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1. JOHDANTO

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeinen haaste 2000-luvun alun
liikennepolitiikassa. Tähän asti päästöjen vähentämiseen liittyvä tutkimustyö on keskittynyt
ensisijaisesti teknisiin keinoihin, kuten ajoneuvo- ja polttoainetekniikkaan. Teknisten
toimenpiteiden vaikutus on ollut huomattava, mutta myös yksilön tekemillä liikkumiseen
liittyvillä valinnoilla on suuri merkitys. Yksilön vaikutusmahdollisuuksia liikenteen
energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöjen määrään on selvitetty Tampereen teknillisen
korkeakoulun Liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella laaditussa tutkimuksessa. Tässä työssä
on tavoitteena keskittyä yksilön – liikennejärjestelmän käyttäjän – käyttäytymisen vaikutuksiin.
Yksilön vaikutusmahdollisuuksien kokonaisvaikutusta on tutkittu melko hajanaisesti eikä
koottua ja systemaattista tietoa ole saatavilla. Yksilön matkustuskäyttäytymismuutoksiin
sisältyy huomattava potentiaali CO2-päästöjen sekä energiankulutuksen vähentämisessä.

2. TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää yksilön päivittäistä matkustuskäyttäytymistä
purkamalla matkapäätösketju osiin, joiden merkitystä energiankulutukseen ja CO2-päästöihin
tutkimuksessa arvioidaan. Lisäksi on arvioitu matkapäätösketjun osiin vaikutettavuutta.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa yksilön vaikutusmahdollisuuksista CO2-
päästöjen vähentämisessä. Työssä tutkitaan koko matkapäätösketjua; liikennetarvetta,
määränpään valintaa, matka-ajankohdan valintaa, kulkutavan valintaa, reitin valintaa sekä
ajotavan valintaa. Hankkeessa tutkitaan erilaisia matkaketjuja ja niiden esiintyvyyttä sekä
mahdollisuuksia pidentää matkaketjuja. Tavoitteena matkojen määrän pienentämisen sijasta on
suoritteen pienentäminen. Tutkimuksessa painotetaan päivittäisiä valintoja, sillä päivittäisten
liikkumisrutiinien merkitys liikenteen kokonaispäästöjen kannalta on merkittävin.

3.  TUTKIMUKSEN RAKENNE JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuksessa matkapäätösketju on jaettu itsenäisiin osiin, joissa tehtävien valintojen
vaikutusta on analysoitu kirjallisuustutkimuksen ja vaikutettavuustutkimusaineistojen avulla.
Matkaketjujen pituus riippuu yksilökohtaisista, kotitalouskohtaisista ja liikkumisympäristöön
liittyvistä tekijöistä. Osana tutkimusta on toteutettu kohdennettu matkapäiväkirjatutkimus,
jonka avulla on tutkittu liikkumiseen liittyviä valintoja ja niihin vaikutettavuutta.

Matkaketjujen analysoinnin perusteella on laadittu vaihtoehtoisia matkaketjuennusteita ja
tutkittu niiden vaikutuksia kokonaissuoritteeseen, energiankulutukseen ja CO2-päästöjen
määrään. Samalla on arvioitu, kuinka suuria muutoksia yksilön päivittäiseen liikkumiseen ja
ajankäyttöön aiheutuisi. Tutkimuksessa otetaan myös huomioon aika, sillä matkaketjun eri
osien taustalla on joko pitkäaikaisia tai lyhytaikaisia päätöksiä. Esimerkiksi asumiseen ja
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autonomistukseen liittyvät valinnat ja kotitalouksien koko ovat pitkän aikavälin päätöksiä, kun
taas esimerkiksi matka-ajankohdan ja kulkutavan valinta ovat päivittäin toistuvia päätöksiä.

