat, joissa 

omakotitalo korostuu etenkin kerrostalon kustannuksella ja haja-asutus on korostuneessa 

asemassa kolmen ensimmäisen vyöhykkeen jäädessä hyvin pieniin osuuksiin. Kuten ai-

emmin on jo todettu, luokat 1 ja 2 ovat hyvin poikkeukselliset, luokat 3, 4 ja 5 jossain mää-

rin toistensa kaltaisia ja luokat 6 ja 7 muistuttavat keskenään toisiaan. Homogeenisempien 

osajoukkojen suhteen voidaan siten tehdä hieman syvällisempiä johtopäätöksiä erojen 

syistä. 

 

Kaupunkimaiset alueet: (luokat 1, 4 ja 6) 

Luokan 1 poikkeava jakauma liikkumismuodoissa selittyy osaltaan sillä, ettei henkilöauto 

ole varteen otettava vaihtoehto, mikä näkyy myös päästöjen kohdalla. Vertailua voidaan 

oikeastaan tehdä vain luokan 2 kanssa, mutta koska muissa taustamuuttujissa on niin suuria 

eroja, ei asumisen vaikutuksista voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Luokan päästöt 

ovat kuitenkin kaikilla mittareilla tutkimuksen alhaisimmat, joten kaupunkimaisen asumi-

sen ei ainakaan voida tämän perusteella katsoa kiihdyttävän liikenteen suorien päästöjen 

syntymistä. Luokalle 4 ominaista on painopisteen siirtyminen henkilöauton käytöstä kevy-

een, mutta etenkin julkiseen liikenteeseen, tarkasteltaessa niin koko aineistoa kuin luokkia 

3 ja 5. Vain aktiivisuudessa luokan 3 arvo on pienempi. Muilta osin luokka 4 erottuu eduk-

seen ja etenkin luokkaan 5 nähden päästöjen määrät ovat selvästi pienempiä. Henkilöä 

kohti syntyvä päivittäinen määrä on esimerkiksi vain noin 53 % luokan 5 arvosta (82 % 

luokan 4 arvosta). Matkaa kohti vastaava suhde on noin 54 % (78 %) ja henkilökilometriä 

78 % (85 %). Luokan 6 kulkutapojen jakauma on siis hyvin lähellä koko aineiston arvoja, 

mikä tarkoittaa luokkaan 7 nähden korkeampaa kevyen ja julkisen liikenteen käyttöastetta, 

ja toisaalta vähäisempää henkilöauton käyttöä. Aktiivisuudessa näiden luokkien välillä ei 

ole eroa, mutta kaikissa muissa tunnusluvuissa luokka 6 erottuu edukseen suhteessa luok-

kaan 7: päivittäiset päästöt henkilöä kohden ovat vain noin 51 %, matkakohtaiset noin 53 



 

62 

 

% ja henkilökilometriä kohden noin 80 %. Edellä esitettävät lukuarvot puoltavat näke-

mystä, että kaupunkimaisempi asuminen on yhteydessä alempiin liikenteestä syntyviin 

suoriin päästöihin.  

 

Taulukko 14 Koko aineiston ja luokkien rakennemuuttujien vastausvaihtoehtojen todennäköisyydet sekä matkojen 

pituuksien ja päästöjen tunnusluvut. 

 
 

Reuna-alueet: (Luokat 2 ja 3) 

Luokalle 2 ominaiset piirteet, alaikäisyys ja ajokortittomuus, tekevät siitä niin poikkeavan, 

ettei sitä voida suoranaisesti vertailla minkään muun luokan kanssa. Liikkumissäde ja 

päästöthän ovat hyvin pieniä. Tämän lisäksi liikennemuotojen jakauma on varsin poik-

keava pääosin taustamuuttujien vuoksi. Luokka 3 sen sijaan on kulkutavan osalta lähellä 

koko aineiston arvoja henkilöauton osuuden ollessa hienoisesti korkeampi. Aktiivisuus on 

matalampaa, mutta päästöt suhteellisen lähellä keskimääräisiä. Kaupunkimaisten alueiden 

tarkastelun yhteydessä esitettävät luokkien 3 ja 4 väliset vertailut osoittavat, että tiiviim-

mässä asuinympäristössä päästöt jäävät pienemmiksi. Luokkaan 5 verratessa vastaavat 

arvot ovat päivittäisille noin 65 %, matkakohtaisille noin 69 % ja henkilökilometriä kohden 

noin 91 %. Reuna-alueilla päästöjä syntyy siis kaupunkimaista enemmän, mutta haja-alu-

eita vähemmän. Myös tässä kappaleessa esitettävät lukuarvot päästöjen suhteista tukevat 

näkemystä tiiviimmän asuinympäristön myönteisestä vaikutuksesta liikenteen suoriin 

päästöihin. 

 

 

 

Rakennemuuttujat KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Asumismuoto

Kerrostalo 0,440 0,784 0,189 0,358 0,985 0,143 0,591 0,010

Rivi- tai paritalo 0,248 0,096 0,293 0,330 0,015 0,338 0,396 0,315

Omakotitalo/vastaava 0,312 0,120 0,518 0,311 0,000 0,519 0,013 0,675

Asuinpaikan vyöhyke

CBD 0,017 0,033 0,008 0,000 0,055 0,000 0,016 0,000

CBD-reuna/aluekeskus 0,040 0,068 0,005 0,005 0,131 0,000 0,051 0,000

JL-yhteysalue 0,169 0,279 0,108 0,061 0,389 0,058 0,284 0,006

PK-pientaloalue 0,257 0,182 0,320 0,285 0,171 0,316 0,283 0,258

Rautatieyhteys (keskus) 0,281 0,318 0,264 0,324 0,230 0,294 0,312 0,259

Muu keskus 0,046 0,024 0,045 0,087 0,024 0,042 0,026 0,068

Haja-asutusalue 0,190 0,096 0,249 0,237 0,000 0,289 0,028 0,409

Matkat & päästöt KOKO AINEISTO LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7

Matkoja/hlö 3,4 2,4 3,5 3,0 3,3 3,3 4,0 4,1

Matkan pituus (km) 10,43 5,36 5,25 10,23 9,28 13,45 9,21 13,90

Kvartaalit (km)

25 % 1,30 0,50 0,90 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

Mediaani (km) 4,00 1,50 2,00 3,00 3,50 5,00 3,00 6,00

75 % 12,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 12,00 20,00

Päästöt/hlö (g CO₂-ekv.) 3594,4 617,1 1049,2 3300,5 2708,1 5074,3 3336,7 6503,3

Päästöt/matka (g CO ₂ -ekv.) 1037,4 239,5 298,7 1043,4 808,9 1505,1 835,2 1584,1

Kvartaalit (g CO₂-ekv.)

