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ESIPUHE

Maankäyttö vaikuttaa liikenteen kysyntään ja yhdyskuntien ekotehokkuuteen. Tähän 
julkaisuun on koottu suunnittelua palvelevia matkatuotoslukuja, jotka kuvaavat 
erilaisten toimintojen liikennetuotoksia eli sitä kuinka paljon matkoja ja sitä kautta 
liikennettä syntyy. 

Matkatuotoslukuja voidaan soveltaa monenlaisissa maankäytön ja liikenteen suun-
nittelun tehtävissä ja erilaisten toimintojen liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa. 
Luvut kertovat liikennetarpeista erityyppisissä suomalaisissa yhdyskunnissa mm. 
henkilöliikennetutkimusaineistojen pohjalta. Suunnittelussa ei kuitenkaan ole kyse 
vanhan toistamisesta tai menneen kehityksen projisoinnista tulevaisuuteen vaan 
valinnoista, jotka osaltaan myös ohjaavat liikkumistottumuksia. Matkatuotoslukuja 
ei siis pidä käyttää normatiivisina mitoituslukuina. Niitä voidaan hyödyntää myös 
liikennepoliittisten tavoitteiden ja alueiden käytön tavoitteiden saavuttamisen arvi-
oinnissa ja toimenpiteiden suuntaamisessa. 

Matkatuotoksia kartoittava hanke on toteutettu osana ympäristöklusterin tutki-
musohjelmaa Ekotehokas yhteiskunta vuosina 2006–2008. Hanketta ovat ympäristö-
ministeriön lisäksi rahoittaneet Tiehallinto ja liikenne- ja viestintäministeriö. Han-
ke on toteutettu tutkimusryhmässä, johon ovat osallistuneet erikoistutkija Hanna 
Kalenoja ja tutkija Kaisuliina Vihanti Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja 
kuljetustekniikan laitokselta, erikoistutkija Nina Karasmaa Teknillisen korkeakoulun 
liikennelaboratoriosta sekä projektipäällikkö Annu Korhonen ja projektipäällikkö 
Ville Voltti Linea Konsultit Oy:stä. Lisäksi hankkeen tietolähteiden kartoitukseen 
ovat osallistuneet tutkimusapulainen Piritta Laitakari ja tutkimusapulainen Kaisu 
Laitinen TTY:n liikenne- ja kuljetustekniikan laitokselta ja tutkimusapulainen Nina 
Frösén TKK:n liikennelaboratoriosta. 

Matkatuotoshanketta on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toimi-
nut yli-insinööri Leena Silfverberg ympäristöministeriöstä ja jäseninä ylitarkastaja 
Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos Risto Saari ja tutkija Outi Väkevä liikenne- ja 
viestintäministeriöstä, ylitarkastaja Matti Laitio ympäristöministeriöstä, maankäy-
tön asiantuntija Minna Weurlander Tiehallinnosta, maankäytön asiantuntija Minna 
Huttunen Hämeen tiepiiristä, liikenneinsinööri Silja Siltala Suomen kuntaliitosta, 
kaavoituspäällikkö Leo Kosonen Kuopion kaupungilta ja liikenneinsinööri Mika 
Kulmala Tampereen kaupungilta. 

Matkatuotoksia ja niiden tietolähteitä on käsitelty laajemmin tämän julkaisun 
taustalle laaditussa julkaisussa Matkatuotokset maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.  
Matkatuotoksia koskevat tiedot ja molemmat julkaisut on koottu tämän julkaisun 
lisäksi internet-sivustolle osoitteeseen http://www.tut.fi/liku/matkatuotokset. 
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Käsitteitä

ABC‑malli	
Alankomaissa 1990-luvulla ensimmäisen kerran 
esitelty maankäyttöpolitiikan toimintamalli, jonka 
mukaan yritykset ja julkiset toimipaikat tulee si-
joittaa kohteen liikennetarpeen kysynnän mukaan 
joukkoliikenteen palvelutason mukaisiin alueluok-
kiin A, B tai C.
 
Asemanseutu	
Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien raideliikenteen 
asemien ympärillä olevat 1,0 km:n tai 2,� km:n 
vyöhykkeet.

Asiakaspaikka	
Yksikkö, jolla kuvataan paljon asiakaskäyntejä 
synnyttävän kohteen kokoa matkatuotosten nä-
kökulmasta. Esimerkiksi istumapaikkojen määrä 
ravintolassa, elokuvateatterissa tai jäähallissa.

GIS‑järjestelmä	(Geographical	Information		
System)	
Paikkatietojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista 
yhdistää, tallentaa, muokata, analysoida ja esittää 
kohteen sijaintiin sidottuja ominaisuustietoja. Paik-
katietojärjestelmä koostuu laitteistoista, ohjelmis-
toista ja paikkatietoaineistoista.

Harvaan	asuttu	maaseutuasutus	
Kaupunkiseutujen, maaseutukylien ja taajamien 
ulkopuoliset alueet. 

Haja‑asutusalue
Taajaman ulkopuolinen alue. 

Huipputunti	
Vuorokauden tunti, jolloin liikenne on vilkkain-
ta. Voi olla tietyn kohteen oma huipputunti tai ns. 
yleinen huipputunti, joka on aamun tai illan ruuh-
kaisin tunti liikenteessä yleisesti. 

Huoneistoala	
Yhtä huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen 
mukaan laskettu pinta-ala. Jos huoneistossa on 
päällekkäisiä kerroksia, lasketaan huoneistoala eri 
kerrosten summana. Jos katto on vino, lasketaan 
pinta-alaan mukaan vain se osa, jossa huonekor-
keus ylittää 160 cm.

Hypermarket
Hypermarket on vähittäiskaupan suurmyymälä, 
jonka myyntipinta-ala on vähintään 2 �00 m2 ja yli 
puolet pinta-alasta on varattu muille tuotteille kuin 
elintarvikkeille. Hypermarketit toimivat yleensä 
yhdessä tasossa.

Jalankulkuvyöhyke	
Rajautuu 1–2 km:n säteelle kaupungin kaupalli-
sesta ydinkeskustasta. Jalankulkuvyöhykkeen si-

sällä etäisyydet ovat tyypillisesti lyhyitä ja suuri 
osa matkoista tehdään kävellen. Myös joukkolii-
kenteen osuus vyöhykkeellä on varsinkin suurilla 
kaupunkiseuduilla korkea.

Jalankulun	reunavyöhyke 
Jalankulkuvyöhykettä reunustava vyöhyke, joka 
ulottuu noin 3 km:n säteelle ydinkeskustasta. Ulot-
tuu vanhoille esikaupunkialueille, hyvät jalankul-
ku- ja pyöräily-yhteydet jalankulkuvyöhykkeelle. 
Polkupyörän merkitys kulkutapana on muita vyö-
hykkeitä tärkeämpi.

Joukkoliikennevyöhyke	
Yli 2 km:n etäisyydellä kaupunkikeskustoista si-
jaitsevat vyöhykkeet, joilla on hyvä tai erinomai-
nen joukkoliikenteen palvelutaso. 

Kauppakeskus
Kauppakeskukset muodostuvat useista vähittäis-
kaupan eri toimialojen myymälöistä ja niissä toimii 
usein myös muita palvelualojen yrityksiä. Kauppa-
keskusten myymälätilat avautuvat yhteisiin sisä-
tiloihin ja niiden kerrosala on vähintään � 000 m2. 
Minkään yksittäisen myymälän pinta-ala ei ylitä 
puolta kauppakeskuksen kokonaispinta-alasta.

Kerrosala	
Rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala 
kerrosneliömetreinä (k-m2). Kerrosala lasketaan 
yleensä koko kerroksen alana aina ulkoseinien ul-
kopintaan asti.
 
Kesäarki	
Sisältää touko-, kesä-, heinä- ja elokuun arkipäi-
vät.

Kesälauantai	
Sisältää touko-, kesä-, heinä- ja elokuun lauantait.

Kesäsunnuntai	
Sisältää touko-, kesä-, heinä- ja elokuun sunnun-
tait.

Kuntaryhmä	
Suomen kunnat on jaettu työssä seuraavaan kuuteen 
seutukuntajakoon perustuvaan kuntaryhmään: a) 
Helsingin seutu vaikutusalueineen, b) Tampereen 
ja Turun kaupunkiseudut, c) Oulun, Jyväskylän, 
Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut, e) �� 000– 
80 000 asukkaan kaupunkiseudut, f) 20 000–�� 000 
asukkaan kaupunkiseudut, g) alle 20 000 asukkaan 
kaupunkiseudut ja muut seutukunnat.  

Kyläasutus	
Sisältää seuraavat alueet: maaseutukylä, kylämäi-
nen lieveasutus, taajamien lievekylä, ulomman 
lievealueen kylä.
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Kävijä	
Tekee kohteeseen kaksi matkaa, joista toinen on 
saapuva ja toinen lähtevä matka.

Käynti	
Muodostuu kohteeseen tulosta ja lähdöstä. Käynti 
muodostaa kaksi matkaa. Käynnit sisältävät kai-
killa kulkutavoilla tehdyt matkat.

Matka	
Siirtyminen paikasta toiseen millä tahansa kulku-
tavalla. Myös lyhyet siirtymiset ovat matkoja, mut-
ta niiden tulee kuitenkin ulottua oman pihapiirin 
tai tilan ulkopuolelle. Meno ja paluu ovat erillisiä 
matkoja.

Matkatuotos	
Kohteeseen suuntautuvien matkojen määrä. Taval-
lisesti matkatuotos ilmoitetaan esimerkiksi kävijöi-
den määränä suhteessa kerrosalaan, työntekijöiden 
määrän tai asiakaspaikkojen lukumäärään. Tässä 
julkaisussa matkatuotokset on pääosin esitetty kä-
vijöiden määränä, joista kukin tekee kohteeseen 
sekä tulo- että menomatkan. Asuntojen osalta tuo-
tokset on kuitenkin ilmoitettu matkojen määränä 
asukasta ja kerrosalaa kohti.

Neliporrasmalli
Liikenteen nelivaiheinen ennusteprosessi, jossa las-
ketaan matkatuotokset, matkojen suuntautuminen, 
kulkutavan valinta ja reitin valinta. Neliporrasmal-
leja käytetään yleisesti strategisissa seudullisissa 
liikennemalleissa. 

Paljon	tilaa	vaativan	erikoistavaran	kauppa
Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan piiriin 
kuuluvat moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien 
kauppa, huonekalukauppa, sisustustarvikekaup-
pa, rauta- ja rakennustarvikekauppa, maatalous- ja 
puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakaup-
pa. 

Supermarket
Suurten supermarkettien myyntipinta-ala on yli 
1 000 m2 ja myyntipinta-alasta yli puolet on elintar-
vikkeita. Suuret supermarketit ovat vähittäiskau-
pan suurmyymälöitä, jos niiden kerrosala on yli 
2 000 m2. Pienten supermarkettien myyntipinta-ala 
on �00–1 000 m2.

Taajama	
Vähintään 200 asukkaan rakennusryhmä, jossa 
rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 
metriä suurempi.

Taajamien	lievealue
Alueellisesti yhtenäinen ympäröivälle haja-asutus-
alueelle suuntautuva etäisyysvyöhyke taajaman 
ulkoreunasta. Lievealue ulottuu � km:n etäisyy-
delle keskustaajaman ja 3 km:n etäisyydelle lähi-
taajaman ulkoreunasta.

Talviarki	
Sisältää muiden kuukausien kuin touko-, kesä-, 
heinä- ja elokuun arkipäivät.

Talvilauantai	
Sisältää muiden kuukausien kuin touko-, kesä-, 
heinä- ja elokuun lauantait.

Talvisunnuntai	
Sisältää muiden kuukausien kuin touko-, kesä-, 
heinä- ja elokuun sunnuntait.

Tavaratalo
Tavaratalo on suurmyymälä, joka eroaa hypermar-
ketista lähinnä toimitilojen sijainnin ja tyypin suh-
teen. Tavaratalon myyntipinta-ala on yli 2 �00 m2 

ja tilat sijaitsevat yleensä kaupunkikeskustoissa tai 
aluekeskuksissa. Tavaratalot toimivat tyypillisesti 
monikerroksisissa tiloissa.   

Toiminto	
Maankäyttöä kuvaava toiminta määrätyllä alueel-
la, päätoimintoja ovat asuminen, työssäkäynti ja 
erilaiset palvelut.

Vaihteluväli	
Kuvaa matkatuotoslukujen esittämisessä arvojen 
tyypillistä vaihteluväliä. Vaihteluväli ei siten ilmoi-
ta maksimi- ja minimiarvoja. 

Valtakunnallinen	henkilöliikennetutkimus	
(HLT)	
Kuuden vuoden välein toteutettava liikennetut-
kimus, joka antaa yleiskuvan suomalaisten liik-
kumisesta ja liikkumisen taustoista sekä matko-
jen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista 
vaihteluista.

Vähittäiskaupan	suuryksikkö	
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vähittäis-
kaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 000 kerros-
neliömetrin suuruista myymälää, mutta ei paljon 
tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa (esimerkiksi 
autokauppa tai huonekalumyymälä).

Yhdyskuntarakenteen	seurantajärjestelmä	
(YKR)	
Ympäristöhallinnon kehittämä paikkatietopoh-
jainen seurantajärjestelmä valtakunnallisesti ja 
ajallisesti vertailukelpoisten analyysien toteutta-
miseen.

YKR‑taajama
YKR-järjestelmän taajamamäärittelyn mukaisesti 
vähintään 200 asukkaan alue, jossa rakennusten 
lukumäärä ja kerrosala muodostavat ympäröivää 
haja-asutusta tiheämmän ryhmittymän.



9Suomen ympäristö  27 | 2008

1 Johdanto

arvioida alueelle suuntautuvien ja sieltä lähte-
vien matkojen määrää. Matkatuotokset voidaan 
kohdentaa toisaalta matkan tekijään ja toisaalta 
yhdyskunnan eri toimintoihin. Liikennemalleissa 
hyödynnetään useimmiten asukkaiden matka-
tuotoslukuja, jotka kertovat päivittäisestä liiken-
netarpeesta esimerkiksi eri kulkutavoilla tehtyjen 
päivittäisten matkojen määränä (kuva 1.1). Yksilön 
liikennetarpeen näkökulmasta tärkeimpiä määrän-
pääryhmiä ovat päivittäin toistuvat kohteet, kuten 
esimerkiksi koti ja työpaikka. Maankäytön ja lii-
kenteen suunnittelun näkökulmasta tärkeitä ovat 
toisaalta paljon liikennettä tuottavat kohteet, kuten 
esimerkiksi kaupan suuryksiköt, urheiluhallit ja 
lentokentät. 

Maankäytön suunnittelussa käytettävät matka-
tuotosluvut on useimmiten ilmaistu alueelle suun-
tautuvien matkojen määränä asuntoa, asukasta, 
kerrosneliömetriä tai työpaikkaa kohti. Esimerkiksi 
erilaisissa vapaa-ajantoimipaikoissa ja sairaaloissa 
tuotokset voidaan ilmaista myös tuotoksina asia-
kaspaikkaa kohti.

Tuotokset voidaan ilmaista myös käyntien koko-
naismääränä. Toimintokohtaiset matkatuotosluvut 
voidaan esittää kulkutavoittain, jolloin on mahdol-
lista arvioida erilaisten toimintojen liikenteellisiä 
vaikutuksia. 

1.1	 	
Työn	taustaa

Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta on ko-
rostettu vuonna 2000 voimaan astuneessa maan-
käyttö- ja rakennuslaissa sekä useissa liikennepo-
liittisissa linjauksissa. Yhdyskunnan päätoimintoja 
ovat asuminen, työssäkäynti ja erilaiset palvelut, 
joiden välisestä liikennetarpeesta syntyy suurin 
osa henkilöliikenteen kysynnästä. Liikennejärjes-
telmän suunnittelu on osa laajempaa yhdyskunta-
suunnittelua, jossa maankäytön suunnittelulla on 
suuri merkitys. (Ympäristöministeriö 200�)   

Erilaisten toimintojen liikenteellisten vaikutus-
ten arviointi liittyy maankäytön suunnitteluun eri-
tyisesti yleiskaava- ja osayleiskaavatasolla. Toimin-
tojen sijoittuminen vaikuttaa huomattavasti liiken-
teen kysyntään ja yhdyskuntien ekotehokkuuteen. 
Liikenne on eräs merkittävimmistä yhdyskuntien 
energiankulutukseen ja ilmastonmuutokseen vai-
kuttavista tekijöistä. Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukaan liikennetarpeen vähen-
tämiseen on pyrittävä jo maakuntakaavatasolta 
lähtien. 

Liikennetarvetta arvioitaessa voidaan soveltaa 
matkatuotoslukuja, joiden avulla on mahdollista 

Kuva 1.1. Eri toimintojen matkatuotoksia yksilön näkökulmasta.

perheen-
jäsenen
työpaikka

lääkärin
vastaanotto

kirjasto

kampaaja
tai parturi

pankit ja
virastot

tavaratalo tai
ostoskeskus

työasiointi-
kohteet

vapaa-ajan
aktiviteetit

päivittäis-
tavarakauppa

ystävien ja
sukulaisten
luona käynti

koti

työpaikka

päivittäin tai
lähes päivittäin

muutamia kertoja
viikossa

viikoittain useita kertoja
kuukaudessa

kuukausittain useita kertoja
vuodessa

vuosittain muutaman
vuoden välein

käyntiuseus

erikois-
kauppa

lentokenttä

autokorjaamo tai
varaosaliike

rautatie-
asema
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1.2	 	
Tavoitteet	

Matkatuotoshankkeen tavoitteena on ollut tuot-
taa tietoa erilaisten toimintojen liikennetarpeista 
maankäytön ja liikenteen suunnittelua varten. Jul-
kaisuun on koottu tietoja eri toimintojen matkatuo-
tosluvuista sekä niiden soveltamisesta maankäytön 
liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa. 

Matkatuotoslukujen ja toimintoluokituksen 
laadinnassa on otettu huomioon tärkeimpien tuo-
toksiin vaikuttavien liikenne- ja maankäyttösuun-
nittelun toimenpiteiden vaikutus matkatuotoksiin. 
Esimerkiksi joukkoliikenteen hyvän palvelutason 
alueilla joukkoliikennetuotokset ovat muita alueita 
suuremmat. Matkatuotosluvut on esitetty siten, et-
tä eri toimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia on 
mahdollista arvioida karkealla tasolla. Tavoitteena 
on ollut tuottaa suunnittelun taustalle tietoa siitä, 
miten matkatuotoksiin voidaan vaikuttaa. Mat-
katuotosluvut toimivat suunnittelun apuna myös 
liikenteen kysynnän hallinnassa.

1.3	
Matkatuotostietojen	
käyttötarpeita

Matkatuotostietojen tarvetta selvitettiin maan-
käytön ja liikenteen suunnittelu- ja asiantuntija-
tehtävissä toimiville asiantuntijoille suunnatulla 
Internet-kyselyllä ja täsmennetyillä henkilöhaas-
tatteluilla. 

Kyselytutkimuksen tulosten mukaan matkatuo-
tostietoja on eniten käytetty asumisen, päivittäista-
varakaupan ja työpaikka-alueiden suunnittelussa. 
Matkatuotoslukuja on yleisimmin käytetty väylien 
ja liittymien mitoitukseen, liikennehankkeiden esi- 
ja tarveselvityksiin ja liikenne-ennusteiden laadin-
taan. 

Kyselyyn vastanneet arvioivat, että lukuja olisi 
mahdollista hyödyntää erityisesti yleiskaavoituk-
sessa ja joukkoliikenteen suunnittelussa. Liikenne-
suunnittelutehtävissä toimivat arvioivat luvuille 
sovellusmahdollisuuksia erityisesti liikenne-en-
nusteiden laadinnassa ja joukkoliikenteen suun-
nittelussa. Maankäytön suunnittelutehtävissä 
toimivien arvioissa tärkeinä sovelluskohteina ko-
rostuivat yleis- ja asemakaavoitus, mutta toisaalta 
myös liikenteen ympäristövaikutusten arviointi ja 
joukkoliikenteen suunnittelu. Vastaajat korostivat 
erityisesti päivittäistavarakaupan ja työpaikka-alu-
eiden matkatuotosten tarvetta. 

Kyselytutkimuksen toteutusta ja tuloksia on 
kuvattu tarkemmin julkaisussa Matkatuotokset 
maankäytön ja liikenteen suunnittelussa (Vihanti 
et al. 2008).

1.4	
Toimintojen	luokittelu

Matkatuotosten toimintoluokitus on laadittu asi-
antuntijakyselyn ja aikaisempien tutkimusten 
perusteella. Toiminnot jaettiin kolmeen tärkeys-
ryhmään tietotarvekyselyn tulosten perusteella 
(taulukko 1.1).  

Vastaajien tärkeiksi arvioimille toiminnoille on 
pyritty esittämään alueellisia tuotoslukuja kulkuta-
pakohtaisina. Näille toiminnoille on esitetty melko 
runsaasti myös tuotosten aikavaihtelua koskevia 
tietoja. Muiden toimintojen tuotoksista on koottu 
alueellisia perustietoja ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös kulkutapajakaumaa koskevia tietoja.

Matkatuotokset on esitetty sekä henkilö- että 
tavaraliikenteelle niiden toimintojen osalta, jotka 
tuottavat merkittävästi molempia. Tavaraliiken-
teen tuotosten kannalta tärkeimpiä toimintoja 
kyselytutkimuksen mukaan ovat teollisuustoimi-
paikat, kaupan suuryksiköt, liikenneterminaalit ja 
jätteenkäsittelylaitokset.   