Hankkeessa on tutkittu vaikutettavuustutkimuksen avulla liikkumiseen ja auton käyttöön
liittyviin asenteisiin ja matkustuskäyttäytymiseen vaikutettavuutta.
Vaikutettavuustutkimuksessa 42 hengen tutkimusryhmälle tehtiin matkapäiväkirjakysely ja
asenneväittämäkysely. Asennekyselyn avulla tutkittiin vastaajien asenteita liikkumiseen,
ympäristöön ja elämäntapoihin sekä verrattiin niitä käyttäytymiseen. Ensimmäisen kyselyn
jälkeen tutkimukseen osallistuneille lähetettiin tiedottavaa materiaalia koskien autoilua,
joukkoliikennettä, ympäristöä ja kevyttä liikennettä. Lisäksi tutkimukseen osallistuville
tarjottiin mahdollisuus osallistua taloudellisen ajotavan koulutukseen. Kysely toistettiin
materiaalien lähettämisen jälkeen, jotta voitiin päätellä, ovatko tutkimushenkilöiden
matkustustottumukset tai asenteet muuttuneet saadun informaation ansiosta. Kaikki
tutkimukseen osallistuneet olivat autollisia ja asuivat Helsingin tai Tampereen seuduilla.

4. HANKKEEN TULOKSIA

4.1 Matkapäätösketjun osien merkitys liikenteen hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta

Päivittäisten liikkumisrutiinien merkitys liikenteen kokonaispäästöjen kannalta on ratkaiseva.
Yksilö tekee päivittäin useita liikkumiseen liittyviä valintoja – esimerkiksi matka-ajankohdan,
määränpään tai kulkutavan valintoja. Matkustuskäyttäytymistä voidaan arvioida purkamalla
matkapäätösketju osiin, joiden merkitys energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kannalta
riippuu liikkumistarpeen luonteesta.

Kuvassa 1 on esitetty matkapäätösketjuun kuuluvat osat ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä.
Monia liikkumiseen liittyviä valintoja säätelevät asuinpaikan ja työpaikan sijainti, auton
omistus ja tarjolla olevat joukkoliikennepalvelut. Toimivat joukkoliikenneyhteydet antavat
vaihtoehtoja kulkumuodon valintaan. Vaikka joukkoliikennepalveluja ei olisi saatavilla, voi
liikkumisen energiankulutukseen vaikuttaa mm. valitsemalla vähän kuluttavan auton,
suosimalla kimppakyytejä, ajamalla taloudellisesti ja sujuvia reittejä käyttäen. Asuinympäristön
hyvä peruspalveluvalikoima tarjoaa mahdollisuuksia valita määränpää lähiympäristöstä.
Lähiympäristön matkat on usein vaivatonta tehdä kävellen tai pyöräillen.

Yleensä arkiliikkuminen muodostuu rutiininomaiseksi: samat määränpäät, kulkumuodot ja
matka-ajankohdat toistuvat. Päivittäisiin valintoihin liittyy rutiineista huolimatta paljon
mahdollisuuksia, joilla polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa. Monet liikkumiseen liittyvät
valinnat vähentävät energiankulutusta sekä liikkumiseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Matkojen ja
liikkumisen ennakkosuunnittelu lisää yleensä valinnan mahdollisuuksia. Monet valinnat
tehdään tiedostamatta, joten pienillä toimenpiteillä ja muutoksilla voi liikkumisrutiinia muuttaa
energiaa säästäväksi ja aiempaa taloudellisemmaksi luopumatta silti matkojen tekemisestä.

Yksilön mahdollisuudet erilaisiin valintoihin riippuvat mm. matkan luonteesta ja
liikennemahdollisuuksista. Taulukossa 1 on hahmotettu valinnan mahdollisuuksia erilaisissa
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matkaryhmissä ja matkaketjun eri osissa. Työ- ja  koulumatkoilla määränpään valinnan
mahdollisuuksia ei yleensä ole, sen sijaan ostos- ja asiointimatkoilla ja vapaa-ajanmatkoilla
yksilöllä on usein enemmän valinnanmahdollisuuksia matka-ajankohdan ja määränpään
suhteen. Kulkutavan valintamahdollisuudet riippuvat mm. joukkoliikennetarjonnasta ja
lähiympäristössä saatavana olevien palvelujen määrästä. Joukkoliikenteen tarjonta on yleensä
parhainta työmatka-aikoihin ja hiljaisen kysynnän ajankohtana tarjontaa on vähemmän.
Ostosmatkoilla joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä voidaan pitää hankalana tavaroiden
kuljettamisen hankaluuden takia. Vapaa-ajan liikkumisessa joukkoliikenne ei usein vastaa
matka-ajaltaan epäsäännöllisen liikkumisen kysyntään.

Kuva 1. Matkapäätösketjun osat.