25 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,3

Mediaani (g CO₂-ekv.) 250,5 0,0 0,0 290,7 167,0 501,0 208,8 584,5

75 % 1002,0 167,0 295,0 901,8 826,0 1670,0 835,0 2004,0

Päästöt/hkm (g CO₂-ekv.) 99,4 44,7 56,9 102,0 87,2 111,9 90,7 114,0
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Haja-alueet: (Luokat 5 ja 7) 

Edellisissä kappaleissa esitettävistä päästöjen suhteista nähdään, että haja-alueiden luokat 

tuottavat suurimmat päästöt kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Aktiivisuudella tätä ei voida 

selittää, sillä luokkien 4 ja 5 arvot ovat yhtä suuret ja luokkien 6 ja 7 välillä ei ole merkit-

tävää eroa. Selkeä ero havaitaan liikkumissäteessä eli keskimääräisen matkan pituudessa. 

Kun luokkaa 5 verrataan luokkiin 3 ja 4, on liikkumissäde noin 31 % ja 45 % suurempi. 

Luokkien 6 ja 7 välillä vastaava lukema on jopa 51 %. Kasvaneet etäisyydet siis näyttäisi-

vät selittävän osaltaan päästöjen eroja. Haja-alueiden luokille kuvaavaa on myös henkilö-

auton korostunut merkitys liikkumismuodon valinnassa, mikä näkyy ympäristöystävälli-

sempien vaihtoehtojen pienempinä osuuksina. Näidenkin lukujen perusteella voidaan to-

deta, että asumismuodolla ja sitä myöten asuinpaikalla on vaikutusta liikkumisesta synty-

viin suoriin päästöihin. 

 

5.3 Matkat ja päästöt asuinpaikan vyöhykkeen mukaan 

Tässä luvussa tarkastellaan matkojen ja päästöjen tunnuslukuja asuinpaikan vyöhykkeiden 

kannalta. Luokkajaottelu ja jäsenyyden todennäköisyydet eivät vaikuta taulukon 15 lukui-

hin, vaan päästöt ja matkat on kohdistettu kunkin henkilön asuinpaikan vyöhykkeen pe-

rusteella. Koko aineistoa on analysoitu jo aiemmissa luvuissa ja päästöjen osalta tarkem-

min luvussa 4.2. Kuten taulukosta 15 nähdään, aktiivisuus (matkojen lukumäärä henkilöä 

kohden vuorokaudessa) on kaikkien alueiden kohdalla likimain sama, mutta liikkumissäde 

ja päästöt näyttävät kasvavan sitä mukaa, kun siirrytään kauemmas Helsingin ydinkeskus-

tasta. 

 

Taulukko 15 Matkojen pituuksien ja päästöjen yhden vuorokauden tunnusluvut asuinpaikan vyöhykkeen mukaan. 

Lihavoitu arvo kuvaa selvästi koko aineistoa nähden suurempaa, alleviivattu hieman poikkeavaa ja kursivoitu alempaa. 

 

Asuinvyöhyke 1: CBD, ydinkeskusta 

Vyöhykettä 1 kuvattiin rakennus- ja väestöntiheydeltään korkeaksi. Muuten sitä määrittä-

vät työpaikkojen korkea määrä, palveluiden läheisyys ja kevyttä liikennettä tukeva katu-

verkko. Keskiarvo matkan pituudelle on verrattain korkea, mutta kvartaalitarkastelusta 

nähdään, että se selittyy yksittäisillä erittäin pitkillä matkoilla. Tällä vyöhykkeellä asuvia 

henkilöitähän on vain 70 tutkimuksen vastaajista, jolloin poikkeavat liikkumiset näkyvät 

voimakkaammin alueen tunnusluvuissa. Tämä nostaa varmasti jonkin verran myös henki-

löä ja matkaa kohden laskettuja päästöjä, kuten kvartaalien arvoista voidaan päätellä. 

Matkat & päästöt KOKO AINEISTO AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7

Matkoja/hlö 3,4 3,3 3,4 3,4 3,6 3,5 3,6 3,4

Matkan pituus (km) 10,43 7,81 4,92 8,21 9,43 11,03 13,28 13,64

Kvartaalit (km)

25 % 1,30 0,95 0,50 1,00 1,50 1,00 1,20 2,00

Mediaani (k m) 4,00 2,00 2,00 3,50 4,30 3,00 3,30 6,00

75 % 12,00 4,00 6,00 10,00 12,00 12,00 15,00 18,00

Päästöt/hlö (g CO₂-ekv.) 3594,4 984,9 1448,8 2371,0 3231,0 3579,0 5463,0 5436,7

Päästöt/matka (g CO₂ -ekv.) 1037,4 301,1 421,5 699,2 907,3 1027,2 1527,4 1614,6

Kvartaalit (g CO₂-ekv.)

25 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mediaani (g CO₂-ek v.) 250,5 0,0 0,0 167,0 324,5 200,4 334,0 556,7

75 % 1002,0 92,0 338,5 668,0 957,2 835,0 1670,0 2004,0

Päästöt/hkm (g CO₂-ekv.) 99,4 38,5 85,6 85,1 96,2 93,1 115,0 118,4
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Asuinvyöhykkeellä 1 liikkumissäde vaikuttaa pieneltä koko aineistoon nähden, mikä näkyy 

myös päästöissä. Kevyen liikenteen suosio näkyy selkeästi, sillä kaikilla mittareilla liiken-

teen päästöt ovat pienimmät tällä vyöhykkeellä. Etenkin henkilökilometriä kohden tuotettu 

määrä on poikkeuksellisen pieni (38,5 g CO2-ekv.) 

 

Asuinvyöhyke 2: CBD-reuna/aluekeskus 

Vyöhyke 2 käsittää ydinkeskustaa ympäröivät alueet ja suuret aluekeskukset (esim. Leppä-

vaara). Sitä määrittävät suhteellisen korkea rakennus- ja väestöntiheys, työpaikkojen run-

saus alueella tai lähistöllä, lähellä olevat palvelut ja kevyttä sekä julkista liikennettä suo-

siva katuverkko. Liikkumissäde on koko aineistoon nähden pieni, mikä näkyy myös pääs-

töissä: Päivittäiset määrät (1,45 kg) ovat selkeästi alle puolet ja matkaa kohden (421,5 g) 

tuotetaan niin ikään merkittävästi keskimääräistä vähemmän hiilidioksidiekvivalenttia. 

Vyöhykkeeseen 1 nähden merkittävin ero on henkilökilometriä kohden tuotetuissa mää-

rissä (85,6 g), mikä viittaa moottoriliikenteen käyttöön matkan pituuden kasvaessa. 