Matkatuotosluvut on esitetty arkivuorokauden 
matkatuotoksina. Lisäksi on koottu tietoa matka-
tuotosten aikavaihteluista. Aikavaihtelua koskevia 
tietoja ovat esimerkiksi huipputuntien osuus koko-
naistuotoksista, viikonpäivävaihtelut ja vuodenai-
kavaihtelut. Matkatuotosten ajallisten vaihtelujen 
tunteminen on maankäytön ja liikenteen suunnit-
telussa tärkeää, sillä eri toimintojen ruuhkahuiput 
ajoittuvat usein eri ajankohtiin.

Liikenneympäristön ja maankäytön erityispiir-
teitä on kuvattu alueluokituksella, jolloin lukujen 
soveltaminen helpottuu. Samalla on mahdollista 
arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia tuotoksiin. 
Alueluokituksessa kuvattavia erityispiirteitä ovat 
joukkoliikenteen palvelutaso ja alueen sijainti taa-
jamarakenteessa. Alueluokitusta on kuvattu yksi-
tyiskohtaisemmin kappaleessa 3.
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Taulukko 1.1. Erilaisten toimintojen ryhmittely sen mukaan, kuinka tärkeiksi niiden matkatuotosluvut arvioitiin  
kyselytutkimuksessa.

toiminto matkatuotosten tunteminen 
tärkeää
(yli 20 % vastaajista piti  
erittäin tärkeänä

matkatuotosten tunteminen 
melko tärkeää
(10–20 % vastaajista piti  
erittäin tärkeänä

matkatuotosten tunteminen 
ei kovin tärkeää
(alle 10 % vastaajista piti 
erittäin tärkeänä

asunnot - vakituiset asunnot - - vapaa-ajanasunnot

kaupat - päivittäistavarakaupan suur-
myymälä >2 500 k-m2

- paljon tilaa vaativa erikois-
kauppa

- supermarket >399 k-m2

- muu erikoiskauppa
- valintamyymälä (lähikauppa, 

100–399 k-m2

- tukkukauppa
- pienmyymälä <100 k-m2

-

liikenneterminaalit - lastinkäsittelyterminaalit  
ja varastot

- - pienvenesatama

työpaikat - teollisuustoimipaikat ja  
toimistot

- -

palvelut - peruskoulu
- sairaala
- lukio, ammattikoulu
- päiväkoti
- yliopisto, korkeakoulu
- huoltoasema

- terveyskeskus
- lääkäriasema
- jätteenlajittelukeskus
- muu opisto (esimerkiksi 

työväenopisto, ammatti-
opisto)

- kirjasto
- vanhainkoti

- postitoimisto
- virasto
- pankki, vakuutusyhtiöt
- huolto- ja korjaamotoi-

minta
- kirkko, seurakuntakeskus
- kampaamo, parturi, fysio-

terapeutti, hieroja, kosme-
tologi jne.

vapaa-ajan toiminnot - urheilukeskus - messukeskus
- jäähalli
- uimahalli
- kulttuuri- ja konferenssi-

keskus
- hotelli

- ulkoilualue
- teatteri
- golf-kenttä
- leirintäalue
- ravontola
- elokuvateatteri
- kuntosali
- museo

1.5	
Matkatuotosten		
tietolähteet

Soveltuvia matkatuotostietojen tietolähteitä on 
kartoitettu kirjallisuustutkimuksen, aiempien 
selvitysten ja asiantuntijahaastattelujen avulla. 
Osa lukuarvoista perustuu asiantuntija-arvioihin. 
Matkatuotosten yksityiskohtaiset tietolähteet ja 
tarkempia lukuarvoja on esitelty raportissa Matka-
tuotokset maankäytön ja liikenteen suunnittelussa 
(Vihanti et al. 2008).

Matkatuotosten pääasiallisia tietolähteitä ovat 
valtakunnalliset ja alueelliset henkilöliikennetutki-
mukset sekä erilaiset muut alueelliset liikennetut-
kimukset ja liikennelaskennat. Matkatuotoslukuja 
on poimittu mm. aiemmista esitutkimuksista ja 
erillisselvityksistä (Silfverberg et al. 1999 ja 2002, 
Kaurala ja Kurikka 2006). Monilla kaupungeilla on 
lisäksi käytössään empiirisiä lukuarvoja, jotka pe-
rustuvat paikallisiin tutkimuksiin (esimerkiksi Ou-
lun kaupungin ja Espoon kaupungin aineistot). 

Myös Tanskassa (Miljöstyrelse 1999), Norjassa 
(Statens Vegvesen 2003 ja 200�) ja Alankomaissa 

(Iding et al. 2002) on koottu matkatuotostietoja, 
joita on soveltuvin osin käytetty tässä julkaisussa.

Matkatuotoksia koskevia tietoja on lisäksi koot-
tu haastattelemalla eri toimintojen edustajia, joita 
ovat esimerkiksi päivittäistavarakaupan ja erikois-
kaupan toimijat, työpaikkakeskittymien toimijat ja 
sairaala-alueiden tilakeskukset. Päivittäistavara-
kaupan tuotokset perustuvat kaupan toimijoiden 
kassatapahtumatilastoihin. 

Mikäli matkatuotoslukuja ei kaikkien tarvit-
tavien toimintojen osalta ollut saatavilla, niiden 
osalta on ilmoitettu arvioitu matkatuotos tai sen 
vaihteluväli. 
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2  Liikenne-ennusteet

2.1	
Matkat	ja	liikkumistarve

Tämän luvun tavoitteena on kuvata liikenteen 
ennustamiseen ja mallintamiseen liittyviä yleisiä 
periaatteita ja laajentaa näkökulmaa matkatuotos-
ten käyttöön. Monet liikenteen ennustemenetelmät 
ovat melko yksinkertaisia, eikä niiden käyttö aina 
edellytä erityistä liikennemallien asiantuntemusta. 
Usein riittää kun suunnittelija tuntee kulloisenkin 
ennusteen ja käytetyn menetelmän peruslähtökoh-
dat, joiden perusteella voidaan arvioida ennusteen 
luotettavuutta ja soveltuvuutta kyseessä olevaan 
suunnittelutilanteeseen. 

Matka määritellään yleensä yksisuuntaiseksi 
siirtymiseksi paikasta toiseen. Näin ollen esimer-
kiksi meno päiväkodin kautta töihin on kaksi eri 
matkaa ja paluumatka töistä kotiin edelleen kol-
mas erillinen matka. Yleensä matkat muodostavat 
edellisen kaltaisia ketjuja, joiden osat vaikuttavat 
toisiinsa. Matkaketjuja käsitteleviä liikennemalleja 
ei ole Suomessa käytetty, koska ne ovat olleet käy-
tännössä liian työläitä laatia ja käyttää.

Tarve liikkua on luonteeltaan niin sanottua joh-
dettua kysyntää, jossa liikenne on seurausta tar-
peista, joiden tyydyttämiseksi on siirryttävä pai-

kasta toiseen. Liikkuminen ei useinkaan itsessään 
hyödytä ihmistä, vaan se on keino päästä jonnekin, 
missä hyötyä tuottava toiminta tapahtuu.

Matkat jaetaan liikennemalleissa tyypilli-
sesti kotiperäisiin matkoihin ja sellaisiin mat-
koihin, joiden lähtö- tai määräpaikkana ei ole 
koti. Eniten matkoja tehdään kodin ja vapaa-
ajankohteiden sekä kodin ja ostos- ja asiointi-
paikkojen välillä (kuva 2.1). (HLT 200�–200�)  

Kuva 2.1. Suomalaisten tekemien matkojen jakautuminen eri 
ryhmiin. (HLT 2004–2005)

Useimmiten liikenteen kysyntä, tarve tehdä matko-
ja, voidaan johtaa maankäytön ja toimintojen sijoit-
tumisesta. Asuinpaikat sijaitsevat yleensä erillään 
työpaikoista, ostos- ja asiointipaikoista sekä eri-
laisista vapaa-ajan kohteista, mikä synnyttää mat-
kustustarpeen. Liikenteen kysyntämallit kuvaavat 
ja ennustavat sitä, kuinka paljon matkoja syntyy ja 
mistä mihin ne suuntautuvat.

Liikenteen tarjonta muodostuu infrastruktuuris-
ta, ajoneuvoista sekä erilaisista palveluista, yleises-
ti keinoista päästä paikasta toiseen. Liikenteen tar-
jontamallit kuvaavat sitä, miten eri kulkutavoilla 

Matkan	määritelmä	valtakunnallisessa	
henkilöliikennetutkimuksessa

Matka on siirtymistä paikasta toiseen, esimerkik-
si kotoa kauppaan tai työpaikalle. Meno ja paluu 
ovat erillisiä matkoja. Matkoiksi luetaan kaikki 
matkat, myös lyhyet, jos ne ulottuvat pihapiirin ul-
kopuolelle. Pihapiiri voi tarkoittaa vastaajan oman 
kodin pihapiiriä tai muuta sen hetkistä oleskelu-
paikkaa. Matkoiksi ei lasketa liikkumista omassa 
pihapiirissä tai tilalla eikä ammattiautoilijoiden ja 
muiden liikennevälineissä työskentelevien työs-
sään tekemiä matkoja. (HLT 2004–2005)

työpaikka
tai

työasiointi-
paikka

ostos- tai
asiointi-
kohde

vapaa-ajan
kohde

17
%

7 %

25 %

26 %

2 %

4 %

1 
%

0,1 %

1 
%

koti

koulu tai
opiskelu-

paikka

7 %

3 %

5 %

2 %

0,1 %
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pääsee paikasta toiseen. Tarjontamalli on yleensä 
tie- ja katuverkon tai koko liikennejärjestelmän ku-
vaus. Tarjontaa mitataan usein palvelutasolla, jota 
kuvaa parhaiten matka-aika.

2.2	
Yleisennusteet

Liikenteen tai siihen liittyvän ilmiön kehitystä voi-
daan kuvata yleisennusteella silloin, kun halutaan 
tarkastella liikenteen kehitystä kohdentamatta sitä 
alueille tai liikenneverkolle. Tärkeimpiä yleisen-
nusteita ovat esimerkiksi autokantaennuste ja val-
takunnalliset liikenne-ennusteet (Karasmaa 200�). 
Tiehallinto on Suomessa ylläpitänyt liikenteen 
yleisennustetta, jossa on kuvattu valtakunnalliset 
ja alueelliset liikenteen kasvukertoimet. (Kokkari-
nen 2007)

Yleisennusteet perustuvat usein talousteoriaan 
ja aikasarjatietoon esimerkiksi siten, että autotihe-
yden kasvun oletetaan hidastuvan sen lähestyessä 
ns. kyllästymistiheyttä. Hieman monimutkaisempi 
tapa on Suomessakin käytetty tuloluokka-analogia, 
jonka mukaan alempien tuloluokkien autoistumi-
sen oletetaan noudattavan ylempien tuloluokkien 
aikaisempaa autoistumista.

Eräänlaisiksi yleisennusteiksi voidaan luokitella 
myös paikalliset lyhyen aikavälin ennusteet, joissa 
ennuste perustuu esimerkiksi havaittuun nykyti-
lanteeseen ja kasvukertoimeen. Esimerkiksi liit-
tymän toimivuutta voidaan arvioida syöttämällä 
simulointi-ohjelmistoon valitulla kasvukertoimella 
kerrottu nykytilan liikennemäärä. Tällainen lähes-
tymistapa soveltuu kuitenkin vain karkeisiin tar-
kasteluihin. Kasvukerrointa käytettäessä sen suu-
ruus on syytä harkita huolella ja pohtia eri tekijöi-
den vaikutusta tulevaisuuden liikennetarpeisiin.

Karkean tason tai lyhyen aikavälin tarkasteluihin 
yleisennusteet ovat käyttökelpoisia sellaisenaan, 
yksityiskohtaisemmissa tarkasteluissa yleisennus-
teet taas toimivat usein tarkempien ennusteiden 
lähtötietona.

Liikennevirtaennusteessa ennustetaan matko-
jen määrää ja sitä, mistä ja minne nämä matkat 
suuntautuvat. Liikennevirtaennuste käsittelee 
nimenomaan liikenteen kysyntää, tarvetta tehdä 
matkoja. Liikennevirtaennusteen tulokset voi-
daan sijoitella liikenneverkolle ja tuottaa alueiden 
välisiä tai liikenneverkon osia koskevia liikenne-
määräennusteita (Karasmaa 200�). Yleisennusteen 
tai liikennemäärien perusteella ei voida selvittää 
liikennevirtoja. Esimerkiksi liikennelaskennoilla 
ei voida selvittää, mistä matkat ovat alkaneet tai 
mihin ne päättyvät.

2.3	
Liikenteen	kysyntämallit

Liikennemalli on yksinkertaistettu kuvaus todel-
lisista matkustusvalinnoista. Liikennemallilla py-
ritään kuvaamaan nykytilanteen liikkumistottu-
muksia ja siirtämään mallinnettu kysyntä tulevien 
vuosien liikennetarjontaan. Mallit eivät yleensä ota 
huomioon esimerkiksi asenteiden, arvostusten ja 
ajankäyttötottumusten muutoksia, vaan olettavat 
valintojen tapahtuvan tulevaisuudessa samoin pe-
rustein kuin nykyisin – esimerkiksi matka-ajan tai 
kustannusten perusteella. 

Mallit voivat olla matemaattisesti yksinkertaisia, 
kuten esimerkiksi aikasarjamallit, joissa liikenteen 
kehitykseen vaikuttaa vain edellisten ajanjaksojen 
kehitys. Mallit voivat olla rakenteeltaan myös hy-
vin monimutkaisia useista osamalleista koostuvia 
mallijärjestelmiä. 

Liikenne-ennusteet ja mallit perustuvat yhden, 
useamman tai kaikkien seuraavien neljän vaiheen 
ennustamiseen:

1.  matkatuotos – kuinka paljon matkoja syn-
tyy

2.  matkojen suuntautuminen – mistä minne 
matkat kulkevat

3.  kulkutavan valinta – millä kulkutavalla 
matkat tehdään ja

�.  reitinvalinta – mitä reittiä pitkin matka 
kullakin kulkutavalla tehdään.

Strategiset mallit ovat usein rakenteeltaan neli-
porrasmalleja, jotka sisältävät kaikki nämä neljä 
vaihetta (kuva 2.2). 

Kuva 2.2. Neliporrasmallin rakenne. 

reitin valinta
verkkojen kuormitus

kulkutavan valinta
matkojen määrä kulkutavoittain

matkojen suuntautuminen
matkojen määrä eri osa-alueiden välillä

matkatuotokset
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Neliporrasmalli	vs.	neliporrasperiaate	

Liikenteen mallinnuksen ja ennusteiden yhteydes-
sä neliporrasmalli on vakiintunut käsite, joka viit-
taa strategisiin liikennemalleihin ja niiden neljään 
vaiheeseen: matkatuotokseen, suuntautumiseen, 
kulkutavan valintaan ja reitinvalintaan.

Neliporrasmallia ei pidä sekoittaa liikennepolitii-
kassa sovellettavaan ns. neliporrasperiaatteeseen. 
Neliporrasperiaatteen ensimmäisellä portaalla 
vaikutetaan maankäyttöön, liikennetarpeeseen 
ja kulkutavan valintaan. Toisella portaalla tehos-
tetaan olemassa olevan liikenneverkon käyttöä. 
Kolmannella portaalla tehdään pieniä paranta-
mistoimia ja vasta viimeisellä neljännellä portaalla 
harkitaan uusinvestointeja.

Yksinkertaisimmillaan liikenne-ennusteen voi laa-
tia pelkästään tuotosten perusteella: jos yksi asukas 
tekee keskimäärin 2 automatkaa vuorokaudessa, 
asuinalueella asuu �00 henkilöä ja autossa on kes-
kimäärin 1,6 henkilöä, kokoojakadun liikennemää-
rä on (2∙�00)/1,6 = 62� ajoneuvoa vuorokaudessa.

Uuden tieyhteyden liikennemäärän arvioimisek-
si voi puolestaan riittää ainoastaan reitinvalinnassa 
tapahtuvien muutosten tarkastelu. Ns. autoliiken-
teen malleissa ei tutkita kulkutavan valintaa ja mal-
li käsittelee siten vain kolmea neljästä liikenteeseen 
vaikuttavasta tekijästä. Tällaisia malleja laaditaan 
tyypillisesti esimerkiksi tie- ja katuverkkosuun-
nitelmien yhteydessä. Yksinkertaiset mallit ovat 
huomattavasti yleisempiä kuin suurilla kaupunki-
seuduilla käytetyt strategiset liikennemallit.

Strategisissa malleissa käytettyjen muuttujien 
kertoimet estimoidaan havaintoaineiston perus-
teella. Havaintoaineisto sisältää tietoja todellisista 
tehdyistä matkoista. Matkatietoja analysoidaan 
matemaattisilla menetelmillä ja mallien kertoimet 
sovitetaan sellaisiksi, että malleilla laskien pysty-
tään tuottamaan mahdollisimman hyvin tutkimus-
ajankohdan todellista tilannetta vastaava liiken-
ne.

Eri tavoin laaditut ennusteet voivat tuottaa ul-
koisesti samannäköisiä tuloksia, joista tyypillisin 
esimerkki on liikennemääräkartta. Liikenne-en-
nusteen soveltuvuutta arvioitaessa onkin tärkeä 
ymmärtää, mitkä neljästä vaiheesta on ennustettu 
tai arvioitu ja millä menetelmillä.

Miksi	kulkutavan	valinta	on	
liikennemalleissa	tärkeä	ominaisuus?

Jos ennuste on tuotettu menetelmällä, jossa ei 
ole mukana kulkutavan valinnan mallintamista, 
ennusteen avulla ei ole mahdollista arvioida jouk-
koliikenteen vuorotiheyden parantamisen vaiku-
tusta matkustajamääriin. Jos vuorotiheys paran-
tuu vaikkapa kaksinkertaiseksi, se houkuttelee 
matkustajia myös jalan, pyörällä ja henkilöautolla 
kulkevien joukosta.

Ilman kulkutavan valintamallia laadittu ennuste 
ei sovellu esimerkiksi uuden oikaisevan pyörä-
tien tarpeen arviointiin. Uusi pyörätie lyhentäisi 
merkittävästi pyörämatkaa ja toisi uusia pyöräili-
jöitä jalankulkijoiden ja henkilöautolla kulkevien 
joukosta. Lisäksi uusi pyörätie saattaisi muuttaa 
matkojen suuntautumista, sillä se saattaa tarjota 
hyvän yhteyden esimerkiksi päivittäistavarakaup-
paan, kun aiemmin asioitiin muualla.  

Ilman kulkutavan valintaa rakennetulla ennusteel-
la ei myöskään voi yksiselitteisesti arvioida esi-
merkiksi ruuhkautuneen katuyhteyden lisäkaisto-
jen rakentamisen vaikutusta liikenteen määrään. 
Lisäkaistojen rakentaminen siirtäisi liikennettä 
katuyhteydelle muilta vaihtoehtoisilta reiteiltä, 
mutta lisäksi se houkuttelee uusia henkilöauto-
matkoja, jotka aiemmin tehtiin joukkoliikenteellä, 
jalan tai pyörällä liikenneverkon ruuhkautumisen 
takia.

Millaisia	muuttujia	malleissa	käytetään?

Kulkutavan valintamalleissa tärkeimpiä muut-
tujia ovat matka-aika ja liikkumiskustannukset. 
Malleissa kulkutavan valintaan vaikuttavat vain 
sellaiset seikat, jotka ovat mukana mallin muut-
tujissa. Esimerkiksi joukkoliikenneinformaation 
vaikutusta matkustajamääriin ei yleensä voi tutkia 
liikennemallilla, koska sitä kuvaavaa muuttujaa ei 
malleissa ole.

Mitä pidempi on matka-aika, sitä epätodennäköi-
sempää on, että yksilö haluaa matkustaa kohtee-
seen. Matka-ajan suhteen herkimpiä matkoja ovat 
päivittäistavaroiden ostosmatkat ja koulumatkat, 
joissa matkan kohde usein valitaan läheltä kotia. 
Sen sijaan työmatkat eivät ole kovin herkkiä mat-
kan pituudelle.   
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Liikennemallien tuottamiin tuloksiin on syytä 
suhtautua varauksin, sillä ennuste on parhaim-
millaankin nykyhetken heijaste tulevaisuuteen. 
Malli kuvaa vain niitä asioita, jotka sisältyvät mal-
lin muuttujiin. Ennuste sisältää monia oletuksia 
liikkumistottumuksista, maankäytöstä, taloudel-
lisesta kehityksestä, liikkumiskustannuksista ja 
liikennejärjestelmästä. Ennusteita tulkittaessa on 
aina syytä varautua myös siihen, että esimerkik-
si maankäyttö kehittyy eri suuntaan kuin sen on 
liikenne-ennustetta tehtäessä oletettu kehittyvän. 
(Karasmaa 200�) 

Liikennemallien rinnalle on viime vuosina ke-
hitetty erilaisia liikenteen ja maankäytön vuoro-
vaikutusta kuvaavia malleja. Liikenne- ja maan-
käyttömallien tavoitteena on kuvata sitä, miten 
saavutettavuus tai sen muutos vaikuttaa maankäy-
tön kehittymiseen ja toisaalta miten maankäytön 
kehittyminen vaikuttaa liikenteen kysyntään. 

2.4	
Liikenteen	tarjontamallit

Liikenne-ennusteita käytetään usein liikenteen 
sujuvuuden arviointiin tulevaisuudessa. Liiken-
teen sujuvuutta voidaan arvioida huomattavasti 
luotettavammin tuntiliikenteen kuin vuorokausi-
liikenteen avulla. Useimmiten alueellisissa liiken-
ne-ennusteissa tarkastellaan kuitenkin vuorokausi-
liikennettä, koska sen mallintaminen on yksinker-
taisempaa kuin tuntiliikenteen mallintaminen. 

Tyypillisellä asuinalueen ja työpaikka-alueen 
välisellä tieyhteydellä huipputunnin osuus liiken-
teestä on noin 10 %. Maantiellä tai kokoojakadul-
la, joka palvelee monentyyppisiä alueita, liikenne 
jakautuu tasaisemmin koko vuorokauden ajalle. 
Vuorokausiliikenteen malli ei tuota tällaisten väy-
lien välille mitään eroa, jos molempien vuorokau-
siliikenne on sama.