Reitin ja ajotavan valinnassa yksilöllä on useimmiten valinnan mahdollisuuksia lähes kaikissa
liikenteen kysyntätilanteissa. Ruuhka-aikana tehtävillä matkoilla ajotavan valinnassa ei ole yhtä
paljon valinnanmahdollisuuksia kuin hiljaisen liikenteen kysynnän aikana, mutta käytännössä
ajotavalla voi kaikissa liikenneolosuhteissa vaikuttaa jonkin verran energiankulutukseen.

Liikkumisen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kannalta tärkeimpiä
matkapäätösketjun osia ovat kulkutavan valinta ja liikkumistarpeeseen liittyvät kysymykset,
kuten matkojen ketjuttaminen ja ennakkosuunnittelu. Myös määränpään ja matka-ajankohdan
valinnalla voidaan vaikuttaa mm. matkaketjujen pituuteen.

kotitalouskohteiset taustatekijät
yksilökohtaiset taustatekijät

liikkumistarve

matka-ajankohdan valinta

määränpään valinta

kulkutavan valinta

reitin ja/ tai ajotavan valinta

asumiseen liittyvät valinnat ajankäyttöön liittyvät arvostukset,
ikä, sukupuoli, päätoimi, jne.

kotitalouden koko, autonomistus,
kotitalouden elämänvaiheasuintalotyyppi, etäisyys 

palveluihin ja joukkoliikenne- 
tarjonta, taajama-aste

liikkumisfrekvenssi, päätökset matkan 
tekemisestä tai tekemättä jättämisestä

matkan suunnittelu, matkaketjun 
muodostuminen

matkaketjun määränpäiden järjestys

ajoreitin valinta, taloudellinen ajotapa, 
joukkoliikennelinjan ja -pysäkin valinta
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Taulukko 1. Liikkumisen valintamahdollisuudet. Taulukossa olevat tähdet määrittelevät
yksilön vaikutusmahdollisuutta lyhyen aikavälin päätöksissä:

- ei vaikutusmahdollisuuksia
* vaikutusmahdollisuuksia hieman
** vaikutusmahdollisuuksia merkittävästi.

Kuvassa 2 on kuvattu vaikutettavuutta matkapäätösketjun eri osissa henkilöliikenteen
kokonaissuoritteen kannalta. Suoritetta ei yleensä ole mahdollista vähentää kaikilla matkoilla,
koska melko suuri osa matkoista on luonteeltaan pakollisia. Liikkumistarpeen valinnaisuus
painottuu ostos- ja asiointimatkoihin ja vapaa-ajan matkoihin, joiden osuus on noin 65 %
kokonaissuoritteesta. Vapaa-ajan matkoja ja ostos- ja asiointimatkoja voidaan useimmiten
lyhentää jonkin verran juuri ketjuttamisen avulla.

Tutkimustulosten perusteella arvioituna henkilöautoilun suoritetta voitaisiin vapaa-aikana
tehtävillä matkoilla pienentää mm. matkaketjuja pidentämällä noin 10 %. Jos ostos- ja
asiointimatkojen ja vapaa-ajanmatkojen suorite vähenisi 10 %:lla, vähenisivät
henkilöautoliikenteen kokonaishiilidioksidipäästöt noin 6 %:lla

Matkan tarkoitus Liikkumistarve
Määränpään

valinta
Matka-ajankohdan

valinta Kulkumuodon valinta

Työmatkat - - * **
Koulu tai muu
opiskelupaikka * - * **
Työasiointimatkat - - * *

Päiväkoti * - * *

Ostosmatkat ** ** ** *
Asiointimatkat * * * **
Vapaa-ajanmatkat ** ** ** *

Matkan tarkoitus Reitin valinta Ajotavan valinta Osuus kaikista matkoista Osuus suoritteesta

Työmatkat ** * 25,1 % 19 %
Koulu tai muu
opiskelupaikka ** *
Työasiointimatkat ** ** 4,5 % 12 %

Päiväkoti ** *

Ostosmatkat ** ** 29,6 % 14 %
Asiointimatkat ** **
Vapaa-ajanmatkat ** ** 40,8 % 55 %
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Kuva 2. Vaikutusmahdollisuudet matkapäätösketjun eri osissa CO2-päästöjen vähentämisen
kannalta.