 

Asuinvyöhyke 3: Julkisen liikenteen yhteysalue 

Vyöhykkeeseen 3 kuuluvat alueet, jotka ovat kaupunkimaisia tai yhteydessä aluekeskuk-

siin. Muilta osin sitä määrittävät melko korkea rakennus- ja väestöntiheys, pääosin kerros-

taloista koostuva rakennuskanta, työpaikkojen ja palveluiden nopea saavutettavuus, sekä 

hyvät ja kattavat julkisen liikenteen palvelut. Liikkumissäde tälläkin vyöhykkeellä on vielä 

alle keskimääräisen, mutta ei niin merkittävästi kuin kahden ensimmäisen kohdalla. Koko 

aineistoon nähden päästöt ovat selvästi alemmat kaikilla mittareilla, mutta toisaalta kasva-

vat edellä käsiteltyihin vyöhykkeisiin nähden. Mielenkiintoista kuitenkin on, että henkilö-

kilometriä kohden tämän vyöhykkeen asukkaat tuottavat saman määrän hiilidioksidiekvi-

valenttia (85,1 g), kuin vyöhykkeen 2 asukkaat. Tätä voi selittää suurempi julkisen liiken-

teen osuus pidemmillä matkoilla. 

 

Asuinvyöhyke 4: Pääkaupunkiseudun pientaloalue 

Vyöhyke 4 on pääkaupunkiseudun pientaloalue, jolle ominaisia piirteitä ovat melko tiheä 

katuverkko, osan palveluista sijainti alueella, muiden palveluiden ja työpaikkojen sijainti 

kohtuullisen etäisyyden sisällä ja julkisen liikenteen palveluiden hyödyntämisen mahdolli-

suus. Trendin mukaisesti liikkumissäde kasvaa edellisistä vyöhykkeistä, mutta on edelleen 

kilometrin koko aineiston arvoa pienempi (9,43 km). Kvartaalien osalta arvot ovat hyvin 

lähellä koko aineistoa, mikä viittaa siihen, että erittäin pitkien matkojen osuus on pie-

nempi. Matkakohtaisten päästöjen mediaania lukuun ottamatta tuotettujen kasvihuonekaa-

supäästöjen määrät ovat aavistuksen keskimääräistä pienemmät. Mielenkiintoista on, että 

kvartaaleittain tarkasteltuna tällä vyöhykkeellä päästömäärien arvot ovat selvästi vyöhy-

kettä 5 korkeammat, mikä näkyy myös henkilökilometriä kohden laskettuna (96,2 g CO2-

ekv.). Auto on siten hieman yleisempi vaihtoehto liikkumiselle, mutta rajoitetumpi liikku-

missäde tasapainottaa tätä, kun tarkastellaan hiilidioksidiekvivalentin määrää henkilöä 

kohden. 

 

Asuinvyöhyke 5: Rautatieyhteys 

Vyöhyke 5 sijoittuu rautatieasemien/-seisakkeiden lähiympäristöihin. Sen ominaisuuksia 

ovat pien- tai kerrostalovaltaisuus, valtaosan palveluista sijaitseminen lähialueilla, työpai-

kat raideyhteyksien päässä, mutta muuten julkisen liikenteen rajoitetut palvelut. Matkan 

pituus on hieman koko aineiston keskiarvoa korkeampi, mutta ensimmäiset kaksi kvartaa-

lia alemmat. Myös vyöhykkeeseen 4 nähden valtaosa matkoista on lyhyempiä, vaikka kes-

kiarvo korkeampi onkin. Päästöt ovat henkilöä ja matkaa kohden hyvin lähellä koko ai-
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neiston arvoja, mutta kvartaaleittain tarkasteltuna tässäkin alempia. Henkilökilometriä 

kohden laskettu päästömäärä (93,1 g CO2-ekv.) on kuitenkin merkittävästi alempi, jopa 

edelliseen vyöhykkeeseen nähden. 

 

Asuinvyöhyke 6: Muu keskus 

Vyöhykkeeseen 6 kuuluvat sellaiset keskukset, joissa julkisen liikenteen palveluiden käyttö 

ei ole kovin helppoa, koska niissä ei ole edes raideyhteyttä. Muuten sitä kuvaavat pien- ja 

kerrostalovaltaisuus, valtaosan palveluista sijaitseminen lähellä, mutta työpaikkojen kau-

kana. Liikkumissäde kasvaa selkeästi yli koko aineiston arvon, vaikka mediaani on vielä 

merkittävästi pienempi. Matkoista suuri osa tapahtuu siis melko lähellä kotia, mutta myös 

erittäin pitkien siirtymien osuus on korkea. Päästöt ovat kaikilta osin erittäin korkeat, hen-

kilöä kohden jopa korkeimmat (5,46 kg CO2-ekv.) vyöhykkeiden välisessä tarkastelussa. 

Pidempi liikkumissäde selittää osaltaan korkeampia päästöjä, mutta henkilökilometriäkin 

kohden arvo on 115,0 g CO2-ekv., mikä on hyvin paljon keskimääräistä suurempi. 

 

Asuinvyöhyke 7: Haja-asutusalue 

Vyöhyke 7 kattaa kaikki muut alueet eli maantieteellisesti laajoja alueita, joilla asuu vähän 

ihmisiä. Asutus on hajanaista ja käytännössä pientaloja. Katuverkko on sattumanvarainen 

ja hyvin yksinkertainen. Palvelut ja työpaikat ovat kaukana, eikä julkisen liikenteen pal-

veluja juuri ole. Näiden piirteiden myötä on varsin ymmärrettävää, että liikkumissäde 

(13,64 km) on paljon koko aineiston keskiarvoa suurempi. Hajanaisuus näkyy myös kvar-

taaleissa, missä kaikki arvot ovat niin ikään korkeampia. Ymmärrettävästi tämä heijastuu 

myös päästöihin, mitkä ovat kaikilla mittareilla varsin runsaita. Huomion arvoista on kui-

tenkin henkilökilometriä kohden laskettu arvo, mikä on jopa 118,4 g CO2-ekv. Vyöhyk-

keellä 7 asuvilla liikkumisen etäisyydet ovat suurimmat, mutta niin ovat myös ympäristö-

vaikutukset. 
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6 Mahdolliset puutteet, ongelmat ja virhelähteet 
tutkimuksessa  

Tässä luvussa käsitellään mahdollisia puutteita, ongelmia ja virhelähteitä, joita tähän tut-

kimukseen liittyy aineiston, mallinnuksen tai tulosten tulkinnan ja luotettavuuden vuoksi. 

Näitä aihealueita tarkastellaan erikseen kahdessa alaluvussa. Tässä yhteydessä voidaan 

yhdeksi merkittäväksi tekijäksi todeta, että tutkimuksen aineisto on alun perin kerätty 

muuhun tarkoitukseen ja näin ollen sen toteutus ja sisältö eivät siten sovellu optimaalisesti 

tämän tutkimuksen tarkoituksiin. 