  Liikennemallit on yleensä rakennettu liikenne-
määrien ennustamiseen. Liikenteen sujuvuuden 
arvioimiseen käytetään nykyisin usein simuloin-
timenetelmiä. Simuloinnin tuloksia voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi liittymien suunnittelussa. Si-
muloinnissa tarkastellaan yksittäisiä ajoneuvoja, 
muuta liikenneympäristöä (muut ajoneuvot, lii-
kennevalot, yms.) ja niiden välistä vuorovaikutusta 
tietyllä hetkellä. Simulointi käsittelee lyhyitä ajan-
jaksoja – esimerkiksi 1� minuutin jaksoa sekunnin 
intervalleissa – kun taas liikennemalli tuottaa ko-
konaisen tunnin tai vuorokauden liikennemääriä. 

Simuloinnin tärkein lähtötieto on liikennemää-
rä, joka yleensä saadaan liikennemallista. Liiken-
nemallia ja simulointia käytetäänkin usein yhdessä 

siten, että yhden tuloksia käytetään toisen lähtötie-
toina. On myös olemassa ohjelmistoja, jotka yhdis-
tävät piirteitä molemmista menetelmistä. Voidaan 
esimerkiksi simuloida laajempaa liikenneverkkoa 
siten, että ruuhkautuminen vaikuttaa simulaatios-
sa myös reitinvalintaan.

Reitinvalinta- tai simulointiohjelmat eivät suo-
raan sisällä valmista liikennemallia, vaan erilaisia 
työkaluja mallien laatimiseen ja laskemiseen sekä 
tulosten esittämiseen. Varsinainen malli on aina 
tekijänsä laatima. 

Useimmat ohjelmistot, kuten Suomessa yleinen 
EMME, sisältävät valmiin reitinvalinta-algoritmin 
ja eräitä muita mallijärjestelmän osia, joiden osalta 
mallintajalla on varsin vapaat kädet ohjata mallin 
käyttäytymistä. Samalla ohjelmistolla tuotetut ja 
ulkoisesti samannäköiset ennusteet voivat perus-
tua sisällöltään, rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan 
erilaisiin malleihin. 

2.5	
Liikennemallien	ja	
-ennusteiden	lähtöaineistoja

Liikennelaskennat tuottavat luotettavasti tietoja 
liikenteen määristä tie- ja katuverkolla. Pääteiden 
liikennemääriä selvittävä Tiehallinnon lasken-
tajärjestelmä koostuu jatkuvasti toimivista auto-
maattisista mittauspisteistä, joita täydennetään eri 
paikoissa tietyn aikataulun mukaisesti tehtävillä 
täydentävillä laskennoilla. (Tiehallinto 2008)

Katuverkolla liikennelaskentatietoja saadaan 
useimmiten liikennevalojen ilmaisimista tai erik-
seen käsin tai koneella tehtävistä laskennoista. 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskennat teh-
dään yleensä käsityönä. Lyhytaikaisten laskentojen 
tuloksia voidaan korjata erilaisten vaihtelukertoi-
mien (esim. tuntivaihtelu, viikonpäivävaihtelu) 
avulla. 

Joukkoliikennematkustajien määrää voidaan 
laskea ajoneuvoissa pysäkkinousijatietona. Uu-
det rahastusjärjestelmät antavat mahdollisuuksia 
myös pysäkkikohtaisten nousijamäärien keräämi-
seen. Rahastusjärjestelmät tuottavat tietoa myös 
joukkoliikenteen lippulajijakaumasta, vaihtojen 
määrästä ja kysynnän ajallisista vaihteluista.

Määräpaikkatutkimuksilla kerätään tietoja eri-
tyisesti matkojen suuntautumisesta eli matkojen 
lähtö- ja määräpaikoista. Yleensä määräpaikkatut-
kimus tehdään haastattelemalla autojen kuljettajia, 
joukkoliikenteen matkustajia tai jalan ja pyörällä 
kulkevia paikan päällä tai antamalla heille haastat-
telulomake myöhemmin täytettäväksi ja palautet-
tavaksi. Lähtö- ja määräpaikkojen lisäksi voidaan 
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kerätä tietoja esimerkiksi matkan tarkoituksesta 
tai henkilöautossa matkustavien ihmisten luku-
määrästä. Määräpaikkatutkimukset kattavat vain 
tietyn tienkohdan tai esimerkiksi joukkoliikenne-
terminaalin kautta kulkevan liikenteen.

Henkilöliikennetutkimukset tuottavat monipuo-
lisesti tietoa liikkumistarpeesta, kuten matkojen 
määrästä, kulkutavoista, tarkoituksesta, lähtö- ja 
määräpaikoista ja ajankohdista. Lisäksi niissä voi-
daan selvittää olennaisimmat taustatiedot, kuten 
ikä, sukupuoli ja autonomistus. Valtakunnallinen 
henkilöliikennetutkimus toteutetaan noin kuuden 
vuoden välein. Kaupunkiseuduilla henkilöliiken-
netutkimuksia tehdään yleensä alueellisten liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmien osana ja erityisesti lii-
kenne-ennustemallien laatimista silmällä pitäen. 

Henkilöliikennetutkimukset tehdään yleen-
sä puhelinhaastatteluna ja niiden tavoitteena on 
saada alueen koosta ja tulosten tarkkuustason tar-
peesta riippuen muutamasta tuhannesta jopa yli 
kymmeneen tuhanteen vastaajaa. 

Määräpaikka- ja henkilöliikennetutkimuksis-
sa selvitetään tehtyjen matkojen ominaisuuksia, 
jotka voidaan määritellä ja todeta yksiselitteisesti 
(lähtöpaikka, ajankohta, kulkutapa, matkan tar-
koitus, matkan tekijän ikä jne.). Valintojen syitä 
tai taustatekijöiden merkitystä voidaan arvioida 
vain välillisesti esimerkiksi ristiintaulukoinnin tai 
mallien avulla. 

Matkoja tarkastelevien liikennetutkimusten li-
säksi tehdään monenlaisia määrällisiä ja laadulli-
sia tutkimuksia, joilla selvitetään mm. mielipiteitä, 
tehtyjen valintojen syitä ja eri kulkutapojen koettua 
laatua. Tällaisia tutkimuksia hyödynnetään har-
voin liikenteen mallintamisessa tai ennustamises-
sa.

Maankäyttötiedot saadaan yleensä erilaisis-
ta tilastoista tai paikkatietoaineistoista, eikä nii-
den selvittäminen edellytä erillisiä tutkimuksia. 
Tärkeimpiä maankäyttötietoja ovat asukas- ja 
työpaikkamäärät alueittain, asukkaat esimerkik-
si ikäryhmittäin ja työpaikat toimialan mukaan 
luokiteltuna. Liikenne-ennusteiden kannalta eri-
tyisen hyödyllinen aineisto on Tilastokeskuksen 
työssäkäyntitilasto eli ns. asuinpaikka-työpaikka-
tilasto (APTP).  

Valtakunnallinen	henkilöliikenne-	
tutkimus	HLT

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) 
on laaja tutkimusaineisto, jonka avulla voidaan 
muodostaa yleiskuva suomalaisten liikkumisesta 
ja liikkumisen taustoista sekä matkojen väestö-
ryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihte-
luista. Tutkimuksessa selvitetään yli 5-vuotiaiden 
suomalaisten liikkumista. Otos poimitaan koko 
maasta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. HLT:n 
toteuttamisesta vastaavat liikenne- ja viestintä-
ministeriö ja Tiehallinto.

Koska liikkumistottumukset muuttuvat ajan mu-
kana, toistetaan liikkumista koskevat tutkimuk-
setkin määräajoin. Suomessa HLT on toteutettu 
kuuden vuoden välein. Tuoreimman tutkimuksen 
tutkimusjakso oli 06/2004–05/2005. Tutkimus 
toteutetaan ympärivuotisena ja jokaisena vuoden 
päivänä, jotta se antaisi mahdollisimman hyvän 
kuvan myös liikkumisen ajallisista vaihteluista. Vii-
meisimmässä HLT:ssa haastateltiin puhelimitse 
noin 13 400 vastaajaa. 

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan taustatietoja ja 
tietoja yhden satunnaisesti valitun tutkimuspäivän 
matkoista ja neljän viikon aikana tehdyistä yli sa-
dan kilometrin matkoista. Taustatiedoista selvi-
tettiin mm. vastaajan ikä, sukupuoli, asuinpaikka 
ja asumismuoto, kotitalouden jäsenten määrä, 
henkilöauton ja polkupyörän käyttö ja omistus, 
joukkoliikennelipun olemassaolo ja ajokortin hal-
tijuus, työssäkäynti ja vuosiansiot.

Tietoaineistoon on koottu vuosien 1992, 1998–
1999 ja 2004–2005 henkilöliikennetutkimusai-
neistojen tiedot. Tutkimusaineistoista vuosien 
1998–1999 ja 2004–2005 aineistot ovat keske-
nään erittäin hyvin vertailukelpoisia. Aineisto on 
saatavilla tutkimuskäyttöön Tiehallinnon luvalla 
sellaisessa muodossa, jossa se ei sisällä yksilöivää 
tietoa, esimerkiksi vastaajien osoitteita tai muita 
henkilötietoja. (HLT 2004–2005)
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Tilastokeskuksen	työssäkäyntitilasto	

Työssäkäyntitilasto on vuosittain tehtävä tilasto, 
joka sisältää alueittaista tietoa väestön taloudelli-
sesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Liikennesel-
vitysten yhteydessä käytetään lähes yksinomaan 
väestön työpaikan sijaintitietoa, mutta tilasto 
sisältää myös muuta työssäkäyntiin liittyvää tie-
toa kuten tietoa ammattiasemasta, työpaikkojen 
lukumäärästä sekä väestön ja työvoiman koulu-
tuksesta ja tuloista. Tilaston tiedot kuvaavat vuo-
den viimeisen päivän tilannetta. Tilasto valmistuu 
kokonaisuudessaan noin kahden vuoden kuluttua 
viiteajankohdasta. Tietoja on tuotettu vuosittain 
vuodesta 1987 lähtien. 

Tilaston pohjana on noin 40 hallinnollista ja ti-
lastollista aineistoa, mm. väestötietojärjestelmä, 
verotus- ja eläkerekisterit sekä erilaiset työ- ja 
palvelussuhderekisterit. Lisäksi tehdään loma-
ketiedusteluja monitoimipaikkaisille yrityksille 
ja kuntien jäsenyhteisöille. Monitoimipaikkaisten 
yritysten henkilöstön nimi- ja henkilötunnustie-
dot kerätään toimipaikoittain. Tiedustelu lähe-
tetään yritysrekisterin kanssa yhteistiedusteluna 
vähintään 10 hengen monitoimipaikkaisille yrityk-
sille. Vuosittain tämän tiedustelun piirissä on noin 
4 000 yritystä. Yritykset ovat tilastolain perus-
teella velvollisia toimittamaan pyydetyt tiedot. 
Kunnista ja kuntayhtymistä kysytään samoin 
henkilöstön nimi- ja henkilötunnustiedot toimi-
paikoittain. 

Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot 
ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä, min-
kä vuoksi tilasto tuotetaan aluesummina kun-
tajaolla ja postinumeroalueittain sekä erilaisilla 
koordinaattipohjaisilla aluejaoilla kuten kuntien 
osa-alueluokituksella ja ruututietona. (Lähde: 
Tilastokeskus)

Monet yleisennusteet ovat itsenäisiä ennusteita, 
mutta niitä voidaan käyttää myös muiden ennus-
teiden ja mallien lähtötietoina. Hyödyllisiä ylei-
sennusteita ovat esimerkiksi autokantaennuste, 
yleiseen talouskehitykseen ja tulotasoon liittyvät 
ennusteet ja väestöennusteet. On syytä huomata, 
että monimutkainenkin mallijärjestelmä voi ottaa 
lähtötietoja tämänkaltaisista karkeista yleisennus-
teista ja näiden yleisennusteiden paikkansapitä-
vyys voi olla ratkaiseva tekijä koko ennusteen luo-
tettavuuden kannalta.

Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajo-
neuvorekisteristä on tuotettu alueellisia autokan-

tatilastoja, joita on koottu paikkatietomuotoisiin 
aineistoihin ja esimerkiksi Tilastokeskuksen Moot-
toriajoneuvot-tilastoon. Ajoneuvorekisteristä on 
saatavissa tietoja esimerkiksi autoistumisasteen 
kehityksestä kunnittain. 

Tilastokeskuksen Liikennetilastollinen vuosi-
kirja kokoaa olennaisimmat valtakunnalliset lii-
kennetilastot. Lisäksi Tilastokeskus kokoaa tava-
rankuljetusten suoritetilastoa, joka sisältää tietoja 
eri tavaralajien ja ajoneuvotyyppien kuljetussuo-
ritteesta. Liikenne- ja viestintäministeriö kokoaa 
lisäksi julkisen liikenteen suoritetilastoa, johon on 
koottu joukkoliikennettä koskevia tilastotietoja.

Monissa muissa poikkileikkaustutkimuksissa 
sivutaan liikennettä ja liikkumistarvetta. Tärkeim-
piä tämäntyyppisiä aineistoja ovat Tilastokeskuk-
sen kokoamat kotitalouksien kulutustutkimus ja 
ajankäyttötutkimus sekä ulkomaan matkustusta 
selvittävä rajahaastattelututkimus.
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3  Matkatuotosten alueellisuus

3.1	 	
Alueluokituksen	
muodostaminen
Matkatuotoksissa voi olla suuriakin alueellisia ero-
ja, sillä kulkutapojen käyttömahdollisuudet ovat 
eri alueilla erilaisia. Alueellisten erojen kuvaami-
seksi seutukunnat on jaettu kuuteen ryhmään kau-
punkiseudun koon ja joukkoliikennetarjonnan pe-
rusteella. Lisäksi taajama-alueet on jaettu ryhmiin 
joukkoliikennetarjonnan ja yhdyskuntarakenteelli-
sen sijainnin perusteella. Taajamien ulkopuolisten 
alueiden jako noudattaa Suomen Ympäristökes-
kuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 
(YKR) aluejakoa.

Alueluokitus toimii siten, että matkatuotostietojen 
käyttäjä valitsee aluksi kuntaryhmän, jossa suun-
niteltava alue sijaitsee (kuva 3.1). Tämän jälkeen 
valitaan tutkittavaa aluetta parhaiten kuvaava 
alueryhmä, joita ovat taajama-alueilla jalankul-
ku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeet (Kosonen 
2007). Taajamien ulkopuolisille alueille luokitus on 
muodostettu YKR-luokista siten, että taajamien lie-
vealueet ja kylät on eroteltu omiksi alueikseen.

Alueluokitusta on hyödynnetty erityisesti asu-
misen tuotosluvuissa, sillä asuntoja sijaitsee kai-
killa alueluokituksen alueilla. Monet toiminnot 
– esimerkiksi kaupan toiminnot – sen sijaan ovat 
keskittyneet taajama-alueille, joten niiden osalta on 
esitetty ainoastaan taajamia koskevia lukuarvoja. 

Kuva 3.1. Matkatuotosjulkaisussa käytetty hierarkkinen alueluokitus. 

kuntaryhmätaso
kaupunkimaiset seutukunnat

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut ja muut seutukunnat
(YKR:n taajamaluokitus)
• taajamat ja lähitaajamat
• ulkopuoliset taajamat
• taajamien lievekylä
• maaseutukylä
• harvaan asuttu maaseutuasutus

Taajamat (YKR)
jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke
joukkoliikennevyöhyke
asemanseudut
autovyöhyke

Muut alueet
lähitaajamat
taajamien lievealue
kyläasutus
ulkopuoliset taajamat
harvaan asuttu maaseutuasutus

valitaan kuntaryhmä, johon
tarkasteltava kunta tai seutu kuuluu 

• valitaan alueryhmä, johon tarkasteltava alue kuuluu
• kaupunkiseuduilla valitaan vyöhyke, johon tarkasteltava alue kunnan sisällä kuuluu

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Tampereen ja Turun kaupunkiseutu
Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutu
45 000 - 80 000 asukkaan kaupunkiseudut
20 000 - 45 000 asukkaan kaupunkiseudut
alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut ja muut seutukunnat

autovyöhyke
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3.2	
Alueluokituksen	kuntaryhmät

Kuntaryhmät on muodostettu seutukuntajaon pe-
rusteella. Julkaisussa käytetyt kuntaryhmät ovat 
(kuva 3.2):

1. Helsingin seutu vaikutusalueineen
2. Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
3. Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kau-

punkiseudut
�. �� 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 
�. 20 000–�� 000 asukkaan kaupunkiseudut
6. Alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut

Helsingin seutu vaikutusalueineen sisältää Hel-
singin ja Porvoon seutukunnat, joissa asuu noin 
22 % koko maan väestöstä. Helsingin seudulla 
joukkoliikenteen palvelutaso ja kilpailukyky ovat 
huomattavasti parempia kuin muilla kaupunki-
seuduilla. Myös työssäkäyntietäisyydet ovat muita 
kaupunkiseutuja pidemmät. Vastaavasti myös taa-
jamien lievealueiden kasvu on Helsingin seudulla 
ja sen vaikutusalueella ollut muita kaupunkiseutu-
ja suurempaa (Helminen ja Ristimäki 2007).

Tampereen ja Turun seutukuntia on kuvattu 
omana kuntaryhmänään, sillä niissä joukkoliiken-
teen kulkutapaosuus on suurempi kuin keskisuu-
rissa kaupungeissa. Tampereen ja Turun seuduilla 
asui vuonna 2006 noin 12 % koko maan väestös-
tä.

Keskisuuret kaupungit Oulu, Jyväskylä, Kuo-
pio ja Lahti muodostavat seutukuntaryhmittelys-
sä oman kuntaryhmänsä, jossa asui vuonna 2006 
yhteensä 13 % suomalaisista. Näillä kaupunkiseu-
duilla joukkoliikenteen kulkutapaosuus on kes-
kimäärin alle 10 % kaikista tehdyistä matkoista, 
mutta joukkoliikenteellä on kuitenkin vielä selvästi 
havaittava merkitys arkiliikkumisessa erityisesti 
koulukuljetusten takia.

Keskisuurten �� 000–80 000 asukkaan kaupun-
kien ryhmään kuuluvat mm. Pori, Vaasa, Hämeen-
linna, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Joensuu ja 
Rovaniemi. Näissä kaupungeissa joukkoliikenteen 
osuus kaikista tehdyistä matkoista on yleensä alle 
� % ja jalankulun ja pyöräilyn merkitys on suuria 
kaupunkiseutuja tärkeämpi (Henkilöliikennetutki-
mus 200�–200�). Tässä kuntaryhmässä asui vuonna 
2006 noin 1� % suomalaisista.

Pienten 20 000–�� 000 asukkaan kaupunkiseu-
tujen ryhmään kuuluvat mm. Rauman, Salon, 
Kajaanin, Iisalmen ja Kemin kaupunkiseudut. Tä-
män ryhmän seutukunnissa asui vuonna 2006 noin  
19 % väestöstä. Muut kaupunkiseudut ja maaseu-
tumaiset seutukunnat kuuluvat alle 20 000 asuk-
kaan kaupunkiseutujen ryhmään, jossa asui vuon-
na 2006 noin 17 % väestöstä.

Taulukossa 3.1 on esitetty eri seutukuntien ja-
kaantuminen kuntaryhmiin. Seutukuntajako nou-
dattaa pääosin taulukossa esitettyä jakoa. Kau-
punkiseutujen viereiset seutukunnat on joissakin 
tapauksissa yhdistetty läheisen kaupungin seutu-
kuntaan ja joissakin tapauksissa suuria kuntia on 
irrotettu nykyisestä seutukuntajaosta, jos ne ovat 
kaukana keskuskaupungista.

Kuva 3.2. Matkatuotosten kuntaryhmäjako. 

Kuntaryhmäjaottelu

)91(neenieulasutukiavutuesnignisleH
)52(tuduesiknupuaknuruTajneerepmaT

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut (32)
45 000 - 80 000 asukkaan kaupunkiseudut (44)
20 000 - 45 000 asukkaan kaupunkiseudut (104)
alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut ja muut seutukunnat (176)

kuntia (vuonna 2007)

Kuntaryhmäjaottelu

)91(neenieulasutukiavutuesnignisleH
)52(tuduesiknupuaknuruTajneerepmaT

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut (32)
45 000 - 80 000 asukkaan kaupunkiseudut (44)
20 000 - 45 000 asukkaan kaupunkiseudut (104)
alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut ja muut seutukunnat (176)

kuntia (vuonna 2007)
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Taulukko 3.1. Seutukuntajakoon perustuvat kuntaryhmät. 