4.2 Yksilön valintoihin vaikutettavuus

Käytännön toimintaan ja valintoihin liittyvät yksilölliset asenteet, odotukset ja seuraamukset,
joiden mukaan yksilö muokkaa käyttäytymistään. Jos mitään yllättäviä muutoksia ei tapahdu,
aikomukset muuttuvat yleensä todelliseksi käyttäytymiseksi. Energiankulutuksessa
käyttäytyminen ja sen seuraamukset ovat erittäin olennaisia. Taloudellinen ajotapa,
energiansäästö ja ympäristölliset tavoitteet voidaan asettaa yleisiksi tavoitteiksi, mutta se
kuinka hyvin yksilö toteuttaa niitä, riippuu siitä, hyväksyykö hän tavoitteet ja toimiiko hän
konkreettisesti saavuttaakseen ne.

Matka-ajankohdan
valinta

Määränpään valinta

Reitin ja ajotavan
valinta

Kulkutavan
valinta

TyöasiamatkatVapaa-ajan 
matkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Paljon vaikutusmahdollisuuksia

Melko paljon vaikutusmahdollisuuksia

Vähän vaikutusmahdollisuuksia

Liikkumistarve

Osuus suoritteesta

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työasiamatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Matka-ajankohdan
valinta

Määränpään valinta

Reitin ja ajotavan
valinta

Kulkutavan
valinta

TyöasiamatkatVapaa-ajan 
matkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Paljon vaikutusmahdollisuuksia

Melko paljon vaikutusmahdollisuuksia

Vähän vaikutusmahdollisuuksia

Liikkumistarve

Osuus suoritteesta

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työasiamatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Matka-ajankohdan
valinta

Määränpään valinta

Reitin ja ajotavan
valinta

Kulkutavan
valinta

TyöasiamatkatVapaa-ajan 
matkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Paljon vaikutusmahdollisuuksia

Melko paljon vaikutusmahdollisuuksia

Vähän vaikutusmahdollisuuksia

Liikkumistarve

Osuus suoritteesta

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työasiamatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Matka-ajankohdan
valinta

Määränpään valinta

Reitin ja ajotavan
valinta

Kulkutavan
valinta

TyöasiamatkatVapaa-ajan 
matkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Paljon vaikutusmahdollisuuksia

Melko paljon vaikutusmahdollisuuksia

Vähän vaikutusmahdollisuuksia

Liikkumistarve

Osuus suoritteesta

Liikkumistarve

Osuus suoritteesta

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työasiamatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat

Työ-, koulu- ja 
opiskelumatkat

Työasiamatkat

Ostos- ja 
asiointimatkat

Vapaa-ajan 
matkat
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Yksilön todellisia valmiuksia käyttäytymismuutoksiin tutkittiin asenne- ja
matkapäiväkirjatutkimuksen avulla. Tutkimus toteutettiin ennen-jälkeen -tutkimuksena.
Tutkimukseen osallistuneille lähetetyssä asennekyselyssä oli auton käyttötavan ja
autoiluasenteiden lisäksi ajankäyttöön, asumiseen, elämäntapaan, joukkoliikenteeseen,
liikkumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Lisäksi tutkimuksessa seurattiin
matkapäiväkirjojen avulla todellisessa matkustuskäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia.

Suurimmat muutokset oli havaittavissa autoiluun liittyvissä asenteissa ja auton käyttötavoissa.
Kuvassa 3 on esitetty vastausjakaumat autoiluasenteisiin liittyvissä väittämissä ennen- ja
jälkeen-tutkimuksissa. Väittämissä kysyttiin matkojen ketjuttamista eli sitä, liikkuvatko
perheenjäsenet samalla ajoneuvolla yhdistäen erilaisia matkoja, esimerkiksi työmatkoja.
Ensimmäisen ja toisen asennekyselyn vastausten muutos oli erittäin positiivinen eli
ketjuttaminen oli lisääntynyt vastaajien kotitalouksissa. Tutkimushenkilöt olivat suunnitelleet
matkojaan tarkemmin ensimmäisen kyselyn jälkeen.
Tutkimushenkilöt olivat toisessa tutkimusosassa enemmän sitä mieltä, että autonomistus tuo
lisärasitteita ja vastuuta. Verotuksen painopisteen siirtämiseen hankinnasta käytön puolelle
suhtauduttiin positiivisemmin jälkimmäisessä kyselyssä.