 

Käsiteltäessä edellä kuvattuja aihealueita täytyy huomioida, että osa mahdollisista puut-

teista, ongelmista ja virhelähteistä johtuu sellaisista tekijöistä, joihin tutkimusta tehdessä ei 

ole voitu vaikuttaa, osa taas valinnoista toteutuksessa. Tutkimuksen tuloksia ja johtopää-

töksiä lukiessa on hyvä huomioida potentiaaliset vaikutukset, vaikka näiden todellista mer-

kitystä on vaikea arvioida. 

 

6.1 Aineisto 

Aineiston osalta puutteet, ongelmat ja virhelähteet voidaan jaotella kahteen osaan: keruu-

tavasta ja -tarkoituksesta tai tutkimuksen aikaisesta käsittelystä johtuvat. Koska aineiston 

on kerännyt ulkopuolinen toimija (HSL), arviot luotettavuudesta ja edustavuudesta täytyy 

perustaa keräämistä kuvaaviin dokumentteihin. Tutkimuksen aikana tehtyä käsittelyä ja 

muokkausta voidaan sen sijaan tarkastella yksityiskohtaisemmin. 

 

Yksi selkeimmistä potentiaalisista ongelmakohdista aineiston keräämisessä on, että kulta-

kin vastaajalta kerättiin tiedot vain yhden vuorokauden aikana tehdyistä liikkumisista. 

Huomioitavaa on myös, että seurantavuorokaudet olivat arkipäiviä maanantain ja torstain 

välillä, joten vapaapäivien liikkuminen ei sisältynyt tutkimukseen työ-/kouluikäisillä. Tällä 

voi olla vaikutuksia ainakin matkan tarkoituksen jakaumassa, ja toisaalta myös liikkumis-

tavan valinnassa, sillä regressiomallinnuksen tuloksista voidaan nähdä kyseisen tekijän 

vaikuttavan eri liikennemuotojen käyttöön eri tavoilla. Seurannan keskittyminen arkipäi-

viin vaikuttaa todennäköisesti työmatkojen osuuden ja kokonaismatkamäärän ylikorostu-

miseen. Vastavuoroisesti viikonloppujen pidemmät matkat eivät tule mukaan, jolloin mat-

kojen keskimääräiset pituudet ovat mahdollisesti todellista alemmat. Koska jokaiselta vas-

taajalta on kerätty tiedot vain yhdeltä päivältä, voi yksittäisten ihmisten kohdalla kyseisen 

vuorokauden liikkuminen olla ollut hyvin poikkeuksellistakin tai muusta syystä muista 

viikonpäivistä eroavaa. Pidempiaikainen seuranta tasapainottaisi tällaisia vaikutuksia ja 

ottaisi huomioon myös viikonlopun liikkumisen, joka todennäköisesti monilla ihmisillä on 

hieman erilaista kuin arkisin. 

 

Tutkimuksen ajoittuminen syksyn kuukausiin (3.9.–15.11.2012) altistaa aineiston myös 

mahdollisille sään ja valoisuuden aiheuttamille vaikutuksille. Millainen vaikutus esimer-

kiksi sateisella säällä tai pakkasaamulla on ollut kevyen liikenteen käyttöön? Miten olo-

suhteiden muutokset vaikuttavat eri ihmisiin? Voidaan olettaa, että jotkut ovat herkempiä 

ulkopuolelta tuleville ärsykkeille kuin toiset ja näin ollen seurantavuorokaudella saattaa 

olla melko suurikin vaikutus siihen, miten ihminen kyseisenä ajankohtana on liikkunut. 

Tällaisilla tekijöillä on tietysti kerrannaisvaikutus myös päästölaskentaan. Esimerkiksi 

pakkaskelillä henkilöauton kylmäkäynnistyksen jälkeen syntyvät päästöt ovat keskimääräi-
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siä kertoimia huomattavasti suuremmat. Toisaalta juuri kylmä ilma saattaa olla yksittäisille 

henkilöille riittävä ärsyke siirtyä käyttämään omaa autoa esimerkiksi työmatkalla. Tällöin 

todellinen ympäristövaikutus on suurempi kuin laskenta huomioi. 

 

Toinen merkittävä virhelähteen mahdollisuus piilee aineiston lopullisessa sisällössä. Muun 

muassa iäkkäiden ihmisten osuus on korostunut alueen koko väestöön nähden. Eläkeikäi-

sellä päivittäinen liikkuminen on esimerkiksi hyvin erilaista kuin 30-vuotiaalla työssä käy-

vällä. Aineiston sisältöön liittyy myös se tekijä, ettei kaikkia sellaisia muuttujia ollut käy-

tettävissä, jotka tähän tutkimukseen valitun lähestymistavan kannalta olisivat olleet mie-

lenkiintoisia ja lisäarvoa tuottavia. Tällaisia ovat esimerkiksi taustatietojen kannalta yksi-

tyiskohtaisemmat tiedot asuinalueesta (katuverkko, maankäyttö, rakennustehokkuus, julki-

sen liikenteen käytettävyys) ja matkatiedoista muun muassa odotusaikaan ja vaihtoehtojen 

hintoihin liittyvät tiedot. 

 

Tutkimuksen aikaisen käsittelyn mahdolliset hankaluudet koskevat taustamuuttujista kuu-

kausitulojen ja asuinpaikan vyöhykkeen tarkastelua, ja matkatiedoista kulkutapojen ryh-

mittelyä. Näistä viimeisen kohdalla voidaan kuitenkin todeta, että yksityiskohtaisempi ja-

ottelu MNL-regressioissa todennäköisesti vain heikentäisi mallia useiden vaihtoehtojen 

pienen esiintyneisyyden vuoksi. Kuukausitulot kohdistettiin kotitalouteen kuuluvien luku-

määrää kohden, vaikka aikuisen ja lapsen tai nuoren aikuisen ja eläkeläisen kulutuksessa 

on luultavasti eroja. Toisaalta elämäntavat ja valinnat aiheuttavat yksilöiden välille eroja 

tulojen ja menojen suhteessa. Valitun muuttujan katsotaan kuvaavan aineiston tuloraken-

netta riittävällä tasolla. Asuinpaikan vyöhykettä kuvaavaan muuttujaan sisältyy useampi 

kriittistä tarkastelua sisältävä ulottuvuus. Vaikka alueiden luokitteluun käytettiin yksityis-

kohtaisinta aluejakoa, pinta-alallisesti yksiköiden koot vaihtelivat runsaasti ja joissain ta-

pauksissa vielä tarkempi erittely olisi ollut toivottavaa. Niinpä joitain alueita jouduttiin 

kuvaamaan tietyllä arvolla, vaikka ne koostuivat palasista, jotka olisi voinut sijoittaa eri 

vyöhykkeisiin. Kaiken lisäksi tulee muistaa, että kunkin alueen saama lopullinen määri-

telmä perustuu tutkimuksen tekijän näkemykseen. 