Seutukuntaluokka Seutukunnat

Helsingin seutu 
vaikutusalueineen

Helsinki, Porvoo, Riihimäki

Tampereen ja  
Turun kaupunki-
seudut

Tampere, Turku

Oulu, Jyväskylän, 
Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

Heinola, Jyväskylä, Kuopio,
Lahti, Oulu

45 000–80 000 
asukkaan kaupunki-
seudut 
 

Hämeenlinna, Joensuu,
Kotka-Hamina, Kouvola,
Lappeenranta, Pori, 
Rovaniemi, Vaasa

20 000–45 000 
asukkaan kaupunki-
seudut 
 
 
 
 
 

Etelä-Pirkanmaa, Forssa,
Imatra, Jakobstadsregionen,
Kajaani, Kemi-Tornio,
Kokkola, Lohja, Mikkeli, 
Raahe, Rauma, Salo, Savonlinna, 
Seinäjoki, Tammisaari, 
Vakka-Suomi, Varkaus, 
Ylä-Savo

alle 20 000  
asukkaan kaupunki-
seudut ja muut 
seutukunnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eteläiset seinänaapurit,
Heinola, Härmänmaa, 
Itä-Lappi, Joutsa, Juva,
Jämsä, Järviseutu,
Kaakkois-Pirkanmaa,
Kaustinen, Kehys-Kainuu, 
Keski-Karjala, Keuruu, 
Koillismaa, Koillis-Savo,
Kuusiokunnat, Kyrönmaa,
Loimaa, Lounais-Pirkanmaa,
Loviisa, Luoteis-Pirkanmaa, 
Länsi-Saimaa, Nivala-Haapajärvi, 
Oulunkaari, Pieksämäki, 
Pielisen Karjala,
Pohjois-Lappi, Pohjois-Satakunta, 
Saarijärvi-Viitasaari, Siikalatva, 
Sisä-Savo, Suupohja, 
Sydösterbottens kustregion, 
Torniolaakso, Tunturi-Lappi, 
Turunmaa, Ylivieska, 
Ylä-Pirkanmaa, Äänekoski

3.3	
Kaupunkirakenteen		
vyöhykkeet
Matkojen kulkutapajakauma ja alueellinen suorite 
vaihtelevat huomattavasti yhdyskuntarakenteen 
eri osissa. Taajamat on määritelty Suomen Ympä-
ristökeskuksen yhdyskuntarakenteen seuranta-
järjestelmän (YKR-järjestelmän) taajamamääritte-
lyn mukaisesti. Taajama-alueet on jaettu kolmeen 
pääryhmään yhdyskuntarakenteellisen sijainnin 
ja joukkoliikenteen palvelutason perusteella. 
Kaupunkimaisten taajamien sisäiset pääryhmät 
ovat jalankulkuvyöhyke, joukkoliikennevyöhyke 
ja autovyöhyke (kuva 3.3.).

Kuva 3.3. Kaupunkirakenteen vyöhykkeet (muokattu läh-
teestä Kosonen 2007).

Vyöhykejaottelua on sovellettu mm. Kuopion kau-
punkirakenteen suunnittelussa ja jaottelu on laa-
dittu 1� erikokoiselle kaupunkiseudulle (Kosonen 
2007, Vihanti et al. 2008).

Vyöhykejaottelun tavoitteena on, että maan-
käytön ja liikenteen suunnittelussa voitaisiin 
hyödyntää tietoja liikkumistarpeiden vaihtelusta 
erilaisilla yhdyskunnan osa-alueilla. Vaikka samo-
jen toimintojen tuotokset olisivat erilaisilla alueil-
la melko samansuuruisia, kulkutapojen osuudet 
ja matkojen pituus eroavat. Matkatuotoksiltaan 
suuret toiminnot, kuten työpaikkakeskittymät ja 
kaupan suuryksiköt, tulisi sijoittaa ensisijaisesti 
joukkoliikenne- ja jalankulkuvyöhykkeille, joissa 
joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn palve-
lutaso on hyvä. Sen sijaan paljon tavaraliikennettä 
aiheuttavat toiminnot, esimerkiksi tukkukaupan 
toiminnot ja varastot, on tarkoituksenmukaisinta 
sijoittaa autovyöhykkeille. 

Vyöhykekohtaiset kulkutapatiedot antavat 
maankäytön ja liikenteen suunnittelussa myös 
mahdollisuuden vertailla erilaisten vaihtoehtois-
ten sijoittumispaikkojen ja liikenneratkaisujen vai-
kutuksia matkatuotoksiin.

Jalankulkuvyöhyke ja  
sen reunavyöhyke

Jalankulkuvyöhyke rajautuu 1–2 km:n säteelle kau-
pungin kaupallisesta ydinkeskustasta. Jalankul-
kuvyöhykkeen sisällä etäisyydet ovat tyypillisesti 
lyhyitä ja suuri osa matkoista tehdään kävellen. 
Myös joukkoliikenteen osuus on varsinkin suuril-
la kaupunkiseuduilla korkea, sillä keskustaan on 
yleensä tarjolla hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Jalankulkuvyöhykettä ympäröi reunavyöhyke, 
joka ulottuu noin 3 km:n säteelle ydinkeskustas-
ta. Tämä vyöhyke ulottuu vanhoille esikaupun-
kialueille ja sieltä on hyvät jalankulku- ja pyöräi-
ly-yhteydet jalankulkuvyöhykkeen alueelle. Osa 
reunavyöhykkeestä ulottuu joukkoliikennevyö-
hykkeen alueelle. Reunavyöhykkeellä etäisyydet 

Jalankulkuvyöhyke

Joukkoliikennevyöhyke Autovyöhyke
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muodostuvat useiden kilometrien mittaisiksi, jol-
loin jalankulku ei ole yhtä suosittua kuin jalan-
kulkukaupungissa. Polkupyörän merkitys kulku-
tapana on jalankulun reunavyöhykkeellä muita 
vyöhykkeitä tärkeämpi. Pienissä ja keskisuurissa 
kaupungeissa reunavyöhykkeellä tehdään paljon 
henkilöautomatkoja ja suurilla kaupunkiseuduilla 
joukkoliikennematkoja.

Joukkoliikennevyöhyke

Joukkoliikennevyöhykkeet sijaitsevat yli 2 km:n 
etäisyydellä kaupunkikeskustoista ja niillä jouk-
koliikenteen palvelutaso on hyvä tai erinomainen. 
Ruuhka-ajan vuorotiheys pysäkeillä on pääkau-
punkiseudulla �–6 vuoroa tunnissa, Tampereen ja 
Turun seuduilla 3–� vuoroa tunnissa, keskisuuril-
la kaupunkiseuduilla 3 vuoroa tunnissa ja muissa 
kaupungeissa 2 vuoroa tunnissa. Joukkoliikenne-
vyöhykkeet ulottuvat �00 metrin etäisyydelle py-
säkeistä.

Pääkaupunkiseudun vaikutusalueella on lisäksi 
määritelty omana ryhmänään raideliikenteen ase-
manseudut, joilla vuorotiheys on ruuhka-aikana 
vähintään 3 vuoroa tunnissa. Asemanseutujen 
osalta on tarkasteltu 1 km:n ja 2,� km:n vyöhyk-
keitä aseman ympärillä.

Autovyöhyke 

Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeen ulko-
puolelle jäävä taajama-alue on autovyöhykettä. 
Tyypillisesti suurilla kaupunkiseuduilla autovyö-
hykkeellä on kohtuullinen joukkoliikennetarjon-
ta, mutta joukkoliikenteen palvelutaso ei ole yhtä 
hyvä kuin joukkoliikennevyöhykkeellä. Pienillä 
kaupunkiseuduilla joukkoliikennetarjontaa on 
autovyöhykkeellä vain vähän.

Vyöhykejaotteluja on aikaisemmissa tutkimus-
hankkeissa laadittu useille eri kaupunkiseudulle. 
Näiden kaupunkiseutujen avulla on voitu tutkia 
matkustuskäyttäytymisen eroja erilaisilla alueilla 
valtakunnallisen ja alueellisten henkilöliikenne-
tutkimusten aineistoilla. Kuvassa 3.� on esimerk-
kinä esitetty vyöhykejako pääkaupunkiseudulla, 
kuvassa 3.� Tampereen seudulla ja kuvassa 3.6 
Turun seudulla.

3.4	
Taajamien	ulkopuoliset		
alueet

Taajamien ulkopuolella alueet on jaettu alueen yh-
dyskuntarakenteellista sijaintia kuvaaviin ryhmiin. 
Asumisen matkatuotokset on tuotettu myös taaja-
mien ulkopuolisille alueille. Myös eräiden toimin-
tojen kulkutapajakaumissa on esitetty taajamien 
ulkopuolisten alueiden tietoja. 

Taajamien ulkopuolisten alueiden määrittely pe-
rustuu yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 
(YKR-järjestelmän) luokitteluun, joita yhdistele-
mällä oppaan ryhmät on muodostettu. YKR-järjes-
telmässä alueet on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin 
(SYKE 2007):

1.  Kaupunkiseudun keskustaajama
2.  Kaupunkiseudun lähitaajama
3.  Kaupunkiseudun kylämäinen lieveasutus
�.  Kaupunkiseudun ulomman lievealueen  
 kylä
�.  Keskisuurten taajamien lievekylä
6.  Maaseutukylä
7.  Kaupunkiseudun lievealue
8.  Kaupunkiseudun ulompi lievealue
9.  Keskisuurten taajamien lievealue
10.  Yli �000 asukkaan taajamat kaupunki-
 seutujen ulkopuolella
11.  1000–�999 asukkaan taajamat kaupunki-
 seutujen ulkopuolella
12.  Alle 1000 asukkaan taajamat kaupunki-
 seutujen ulkopuolella
0.  Harvaan asuttu maaseutuasutus

Kaupunkiseudun keskustaajama on jaettu kappa-
leessa 3.3 esitettyihin jalankulku-, joukkoliiken-
ne- ja autovyöhykkeisiin. Näiden taajamien ulko-
puolisten alueiden ryhmittely vaihtelee erilaisissa 
kuntaryhmissä, sillä alueiden yhdyskuntarakenne 
on joiltakin osin erilainen. Taajamien ulkopuoliset 
alueet on jaettu YKR-luokituksen ryhmiä yhdistel-
len seuraaviin ryhmiin (kuva 3.6):

• lähitaajamat 
• kyläasutus (maaseutukylä, kylämäinen 

lieveasutus, taajamien lievekylä, ulomman 
lievealueen kylä) 

• taajamien lievealueet (kaupunkiseudun 
lievealue ja ulompi lievealue, keskisuurten 
taajamien lievealue) 

• ulkopuoliset taajamat (alle 1000, 1000–�000 
ja yli �000 asukkaan taajamat kaupunkiseu-
tujen ulkopuolella) 

• harvaan asuttu maaseutuasutus.
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Kuva 3.5. Tampereen seudun kaupunkirakenteen perusvyöhykkeet.

Kuva 3.4. Pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen vyöhykkeet (Jaakola 2008).
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Kuva 3.6. Turun seudun kaupunkirakenteen perusvyöhykkeet (Saa-
rento 2008).
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Kuva 3.7.  Alueiden luokitus YKR-järjestelmässä. Tämän 
julkaisun luokituksessa kaupunkiseutujen keskustaajamat 
on jaettu jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkei-
siin. Muut alueet on jaettu kuvassa näkyviin vyöhykkeisiin.  
Valkoisena näkyvät alueet ovat harvaan asuttua maaseutua. 
(Kartta: © SYKE/YKR)
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yli 5 000 asukkaan taajama kaupunkiseutujen ulkopuolella
alle 5 000 asukkaan taajama kaupunkiseutujen ulkopuolella
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� Matkatuotokset

4.1	
Maankäytön	toiminnot

Toiminnot on matkatuotosten esittämistä varten 
jaettu seuraaviin ryhmiin:

I. Asuminen
II. Teollisuus ja elinkeinoelämän palvelut
 a. Teollisuustoimipaikat
 b. Toimistot
 c. Tavara- ja liikenneterminaalit 
III. Päivittäistavarakauppa
 a. Hypermarketit
 b. Muut päivittäistavarakaupan  
 myymälät 
IV. Erikoistavaran kauppa
 a. Kauppakeskukset ja tavaratalot
 b. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran   
  kauppa
 c. Erikoistavarakauppa
 d. Tukkukaupat
 e. Huoltoasemat
V. Vapaa-ajan toiminnot
 a. Ravintola- ja majoituspalvelut
 b. Kulttuuripalvelut
 c. Liikunta- ja urheilupalvelut
 d. Hyvinvointipalvelut
VI. Yhteiskunnalliset palvelut 
 a. Terveyspalvelut
 b. Päiväkoti
 c. Koulut ja opiskelupaikat
VII. Muita palveluja 
 a. Asiointitoimistot: virastot, pankit,   
  posti, vakuutusyhtiöt
 b. Katsastusasemat
 c. Jätteenkäsittelylaitokset
 d. Voimalaitokset ja energiahuolto
VIII. Maa- ja metsätalous
 a. Pelto- ja metsäala ja viljatilat
 b. Maitotilat
 c. Liha- ja siipikarjatilat
 d. Maa-aineksen ja turpeen otto

4.2	
Matkatuotostietojen	
soveltaminen

Toimintokohtaiset matkatuotosluvut kuvaavat si-
tä, kuinka paljon tietty toiminto, esimerkiksi kaup-
pa tai asuminen, tuottaa käyntejä. Yhteen käyntiin 
liittyy aina kaksi matkaa (meno ja paluu). 

Matkatuotosluvut on tarkoitettu suuntaa-anta-
viksi erilaisten toimintojen liikenteellisiä vaiku-
tuksia kuvaaviksi perusarvoiksi. Niiden avulla ei 
ole mahdollista laatia yksityiskohtaista liikenne-
ennustetta laajoihin suunnittelukohteisiin, vaan 
niiden tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, minkä-
laisia matkamääriä erilaiset toiminnot tyypillisesti 
aiheuttavat. Tyypillisiä matkatuotosten sovellus-
kohteita ovat esimerkiksi uuden asuinalueen, työ-
paikka-alueen tai kaupan toimipaikan tuottaman 
liikenteen määrän arviointi. 

Lukuarvoja voidaan soveltaa niissä suunnitte-
luvaiheissa, joissa on tarpeen arvioida karkeasti 
erilaisten toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia. 
Lisäksi tuotosarvoja voidaan soveltaa vaihtoeh-
toisten sijaintikohteiden vertailussa, sillä erilaisil-
la kaupunkirakenteen vyöhykkeillä tuotokset ja 
erityisesti kulkutapajakauma muodostuvat erilai-
siksi. Vyöhykkeittäin tuotettujen kulkutapa-arvi-
oiden tavoitteena on tuottaa suunnitteluun tietoa 
joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn osuuk-
sista erilaisilla alueilla. Paljon matkoja tuottavia 
toimintoja ei tulisi sijoittaa autovyöhykkeille, vaan 
niiden sijoittumispaikkoja tulisi ensisijaisesti etsiä 
jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeiltä. Luku-
arvot antavat myös suuntaviivoja sille, millaisia 
muutoksia esimerkiksi autovyöhykkeen muuttu-
misella joukkoliikennevyöhykkeeksi on kulkuta-
pajakaumaan.  

Matkatuotosluvut on pääosin esitetty pinta-
alaan, esimerkiksi kerros- tai myyntipinta-alaan, 
suhteutettuna. Asiantuntijoille suunnatun kyse-
lytutkimuksen tulosten perusteella pinta-alaan 
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perustuva matkatuotos oli kaikissa toiminnoissa 
toivotuin esitystapa. Osaan toiminnoista on sovel-
lettu myös asukkaiden, työntekijöiden tai asiakas-
paikkojen määrään suhteutettuja arvoja. Joissakin 
tapauksissa luvut on esitetty kokonaiskävijämää-
rinä.

Tuotosluvuille esitetyt vaihteluvälit kuvaavat 
tyypillisiä tuotosten vaihteluvälejä. Yksittäisen 
toimipaikan tuotokset voivat olla paljon pienem-
mät tai suuremmat kuin esitetty vaihteluväli, sillä 
toimintojen sijainti ja tyyppi vaikuttavat huomat-
tavasti tuotosten määrään. Erityisesti kaupan ja va-
paa-ajan toiminnoissa on suuria yksikkökohtaisia 
eroja, joihin vaikuttavat mm. toiminnon ominai-
suudet ja keräilyalue.

Osassa lukuarvoista taustalla on laajoja haas-
tattelu- ja laskentatuloksia, osa perustuu melko 
pieneen määrään havaintoja. Asumisen, työssä-
käyntialueiden ja kaupan toimintojen lukuarvojen 
taustalla on pääosin kattavia aineistoja – sen sijaan 
palvelujen ja vapaa-ajan toimintojen matkatuotos-
arviot saattavat perustua pienehköihin aineistoihin 
ja yksittäisiin havaintoihin. 

Asumisen matkatuotosluvut kuvaavat asuntoon 
saapuvia ja sieltä lähteviä matkoja riippumatta sii-
tä, kuka matkan tekee. Asumisen tuotosluvut ku-
vaavat siis sekä asukkaiden itsensä tekemiä kotoa 
alkavia ja sinne päättyviä matkoja että muualla 
asuvien näihin asuntoihin tekemiä vierailumat-
koja.

Toimintokohtaisia tuotoslukuja ei voida laskea 
yhteen, koska esimerkiksi yksi kotoa lähtevä kau-
passa käynti sisältyy sekä asumisen tuotoslukuun 
että kaupan tuotoslukuun. Tämän takia liikenne-
malleissa käytetään yleensä asukaskohtaisia tuo-
toslukuja. 

Esitettyjä matkatuotoslukuja tulee soveltaa ai-
na harkiten. Matkatuotoksiin vaikuttavat useat eri 
maankäyttöön, liikenneolosuhteisiin, asenteisiin ja 
sosioekonomiseen taustaan liittyvät tekijät, joiden 
arviointi on monisyinen tehtävä. Monissa toimin-
noissa matkatuotoslukujen vaihteluväli on suu-
ri, jolloin joudutaan arvioimaan kyseessä olevan 
kohteen erityispiirteitä. Näitä piirteitä ovat mm. 
toiminnon sijoittuminen suhteessa muuhun maan-
käyttöön, maankäytön tehokkuus suunnittelualu-
eella, pysäköinnin maksullisuus ja pysäköintipaik-
kojen määrä sekä joukkoliikenteen, jalankulun tai 
pyöräilyn palvelutaso.

Matkatuotoslukujen soveltamisessa on har-
kittava alueen paikallisten tekijöiden vaikutusta 
matkatuotoksiin sen sijaan, että varauduttaisiin 
varmuuden vuoksi suurimpaan esitettyyn liiken-
nemäärään. Kohteen matkatuotoksen yliarvioin-
ti ja suurimpaan mahdolliseen liikennemäärään 
varautuminen voi johtaa väylien tai liittymien 

turhaan ylimitoittamiseen. Lisäksi jalankulun ja 
pyöräilyn tai joukkoliikenteen kulkutapaosuuden 
aliarviointi voi pienentää näiden kulkutapojen po-
tentiaalista käyttäjäryhmää, jos kohde sijoitetaan 
autovyöhykkeelle.

4.3	
Asuminen

Vakituiset asunnot

Asumisen tuotokset perustuvat valtakunnallisen 
henkilöliikennetutkimuksen (200�–200�)  tuloksiin. 
Tuotokset on taulukoissa �.�–�.10 esitetty alueryh-
mittäin erilaisille kuntaryhmille.

Asuntoihin suuntautuvien matkojen määrä eri 
alueryhmissä on esitetty matkojen määränä asu-
kasta ja kerrosneliömetrien määrää kohti. Mat-
katuotostaulukot sisältävät lähtevien ja tulevien 
matkojen yhteismäärän sekä kulkutapojen käyttöä 
koskevia tietoja. Asukkaiden tekemien kotiperäis-
ten matkojen määrä vaihtelee eri alueilla 1,7:n ja 2,8 
matkan välillä alueryhmästä riippuen. 

Taulukkojen luvut sisältävät ainoastaan asuk-
kaiden kotiperäiset matkat, eli niistä puuttuvat ne 
matkat, joiden lähtö- tai määräpaikkana ei ole koti. 
Matkojen määrän arvioinnissa voidaan myös ottaa 
huomioon asuntoihin suuntautuvien vierailumat-
kojen määrä taulukossa �.1 esitetyillä kertoimil-
la, jotka ovat samat eri alueilla. Vierailumatkojen 
määrä lisää asuntoihin suuntautuvia matkoja noin  
22 %:lla. Eniten vierailumatkoja tehdään lauantai-
sin ja sunnuntaisin.

Taulukko 4.1. Asuntoihin suuntautuvien vierailumatkojen 
määrän huomioon ottava korjauskerroin. (HLT 2004–
2005)

  ajankohta  korjauskerroin

  keskimääräinen vuorokausi 1,22

  talviarki 1,16

  talvilauantai 1,35

  talvisunnuntai 1,03

  kesäarki 1,23

  kesälauantai 1,40

  kesäsunnuntai 1,30

Lisäksi taulukoissa on esitetty alueryhmän kes-
kimääräinen henkilöautosuorite, joka vaihtelee 
huomattavasti erilaisilla alueilla. Vähiten henkilö-
autokilometrejä asukasta kohti tehdään Helsingin 
seudun jalankulkuvyöhykkeellä (noin 11 km/vrk) 
ja eniten Helsingin seudun ulkopuolisissa taaja-
missa (�� km/vrk).
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Henkilöautolla tehtyjen kotiin suuntautuvien ja 
sieltä lähtevien matkojen kuormitusaste on keski-
määrin 1,�� henkilöä (taulukko �.2).

Henkilöliikennetutkimuksen tulosten mukaan 
matkojen aikavaihtelu on valtakunnallisesti melko 
samansuuntaista. Matkojen aikavaihtelukertoimet 
ovatkin kaikille alueryhmille samat. Kotiperäisiä 
matkoja tehdään eniten tiistaisin ja perjantaisin ja 
vähiten sunnuntaisin ja lauantaisin (taulukko �.3).

Kotiperäisten matkojen vuodenaikavaihtelu on 
melko vähäistä muihin matkoihin verrattuna. Mat-
koja tehdään hieman muita kuukausia vähemmän 
heinä- ja maaliskuussa ja hieman muita kuukausia 
enemmän syys- ja huhtikuussa (taulukko �.�).