Kuva 3. Autoiluasenteiden muutokset tutkimuksen aikana. (1 = täysin eri mieltä,
2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä)

1 2 3 4

Auto lisää aktiivisuuttani lähteä harrastuksiin ja ystävieni
luo

Autoilun verotuksen painopistettä tulisi siirtää enemmän
hankinnasta käytön puolelle

Valitsen usein henkilöauton kulkutavakseni, jotta pääsisin
"ovelta ovelle"

Henkilöauto on minulle erittäin tärkeä kulkuväline
päivittäisessä liikkumisessani

Perheessämme matkat suunnitellaan siten, että voimme
liikkua yhdellä autolla eri määränpäihin (esim. työmatkat)

Käytän henkilöautoa, koska se on nopein kulkumuoto

Tulisin toimeen myös ilman autoa

Autoilun verotusta pitäisi alentaa

Kotitaloutemme tarvitsee enemmän kuin yhden auton

Olen ajatellut vähentää auton käyttöä

Vietän usein aikaani ajelemalla autollani

Mielestäni autoilu on kallista

Liikenneruuhkat ja auton pysäköinti tekevät autoilusta
hankalaa

Auton omistaminen tuo vastuuta ja lisärasitteita

Päivittäistavaraostoksia tehdessäni käytän aina
henkilöautoa ennen

jälkeen
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Henkilöauton tärkeys päivittäisessä liikkumisessa oli muuttunut siten, että toisessa osassa
tutkimushenkilöt olivat jokseenkin samaa mieltä väitteestä, mutta henkilöauton tärkeys oli
kuitenkin hieman vähentynyt. Vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että
liikenneruuhkat hankaloittavat autoilua, mutta henkilöautolla pääsee helpoiten ”ovelta ovelle”.
Autoilu lisää vastaajien mielestä aktiivisuutta liikkumisessa, jälkimmäisessä kyselyssä vastaajat
tosin olivat aiempaa kyselyä harvemmin samaa mieltä aktiivisuuden lisäämisestä.

Auton käyttötapoja koskevissa väittämissä suurimmat erot ensimmäisen ja toisen
asennekyselyn jälkeen saatiin väittämiin ”auton suuri teho on tärkeä ominaisuus autoa
valitessani”, ”auton kiihdytyksen on aina tapahduttava mahdollisimman nopeasti”, ”mielestäni
kapea rengas on taloudellisempi kuin leveä” ja ”teen usein impulsiivisia päätöksiä matkan
aikana reitistä”.  Tutkimukseen osallistuneille lähetetyissä materiaaleissa oli juuri näihin
väittämiin liittyvää informaatiota, joka tulosten perusteella on ollut vastaajia kiinnostavaa ja
omaksuttavassa muodossa esitettyä. Kuvassa 4 on esitetty auton käyttötapoihin saatuja
vastausjakaumia ennen- ja jälkeen-tutkimuksissa.

Vastaajat ilmoittivat käyttävänsä moottorijarrutusta liikennevaloihin tultaessa melko usein.
Jälkimmäisessä asennetutkimuksessa moottorijarrutusta ilmoitti käyttävänsä vielä useampi
vastaaja. Esilämmittämistarpeet tiedettiin hyvin ja tutkimuksen edetessä tietoisuus lämmitystä
edellyttävästä ulkolämpötilasta kasvoi. Tutkimushenkilöiltä kysyttiin, tietävätkö he
ajoneuvonsa keskikulutuksen sekä maantieajossa että kaupunkiliikenteessä. Tietoisuus oli myös
tässä väittämässä kasvanut tutkimuksen aikana.

Uuden auton ostotilanteessa pieni polttoaineenkulutus olisi vastaajien mielestä tärkeä
ominaisuus. Tämän väittämän arvot pysyivät tutkimuksen aikana lähes samoina. Vastaajat
olivat jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”tiedän perusasiat auton huoltamisesta”.
Vastaukset tähän väittämään olivat muuttuneet tutkimuksen aikana. Vastaajat ilmoittivat
välttävänsä liikenneruuhkia enemmän kuin tutkimuksen alussa. Vapaalla tiellä ajettaessa
voidaan toteuttaa taloudellista ajotapaa ja näin säästää sekä polttoainetta että synnyttää
vähemmän pakokaasuja. Reitin valintaa koskevassa väittämässä kysyttiin, valitseeko kuljettaja
tietoisesti sellaisen reitin, jolla joutuu pysähtelemään mahdollisimman vähän. Vastaajat olivat
reitin valinnasta jokseenkin samaa mieltä.