 

6.2  Mallinnus ja tulosten tulkinta 

Tässä tutkimuksessa mallinnus koostuu monesta toisiinsa liittyneestä vaiheesta, jolloin 

erityisesti alkupään mahdolliset virheet ja ongelmat kertautuisivat loppua kohti. Myös tu-

losten tulkinnalla voi olla huomattava vaikutus, sillä esimerkiksi MNL-regressiomallien 

tulosten merkitys ei ole täysin yksiselitteinen ja näin ollen tulkitsijan näkemys korostuu. 

 

Mallinnuksen ensimmäiseen vaiheeseen, LCA:iin sisältyy omat epävarmuustekijänsä. Ku-

ten tutkimuksen tuloksia käsittelevässä luvussa todetaan, LCA-luokkamallin valintaa ei 

voitu perustaa pelkästään AIC- ja BIC-tunnuslukujen minimiarvoihin, koska muut rajoitta-

vat tekijät tulivat ensin vastaan. Muutokset mallin rakenteessa, muuttujien ja vastausvaih-

toehtojen määrässä eivät muuttaneet tilannetta ratkaisevasti, jolloin lopullinen valinta mal-

liin sisällytettävistä muuttujista ja vaihtoehdoista perustui kokeiluihin eri variaatioiden 

välillä. Yksi mahdollinen selittäjä tälle voi olla koko aineiston heterogeenisuus ja nk. sir-

paloituminen, mikä tarkoittaa, että voitaisiin määrittää hyvin suuri määrä toisistaan tausta-

muuttujien perusteella poikkeavia luokkia, kun mallinnukseen on käytetty lukumääräisesti 

niin monia eri muuttujia. Toisaalta on myös mahdollista, että pääkaupunkiseudulla ja sen 

kehyskunnissa asuvan väestön keskinäiset erot ovat liukuvia selkeiden kynnysten sijaan. 

Luokkamallia koskevat valinnat vaikuttavat regressiomallinnukseen ja päästöjen kohdis-
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tamiseen. Päästölaskentaan ei sisälly kertoimia lukuun ottamatta isompia epävarmuusteki-

jöitä sen yksinkertaisuuden vuoksi, vaan mahdolliset virhelähteet ovat pääasiassa peräisin 

luokkajaottelusta. 

 

Toisen vaiheen MNL-regressioissa yhdeksi ongelmaksi nousi luokkien väliset suuret erot. 

Tulosten vertailtavuuden ja ymmärrettävän tulkinnan vuoksi lopulliset mallit eivät ole jo-

kaisen luokan kohdalla optimaalisia referenssivalintojen suhteen. Esimerkiksi luokan 1 

tapauksessa henkilöautoa kuljettajana oli käytetty 4 matkalla 940:stä, jolloin kyseistä liik-

kumismuotoa ei voitu valita referenssiksi. Vastaavasti henkilöauton käytettävyydessä oli 

suuria eroja eri luokkien välillä, jolloin vertailuvaihtoehdoksi täytyi valita se ääripää, joka 

toimi paremmin kaikille luokille. Näiden rajoitteiden vuoksi tulokset muodostuivat sellai-

siksi, että niiden tulkinta vaatii syvällisempää perehtymistä, kun malli perustuu eri tekijöi-

den suhteelliseen esiintymiseen. 

 

LCA:n tuloksien pohjalta tehdyissä johtopäätöksissä täytyy huomioida, että mallinnukseen 

käytettyjen muuttujien välillä on mahdollisesti, ja hyvin todennäköisesti, jonkinasteista 

korrelaatiota. Tämän eliminoiminen ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista, sillä keski-

näistä vuorovaikutusta on mahdotonta arvioida, ja toisaalta luokkamallissa ilmiö ei välttä-

mättä haittaa, jollei pyrkimyksenä ole yksittäisen muuttujan merkityksen selvittäminen. 

Siihen tarkoitukseen on kuitenkin olemassa muita mallinnusvaihtoehtoja. MNL-regressioi-

den tulkinta luo omat haasteensa. Liitteen 1 taulukoissa esitettävät arvot kertovat siis aina 

suhteellisuutta valittuun referenssivaihtoehtoon. Tällöin esimerkiksi eri luokkien välisessä 

tarkastelussa tulee huomioida kunkin luokan ominaispiirteet ja kulkutapojen, matkojen 

tarkoitusten ja henkilöauton käytettävyyden kokonaisosuudet. Lukuarvot eivät siis itses-

sään kerro suoraan, miten luokan valinnat menevät, vaan niitä tulee peilata referenssivaih-

toehdon asemaan kyseisessä osajoukossa. Tulkinnat voivat siten vaihdella tulosten luki-

jasta riippuen etenkin yleistettävyyden/merkittävyyden suhteen. 
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7 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko pääkaupunkiseudun ja sen kehys-

kuntien väestö jakaa sisäisesti riittävän homogeenisiin luokkiin taustatekijöiden kokonai-

suuden perusteella. Kiinnostus kohdistui myös siihen, onko ominaispiirteiden ja asuinym-

päristöjen heterogeenisuudella merkittävää vaikutusta liikkumisen valintoihin, ja siten 

myös liikenteestä aiheutuviin suoriin päästöihin. Yhtenä tavoitteena oli kartoittaa, miten 

suuria eroja väestön osajoukkojen välisissä päästömäärissä on ja mistä ne johtuvat. Erityi-

nen mielenkiinto kohdistui kuitenkin asumiseen liittyvien tekijöiden (asuinpaikka ja asu-

mismuoto) ja liikkumisesta johtuvien ympäristövaikutusten väliseen yhteyteen. 

 

Heterogeenisuuden taltioimiseksi väestön mallinnukseen käytettiin LCA:a, mikä perustui 

vastaajien taustamuuttujien jakaumiin. Valinta kohdistui lopulta 7-luokkaiseen malliin, 

jonka katsottiin parhaiten kuvaavan aineistoa. Analyysin perusteella luotu luokkajaottelu 

(todennäköisyydet luokkajäsenyyksille) toimi perustana liikkumisen mallintamiselle. Jo-

kaiselle luokalle luotiin oma MNL-regressiomallinsa, missä luokkajäsenyyden todennäköi-

syyttä käytettiin painokertoimena. Referenssinä luokkatarkastelulle toimi koko aineistolle 

ilman painokertoimia määritetty MNL-regressiomalli. Myös liikkumisen suorat päästöt 

kohdistettiin käyttämällä luokkajäsenyyksien todennäköisyyksiä painokertoimina. 