Taulukko 4.2. Henkilöauton keskimääräinen kuormitusaste 
kotiperäisillä matkoilla. (HLT 2004–2005)

 kuntaryhmä keskimääräinen 
henkilöluku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1,56

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,60

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 1,56

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 1,58

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 1,55

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 
ja muut seutukunnat 1,48

keskimäärin 1,55

Taulukko 4.3. Asuntoihin suuntautuvien matkojen viikonpäi-
vävaihtelu. (HLT 2004–2005)

viikonpäivä
osuus koko viikon liikenteestä

syksy, talvi ja kevät kesä-, heinä- ja 
elokuu 

maanantai 14,1 % 14,7 %

tiistai 15,0 % 16,4 %

keskiviikko 13,9 % 13,8 %

torstai 14,0 % 14,0 %

perjantai 15,4 % 15,3 %

lauantai 14,3 % 13,3 %

sunnuntai 13,4 % 12,4 %

Taulukko 4.4. Asuntoihin suuntautuvien matkojen vuodenai-
kavaihtelu. (HLT 2004–2005)

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi kuukausi

tammikuu 8,2 % heinäkuu 7,7 %

helmikuu 8,6 % elokuu 8,3 %

maaliskuu 8,0 % syyskuu 8,7 %

huhtikuu 8,7 % lokakuu 8,6 %

toukokuu 8,5 % marraskuu 8,3 %

kesäkuu 8,3 % joulukuu 8,1 %

Kuvissa �.1–�.3 on esitetty kotoa lähtevien ja kotiin 
suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu arkisin ja 
viikonloppuisin. Arkiaamuisin noin 13 % kotoa al-
kavista matkoista alkaa klo 7–8. Kotiin suuntautu-
via matkoja on arkisin eniten klo 1�–17, mutta vielä 
klo 17–19 matkoja koteihin suuntautuu melko pal-
jon. Asumisen matkatuotosten tuntivaihteluja on 
kuvattu yksityiskohtaisemmin taulukossa �.11.

Lauantaisin ja sunnuntaisin kysyntävaihtelut 
poikkeavat huomattavasti arkipäivistä ja viipy-
misaika kotoa suuntautuvilla matkoilla on huo-
mattavasti arkipäivää lyhyempi. Lauantaisin kotoa 
lähteviä matkoja on eniten klo 10–12 ja sunnuntai-
sin klo 12–1�. Kotiin palaavia matkoja on eniten 
lauantaisin klo 12–1� ja sunnuntaisin klo 1�–17. 

Kuva 4.2. Kotiin suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu 
lauantaisin. (HLT 2004–2005)

Kuva 4.1. Kotiin suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu 
arkisin. (HLT 2004–2005)
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Esimerkki

Asuinalueen	liikenteen	mitoitus

Noin 50 000 asukkaan kaupunkiseudun kes-
kuskunnan keskustaajamaan sijoittuvalle laa-
jennusalueelle on arvioitu voitavan sijoittaa  
2 000–3 000 uutta asukasta. Katuverkon liitty-
mien toimivuustarkastelujen perusteella on arvi-
oitu, ettei uusi alue saisi tuottaa autoliikennettä 
kokoojakadulleen enempää kuin noin 4 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. 

Suunnittelualue sijaitsee noin 3 km:n etäisyydellä 
keskustasta eikä sen katsota kuuluvan jalankul-
kuvyöhykkeeseen. Tämän perusteella pyöräi-
lyn ja jalankulun kulkutapaosuudeksi arvioidaan  
25–38 %. Taulukon 4.8 mukaisesti autovyöhyk-
keeseen perustuvalla mitoituksella (matkatuotos 
2,48 matkaa/asukas, auton kulkutapaosuus 74 %) 
au-tomatkoja syntyisi 1,84 automatkaa asukasta 
kohti. Vierailumatkat lisäävät määrää 22 %:lla, 
joten henkilöautomatkoja syntyy yhteensä 2,24 
asukasta kohti. Auton keskikuormitukseksi arvi-
oidaan 1,58 henkilöä, jolloin ajoneuvoiksi muutet-
tu liikennemäärä on 1,42 ajoneuvoa/vrk/asukas. 
Tällä mitoituksella alueelle voitaisiin sijoittaa noin 
2 800 asukasta, jotka tuottaisivat autoliikennettä 
noin 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Alue on hyvin kytkettävissä nykyiseen joukko-
liikennelinjastoon, vaikka matkustajamäärän ei 
arvioidakaan riittävän kokonaan uuden joukko-
liikennelinjan perustamiseen. Tässä tapauksessa 
voidaan tarkastella myös joukkoliikenteen ke-
hittämistä alueelle. Joukkoliikennevyöhykkee-
seen perustuvalla mitoituksella (matkatuotos 
2,31 matkaa/asukas, auton kulkutapaosuus 54 
%) automatkoja syntyisi 1,25 automatkaa asu-
kasta kohti (vierailumatkat ja keskikuormitus 
huomioon otettuna eli ajoneuvoiksi muutettuna 
0,96 ajoneuvoa/vrk/asukas). Tämä mitoitus sallisi 
asukasmäärän nostamisen jopa 4 200 asukkaa-
seen ajoneuvoliikenteen pysyessä silti noin 4 000 
ajoneuvossa/vrk. Jos joukkoliikenne saavuttaisi  
5 %:n kulkutapaosuuden, joukkoliikennematkoja 
syntyisi vuorokaudessa noin 500. 

Kuva 4.3. Kotiin suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu 
sunnuntaisin. (HLT 2004–2005)

Asukaskohtaiset	tuotosluvut		
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Arviota uuden asuinalueen tuottamasta liiken-
teestä voidaan käyttää esimerkiksi kokoojakadun 
alustavaan mitoitukseen. Arviota tehtäessä tulee 
ottaa kantaa siihen, minkä tyyppisestä alueesta 
on kysymys ja voidaanko suunnittelulla vielä vai-
kuttaa alueen matkatuotokseen ja kulkutapaja-
kaumaan. Yksinkertaisimmillaan tämän voi tehdä 
vertaamalla matkatuotosjulkaisun aluetyyppejä ja 
niihin liittyviä tuotostietoja. Suunnitteluvaihees-
sa tulisi pyrkiä sijoittamaan ja suunnittelemaan 
alueet siten, että mahdollisimman suuri osa asu-
tuksesta voidaan osoittaa alueille, joilla joukko-
liikenteen, jalankulun ja pyöräilyn osuudet ovat 
mahdollisimman suuret.
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Taulukko 4.5. Asumisen matkatuotosluvut Helsingin seudulla (Helsingin seutu vaikutusalueineen). (HLT 2004–2005)

Asukkaiden matkatuotosluvut, kulkutapajakauma ja henkilöautosuorite (koko vuoden keskiarvo)

Alueluokka Kotiperäis-
tä matkaa/
asukas, vrk
(saapuvaa 

tai lähtevää)

Kotiperäistä 
matkaa/

100 k-m2, vrk
(saapuvaa tai 

lähtevää)

Kulkutapa
(osuus tehdyistä matkoista, %)

Henki-
löauto-
suorite 
(km/

asukas/ 
vrk)

jalan pol-
ku-

pyörä

hen-
kilö-
auto

linja-
auto

metro, 
raitio-
vaunu

lähi-
juna

Helsinki, 
Espoo, 
Vantaa ja 
Kauniainen

jalankulku-
vyöhyke 2,29 5,48 45 % 4 % 21 % 10 % 17 % 1 % 10,7

joukkoliiken-
nevyöhyke 2,22 5,08 26 % 7 % 45 % 11 % 5 % 4 % 20,5

autovyöhyke 2,11 4,38 18 % 6 % 59 % 10 % 1 % 3 % 24,9

lähitaajamat 2,33 5,06 23 % 6 % 60 % 3 % 0 % 1 % 26,8

asemanseutu, alle 1 km:n  
etäisyys 2,57 5,88 32 % 8 % 47 % 1 % 0 % 6 % 22,4

asemanseutu, alle 2,5 km:n  
etäisyys 2,61 5,66 25 % 12 % 57 % 1 % 0 % 4 % 24,2

taajamien lievealueet 2,23 3,55 6 % 6 % 81 % 1 % 0 % 1 % 37,8

ulkopuoliset taajamat  
<5000 as. 1,97 4,07 16 % 10 % 62 % 5 % 0 % 2 % 44,3

kyläasutus 2,23 3,41 16 % 6 % 68 % 5 % 1 % 1 % 30,6

keskimäärin koko seudulla 2,28 4,97 27 % 7 % 48 % 8 % 4 % 3 % 22,8
             

Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä 
matkoilla

 keskikuormitus  henkilöä/auto

 henkilöauto 1,56

Kulkutapajakauman vuodenaikavaihtelu

keski-
määrin 
koko 
seudulla

kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista)

jalan polku-
pyö-
rällä

hen-
ki-

löau-
tolla

linja- 
au-
tol-
la

met-
rolla, 
raitio-
vau-
nulla

lähi-
ju-

nalla

kesäkuu–
elokuu 26 % 13 % 46 % 7 % 3 % 2 %

syyskuu–
toukokuu 27 % 7 % 48 % 8 % 4 % 3 %

Koteihin tehtävät vierailumatkat      

ajankohta  korjauskerroin

keskimääräinen vuorokausi  1,22

talviarki  1,16

talvilauantai  1,35

talvisunnuntai 1,03

kesäarki 1,23

kesälauantai 1,40

kesäsunnuntai 1,30

Aikavaihtelukertoimet

ajankohta korjauskerroin

talviarki 1,03

talvilauantai 1,05

talvisunnuntai 0,89

kesäarki 1,00

kesälauantai 0,85

kesäsunnuntai 0,77

osuus koko vuorokauden matkoista 
arkisin

kotiin saapuvat kotoa lähtevät

aamulla 7–8 1,0 % 14,7 %

illalla 16–17 13,4 % 4,9 %
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Taulukko 4.6. Asumisen matkatuotosluvut Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla. (HLT 2004–2005)

Asukkaiden matkatuotosluvut, kulkutapajakauma ja henkilöautosuorite (koko vuoden keskiarvo)

Alueluokka Kotiperäis-
tä matkaa/
asukas, vrk
(saapuvaa 

tai lähtevää)

Kotiperäis-
tä matkaa/
100 k-m2, 

vrk
(saapuvaa 

tai lähtevää)

Kulkutapa
(osuus tehdyistä matkoista, %)

Henkilö-
auto-

suorite
(km/asu-

kas/ 
vrk)

jalan polku-
pyö-
rällä

henkilö-
autolla

joukko-
liiken-
teellä

keskus-
taajama

jalankulkuvyöhyke 2,26 5,40 41 % 11 % 40 % 5 % 15,0

jalankulkuvyöhykkeen 
reunavyöhyke 1,86 4,45 31 % 10 % 48 % 6 % 19,9

joukkoliikennevyöhyke 2,35 5,10 21 % 10 % 56 % 11 % 22,6

autovyöhyke 2,16 4,29 24 % 7 % 57 % 11 % 28,3

keskus-
kaupungin
reunus-
kuntien 
taajamat

joukkoliikennevyöhyke 2,43 5,06 15 % 13 % 64 % 5 % 25,6

autovyöhyke 2,44 4,41 16 % 8 % 69 % 2 % 33,2

taajamien lievealueet 2,21 4,58 20 % 7 % 63 % 7 % 26,2

ulkopuoliset taajamat 2,49 5,19 11 % 9 % 72 % 1 % 36,3

kyläasutus 1,83 2,80 16 % 5 % 70 % 4 % 28,4

keskimäärin koko seudulla 2,30 4,77 23 % 10 % 58 % 7 % 24,3

Koteihin tehtävät vierailumatkat

ajankohta korjauskerroin

keskimääräinen vuorokausi  1,22

talviarki  1,16

talvilauantai  1,35

talvisunnuntai 1,03

kesäarki 1,23

kesälauantai 1,40

kesäsunnuntai 1,30

Aikavaihtelukertoimet

ajankohta korjauskerroin

talviarki 1,00

talvilauantai 1,09

talvisunnuntai 0,99

kesäarki 1,00

kesälauantai 0,90

kesäsunnuntai 0,85

osuus koko vuorokauden matkoista 
arkisin

kotiin saapuvat kotoa lähtevät

aamulla 7–8 0,9 % 12,9 %

illalla 16–17 13,4 % 4,9 %

Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä 
matkoilla

keskikuormitus  henkilöä/auto

henkilöauto 1,60

Kulkutapajakauman vuodenaikavaihtelu

keskimäärin 
koko seu-
dulla

kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukkolii-
kenteellä

kesäkuu–
elokuu 18 % 13 % 57 % 7 %

syyskuu–
toukokuu 23 % 10 % 58 % 7 %
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Taulukko 4.7. Asumisen matkatuotosluvut Oulun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduilla. (HLT 2004–2005)

Asukkaiden matkatuotosluvut, kulkutapajakauma ja henkilöautosuorite (koko vuoden keskiarvo)

Alueluokka Koti-
peräistä 
matkaa/

asukas, vrk
(saapuvaa 

tai lähtevää)

Kotiperäistä 
matkaa/

100 k-m2, 
vrk

(saapuvaa 
tai lähtevää)

Kulkutapa
(osuus tehdyistä matkoista, %)

Henkilö-
autosuo-
rite (km/
asukas/ 

vrk)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukko-
liiken-
teellä

keskus-
taajama

jalankulkuvyöhyke 2,20 5,03 56 % 8 % 31 % 1 % 18,5

jalankulkuvyöhykkeen 
reunavyöhyke 2,14 4,64 36 % 7 % 45 % 4 % 17,1

joukkoliikenne-
vyöhyke 

2,36 5,15 26 % 10 % 53 % 7 % 24,5

autovyöhyke 2,73 5,18 20 % 8 % 59 % 6 % 24,8

keskus-
kaupungin
reunus-
kuntien 
taajamat

joukkoliikenne-
vyöhyke 2,47 4,90 33 % 9 % 63 % 3 % 31,4

autovyöhyke 2,53 4,37 22 % 13 % 59 % 2 % 21,3

kyläasutus 2,32 3,54 13 % 11 % 66 % 4 % 27,6

taajamien lievealueet 1,99 3,04 5 % 7 % 79 % 1 % 32,6

ulkopuoliset taajamat 2,50 4,94 29 % 11 % 54 % 4 % 23,8

harvaan asuttu maaseutuasutus 1,87 2,86 4 % 4 % 82 % 2 % 35,3

keskimäärin koko seudulla 2,36 4,66 26 % 13 % 54 % 4 % 23,4

Koteihin tehtävät vierailumatkat

ajankohta korjauskerroin

keskimääräinen vuorokausi  1,22

talviarki  1,16

talvilauantai  1,35

talvisunnuntai 1,03

kesäarki 1,23

kesälauantai 1,40

kesäsunnuntai 1,30

Aikavaihtelukertoimet

korjauskerroin

talviarki 1,01

talvilauantai 0,94

talvisunnuntai 1,00

kesäarki 1,01

kesälauantai 0,95

kesäsunnuntai 0,93

osuus koko vuorokauden matkoista 
arkisin

kotiin saapuvat kotoa lähtevät

aamulla 7–8 1,0 % 13,2 %

illalla 16–17 11,5 % 6,1 %

Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä 
matkoilla

keskikuormitus  henkilöä/auto

henkilöauto 1,56

Kulkutapajakauman vuodenaikavaihtelu

keskimää-
rin koko 
seudulla

kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukkolii-
kenteellä

kesäkuu–
elokuu 23 % 17 % 55 % 2 %

syyskuu–
toukokuu 26 % 13 % 54 % 4 %
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Taulukko 4.8. Asumisen matkatuotosluvut 45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. (HLT 2004–2005)

Asukkaiden matkatuotosluvut, kulkutapajakauma ja henkilöautosuorite (koko vuoden keskiarvo)

Alueluokka Kotiperäistä 
matkaa/

asukas, vrk
(saapuvaa tai 

lähtevää)

Kotiperäis-
tä matkaa/
100 k-m2, 

vrk
(saapuvaa 

tai lähtevää)

Kulkutapa
(osuus tehdyistä matkoista, %)

Henkilöau-
to-

suorite 
(km/asukas/ 

vrk)

jalan polku-
pyö-
rällä

hen-
kilö-

autolla

joukko-
liikenteellä

keskus- 
kunnan 
keskus-
taajama

jalankulkuvyöhyke 1,92 4,39 48 % 5 % 46 % 0 % 6,3

jalankulkuvyöhykkeen 
reunavyöhyke 2,36 5,12 8 % 27 % 65 % 0 % 18,2

joukkoliikennevyöhyke 2,31 5,06 24 % 14 % 54 % 5 % 14,5

autovyöhyke 2,48 4,48 14 % 11 % 74 % 0 % 34,7

muun kunnan keskustaajama 2,46 4,67 16 % 16 % 66 % 0 % 22,6

lähitaajama ja lievekylä 2,49 4,32 17 % 16 % 64 % 2 % 29,7

muu kyläasetus 2,54 3,88 8 % 7 % 77 % 3 % 32,6

taajamien lievealueet 2,07 3,16 9 % 2 % 81 % 2 % 32,6

ulkopuoliset taajamat 2,16 4,10 21 % 12 % 63 % 2 % 29,5

harvaan asuttu maaseutuasutus 2,03 3,10 3 % 5 % 79 % 0 % 33,5

keskimäärin koko seudulla 2,39 4,51 26 % 13 % 61 % 2 % 23,9

 

Koteihin tehtävät vierailumatkat

ajankohta korjauskerroin

keskimääräinen vuorokausi 1,22

talviarki 1,16

talvilauantai 1,35

talvisunnuntai 1,03

kesäarki 1,23

kesälauantai 1,40

kesäsunnuntai 1,30

Aikavaihtelukertoimet

korjauskerroin

talviarki 1,04

talvilauantai 0,93

talvisunnuntai 0,87

kesäarki 1,04

kesälauantai 0,81

kesäsunnuntai 0,95

osuus koko vuorokauden matkoista 
arkisin

kotiin saapuvat kotoa lähtevät

aamulla 7–8 1,2 % 11,9 %

illalla 16–17 12,6 % 6,9 %

Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä 
matkoilla

keskikuormitus  henkilöä/auto

henkilöauto 1,58

Kulkutapajakauman vuodenaikavaihtelu

keski-
määrin 
koko 
seudulla

kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukkolii-
kenteellä

kesäkuu–
elokuu 15 % 20 % 61 % 1 %

syyskuu–
toukokuu 21 % 13 % 61 % 2 %
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Taulukko 4.9. Asumisen matkatuotosluvut 20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. (HLT 2004–2005)

Asukkaiden matkatuotosluvut, kulkutapajakauma ja henkilöautosuorite (koko vuoden keskiarvo)

Alueluokka Kotiperäistä 
matkaa/

asukas, vrk
(saapuvaa tai 

lähtevää)

Kotiperäistä 
matkaa/

100 k-m2, vrk
(saapuvaa tai 

lähtevää)

Kulkutapa
(osuus tehdyistä matkoista, %)

Henkilö-
autosuo-
rite (km/
asukas/ 

vrk)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukko-
liikenteellä

keskus- 
kunnan 
keskus-
taajama

jalankulkuvyöhyke 2,83 6,17 40 % 8 % 46 % 1 % 23,1

jalankulkuvyöhykkeen 
reunavyöhyke 2,82 5,55 26 % 10 % 61 % 1 % 24,1

joukkoliikennevyöhyke 2,44 5,08 24 % 9 % 58 % 5 % 14,1

autovyöhyke 2,73 4,51 15 % 15 % 67 % 1 % 33,4

muun kunnan keskustaajama 2,43 4,20 14 % 15 % 58 % 0 % 24,5

lähitaajamat 2,33 3,87 16 % 12 % 62 % 3 % 31,2

taajamien lievealueet 1,74 2,66 5 % 6 % 79 % 4 % 29,6

ulkopuoliset taajamat >5000 as 2,47 4,27 20 % 12 % 64 % 1 % 23,9

ulkopuoliset taajamat <5000 as. 2,28 3,94 19 % 15 % 62 % 1 % 25,6

kyläasutus 2,34 3,58 16 % 10 % 65 % 2 % 37,5

harvaan asuttu maaseutuasutus 1,84 2,81 9 % 4 % 81 % 0 % 37,9

keskimäärin koko seudulla 2,36 4,27 19 % 13 % 64 % 1 % 27,7

Koteihin tehtävät vierailumatkat

ajankohta korjauskerroin

keskimääräinen vuorokausi  1,22

talviarki  1,16

talvilauantai  1,35

talvisunnuntai 1,03

kesäarki 1,23

kesälauantai 1,40

kesäsunnuntai 1,30

Aikavaihtelukertoimet

korjauskerroin

talviarki 1,01

talvilauantai 1,04

talvisunnuntai 0,95

kesäarki 1,01

kesälauantai 0,99

kesäsunnuntai 0,84

osuus koko vuorokauden matkoista 
arkisin

kotiin saapuvat kotoa lähtevät

aamulla 7–8 0,9 % 11,8 %

illalla 16–17 12,9 % 7,3 %

Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä 
matkoilla

 keskikuormitus henkilöä/auto

 henkilöauto 1,55

Kulkutapajakauman vuodenaikavaihtelu

keskimäärin 
koko seu-
dulla

kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukkolii-
kenteellä

kesäkuu–
elokuu 17 % 19 % 59 % 1 %

syyskuu–
toukokuu 19 % 13 % 64 % 1 %
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Taulukko 4.10. Asumisen matkatuotosluvut alle 20 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. (HLT 2004–2005)

Asukkaiden matkatuotosluvut, kulkutapajakauma ja henkilöautosuorite (koko vuoden keskiarvo)

Alueluokka Kotiperäistä 
matkaa/

asukas, vrk
(saapuvaa tai 

lähtevää)

Kotiperäistä 
matkaa/

100 k-m2, vrk
(saapuvaa tai 

lähtevää)

Kulkutapa
(osuus tehdyistä matkoista, %)