Tutkimushenkilöiltä kysyttiin heidän tottumuksistaan käyttää autoa, varsinkin lyhyillä
matkoilla. Vastaajat ilmoittivat ennen tutkimusta olevansa melko samaa mieltä siitä, että
käyttävät autoa jo lyhyillä muutaman kilometrin matkoilla. Vastaukset muuttuivat tutkimuksen
aikana melko paljon. Ensimmäisen vaiheen keskiarvo oli 2,71 ja toisessa vaiheessa lukuarvo oli
laskenut 2,31:een. Tutkimushenkilöiltä kysyttiin myös, pyrkivätkö he välttämään turhia
kaasutuksia ja jarrutuksia. Vastausten ero oli tutkimuksen kannalta positiivinen, mutta melko
pieni. Ensimmäisessä vaiheessa vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä arvolla 3,17 ja toisessa
osiossa arvolla 3,26.
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Vastaajat ilmoittivat huoltavansa autojaan erittäin säännöllisesti. Ensimmäisessä ja toisessa
tutkimusosiossa vastaajat olivat lähes täysin samaa mieltä auton huollosta. Tutkimushenkilöt
ketjuttavat jonkin verran matkojaan, eli suunnittelevat matkojaan. Suoraan ketjutusväitteen
vastausten perusteella ketjutus oli hieman pienentynyt tutkimuksen aikana, muttei merkittävästi.
Tutkimushenkilöt olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että he seuraavat polttoaineen kulutusta
säännöllisesti. Tutkimushenkilöt olivat samaa mieltä siitä, että he välttävät joutokäyntiä, kun
auto on pysähtyneenä useita minuutteja.

Kuva 4. Auton käyttötapoihin ja niihin liittyvien asenteiden muutokset tutkimuksen aikana. (1 =
täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä ja 4 = täysin
samaa mieltä)

1 2 3 4

Ajotapani on mielestäni taloudellista

Tarkistan säännöllisesti rengaspaineet autostani

Teen usein impulsiivisia päätöksiä matkan aikana
reitistä

Autollani ajaessani ennakoin risteyksiin ja
liikennevaloihin saapumista ajotavallani

Kattotelineiden ja suksiboksien käyttö autossa lisää
polttoaineenkulutusta

Autolla ajaessani lyhennän usein kaistanvaihdoilla ja
ohituksilla matka-aikaani

Vältän joutokäyntiä auton ollessa pysähtyneenä
useita minuutteja

Seuraan säännöllisesti autoni polttoaineenkulutusta

Yhdistelen usein autolla kulkiessani erilaisia matkoja
(esim. ostos- vierailu- ym. matkoja)

Huollan autoani säännöllisesti

Pyrin autolla ajaessani välttämään turhia kaasutuksia ja
jarrutuksia

Ajan usein autolla muutaman kilometrin pituisia
matkoja

Yritän valita autoillessani sellaisen reitin, jossa
joudun mahdollisimman vähän pysähtelemään

Yritän aina mahdollisuuksien mukaan välttää
liikenneruuhkia

Tiedän perusasiat auton huoltamisesta

Jos olisin tällä hetkellä hankkimassa autoa, pieni
polttoaineenkulutus olisi tärkeä ominaisuus

Tiedän suunnilleen, mitä autoni
kuluttaakaupunkiliikenteessä ja maantieajossa

Esilämmitystä kannattaa käyttää kun lämpötila laskee
alle 5 º C:een

Auton hankinnan yhteydessä varmistan, että
autossa on lohkolämmitin

Tullessani liikennevaloihin hiljennän
käyttäen moottorijarrutusta

Mielestäni kapea rengas on taloudellisempi kuin leveä

Auton kiihdytyksen on aina tapahduttava
mahdollisimman nopeasti

Auton suuri teho ei ole tärkeä ominaisuus
autoa autoa valitessani ennen

jälkeen
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Viimeinen auton käyttötapoihin liittyvä väittämä käsitteli taloudellista ajotapaa. Tässä
väittämässä vastaajat arvioivat ajotapansa taloudellisuutta. Tutkimuksen kuluessa asenteet
olivat hieman muuttuneet ja toisessa osiossa henkilöt eivät olleet enää niin samaa mieltä
ajotapansa taloudellisuudesta, mutta olivat kuitenkin jokseenkin samaa mieltä. Ennen
tutkimusta vastaajat luulivat ajavansa taloudellisesti, mutta tutustuttuaan materiaaleihin he eivät
enää olleet yhtä varmoja asiasta. Tutkimushenkilöistä 16 ilmoitti halukkuutensa osallistua
taloudellisen ajotavan kurssille.