 

Matalampiin liikenteen synnyttämiin suoriin päästöihin voidaan liittää tiettyjä taustamuut-

tujien arvoja: Ajokortittomuus vaikuttaa kaikista selkeimmin myönteisen päästörakenteen 

muotoutumiseen. Päivittäinen liikkumissäde on kortittomilla selvästi pienempi, mikä osal-

taan selittää alempia arvoja. Auto ei ole tietenkään ajokortittomille realistinen vaihtoehto, 

mutta kortillistenkin keskuudessa päästömäärien vaihteluväli on erittäin suuri. Tulotason 

vaikutus tuloksiin ei ole aivan yhtä selkeä, mutta pienituloisemmilla päästötkin ovat kes-

kimäärin pienemmät. Ja vastavuoroisesti painopisteen siirtyessä suurituloisempiin kasvavat 

niin keskimääräinen liikkumissäde kuin päästöt. Asumista kuvaavat muuttujat ovat selke-

ästi yhteydessä liikenteen päästöihin. Voidaan todeta, että luokat, joissa kaupunkimaisempi 

asuminen korostuu, tuottavat kaikilla mittareilla pienempiä päästöjä kuin väljempää asu-

mista suosivat. Kaupunkimaiselle asumiselle kuvaavaa on asumismuotona kerrostalo ja 

asuinpaikka, joka on ydinkeskustan tai pääkaupunkiseudun aluekeskuksien vaikutuspii-

rissä, tai jolla on hyvät julkisen liikenteen palvelut. Myös pelkkien asuinvyöhykkeiden 

suhteen tehty päästötarkastelu osoittaa, että kaupunkimainen asuminen paitsi pienentää 

liikkumissädettä myös ohjaa puhtaampiin valintoihin liikennemuotojen välillä. 

 

Pienempiin päästöihin liittyvien muuttujien kesken voidaan kuitenkin nähdä tulosten pe-

rusteella yhteyttä. Kaupunkimainen asuminen on yleisempää luokissa, joissa pienituloisten 

osuus on suurempi. Myös ajokortittomat asuvat herkemmin kaupunkiympäristössä. Vasta-

vuoroisesti hyvätuloisemmat asuvat omakotitaloissa väljemmin rakennetuilla alueilla, jol-

loin liikkumissädekin kasvaa. Tämä on yhteydessä myös henkilöautojen lukumäärään ko-

titaloudessa. Niinpä kyseisten luokkien päästötkin ovat korkeammat. Kaikesta huolimatta 

väljemmän asumisen luokkien päästöt ovat myös henkilökilometriä kohden noin 28 % suu-

remmat kuin kaupunkimaista suosivien. 

 

Luokkamalli kuvaa tutkimukseen käytettyä aineistoa huomattavasti paremmin kuin yksi 

yhtenäinen malli (referenssi). Tämä johtuu siitä, että luokkien väliset erot liikkumisen 

suhteen ovat lopulta yllättävän suuria ja useat luokat poikkeavat koko aineistolle luodusta 

mallista merkittävästi suuntaan tai toiseen. Väestön heterogeenisuus tulee siis ottaa huomi-
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oon liikkumisen mallintamisessa. Luokkien väliset merkittävät erot liikkumisessa ovat 

monilta osin yhteydessä taustamuuttujien vastausvaihtoehtojen jakaumiin. Tämä viittaa 

siihen, että liikkumisvalintoja ohjaa vahvasti valittu elämäntyyli muiden tekijöiden lisäksi. 

Myös regressiomallien perusteella näyttää siltä, että tietyissä luokissa kulkutapa määräytyy 

herkemmin tottumusten kuin rationaalisen valinnan seurauksena. Voidaankin todeta, että 

yksittäisten muuttujien sijaan olennaisempaa liikkumisen valintojen kannalta on yksilön 

vallitseva elämäntilanne tai hänen valitsemansa elämäntyyli. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat melko odotettuja, mutta luokkien välisten erojen suuruudet, 

etenkin päästöjen suhteen, ovat hieman yllättäviä. Suurimmat päästöt tuottava luokka aihe-

uttaa päivittäin henkilöä kohden yli kymmenkertaisen määrän hiilidioksidiekvivalenttia 

pienimmät päästöt tuottavaan luokkaan nähden. Henkilökilometriäkin kohden määrä on yli 

2,5-kertainen ääripäitä vertailtaessa. Vij & Walker (2014) päätyivät omassa tutkimukses-

saan kuvaamaan aineistonsa heterogeenisuutta 6-luokkaisella mallilla. Heillä oli vaihtoeh-

toiset mallit matkan tarkoituksen mukaan sen sijaan, että syytä olisi käytetty selittävänä 

tekijänä. Poikkeavasta aineistosta ja hieman erilaisesta näkökulmasta tarkasteltuna luokit-

telun tulokset ovat kuitenkin hyvin samansuuntaisia tämän tutkimuksen kanssa. Väestö 

jakautuu molemmissa tutkimuksissa omiin heterogeenisiin osajoukkoihinsa, jotka poikkea-

vat merkittävästi muista. 

 

Helsingin seudun tarkastelussa liikenteen korkeampien suorien päästöjen mahdollisiksi 

selittäviksi tekijöiksi Ottelin ym. (2014) esittävät korkeampaa varallisuutta, ja asuinpaikan 

sijoittumista haja-asutusalueelle. Myös he toteavat, että etäisemmän asuinpaikan ja henki-

löautojen omistuksen välillä on toisiaan selittävä vaikutus. Næss (2005) toteaa oman tut-

kimuksensa tuloksissa syrjäisemmän asuinpaikan vaikuttavan oleellisesti kumulatiiviseen 

liikkumismäärään. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi luokan 7 päästömäärät ovat erittäin 

suuret, kun verrataan muuten samankaltaiseen luokkaan 6. Luokkien välisessä aktiivisuu-

dessa ei ole eroja, mutta liikkumissäteessä on, minkä myötä myös autoilun osuus kasvaa 

huomattavasti luokassa 7. Myös Brownstone ja Golob (2009) toteavat omassa tutkimuk-

sessaan haja-asutusalueilla asuvien turvautuvan henkilöautoon liikkumisessaan. Heidän 

tutkimuksessaan esitetään, etteivät kasvaneet etäisyydet kuitenkaan ole koko syy suurem-

piin päästöihin. 

 

Tiiviimmin rakennettujen alueiden merkitys liikenteen kannalta liittyy merkittävästi myös 

niiden luomaan kokonaisuuteen, jossa ihmiset elävät. Rakennustehokkuus on korkea kau-

punkimaisessa ympäristössä, minkä myötä etäisyydet palveluihin ja aktiviteetteihin ovat 

pienemmät, ja julkisen liikenteen verkosto kattavampi. Samanlaisiin tuloksiin ovat pääty-

neet myös Brownstone ja Golob (2009), Buys ja Miller (2011) ja Cao ym. (2009). Myös 

Schmidt-Thome ym. (2013) esittävät Helsinkiä koskevassa tutkimuksessaan, ettei alueiden 

rakennustiheyden korottaminen itsessään välttämättä johda muutoksiin liikennekäyttäyty-

misessä. Oikein sijoitettuna täydennysrakentamisella voidaan sen sijaan saada aikaan toi-

vottua kehitystä etäisyyksien pienentyessä. 