Henkilö-
autosuo-
rite (km/
asukas/ 

vrk)

jalan polku-
pyöräl-

lä

henki-
lö-

autolla

joukko-
liiken-
teellä

keskus- ja lähitaajama 2,46 4,25 23 % 16 % 59 % 1 % 25,7

kyläasutus 2,45 3,74 9 % 9 % 76 % 2 % 26,9

maaseutukylät 1,88 2,87 17 % 9 % 66 % 2 % 28,0

taajamien lievealueet 2,13 3,25 9 % 6 % 82 % 0 % 38,7

ulkopuoliset taajamat <5000 as. 2,36 4,08 25 % 12 % 59 % 0 % 33,7

harvaan asuttu maaseutuasutus 1,90 2,90 13 % 5 % 73 % 2 % 33,9

keskimäärin koko seudulla 2,21 3,82 20 % 11 % 64 % 1 % 31,0

Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä 
matkoilla

keskikuormitus henkilöä/auto

henkilöauto 1,48

Kulkutapajakauman vuodenaikavaihtelu

keski-
määrin 
koko 
seudulla

kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista)

jalan polku-
pyörällä

henkilö-
autolla

joukkolii-
kenteellä

kesäkuu–
elokuu 15 % 14 % 67 % 0 %

syyskuu–
toukokuu 20 % 11 % 64 % 1 %

Koteihin tehtävät vierailumatkat

ajankohta korjauskerroin

keskimääräinen vuorokausi  1,22

talviarki  1,16

talvilauantai  1,35

talvisunnuntai 1,03

kesäarki 1,23

kesälauantai 1,40

kesäsunnuntai 1,30

Aikavaihtelukertoimet

ajankohta korjauskerroin

talviarki 1,03

talvilauantai 0,89

talvisunnuntai 0,99

kesäarki 1,01

kesälauantai 0,94

kesäsunnuntai 0,83

osuus koko vuorokauden matkoista 
arkisin

kotiin saapuvat kotoa lähtevät

aamulla 7–8 0,7 % 10,3 %

illalla 16–17 10,7 % 5,2 %
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ASUMINEN

Taulukko 4.11. Asumisen matkatuotosten tuntivaihtelu. (HLT 2004–2005)

syksy, talvi ja kevät (syyskuu–toukokuu)

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat

24:00-00:59 0,5 % 0,3 % 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,4 %

01:00-01:59 0,3 % 0,1 % 0,9 % 0,5 % 0,2 % 0,0 %

02:00-02:59 0,2 % 0,1 % 0,9 % 0,4 % 0,0 % 0,0 %

03:00-03:59 0,1 % 0,0 % 0,9 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

04:00-04:59 0,1 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

05:00-05:59 0,1 % 1,9 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,3 %

06:00-06:59 0,4 % 5,6 % 0,3 % 1,3 % 0,3 % 1,6 %

07:00-07:59 0,9 % 14,0 % 0,6 % 2,0 % 0,5 % 1,3 %

08:00-08:59 1,6 % 11,2 % 1,3 % 4,2 % 1,1 % 3,1 %

09:00-09:59 2,3 % 5,9 % 2,9 % 7,4 % 2,0 % 4,0 %

10:00-10:59 3,1 % 4,8 % 5,3 % 9,0 % 3,9 % 6,8 %

11:00-11:59 3,8 % 3,8 % 6,4 % 8,4 % 5,1 % 7,2 %

12:00-12:59 5,4 % 4,8 % 9,5 % 10,9 % 8,1 % 10,7 %

13:00-13:59 6,7 % 4,2 % 8,7 % 7,6 % 8,6 % 8,2 %

14:00-14:59 9,9 % 4,6 % 8,8 % 7,5 % 10,0 % 9,7 %

15:00-15:59 11,5 % 5,1 % 10,3 % 6,8 % 10,4 % 8,7 %

16:00-16:59 12,7 % 6,1 % 8,1 % 7,0 % 9,5 % 8,1 %

17:00-17:59 9,3 % 7,7 % 8,3 % 6,6 % 10,4 % 8,9 %

18:00-18:59 8,3 % 7,8 % 7,1 % 5,7 % 8,8 % 7,2 %

19:00-19:59 8,8 % 5,0 % 7,2 % 5,4 % 7,1 % 6,2 %

20:00-20:59 7,2 % 3,5 % 4,3 % 3,4 % 6,5 % 4,5 %

21:00-21:59 4,0 % 2,0 % 3,1 % 2,0 % 3,7 % 2,0 %

22:00-22:59 2,0 % 0,9 % 2,3 % 1,5 % 2,1 % 1,0 %

23:00-23:59 0,8 % 0,4 % 1,4 % 1,0 % 0,7 % 0,2 %

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

kesä-, heinä- ja elokuu

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat

24:00-00:59 0,7 % 0,4 % 1,3 % 0,8 % 0,3 % 0,0 %

01:00-01:59 0,4 % 0,1 % 0,9 % 0,8 % 0,3 % 0,0 %

02:00-02:59 0,3 % 0,1 % 0,9 % 0,3 % 0,2 % 0,0 %

03:00-03:59 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,0 %

04:00-04:59 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,0 %

05:00-05:59 0,2 % 1,7 % 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,5 %

06:00-06:59 0,5 % 5,9 % 0,3 % 1,5 % 0,2 % 0,7 %

07:00-07:59 1,1 % 7,9 % 0,5 % 2,0 % 0,3 % 1,2 %

08:00-08:59 1,4 % 7,9 % 1,7 % 3,4 % 1,1 % 3,1 %

09:00-09:59 3,0 % 5,8 % 2,8 % 6,9 % 2,7 % 5,2 %

10:00-10:59 4,5 % 7,3 % 5,8 % 8,4 % 3,5 % 7,3 %

11:00-11:59 5,3 % 5,6 % 7,1 % 7,6 % 4,5 % 6,1 %

12:00-12:59 7,0 % 6,7 % 9,5 % 11,0 % 6,7 % 9,6 %

13:00-13:59 5,4 % 4,5 % 7,1 % 6,9 % 6,4 % 7,7 %

14:00-14:59 7,8 % 5,5 % 9,8 % 7,0 % 8,7 % 7,9 %

15:00-15:59 9,9 % 6,0 % 10,3 % 8,5 % 8,7 % 8,7 %

16:00-16:59 11,7 % 5,8 % 7,7 % 6,1 % 6,9 % 7,3 %

17:00-17:59 8,7 % 7,4 % 7,1 % 6,7 % 10,1 % 7,9 %

18:00-18:59 8,6 % 7,8 % 8,8 % 6,9 % 8,0 % 7,2 %

19:00-19:59 8,1 % 5,5 % 5,7 % 4,6 % 9,8 % 7,0 %

20:00-20:59 6,8 % 3,9 % 4,9 % 4,6 % 7,7 % 5,6 %

21:00-21:59 4,7 % 2,4 % 3,8 % 2,3 % 6,7 % 4,4 %

22:00-22:59 2,3 % 0,9 % 2,5 % 2,1 % 4,5 % 1,7 %

23:00-23:59 1,5 % 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1,6 % 0,7 %

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



3�Suomen ympäristö  27 | 2008

Vapaa-ajan asunnot

Vapaa-ajan asuntojen matkatuotokset perustu-
vat valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 
(200�–200�) tuloksiin. Matkatuotokset on esitetty 
matkojen määränä vapaa-ajan asuntoa kohti. Hen-
kilöliikennetutkimuksen tulosten mukaan �8 % yli 
�-vuotiaista suomalaisista asuu talouksissa, joilla 
on käytettävissään kesämökki. Tilastokeskuksen 
Altika-tietokannan mukaan Suomessa oli vuonna 
2006 noin �7� 000 kesämökkiä. Yhdellä mökillä on 
tilastojen mukaan keskimäärin � käyttäjää.

Henkilöliikennetutkimuksen tulosten mukaan 
kesämökille tehdään päivittäin keskimäärin 1,03 
käyntiä, jos matkat jaetaan tasan vuoden kaikille 
vuorokausille. 

Taulukko 4.12. Vapaa-ajan asuntojen matkatuotosluvut. 

vapaa-ajan asunnon tyyppi kävijää/mökki, vrk

kesämökki 1,03

Vapaa-ajan asunnoille tehtyjen matkojen määrä 
vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina ja eri 
viikonpäivinä. Matkoja tehdään eniten heinäkuus-
sa, jolloin tehdään noin 20 % koko vuoden mök-
kimatkoista. Kesä-, heinä- ja elokuussa tehtyjen 
matkojen osuus kaikista mökkimatkoista on noin  
�0 % koko vuoden aikana tehdyistä mökkimatkois-
ta. Vähiten matkoja mökeille tehdään marras- ja 
tammikuussa. Taulukossa �.13 on esitetty vapaa-
ajan asuntoihin suuntautuvien matkojen vuoden-
aikavaihtelu.

Taulukko 4.13. Vapaa-ajan asuntoihin suuntautuvien matko-
jen vuodenaikavaihtelu. (HLT 2004–2005)

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 3,0 % heinäkuu 20,8 %

helmikuu 4,1 % elokuu 15,4 %

maaliskuu 4,9 % syyskuu 7,6 %

huhtikuu 6,2 % lokakuu 5,5 %

toukokuu 9,9 % marraskuu 2,4 %

kesäkuu 15,9 % joulukuu 4,4 %

Myös viikonpäivien välillä on havaittavissa jonkin 
verran eroja mökille suuntautuvien matkojen mää-
rässä. Eniten mökkimatkoja tehdään sunnuntaisin, 
lauantaisin ja perjantaisin ja vähiten tiistaisin ja 
maanantaisin (taulukko �.1�). 

Taulukko 4.14. Vapaa-ajan asuntoihin suuntautuvien mat-
kojen viikonpäivävaihtelu. (HLT 2004–2005)

viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

maanantai 10,2 %

tiistai 7,6 %

keskiviikko 10,8 %

torstai 11,4 %

perjantai 17,6 %

lauantai 20,9 %

sunnuntai 21,5 %

Vapaa-ajanasunnoille tehtävien matkojen kulku-
tapajakauma on esitetty taulukossa �.16. Suurin 
osa mökeille suuntautuvista matkoista tehdään 
henkilöautolla. Matkat sisältävät myös lyhyet mö-
kin lähiympäristössä tehdyt matkat, mikä selittää 
jalankulun ja veneilyn suhteellisen suuren osuu-
den kaikista matkoista. Helsingin seudulla ja sen 
vaikutusalueella joukkoliikenteen merkitys mökki-
matkoilla on melko suuri, mutta muilla seuduilla 
joukkoliikenteen osuus jää muutamaan prosenttiin 
kaikista mökkimatkoista.

Vapaa-ajan asuntoihin suuntautuvien henkilö-
autolla tehtävien matkojen keskimääräinen kuor-
mitusaste on 1,91 henkilöä (taulukko �.1�).

Taulukko 4.15. Henkilöauton keskimääräinen kuormitusas-
te kesämökkimatkoilla. (HLT 2004–2005)

 kuntaryhmä keskimääräinen
henkilöluku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 2,11

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,99

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 2,20

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 1,73

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 1,91

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 
ja muut seutukunnat 1,64

keskimäärin 1,91
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Taulukko 4.16. Vapaa-ajan asuntoihin suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma alueryhmittäin. (HLT 2004–2005)

vapaa-ajan asunnon sijaintialue kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polku- 
pyörällä

henkilö- 
autolla

joukko- 
liikenteellä

veneellä

Helsingin seutu vaikutusalueineen 5 % 5 % 76 % 14 %  0 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 15 % 5 % 74 % 0 %  5 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut 13 % 0 % 68 % 3 %  16 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 16 % 1 % 72 % 3 %  8 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 15 % 5 % 73 % 1 %  6 %

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 17 % 4 % 76 % 1 % 2 %

4.4	
Teollisuus	ja		
elinkeinoelämän	palvelut

Teollisuustoimipaikat

Teollisuuden toimipaikkojen matkatuotokset on 
esitetty kävijöiden määränä työntekijää kohti kes-
kimääräisen arkivuorokauden aikana (taulukko 
�.17). Kukin kävijä tekee alueelle kaksi matkaa, 
joista toinen on saapuva ja toinen lähtevä matka. 
Tavaraliikenteen matkatuotokset on esitetty käyn-
teinä toimipaikkaa kohti arkivuorokausina.

 

Taulukko 4.17. Teollisuustoimipaikkojen matkatuotoslukuja 
arkisin (kävijää/vrk).

 Toiminto kävijää/työn-
tekijöiden 

määrä

tavaraliikenteen 
käyntiä/ 

toimipaikka

elintarviketeollisuus 0,9  20

tekstiiliteollisuus 0,9 10

puutuoteteollisuus 1,1  30

paperiteollisuus 1,1  45

graafinen ja 
painotuoteteollisuus 1,3  16

kemian teollisuus 1,2  20

elektroniikka-
teollisuus 0,9  10

kumi- ja 
muovituotteiden 
valmistus

0,9  11

metalliteollisuus 1,1  12–30

koneiden ja laitteiden 
valmistus 1,1  19

rakennusteollisuus 0,9 17

louhinta- ja 
murskausasemat 0,8  37

Teollisuustoimipaikkojen matkatuotokset on las-
kettu henkilöliikennetutkimusten työ- ja työasioin-
timatkojen määrän perusteella. Valtakunnallisen 
henkilöliikennetutkimuksen mukaan työssäkäyvät 
käyvät keskimäärin 0,8 kertaa vuorokaudessa työ-
paikallaan. Lisäksi työpaikoille suuntautuu työasi-
ointi- ja vierailumatkoja. Lukuarvoja on korjattu 
aikaisempien matkatuotostietojen ja Espoossa ja 
Tampereella tehtyjen liikennelaskentojen tulosten 
perusteella. 

Tavaraliikenteen tuotokset perustuvat aikaisem-
piin tutkimuksiin (mm. Nummenpää ja Ollikainen 
1999), liikennelaskentatuloksiin Espoossa ja Tam-
pereella sekä Alankomaissa toteutettuun valtakun-
nalliseen jakeluliikennetutkimukseen.  Arvot ovat 
suuntaa antavia ja riippuvat toimipaikan koosta ja 
tuotantomäärästä.

Esimerkkejä erilaisten teollisuustoimipaikkojen 
matkatuotoksista:

Metalliteollisuuden yritys, 5 000 k-m2 
• 0,9 työpaikkaa/100 k-m2

• 1,1 kävijää/työpaikka
• 1,2 kävijää/100 k-m2

• 0,1� pakettiautokäyntiä/100 k-m2

• 0,7 kuorma-autokäyntiä/100 k-m2 

Teollisuuden tekstiilejä valmistava yritys,  
60 000 k-m2

• 1,2 työpaikkaa/100 k-m2

• 0,8 kävijää/työpaikka
• 0,6 kävijää/100 k-m2

• 0,06 pakettiautokäyntiä/100 k-m2

• 0,0� kuorma-autokäyntiä/100 k-m2 
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Toimistot

Toimistojen, virastojen ja konttoreiden matkatuo-
tokset on esitetty kävijöiden määränä työntekijää ja 
100 kerrosneliömetriä kohti taulukossa �.18. Matka-
tuotokset sisältävät työntekijöiden tekemien mat-
kojen lisäksi työasiointimatkat ja muut toimistoihin 
tehtävät asiointimatkat. Toimistomaiset työpaikka-
alueet on jaettu vähän ja paljon asiointiliikennettä 
tuottaviin toimistoihin. Matkatuotokset kuvaavat 
vuoden keskimääräistä arkivuorokautta.

Taulukko 4.18. Toimistomaisten työpaikkojen matkatuo-
tokset (kävijää/arkivrk). 

toimiston tyyppi kävijää/ 
työn-
tekijä

kävijää/ 
100 
k-m2

tavara- 
liikenteen 
käyntiä/
100 k-m2

toimistotyöpaikka-
alue, vähän asiointilii-
kennettä (esimerkiksi 
teknologiakeskus, 
suunnittelutoimisto, 
toimistokorttelit, 
tutkimuslaitos)

0,9 2,5–3,5 0,25–0,35

toimistotyöpaikka-
alue, paljon asiointilii-
kennettä (esimerkiksi 
yritysten pääkonttorit)

3,6 11–16 0,6–0,7

virasto, paljon asiointia 
(esimerkiksi työvoima-
toimisto, Kelan toimi-
piste, verotoimisto)

3,3 12–18 0,4–0,6

virasto, vähän asiointia 
(esimerkiksi kunnanvi-
rasto, lääninhallitus)

2,6 6–10 0,2–0,3

pankkien ja vakuutus-
yhtiöiden toimipisteet 6–14 65–90 0,2–0,3

postin toimipaikat 20–25 110–120 2,0–3,4

Esimerkkejä erilaisten toimistojen matkatuotok-
sista:

Teknologiakeskus suuren kaupunkiseudun esikau-
punkialueella 

• 0,9 kävijää/työpaikka
• 3,2 kävijää/100 k-m2

• 0,19 pakettiautokäyntiä/100 k-m2

• 0,06 kuorma-autokäyntiä/100 k-m2 

Kunnanvirasto pienen kaupungin kuntakeskukses-
sa

• 7,8 kävijää/100 k-m2

Toimistojen matkatuotokset perustuvat aiempiin 
tutkimuksiin (mm. YTV 1987, Silfverberg at al. 
2002, Kaurala ja Kurikka 2006, TTY 2008) sekä 
norjalaisiin (Statens Vegvesen 2003) ja tanskalaisiin 
(Miljöstyrelse 1999) matkatuotoslukuihin.

Työmatkojen kulkutapajakauma  
ja aikavaihtelu

Taulukoissa �.22–�.23 on esitetty työmatkojen 
kulkutapajakaumaa koskevia tietoa alueryhmit-
täin. Luvut kuvaavat kulkutapojen käyttöä eri 
alueilla sijaitseviin toimipaikkoihin. Työmatkojen 
kulkutapajakauma sisältää kaikkiin erityyppisiin 
työpaikkoihin suuntautuvat matkat. 

Paljon asiointiliikennettä kerääviin toimistoihin 
soveltuu kulkutapajakaumaksi taulukossa �.2� 
esitetty työ-, työasiointi- ja asiointimatkojen kul-
kutapajakauma. Kulkutapoja koskevat tiedot on 
esitetty toimiston sijaintialueen mukaisesti. Paljon 
asiointiliikennettä aiheuttavat toiminnot sijaitse-
vat pääosin taajama-alueilla ja kulkutapajakaumaa 
koskevat tiedot on esitetty ainoastaan taajamissa 
sijaitseville alueille. Toimistoihin suuntautuvien 
matkojen kulkutapajakaumaa arvioitaessa voi-
daan myös soveltaa työmatkojen kulkutapajakau-
maa koskevia tietoja (taulukot �.22–�.23), mikäli 
toimistoihin suuntautuu vähän asiointiliikennettä 
ja matkat ovat pääosin työntekijöiden tekemiä. 

Kulkutapatiedot perustuvat valtakunnalliseen 
henkilöliikennetutkimukseen (1998–1999), jonka 
lähtö- ja määräpaikkatiedot on ollut mahdollista 
paikantaa taajamien vyöhykejaolle. Kulkutapaja-
kauma kuvaa vuoden keskimääräistä vuorokaut-
ta.

Joukkoliikenteen osuus työmatkoista on suurin 
Helsingin seudun jalankulku- ja joukkoliikenne-
vyöhykkeellä sijaitsevissa työpaikoissa. Jalankulun 
osuus on suurin suurten ja keskisuurten kaupun-
kien jalankulkuvyöhykkeillä. Polkupyörän osuus 
on suurin pienten ja keskisuurten kaupunkien kes-
kustaajamissa. 

Toimistoihin suuntautuvien matkojen kulku-
tapajakauma vaihtelee suurissa ja keskisuurissa 
kaupungeissa melko paljon toimiston sijainnista 
riippuen. Joukkoliikenteen osuus matkoista on ja-
lankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeillä huomat-
tavasti suurempi kuin autovyöhykkeellä.

Henkilöautolla tehtävien työmatkojen keski-
määräinen kuormitusaste on 1,1� henkilöä (tau-
lukko �.19). 
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Taulukko 4.19. Henkilöauton keskimääräinen kuormitusas-
te työmatkoilla. (HLT 2004–2005)

 kuntaryhmä keskimääräi-
nen henkilö-

luku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1,11

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,16

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

1,19

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

1,17

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

1,13

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut ja 
muut seutukunnat

1,14

keskimäärin 1,15

Koko vuoden keskimääräisistä matkatuotoksista 
on mahdollista muodostaa talvi- ja kesäarjen tuo-
toksia taulukon �.20 mukaisilla kertoimilla. Kertoi-
met on tuotettu valtakunnallisen henkilöliikenne-
tutkimuksen 200�–200� tulosten perusteella.

Taulukko 4.20. Työmatkojen yleisiä aikavaihtelukertoimia. 
(HLT 2004–2005)

  ajankohta korjauskerroin

  talviarki 1,36

  kesäarki 1,18

Kuvassa �.� on esitetty työmatkojen aikavaihtelu 
arkisin. Työpaikalle suuntautuvista matkoista yli 
2� % alkaa klo 7–8 ja työpaikalta lähtevistä mat-
koista alkaa klo 16–17 noin 2� %. Taulukossa �.21 
on esitetty työmatkojen yleisiä tuntivaihtelukertoi-
mia. Tarkempia aikavaihtelukertoimia on esitetty 
taulukossa �.2�.

Kuva 4.4. Työpaikalle suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu 
arkisin. (HLT 2004–2005)

Taulukko 4.21. Työmatkojen huipputuntikertoimet arkipäi-
visin. (HLT 2004–2005)

osuus koko vuorokauden matkoista

työpaikalle 
saapuvat

työpaikalta 
lähtevät

aamulla klo 7–8 25,9 % 1,0 %

illalla klo 16–17 1,3 % 23,3 %

Esimerkki

Toimistorakennuksen	matkatuotokset

Keskisuuressa kaupungissa on suunnitteilla ker-
rosalaltaan noin 8 000 neliömetrin toimistotyö-
paikkoja sisältävän kohteen rakentaminen tontil-
le. Tontille sijoittuvien yritysten odotetaan syn-
nyttävän vain vähän asiointiliikennettä. Taulukon 
4.18 perusteella kävijämääräksi arvioidaan

8 000 k-m2 ∙ 3,0 kävijää/100 k-m2 = 240 kävijää 
vuorokaudessa. 