5.  PÄÄTELMIÄ

Matkaan liittyvien määränpää-, matka-ajankohta-, kulkumuoto-, ajotapa- ja ajoreittivalintojen
avulla liikkumiseen kuluvaa energiaa, aikaa ja taloudellisia resursseja voidaan vähentää.
Matkoja ketjuttamalla ja määränpäitä yhdistelemällä voidaan päivittäisiä ajokilometrejä
vähentää merkittävästi. Esimerkiksi yhdistämällä ostosmatka töistä paluumatkaan, lyhenee
kokonaismatka yleensä aina verrattuna kotoa tehtyyn erilliseen ostosmatkaan. Matkojen
yhdisteleminen edellyttää vain vähän ennakkosuunnittelua, mutta voi lyhentää päivittäistä
ajomatkaa jopa kolmanneksen.

Yksilö hyötyy valintojen suuntaamisesta pienentyneinä liikkumiskustannuksina, mutta hyödyt
ovat valtakunnallisella tasolla vielä suurempia. Liikenteen energiankulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä voitaisiin ilman teknisiä keinoja vähentää jopa 5 - 10 %, jos matkaketjuja
järjestettäisiin uudelleen ja liikkumisrutiinia suunniteltaisiin enemmän. Monia valintoja
säätelevät asuinpaikan ja työpaikan sijainti, auton omistus ja tarjolla olevat
joukkoliikennepalvelut. Päivittäisiin valintoihin liittyy rutiineista huolimatta paljon
mahdollisuuksia, joilla polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa. Monet liikkumiseen liittyvät
valinnat vähentävät energiankulutusta sekä liikkumiseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Matkojen ja
liikkumisen ennakkosuunnittelu lisää yleensä valinnan mahdollisuuksia. Taloudellisella
ajotavalla polttoaineenkulutusta voidaan vähentää jopa 10 – 15 %.
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Avaimia viisaisiin valintoihin
- matkojen ketjuttaminen ja määränpäiden yhdistely
- vähän kuluttavan auton valinta
- taloudellinen ajotapa
- kimppakyydit
- joukkoliikenteen suosiminen
- auton säännöllinen huoltaminen
- auton moottorin esilämmittäminen alle 5 asteen lämpötiloissa
- lyhyiden matkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä
- lähipalvelujen kuten lähikauppojen suosiminen
- auton polttoaineenkulutuksen seuranta
- matka-ajankohdan valinta ruuhka-aikojen ulkopuolelta
- etätyön suosiminen ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen fyysisen liikkumisen

korvaajana
- asuinpaikan valinta palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien läheltä

Autonomistajat käyttävät erittäin vähän joukkoliikennettä päivittäisillä matkoillaan.
Joukkoliikennelippujen halventuminen tai muuttuminen kokonaan ilmaiseksi ei
tutkimustulosten mukaan juurikaan muuttaisi tilannetta. Joukkoliikenneyhteydet olivat
kuitenkin vastaajien mielestä tärkeitä tekijöitä asuinpaikan valinnassa. Positiivinen muutos
vastaajien keskuudessa oli havaittavissa auton käytössä tiedotuksen johdosta. Tutkimuksen
kuluessa havaittiin, että informaation lisäämisellä samoin kuin erilaisilla tiedotteilla ja
kampanjoinneilla voidaan vaikuttaa yksilön  asenteisiin ja tietoisuuteen. Auton käyttötapojen
muutoksia on tiedottamisella helpompi aikaansaada kuin kulkutavan muutoksia, jotka
edellyttävät melko suuria asennemuutoksia. Asenteiden muuttuessa on todennäköistä, että osa
muutoksista heijastuu pidemmällä aikavälillä myös matkustuskäyttäytymiseen.
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