 

Vaikka tämän tutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti tiettyyn suuntaan, ei tuloksia voida 

yleistää. Lisätutkimus aiheesta on tarpeen, jotta päästömääriä ja -jakaumia voidaan arvi-

oida luotettavasti. Tuloksissa esitetyt lukuarvot ovat suuntaa antavia eikä niitä voida pitää 

absoluuttisina aineistoon ja mallinnukseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Tule-

vaisuudessa tutkimuksessa on suositeltavaa pyrkiä käyttämään laajempaa, ja paremmin 

koko alueen väestöä kuvaavaa, otosta. Rakennetun ympäristön eri osa-alueiden merkityk-
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sen selvittämiseksi asuinympäristön ja infrastruktuurin kuvaamisessa olisi suotavaa käyttää 

useampia, yksityiskohtaisempia muuttujia, minkä myötä yksittäisten luokkien tarkastelussa 

voidaan mennä syvemmälle. Matkustamisen hintoihin ja ajankäyttöön liittyvien tekijöiden 

sisällyttäminen mallinnukseen voisi tarjota lisäinformaatiota valintojen motiiveista. Kvan-

titatiivisen tukena kvalitatiivinen aineisto voisi niin ikään tuoda tarvittavaa tietoa valintojen 

syistä. Tässä tutkimuksessa käytettyä mallia ei voida sellaisenaan siirtää suoraan johonkin 

toiseen kontekstiin, vaan se vaatii aina sovittamista muuttujien ja mallin rakenteen osalta. 

Lopulliseen rakenteeseen vaikuttavat erityisesti mallinnettavan väestön piirteet, ympäristön 

luomat puitteet, kulttuuriset tekijät ja tutkimuksen tarkoitus. Periaatteellisesti tämän tutki-

muksen mallia voidaan kuitenkin käyttää melko suoraan. 

 

Kuten edellä todetaan, saatuja tuloksia ei voida pitää absoluuttisina, vaan ennemmin suun-

taa antavina. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää Helsingin seudun erilaisten liikkujatyyp-

pien identifioinnissa ja päästöintensiteettien jakauman arvioinnissa. Tämä tutkimus tarjoaa 

aiempia kattavammin syitä liikkumisen valinnoille ja niistä johtuville suorille päästöille 

pääkaupunkiseudulla. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelun tukena, kun pyri-

tään luomaan ratkaisuja, joilla voidaan leikata liikenteen tuottamia kasvihuonekaasupääs-

töjä. Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, väestönosien väliset erot ovat merkittäviä; 

liikkumiskäyttäytymisen muutos autoriippuvaisimmassa ryhmässä sisältää suurimman po-

tentiaalin kehitykselle. 

 

Yksittäisten tekijöiden vaikutusta liikkumisen valintoihin on erittäin vaikea arvioida ek-

saktisti. Tämä johtuu osaltaan siitä, että yksilöllinen liikkumismalli on kokonaisuuden tu-

los, joka määräytyy monien muuttujien yhteisvaikutuksena. Lineaaristen syy-seuraussuh-

teiden sijaan voidaan puhua moniulotteisesta verkosta, jonka sisäisten vuorovaikutusten 

arvioiminen on hyvin hankalaa. Niinpä yksittäisen piirteen/ominaisuuden todellista mer-

kitystä liikenteen aiheuttamiin suoriin kasvihuonekaasupäästöihin ei voida luotettavasti 

esittää. Liikennekäyttäytymisen ja sen aiheuttamien suorien päästöjen syitä tutkittaessa 

tulee katsoa metsää, ei ainoastaan puita, kiviä ja kantoja. 
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Liitteet 

Liite 1. Koko aineiston ja luokkien MNL-regressioiden tulokset 

 

 
 

MNL-regressio Koko aineisto

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,345 0,017 0,000 1,412 1,365 1,460

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,610 0,087 0,000 5,005 4,221 5,935

Asiointi 0,289 0,101 0,004 1,336 1,097 1,627

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan 0,263 0,124 0,034 1,301 1,020 1,658

Harvoin 0,739 0,123 0,000 2,094 1,647 2,663

Silloin tällöin 0,431 0,095 0,000 1,539 1,278 1,852

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,586 0,015 0,000 1,796 1,744 1,850

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 0,566 0,072 0,000 1,761 1,528 2,030

Asiointi 0,829 0,064 0,000 2,292 2,021 2,599

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -4,932 0,417 0,000 0,007 0,003 0,016

Harvoin -3,200 0,224 0,000 0,041 0,026 0,063

Silloin tällöin -2,037 0,098 0,000 0,130 0,108 0,158

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,587 0,015 0,000 1,798 1,746 1,852

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 0,879 0,082 0,000 2,408 2,051 2,826

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -0,553 0,141 0,000 0,575 0,436 0,759

Harvoin -0,484 0,159 0,002 0,616 0,451 0,843

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,592 0,015 0,000 1,807 1,754 1,861

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,595 0,084 0,000 4,928 4,177 5,814

Asiointi 0,765 0,092 0,000 2,149 1,795 2,573

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan 0,886 0,116 0,000 2,424 1,932 3,043

Harvoin 1,165 0,122 0,000 3,207 2,526 4,071

Silloin tällöin 0,893 0,089 0,000 2,444 2,052 2,910

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 1.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,491 0,061 0 1,633 1,448 1,842

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi - - - - - -

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,825 0,07 0 2,283 1,989 2,620

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi - - - - - -

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,774 0,061 0 2,169 1,925 2,443

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 0,865 0,294 0,003 2,374 1,334 4,223

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -1,028 0,348 0,003 0,358 0,181 0,708

Harvoin -1,51 0,472 0,001 0,221 0,088 0,558

Silloin tällöin -1,269 0,381 0,001 0,281 0,133 0,593

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,772 0,061 0 2,163 1,921 2,436

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 0,476 0,231 0,039 1,61 1,024 2,531

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin 0,839 0,351 0,017 2,315 1,163 4,607

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 2.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,889 0,097 0,000 2,432 2,011 2,941

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 0,586 0,179 0,001 1,796 1,264 2,553

Asiointi - - - - - -

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 1,499 0,104 0,000 4,475 3,652 5,484

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 1,853 0,532 0,001 6,379 2,247 18,112

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 1,527 0,102 0,000 4,606 3,771 5,626

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka -0,534 0,223 0,017 0,586 0,379 0,907