Tavarakuljetuksia alueelle arvioidaan saapuvan 9 
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Alue sijaitsee noin 100 000 asukkaan kaupungissa 
autovyöhykkeellä, jossa joukkoliikenneyhteydet 
ovat huonot. Taulukon 4.22 mukaisesti auton 
kulkutapaosuudeksi arvioidaan 83 %. Autojen 
keskikuormitusasteen ollessa 1,19 henkilöä työ-
paikka-alueella käydään autolla 

240 ∙ 0,83/1,19 = 167 kertaa vuorokaudessa. 

Meno- ja paluumatkat tuottavat näin ollen tont-
tiliittymään liikennemäärän, jonka suuruus on 
yhteensä 334 ajoneuvoa/vrk. Lisäksi liittymän 
kautta kulkee tavaraliikennettä

8 000 k-m2 ∙ 0,30 toimitusta/100 k-m2 = 24 kuor-
ma- tai pakettiautotoimitusta/vrk. 

Tonttiliittymän liikennemääräksi voidaan tällöin 
arvioida 382 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jos alu-
een joukkoliikenneyhteyksiä olisi mahdollista pa-
rantaa siten, että alueesta muodostuisi joukko-
liikennevyöhykettä, henkilöautoliikenteen määrä 
pienenisi 

240 ∙ 0,71/1,19 = 143 kävijään vuorokaudessa. 

Tällöin liikennemäärä tonttiliittymässä olisi noin 
50 ajoneuvoa pienempi eli 334 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa.

Arkipäivät
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TYÖPAIKAT

Taulukko 4.22. Työmatkojen kulkutapajakauma alueittain toimipaikan sijaintialueen mukaan (koko vuoden keskiarvo)  
yli 80 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. (HLT 1998–1999)

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja 
Kauniainen

jalankulkuvyöhyke 21 % 6 % 32 % 41 %

joukkoliikennevyöhyke 9 % 6 % 63 % 23 %

autovyöhyke 6 % 2 % 76 % 16 %

asemanseutu, alle 1 km:n etäisyys 11 % 2 % 80 % 7 %

asemanseutu, alle 2,5 km:n etäisyys 7 % 12 % 80 % 1 %

lähitaajamat 17 % 4 % 70 % 9 %

taajamien lievealueet 6 % 9 % 83 % 2 %

ulkopuoliset taajamat, alle 5000 asukasta 8 % 3 % 87 % 3 %

keskimäärin koko seudulla 11 % 5 % 56 % 28 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudutkaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 24 % 12 % 47 % 18 %

jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhyke 19 % 7 % 62 % 12 %

joukkoliikennevyöhyke 14 % 10 % 67 % 9 %

autovyöhyke 10 % 11 % 75 % 4 %

taajamien lievealueet 10 % 3 % 83 % 3 %

ulkopuoliset taajamat 20 % 0 % 80 % 0 %

keskimäärin koko seudulla 14 % 12 % 64 % 11 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden  
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 23 % 14 % 53 % 10 %

jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhyke 22 % 17 % 54 % 7 %

joukkoliikennevyöhyke 15 % 8 % 71 % 6 %

autovyöhyke 3 % 11 % 83 % 3 %

taajamien lievealueet 3 % 3 % 83 % 1 %

ulkopuoliset taajamat 34 % 13 % 51 % 2 %

keskimäärin koko seudulla 14 % 12 % 66 % 8 %
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TYÖPAIKAT

Taulukko 4.23. Työmatkojen kulkutapajakauma alueittain toimipaikan sijaintialueen mukaan (koko vuoden keskiarvo) alle 
80 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. (HLT 1998–1999)

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskuskaupungin taajama 17 % 15 % 66 % 2 %

muun kunnan keskustaajama 16 % 19 % 61 % 3 %

lähitaajama ja lievekylät 6 % 5 % 88 % 1 %

ulkopuoliset taajamat 8 % 13 % 75 % 4 %

keskimäärin koko seudulla 12 % 16 % 69 % 3 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskuskaupungin taajama 21 % 12 % 66 % 0 %

muun kunnan keskustaajama 14 % 6 % 80 % 0 %

lähitaajama 33 % 5 % 60 % 2 %

kyläasutus 2 % 2 % 96 % 0 %

taajamien lievealueet 7 % 5 % 87 % 1 %

ulkopuoliset taajamat, yli 5000 asukasta 12 % 16 % 72 % 0 %

ulkopuoliset taajamat, alle 5000 asukasta 20 % 7 % 72 % 1 %

keskimäärin koko seudulla 14 % 12 % 73 % 1 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 9 % 13 % 78 % 0 %
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Taulukko 4.24. Työmatkojen aikavaihtelu. (HLT 2004–2005)

Viikonpäivävaihtelu 

Viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

syksy, talvi ja kevät 
(%)

kesä-, heinä- ja 
elokuu (%)

maanantai 18,0 % 16,5 %

tiistai 21,1 % 22,5 %

keskiviikko 19,1 % 21,2 %

torstai 18,4 % 18,0 %

perjantai 17,1 % 15,1 %

lauantai 3,5 % 3,8 %

sunnuntai 2,7 % 2,9 %

Tuntivaihtelu 

syksy, talvi ja kevät (syyskuu–toukokuu) kesä-, heinä- ja elokuu

Kellonaika
arkipäivät keskimäärin arkipäivät keskimäärin

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat

24:00-00:59 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,9 %

01:00-01:59 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

02:00-02:59 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %

03:00-03:59 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %

04:00-04:59 0,7 % 0,0 % 1,3 % 0,0 %

05:00-05:59 5,1 % 0,2 % 5,1 % 0,5 %

06:00-06:59 14,9 % 0,7 % 19,6 % 0,8 %

07:00-07:59 26,9 % 1,3 % 22,4 % 1,8 %

08:00-08:59 18,8 % 1,5 % 19,6 % 1,4 %

09:00-09:59 5,8 % 1,9 % 6,2 % 1,8 %

10:00-10:59 3,1 % 2,6 % 3,7 % 1,9 %

11:00-11:59 4,3 % 4,7 % 4,1 % 3,9 %

12:00-12:59 4,9 % 4,6 % 3,5 % 4,0 %

13:00-13:59 4,7 % 4,8 % 3,5 % 3,4 %

14:00-14:59 3,2 % 10,6 % 3,1 % 10,1 %

15:00-15:59 2,9 % 20,0 % 1,8 % 22,1 %

16:00-16:59 1,4 % 23,3 % 1,3 % 23,4 %

17:00-17:59 0,7 % 8,8 % 1,0 % 8,9 %

18:00-18:59 0,5 % 4,0 % 1,2 % 5,4 %

19:00-19:59 0,3 % 3,0 % 0,4 % 3,1 %

20:00-20:59 0,4 % 2,1 % 0,8 % 1,8 %

21:00-21:59 0,6 % 2,5 % 0,8 % 2,1 %

22:00-22:59 0,4 % 1,9 % 0,4 % 2,2 %

23:00-23:59 0,1 % 0,9 % 0,4 % 0,4 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %

Kuukausivaihtelu

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 7,4 % heinäkuu 6,1 %

helmikuu 8,4 % elokuu 7,8 %

maaliskuu 8,1 % syyskuu 9,9 %

huhtikuu 9,2 % lokakuu 8,8 %

toukokuu 8,4 % marraskuu 9,6 %

kesäkuu 8,6 % joulukuu 7,8 %

TYÖPAIKAT
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TOIMISTOT

Taulukko 4.25. Työ-, työasiointi- ja asiointimatkojen kulkutapajakauma toimipaikan sijaintialueen mukaan (koko vuoden 
keskiarvo). (HLT 1998–1999)

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 17 % 3 % 36 % 44 %

joukkoliikennevyöhyke 9 % 7 % 57 % 27 %

autovyöhyke 6 % 2 % 84 % 8 %

keskimäärin koko seudulla 12 % 5 % 59 % 24 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 23 % 12 % 53 % 11 %

jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhyke 10 % 7 % 72 % 10 %

joukkoliikennevyöhyke 15 % 10 % 66 % 9 %

autovyöhyke 11 % 8 % 76 % 5 %

keskimäärin koko seudulla 16 % 10 % 65 % 10 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 27 % 9 % 56 % 9 %

jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhyke 17 % 6 % 72 % 6 %

joukkoliikennevyöhyke 32 % 3 % 56 % 10 %

autovyöhyke 12 % 7 % 77 % 4 %

keskimäärin koko seudulla 17 % 10 % 67 % 6 %

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 15 % 12 % 70 % 3 %

20 000–45 000 asukkaan
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 13 % 10 % 76 % 1 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 10 % 10 % 80 % 0 %
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Tavara- ja liikenneterminaalit

Tavara- ja liikenneterminaalien kävijämäärät on 
määritetty pääosin kokonaiskävijämäärinä. Kukin 
kävijä tekee alueelle kaksi matkaa – yhden saapu-
van matkan ja yhden poistuvan matkan. Matka-
tuotokset on esitetty taulukossa �.26.

Taulukko 4.26. Tavaraterminaalien matkatuotokset arkisin. 

terminaalin 
tyyppi

henkilö-
liikenne

tavaraliikenne

kävijää/100 
kerrosne-
liömetriä

kuorma-
autokäyntejä/ 
toimipaikka

pakettiau-
tokäyntejä/ 
toimipaikka

varasto 1,8–2,5 10–20 10–30

tavara-
terminaali 
tai jakelu-
keskus

 0,6–1,8 100–250 20–80

Esimerkkejä erilaisten tavara- ja jakeluterminaalien 
matkatuotoksista:

Kuljetusliikkeen iso terminaali
• 90 pakettiautolla ja 280 kuorma-autolla 

tehtyä käyntiä vuorokaudessa 
Kuljetusliikkeen keskikokoinen terminaali

• 30 pakettiautolla ja 130 kuorma-autolla 
tehtyä käyntiä vuorokaudessa 

Elintarvikeketjun iso jakeluterminaali
• 100 nouto- tai jakelukäyntiä vuorokau-

dessa
Postin alueellinen jakeluterminaali

• �0 pakettiautolla ja 230 kuorma-autolla 
tehtyä käyntiä vuorokaudessa. 

Tavarankuljetuksia tehdään tavaraterminaaleissa 
ja jakelukeskuksissa ympäri vuorokauden. Taulu-
kossa �.27 on esitetty tavaraterminaalien huippu-
tuntikertoimia ja taulukossa �.28 keskimääräisiä 
aikavaihtelukertoimia.

Taulukko 4.27. Tavaraterminaalien huipputuntikertoimet. 

ajankohta osuus koko vuorokauden 
matkoista

aamuhuipputunti klo 7–8 4,9 %

iltahuipputunti klo 16–17 7,2 %

Taulukko 4.28. Tavaraterminaaliin suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu. 

ajankohta osuus koko vuorokauden 
matkoista

klo 0:00–3:00 5,6 %

klo 3:00–6:00 9,8 %

klo 6:00–9:00 15,3 %

klo 9:00–12:00 14,2 %

klo 12:00–15:00 13,9 %

klo 15:00–18:00 19,5 %

klo 18:00–21:00 13,4 %

klo 21:00–24:00 8,4 %

4.5	
Päivittäistavarakauppa

Hypermarketit

Hypermarketeiksi luokitellaan ne myymälät, 
joiden myyntipinta-ala on vähintään 2 �00 m2 ja 
elintarvikkeiden osuus on alle puolet myyntipinta-
alasta. Hypermarkettien osuus päivittäistavaroiden 
myynnistä on noin 2� % (Heinimäki 2006). Suurilla 
kaupunkiseuduilla hypermarkettien osuus koko 
ostos- ja asiointimatkasuoritteesta on noin �0 % 
(TASE 202�). Päivittäistavarakaupan suuryksiköis-
tä tehdään tyypillisesti myös muita hankintoja kuin 
päivittäistavaraostoksia, sillä kaupan valikoimassa 
on myös erikoistavaroita ja kaupan yhteyteen on 
usein sijoittunut myös erillistä erikoiskauppatar-
jontaa. Tyypillisesti esimerkiksi alkoholiliikkeet, 
apteekit, kodinkoneliikkeet ja vaateliikkeet ovat 
hakeutuneet saman katon alle päivittäistavarakau-
pan suuryksiköiden kanssa.

Päivittäistavarakaupan hypermarket-tyyppisten 
suuryksiköiden matkatuotokset on taulukossa �.29 
esitetty kävijämääränä kokonaismyyntipinta-alaa 
kohti. Kävijämäärä- ja aikavaihtelutiedot perustu-
vat kassatapahtumatietoihin vuosilta 2006–2007, 
jotka on muutettu asiakasmääriksi henkilöliiken-
netutkimuksen päivittäistavaraostosmatkojen seu-
rueen kokoa koskevien tietojen avulla. 
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Taulukko 4.29. Hypermarkettien matkatuotosluvut koko-
naismyyntipinta-alaa kohti vuoden keskimääräisenä vuoro-
kautena kuntaryhmittäin. 

kuntaryhmä käyntiä/100 myynti-m2

keskiarvo vaihteluväli

Helsingin seutu vaikutus-
alueineen 118 65–175

Tampereen ja Turun 
kaupunkiseudut 91 60–135

Oulun, Jyväskylän, Kuopion 
ja Lahden kaupunkiseudut 88 65–125

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 100 70–195

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 101 70–150

alle 20 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 67 60–80

Taulukossa �.29 esitetyt kävijämäärätiedot perus-
tuvat noin 100 hypermarketin kassatapahtumien 
määrää koskeviin tilastoihin. Hypermarkettien ko-
konaismyyntipinta-ala oli keskimäärin 7 200 m2. 
Keskimääräisen kävijämäärän lisäksi taulukossa 
on esitetty kävijämäärän vaihteluväli. Erot eri toi-
mipaikkojen kävijämäärissä ovat melko suuria, 
sillä kävijämäärään vaikuttaa mm. toimipaikan 
sijainti yhdyskuntarakenteessa sekä samassa kiin-
teistössä ja sen lähialueella sijaitsevien muiden vä-
hittäiskauppojen määrä. 

Päivittäistavarakaupan suuryksiköihin suun-
tautuvien matkojen aikavaihtelu poikkeaa hieman 
muun päivittäistavarakaupan aikavaihteluista. 
Suuryksiköissä perjantai ja lauantai erottuvat sel-
västi muita vuorokausia suositumpina ostosajan-
kohtina. Taulukossa �.30 on kuvattu hypermarket-
tyyppisten yksiköiden kävijämäärien aikavaihte-
lua eri kuukausina ja viikonpäivinä. 

Taulukko 4.30. Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden kävi-
jämäärän aikavaihtelu vuoden keskimääräiseen vuorokau-
teen ja kuukauteen verrattuna.

aika-
vaihtelu

ma ti ke to pe la su kuu-
kausi-
vaih-
telu

tammi-
kuu 0,93 0,84 0,83 0,88 1,35 1,18 - 1,00

helmi-
kuu 0,90 0,76 0,80 0,84 1,23 1,13 - 0,94

maalis-
kuu 0,93 0,82 0,84 0,93 1,35 1,24 - 1,02

huhti-
kuu 1,11 0,92 0,92 1,11 1,35 1,27 - 1,11

touko-
kuu 0,90 0,84 0,96 0,91 1,30 1,13 0,49 0,93

kesä-
kuu 0,98 0,91 0,99 1,15 1,16 0,99 0,61 0,97

heinä-
kuu 0,97 0,90 0,92 0,96 1,22 0,95 0,60 0,93

elokuu 0,91 0,84 0,89 0,93 1,26 0,99 0,59 0,91

syyskuu 0,98 0,84 0,87 0,99 1,41 1,22 - 1,05

lokakuu 0,94 0,81 0,86 0,91 1,30 1,16 - 1,00

marras-
kuu 0,84 0,79 0,85 0,95 1,38 1,19 0,61 0,95

joulu-
kuu 1,10 1,23 1,19 1,18 1,49 1,39 0,70 1,18

keski-
määrin 0,96 0,87 0,91 0,98 1,32 1,15 0,60 1,00

Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden vilkkaim-
mat kuukaudet ovat joulukuu ja huhtikuu, joiden 
kävijämäärät ovat 11–18 % suurempia kuin keski-
määrin. Keskimääräiseen vuorokauteen verrattuna 
vilkkaimpia kauppapäiviä ovat kaikkina vuoden-
aikoina perjantait. Myös lauantait ovat vilkkaita 
päiviä syyskuun ja huhtikuun välisenä aikana. 
Kesällä lauantain osuus on talvikausia pienempi. 

Hypermarketteihin suuntautuvien matkojen 
kulkutapajakaumatietoja on esitetty taulukossa 
�.33. Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku 
on päivittäistavaroiden ostosmatkoilla keskimää-
rin 1,60 henkilöä (taulukko �.31).
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Taulukko 4.31. Henkilöauton keskimääräinen kuormitusas-
te päivittäistavaroiden ostosmatkoilla. (HLT 2004–2005)

 kuntaryhmä keskimääräinen 
henkilöluku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1,68

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,63

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

1,54

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

1,63

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

1,60

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 
ja muut seutukunnat

1,52

keskimäärin 1,60

Arkisin noin 70 % ja viikonloppuisin noin 80 % päi-
vittäistavarakauppaan suuntautuvista matkoista 
on lähtöisin kotoa. Päivittäistavarakaupasta lähte-
vistä matkoista on arkisin kotiin suuntautuvia 8� % 
ja viikonloppuisin 82 %. (Henkilöliikennetutkimus 
200�–200�) 

Taulukossa �.32 on esitetty hypermarket-tyyp-
pisten yksiköiden tavaraliikenteen tuotoksia 
myyntipinta-alaan suhteutettuna. Suurissa hy-
permarketeissa käy päivittäin keskimäärin 1�–20 
kuorma-autoa ja �–10 pakettiautoa.

Taulukko 4.32. Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden ras-
kaan liikenteen tuotokset kokonaismyyntipinta-alaa kohti 
vuoden keskimääräisenä vuorokautena. 

Suuryksikkö raskaan liikenteen tuotokset

pakettiautokäyntiä 
/100 myynti-m2

kuorma-autokäyntiä 
/100 myynti-m2

hyper-
market

0,07
(0,03–0,14)

0,28
(0,14–0,58)

Esimerkki

Päivittäistavarakaupan	suuryksikkö

Jyväskylän seudulla on harkittavana tontin kaa-
voittaminen päivittäistavarakaupan suuryksiköl-
le. Taulukon 4.29 perusteella matkatuotoksen 
vaihteluväli on tällä alueella 65–125 käyntiä/100 
myynti-m2. Tontin sijainnin arvioidaan olevan hie-
man keskimääräistä houkuttelevampi, joten tuo-
tokseksi arvioidaan 100 käyntiä/100 myynti-m2. 
Mitoitus halutaan tehdä vilkkaimman ostospäivän, 
perjantain mukaisesti. Taulukon 4.30 perusteella 
mitoittavan liikennetuotoksen arvioidaan olevan 
32 % keskimääräistä suurempi, eli 132 käyntiä/100 
myynti-m2.

Suunniteltu myyntipinta-ala on 6 000 m2, jolloin 
arvioitu matkatuotos on noin 7 900 käyntiä vuo-
rokaudessa.

Kulkutapaosuutta arvioidaan taulukon 4.33 pe-
rusteella. Tontti sijaitsee joukkoliikennevyöhyk-
keellä, mutta sen välittömässä läheisyydessä on li-
säksi varsin paljon tiivistä asutusta. Henkilöauton 
kulkutapaosuudeksi arvioidaan näillä perusteilla 
70 %. Henkilöautolla tehtyjä käyntejä syntyy 0,70 
∙ 7 900 = 5 530.

Ajoneuvon keskikuormitusarvio on päivittäista-
varoiden ostosmatkoilla 1,54, joten ajoneuvoiksi 
muunnettuna käyntejä syntyy 3 590. Meno- ja 
paluumatkat huomioon ottaen suuryksikkö syn-
nyttää perjantaisin noin 7 180 ajoneuvoa/vrk lii-
kennemäärän.

Kuvan 4.5 perusteella iltapäivän huipputunnin lii-
kenteen arvioidaan olevan noin 10 % vuorokausi-
liikenteestä. Perjantai-iltaisin vilkkaimman tunnin 
liikenteeksi arvioidaan siis noin 700 ajoneuvoa 
tunnissa.
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HYPERMARKETIT

Taulukko 4.33. Kulkutapajakauma hypermarketteihin suuntautuvilla matkoilla (koko vuoden keskiarvo). (HLT 1998–1999, 
TASE 2004–2005)

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 50 % 3 % 17 % 30 %

joukkoliikennevyöhyke 14 % 2 % 71 % 13 %

autovyöhyke 8 % 1 % 84 % 8 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 55 % 6 % 21 % 19 %

joukkoliikennevyöhyke 12 % 3 % 80 % 6 %

autovyöhyke 7 % 1 % 89 % 3 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 52 % 8 % 31 % 9 %

joukkoliikennevyöhyke 14 % 3 % 79 % 4 %

autovyöhyke 8 % 1 % 89 % 2 %

45 000–80 000 asukkaan  
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 52 % 8 % 33 % 7 %

joukkoliikennevyöhyke 11 % 3 % 83 % 2 %

autovyöhyke 5 % 1 % 93 % 1 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunki-
seudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 45 % 8 % 41 % 6 %

joukkoliikennevyöhyke 10 % 3 % 85 % 2 %

autovyöhyke 6 % 1 % 92 % 1 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 6 % 1 % 92 % 1 %

Muut päivittäistavarakaupan myymälät

Päivittäistavarakaupan toimipaikkojen matkatuo-
tokset on esitetty kävijöiden määränä myyntipinta-
alaa kohti. Taulukossa �.3� on esitetty myyntipin-
ta-alaltaan alle 2 �00 m2:n päivittäistavarakaupan 
yksiköiden kävijämääriä alueittain. Kävijämäärä- 
ja aikavaihtelutiedot perustuvat noin 1 000 eriko-
koisen toimipaikan kassatapahtumatietoihin, jotka 
on muutettu kokonaiskävijämääräksi henkilölii-
kennetutkimuksen päivittäistavaraostosmatkojen 
seurueen kokoa koskevilla tiedoilla. 