Asiointi 0,878 0,431 0,042 2,407 1,034 5,605

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin -1,043 0,386 0,007 0,353 0,166 0,751

Silloin tällöin -0,583 0,257 0,024 0,558 0,337 0,925

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 1,530 0,102 0,000 4,618 3,781 5,641

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,034 0,250 0,000 2,814 1,723 4,594

Asiointi 1,196 0,489 0,014 3,308 1,269 8,621

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin 0,621 0,263 0,018 1,861 1,112 3,117

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 3.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,259 0,051 0,000 1,295 1,173 1,430

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,628 0,359 0,000 5,092 2,521 10,287

Asiointi 0,777 0,267 0,004 2,174 1,289 3,668

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,491 0,038 0,000 1,634 1,516 1,761

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 0,863 0,270 0,001 2,370 1,396 4,025

Asiointi 1,067 0,154 0,000 2,908 2,149 3,934

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin -3,862 1,166 0,001 0,021 0,002 0,207

Silloin tällöin -3,179 0,498 0,000 0,042 0,016 0,110

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,491 0,038 0,000 1,634 1,516 1,762

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 1,405 0,201 0,000 4,074 2,750 6,036

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -1,200 0,578 0,038 0,301 0,097 0,936

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,498 0,038 0,000 1,645 1,526 1,774

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 2,169 0,324 0,000 8,746 4,630 16,518

Asiointi 1,403 0,269 0,000 4,066 2,399 6,891

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin 1,175 0,314 0,000 3,237 1,749 5,991

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 4.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,529 0,042 0,000 1,697 1,564 1,843

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,781 0,210 0,000 5,938 3,934 8,964

Asiointi 0,645 0,233 0,006 1,906 1,206 3,011

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin 0,733 0,253 0,004 2,081 1,267 3,420

Silloin tällöin 0,730 0,227 0,001 2,076 1,331 3,236

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,745 0,038 0,000 2,107 1,955 2,271

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 0,833 0,177 0,000 2,300 1,626 3,253

Asiointi 0,810 0,155 0,000 2,247 1,657 3,047

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -7,937 3,446 0,021 0,000 0,000 0,306

Harvoin -3,472 0,446 0,000 0,031 0,013 0,074

Silloin tällöin -1,971 0,222 0,000 0,139 0,090 0,215

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,748 0,038 0,000 2,113 1,961 2,278

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 0,978 0,232 0,000 2,660 1,689 4,190

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,745 0,038 0,000 2,107 1,955 2,272

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,669 0,175 0,000 5,308 3,767 7,478

Asiointi 0,746 0,182 0,000 2,108 1,476 3,009

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan 0,489 0,201 0,015 1,630 1,100 2,416

Harvoin 0,690 0,218 0,002 1,993 1,299 3,057

Silloin tällöin 0,735 0,187 0,000 2,086 1,445 3,011

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 5.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,229 0,036 0,000 1,257 1,171 1,350

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 2,123 0,273 0,000 8,354 4,892 14,266

Asiointi 0,745 0,274 0,007 2,107 1,231 3,607

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin 2,006 0,695 0,004 7,435 1,906 29,006

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,428 0,028 0,000 1,535 1,453 1,621

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,481 0,206 0,000 4,396 2,936 6,583

Asiointi 1,514 0,145 0,000 4,546 3,424 6,037

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -2,142 0,614 0,000 0,117 0,035 0,391

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin -2,026 0,329 0,000 0,132 0,069 0,251

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,430 0,028 0,000 1,538 1,455 1,625

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 1,422 0,183 0,000 4,147 2,896 5,941

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan 0,967 0,472 0,041 2,631 1,042 6,641

Harvoin 1,758 0,637 0,006 5,799 1,665 20,203

Silloin tällöin 0,747 0,281 0,008 2,111 1,217 3,662

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,434 0,028 0,000 1,544 1,461 1,631

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 2,362 0,257 0,000 10,609 6,408 17,566

Asiointi 1,232 0,267 0,000 3,427 2,031 5,784

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin 1,958 0,714 0,006 7,082 1,746 28,717

Silloin tällöin 0,966 0,305 0,002 2,628 1,446 4,774

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 6.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus 0,387 0,048 0,000 1,472 1,340 1,617

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,892 0,244 0,000 6,631 4,114 10,688

Asiointi - - - - - -

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,593 0,043 0,000 1,810 1,662 1,970

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 0,587 0,192 0,002 1,799 1,235 2,622

Asiointi 0,662 0,174 0,000 1,938 1,378 2,726

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin -4,215 0,768 0,000 0,015 0,003 0,067

Silloin tällöin -1,914 0,200 0,000 0,148 0,100 0,218

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,591 0,044 0,000 1,806 1,658 1,968

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 1,013 0,253 0,000 2,755 1,678 4,522

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,605 0,043 0,000 1,831 1,681 1,993

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 1,799 0,223 0,000 6,042 3,901 9,360

Asiointi - - - - - -

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin 0,451 0,210 0,032 1,570 1,040 2,369

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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MNL-regressio Luokka 7.

Matkaan käytetty liikkumismuoto (a.) β SE p-arvo Exp(β) Alaraja Yläraja

Polkupyörä

Matkan pituus - - - - - -

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 2,197 0,286 0,000 8,999 5,133 15,776

Asiointi 0,986 0,371 0,008 2,681 1,296 5,545

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin 1,381 0,294 0,000 3,980 2,234 7,088

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon kuljettaja

Matkan pituus 0,103 0,011 0,000 1,108 1,085 1,131

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 0,772 0,163 0,000 2,165 1,572 2,981

Asiointi 0,946 0,178 0,000 2,577 1,817 3,653

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan -16,577 0,000 0,000 0,000 0,000

Harvoin -3,011 0,711 0,000 0,049 0,012 0,198

Silloin tällöin -1,148 0,221 0,000 0,317 0,206 0,489

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Ajoneuvon matkustaja

Matkan pituus 0,111 0,011 0,000 1,117 1,093 1,141

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka - - - - - -

Asiointi 1,257 0,252 0,000 3,516 2,145 5,762

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin - - - - - -

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

Julkinen liikenne

Matkan pituus 0,119 0,011 0,000 1,126 1,102 1,150

Matkan tarkoitus

Työ-/koulumatka 2,381 0,252 0,000 10,818 6,595 17,745

Asiointi 0,815 0,401 0,042 2,259 1,030 4,957

Muu matka 0 b. - - - - -

Henkilöauton käytettävyys

Ei koskaan - - - - - -

Harvoin - - - - - -

Silloin tällöin 1,320 0,275 0,000 3,743 2,185 6,410

Aina tai melkein aina 0 b. - - - - -

a. Referenssikategoria: Jalankulku.

b. Tämä parametri on asetettu nollaan, koska se on vertailukohtana.

95% Luottamusväli Exp(β)
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