Kävijämäärät ovat suurilla kaupunkiseuduilla 
keskimäärin hieman suurempia kuin keskisuurilla 
kaupunkiseuduilla. Kävijämäärien vaihteluväli sa-
man kokoluokan kaupoissa on suurin isoilla kau-
punkiseuduilla ja pienissä seutukunnissa.
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Taulukko 4.34. Päivittäistavarakaupan yksiköiden matkatuotosluvut kokonaismyynti-
pinta-alaa kohti vuoden keskimääräisenä vuorokautena kuntaryhmittäin. 

Suuri supermarket (1 001–2 500 myynti-m2)
käyntiä/100 myynti-m2

keskiarvo vaihteluväli

Helsingin seutu vaikutusalueineen 240 90–660

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 180 95–300

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut 210 95–480

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 180 100–290

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 160 95–270

alle 20 000 asukkaan seudut 135 50–250

Pieni supermarket (400–1 000 myynti-m2)
käyntiä/100 myynti-m2

keskiarvo vaihteluväli

Helsingin seutu vaikutusalueineen 340 120–1 600

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 220 130–310

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut 230 80–370

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 220 85–490

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 190 85–380

alle 20 000 asukkaan seudut 160 35–270

Suuri valintamyymälä (200–399 myynti-m2)
käyntiä/100 myynti-m2

keskiarvo vaihteluväli

Helsingin seutu vaikutusalueineen 390 150–1 700

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 360 160–740

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut 300 90–1 100

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 270 110–510

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 240 75–580

alle 20 000 asukkaan seudut 200 110–370

Pieni valintamyymälä (100–199 myynti-m2)
käyntiä/100 myynti-m2

keskiarvo vaihteluväli

Helsingin seutu vaikutusalueineen 610 360–970

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 410 230–640

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut 380 190–540

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 330 250–470

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 390 170–1 300

alle 20 000 asukkaan seudut 270 100–460

Pienmyymälä (alle 100 myynti-m2)
käyntiä/100 myynti-m2

keskiarvo vaihteluväli

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1400 980–1 900

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1100 1 050–1 200

muut seutukunnat 470 275–600

Erikokoisten kaupan toimipaikkojen keskimääräi-
nen kokonaismyyntipinta-ala oli kassatapahtumia 
koskevissa tilastoissa seuraava:

• suuri supermarket (1 001–2 �00 m2) 1�30 m2

• pieni supermarket (�00–1 000 m2) 701 m2

• suuri valintamyymälä (200–399 m2) 332 m2

• pieni valintamyymälä (100–199 m2) 1�8 m2

• pienmyymälä (alle 100 m2) 9� m2

Päivittäistavaraostosmatkojen kulkutapaja-
kaumaa alle 2 �00 m2:n myyntialan yksiköissä on 
kuvattu taulukossa �.�0. Henkilöautolla tehtävi-
en päivittäistavaraostosmatkojen keskimääräinen 
kuormitusaste on 1,60 henkilöä (taulukko �.31). 

Koko vuoden keskimääräisistä matkatuotoksis-
ta on mahdollista muodostaa eri kysyntäajanjak-
soja koskevia tuotoksia taulukon �.3� mukaisilla 
yleiskertoimilla.
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Taulukko 4.35. Korjauskertoimia koko vuoden keskimää-
räisille kävijämäärille talviarjen sekä viikonloppujen tuotos-
ten arvioimiseksi. (HLT 2004–2005)

ajankohta Korjauskerroin

talviarki 1,04

talvilauantai 1,12

kesälauantai 1,28

kesäsunnuntai 0,63

Vilkkaimmat kauppapäivät alle 2 �00 m2:n päivit-
täistavaramyymälöissä ovat pienmyymälöitä lu-
kuun ottamatta perjantai ja maanantai. Pienmyy-
mälöissä viikonloput ovat keskimäärin hieman 
vilkkaampia päiviä kuin arkipäivät. Matkojen vii-
konpäivävaihtelut ovat suurimpia suurissa ja pie-
nissä supermarketeissa, joissa erityisesti perjantai 
on muita päiviä selvästi vilkkaampi asiointipäivä. 
Matkojen viikonpäivävaihtelua on kuvattu taulu-
kossa �.36.

Taulukko 4.36. Päivittäistavarakauppoihin suuntautuvien 
matkojen viikonpäivävaihtelu. 

vii-
kon-
päivä

suuri 
super-

market, 
1001–
2500 

myynti-
m2

pieni 
super-

market, 
400–
1000 

myynti-
m2

suuri 
valinta-
myymä-
lä, 200–

399 
myynti-

m2

pieni 
valinta-
myy-
mälä, 

100–199 
myynti-

m2

pien-
myy-
mälä, 

alle 100 
myynti-

m2

ma 1,05 1,08 1,07 1,09 1,00

ti 0,97 1,02 1,03 1,05 1,00

ke 0,99 1,01 1,04 1,05 0,99

to 1,01 1,02 1,04 1,04 0,97

pe 1,23 1,18 1,13 1,12 0,97

la 0,97 0,90 0,85 0,85 1,03

su 0,50 0,56 0,83 0,83 1,05

Matkojen vuodenaikavaihtelua on kuvattu taulu-
kossa �.37. Matkojen vuodenaikavaihtelu on alle 
2 �00 m2:n päivittäistavaramyymälöissä melko 
pientä, mutta matkoja tehdään pääosin muita kuu-
kausia enemmän huhtikuussa ja syyskuussa.

Taulukko 4.37. Päivittäistavarakauppoihin suuntautuvien 
matkojen vuodenaikavaihtelu.  

kuu-
kausi

suuri 
super-

market, 
1001–
2500 

myynti-
m2

pieni 
super-

market, 
400–
1000 

myynti-
m2

suuri 
valinta-
myymä-
lä, 200–

399 
myynti-

m2

pieni 
valinta-

myymälä, 
100–199 
myynti-

m2

pien-
myy-
mälä, 

alle 100 
myynti-

m2

I 1,00 0,98 0,95 0,90 0,98

II 0,99 0,97 0,94 0,89 0,93

III 1,04 1,01 1,00 0,96 1,02

IV 1,10 1,08 1,04 1,02 1,10

V 1,01 1,03 1,06 1,09 1,20

VI 0,98 1,01 1,04 1,08 0,97

VII 0,93 0,98 1,00 1,03 0,88

VIII 0,99 1,03 1,06 1,13 1,01

IX 1,05 1,06 1,04 1,05 1,03

X 1,01 1,01 1,01 1,01 0,97

XI 0,94 0,95 0,96 0,97 1,02

XII 0,99 0,95 0,91 0,88 0,90

Kuvissa �.�–�.7 on esitetty päivittäistavaraostos-
matkojen keskimääräinen tuntivaihtelu arkisin, 
lauantaisin ja sunnuntaisin sekä taulukossa �.38 
huipputuntien osuus liikenteestä. Taulukossa �.�1 
on esitetty yksityiskohtaisempia tuntivaihtelu-
kertoimia. Arkisin päivittäistavaraostosmatkojen 
aikavaihtelut ovat melko pieniä. Sen sijaan lauan-
taisin ruuhkahuippu ajoittuu aikavälille klo 11–13 
ja sunnuntaisin heti klo 12:n jälkeen, jolloin kaupat 
aukeavat.

Kuva 4.5. Päivittäistavarakauppaan suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu arkisin. (HLT 2004–2005)
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Kuva 4.6. Päivittäistavarakauppaan suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu lauantaisin. (HLT 2004–2005)

Kuva 4.7. Päivittäistavarakauppaan suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu sunnuntaisin. (HLT 2004–2005)

Taulukko 4.38. Päivittäistavarakauppoihin suuntautuvien 
matkojen yleiset huipputuntikertoimet. (HLT 2004–2005)

osuus koko vuorokauden  
matkoista

kauppaan 
saapuvat

kaupasta 
lähtevät

illalla klo 16–17 10,5 % 10,0 %

lauantaina klo 12–13 17,3 % 18,1 %

Taulukossa �.39 on esitetty päivittäistavaraliikkei-
den tavaraliikenteen tuotoksia myymälätyypeit-
täin. Tavaraliikenteen tuotoksia koskevat lukuarvot 
perustuvat jakeluliikenteestä tehtyihin tutkimuk-
siin, liikennelaskentoihin sekä kaupan toimijoiden 
arvioihin jakeluliikenteen määrästä. Suurten su-
permarkettien päivittäinen jakelukuorma-autojen 
määrä on noin 1� ja muiden tätä pienempien myy-
mälöiden �–7 kuorma-autoa vuorokaudessa. 

Taulukko 4.39. Raskaan liikenteen käyntien määrä keski-
määräisen vuorokauden aikana erikokoisissa päivittäistava-
raliikkeissä. 

Kaupan toimipaikka raskaan liikenteen 
tuotokset

kuorma-auto-
käyntiä/100 
myynti-m2

pakettiauto-
käyntiä/100 
myynti-m2

suuri supermarket 
(1 001–2 500 m2)

1,0
(0,6–1,5)

0,3
(0,2–0,5)

pieni supermarket 
(400–1 000 m2)

1,4
(0,7–1,8)

0,4
(0,2–0,5)

suuri valintamyymälä 
(200–399 m2)

1,8
(1,5–3,0)

0,6
(0,5–1,0)

pieni valintamyymälä 
(100–199 m2)

3,8
(3,0–6,0)

1,3
(1,0–2,0)

pienmyymälä 
(alle 100 m2) 5–7 1–3

Esimerkki

Suuri	supermarket

Suurehkolle kaupunkiseudulle on suunnitteilla uu-
si 2 200 myyntineliön supermarket. Supermarket 
sijoittuu alakeskukseen, jossa on hyvät joukkolii-
kenneyhteydet ja jonka läheisyydessä asuu paljon 
väestöä kävelyetäisyydellä. 

Kaupan matkatuotokseksi arvioidaan taulukon 
4.34 mukaisesti noin 230 kävijää 100 myynti-
neliötä kohti, sillä kaupan yksikön arvioidaan 
houkuttelevan hieman enemmän kävijöitä kuin 
keskimäärin. Arkivuorokauden kävijämäärä on 
tällöin

230 kävijää/100 m2 ∙ 2 200 m2 = 5 060 kävijää

Taulukon 4.40 kulkutapajakauman perusteella 
matkoista 57 % arvioidaan tehtävän jalan, 5 % 
pyörällä, 8 % joukkoliikenteellä ja 29 % henki-
löautolla. Henkilöautolla kaupassa kävisi tällöin 
1 470 asiakasta. Koska henkilöauton keskikuor-
mitus on päivittäistavaroiden ostosmatkoilla noin 
1,63, kauppaan saapuvien autojen määrä on noin 
900 arkivuorokaudessa. Kaupan läheisyydessä 
olevaa bussipysäkkiä käyttäisi arkisin arviolta 
400 asiakasta. 

Taulukon 4.36 mukaisesti kävijämäärä olisi per-
jantaisin 1,23-kertainen, jolloin kävijöitä olisi 
noin 6 100 ja autoja supermarkettiin saapuisi 
noin 1 100.
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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN TOIMIPAIKAT

Taulukko 4.40. Kulkutapajakauma päivittäistavarakauppoihin (alle 2500 myyntineliömetriä) suuntautuvilla matkoilla (koko 
vuoden keskiarvo) kaupan toimipaikan sijaintialueen mukaan. (HLT 1998–1999, TASE 2004–2005)

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 70 % 8 % 19 % 4 %

joukkoliikennevyöhyke 42 % 12 % 44 % 2 %

autovyöhyke 26 % 9 % 63 % 3 %

keskimäärin koko seudulla 43 % 11 % 43 % 4 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 57 % 5 % 29 % 8 %

joukkoliikennevyöhyke 34 % 6 % 59 % 1 %

autovyöhyke 15 % 11 % 75 % 0 %

keskimäärin koko seudulla 35 % 8 % 55 % 3 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 33 % 8 % 56 % 2 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 27 % 14 % 58 % 1 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 21 % 12 % 67 % 0 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 21 % 12 % 67 % 1 %
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Taulukko 4.41. Päivittäistavarakauppoihin (alle 2500 myyntineliömetriä) suuntautuvien matkojen tuntivaihtelukertoimia. 
(HLT 2004–2005)

syksy, talvi ja kevät (syyskuu-toukokuu)

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat

07:00–07:59 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

08:00–08:59 1,9 % 0,6 % 1,7 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %

09:00–09:59 7,3 % 3,9 % 9,9 % 4,2 % 0,0 % 0,0 %

10:00–10:59 10,2 % 7,8 % 12,6 % 9,1 % 4,8 % 1,0 %

11:00–11:59–11:5911:59 7,4 % 9,1 % 13,3 % 12,8 % 3,8 % 3,8 %

12:00–12:59–12:5912:59 8,4 % 8,0 % 19,5 % 19,5 % 17,3 % 17,3 %

13:00–13:59–13:5913:59 6,1 % 7,7 % 10,8 % 13,3 % 14,4 % 12,5 %

14:00–14:59–14:5914:59 7,7 % 7,1 % 9,4 % 11,1 % 11,5 % 14,4 %

15:00–15:59–15:5915:59 9,9 % 9,8 % 7,1 % 8,1 % 13,5 % 12,5 %

16:00–16:59–16:5916:59 11,6 % 10,9 % 5,2 % 6,9 % 6,7 % 8,7 %

17:00–17:59–17:5917:59 11,2 % 11,5 % 6,9 % 8,6 % 15,4 % 12,5 %

18:00–18:59–18:5918:59 9,5 % 10,1 % 1,5 % 3,4 % 3,8 % 7,7 %

19:00–19:59–19:5919:59 5,7 % 8,6 % 0,7 % 1,2 % 5,8 % 5,8 %

20:00–20:59–20:5920:59 2,4 % 4,3 % 0,2 % 0,2 % 2,9 % 2,9 %

21:00–21:59–21:5921:59 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 1,0 %

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

kesä-, heinä- ja elokuu

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat

07:00–07:59–07:5907:59 0,3 % 0,3 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

08:00–08:59–08:5908:59 3,8 % 1,3 % 2,8 % 1,4 % 1,4 % 0,0 %

09:00–09:59–09:5909:59 8,8 % 5,8 % 11,0 % 4,8 % 0,0 % 1,4 %

10:00–10:59–10:5910:59 13,2 % 9,7 % 12,4 % 9,0 % 0,0 % 0,0 %

11:00–11:59–11:5911:59 8,2 % 10,1 % 15,2 % 19,3 % 7,0 % 1,4 %

12:00–12:59–12:5912:59 10,8 % 11,1 % 12,4 % 14,5 % 22,5 % 15,5 %

13:00–13:59–13:5913:59 5,7 % 8,3 % 11,0 % 6,9 % 8,5 % 18,3 %

14:00–14:59–14:5914:59 6,9 % 6,8 % 6,9 % 11,0 % 18,3 % 11,3 %

15:00–15:59–15:5915:59 8,8 % 9,0 % 9,7 % 11,0 % 9,9 % 12,7 %

16:00–16:59–16:5916:59 7,4 % 7,5 % 5,5 % 7,6 % 9,9 % 8,5 %

17:00–17:59–17:5917:59 8,3 % 7,8 % 6,9 % 6,9 % 8,5 % 11,3 %

18:00–18:59–18:5918:59 9,4 % 9,9 % 1,4 % 4,8 % 7,0 % 7,0 %

19:00–19:59–19:5919:59 5,0 % 6,4 % 1,4 % 0,7 % 2,8 % 7,0 %

20:00–20:59–20:5920:59 3,2 % 5,3 % 1,4 % 2,1 % 2,8 % 4,2 %

21:00–21:59–21:5921:59 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,4 %

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN TOIMIPAIKAT
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4.6	
Erikoistavaran	kauppa

Kauppakeskukset ja tavaratalot

Suomessa on yhteensä noin 60 kauppakeskusta. 
Kauppakeskuksilla tarkoitetaan yhteisesti johdet-
tua ja markkinoitavaa erikoiskaupan keskittymää, 
jonka myymälät ja palvelut ovat yhteisessä liikera-
kennuksessa. Kauppakeskuksen kerrosala on vä-
hintään � 000 m² ja keskuksessa on vähintään 10 
myymälää. Minkään yksittäisen myymälän osuus 
liiketilan pinta-ala ei ylitä puolta kauppakeskuk-
sen kokonaispinta-alasta. Palvelut voivat olla joko 
kaupallisia tai julkisia. (Kauppakeskusyhdistys 
2008, Koski 2000) 

Kauppakeskuksista noin puolet sijaitsee kau-
punkien ydinkeskustoissa. Myös aluekeskuksissa 
on paljon kauppakeskuksia erityisesti pääkaupun-
kiseudulla. (Heinimäki 2006)

Tavaratalojen ja hypermarkettien ero liittyy lä-
hinnä toimitilojen tyyppiin ja sijaintiin. Tavaratalot 
sijaitsevat pääosin kaupunkien ydinkeskustoissa ja 
toimivat tyypillisesti rakennuksessa, jossa on usei-
ta kerroksia. (Koski 2000)

Kauppakeskusten ja tavaratalojen matkatuotos-
luvut perustuvat kauppakeskusten omiin kävijä-
määrätietoihin sekä eri kaupungeissa toteutettui-
hin jakeluliikennetutkimuksiin. Osa lukuarvoista 
on lähtöisin kaupungeissa tehdyistä erillisselvityk-
sistä (Espoon kaupunki 1998, Tampereen kaupunki 
2001).

Kauppakeskusten ja tavaratalojen matkatuotos-
lukuja on esitetty taulukossa �.�2. Kauppakeskus-
ten ja tavaratalojen osalta voidaan soveltaa tau-
lukon �.33 kulkutapajakaumatietoja ottaen huo-
mioon, että ne sijaitsevat yleensä jalankulku- tai 
joukkoliikennevyöhykkeellä.

Taulukko 4.42. Kauppakeskusten ja tavaratalojen kävijä-
määrä kokonaismyyntipinta-alaa kohti vuoden keskimää-
räisenä vuorokautena. 

Suuryk-
sikkö

käyntiä/100 
myynti-m2

raskaan liikenteen tuotokset

pakettiauto-
kuljetuksia/100 

myynti-m2

kuorma-auto-
kuljetuksia/100 

myynti-m2

kauppa-
keskus 25–280 0,4–0,6 0,8–1,0

tavara-
talo 90–180 0,5 0,9

Taulukossa �.�3 on esitetty esimerkkinä suurimpi-
en kauppakeskusten kävijämäärätietoja. Suurim-
pien kauppakeskusten liikepinta-ala on yli 90 000 
m2 ja niissä sijaitsee satoja liikkeitä. Suurimmista 

kauppakeskuksista neljä sijaitsee kaupunkiseudun 
keskustan tai alakeskuksen ulkopuolella (IdeaPark, 
Jumbo, kauppakeskus Mylly ja Zeppelin). 

Suuressa osassa kauppakeskuksista sijaitsee hy-
permarket-kokoluokan päivittäistavaramyymälä 
ja suurimmissa kauppakeskuksissa useita hy-
permarket-kokoluokan myymälöitä. Esimerkiksi 
kauppakeskus Jumbon liikepinta-alasta noin �0 %, 
Iso-Omenan noin 30 % ja Sellon 29 % on päivittäis-
tavaramyyntiä. (Kauppakeskusyhdistys 2008)  

Taulukko 4.43. Suurimpien kauppakeskusten tilastoituja 
kävijämäärätietoja vuodelta 2007. (Kauppakeskusyhdistys 
2008) 

kauppakeskus vuok-
rattava 
liike-
pinta-
ala m2 

liikkei-
den ja 
palve-
luiden 
määrä

mil-
joonaa 
kävijää 
/vuosi 

laskennallinen 
kävijämäärä/vrk

kävi-
jöitä

kävijää/ 
100 m2 

Itäkeskus, 
Helsinki 112 498 338 22,0 67 900 60

Sello, 
Espoo 92 000 160 17,8 54 900 60

Ideapark, 
Lempäälä 91 712 162 7,1 21 900 24

Jumbo, 
Vantaa 85 000 121 8,0 24 700 29

Iso-Omena, 
Espoo 50 600 115 8,4 25 900 51

Mylly, 
Raisio 45 321 83 4,6 14 200 31

Hansa, Turku 36 688 156 13,5 41 700 114

Kamppi, 
Helsinki 35 000 140 30,5 94 100 269

Myyrmanni, 
Vantaa 33 000 119 6,9 21 300 65

Forum,  
Helsinki 29 000 135 13,5 41 700 144

Trio, Lahti 28 000 162 6,2 19 100 68

Pasaati, Kotka 26 000 48 3,5 10 800 42

Koskikeskus, 
Tampere 23 500 93 5,7 17 600 75

Ruoholahti, 
Helsinki 22 553 23 3,2 9 900 44

Zeppelin, 
Kempele 21 123 74 3,5 10 800 51

Malmin Nova, 
Helsinki 20 350 55 7,2 22 200 109

Jyväskylän 
Forum 19 900 67 6,5 20 100 101

Columbus, 
Helsinki 19 600 52 7,5 23 100 118

Rewell Center, 
Vaasa 18 235 66 5,0 15 400 85

Malmintori, 
Helsinki 16 267 29 7,0 21 600 133
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Paljon tilaa vaativan erikoistavaran  
kauppa

Paljon tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan 
kuuluvat moottoriajoneuvojen, niiden varaosien 
ja tarvikkeiden kauppa, huonekalukauppa, sisus-
tustarvike-, rauta- ja rakennustarvikekauppa, maa-
talous- ja puutarha-alan kauppa sekä kodintekniik-
kakauppa (Kontio ja Santasalo 2000). 

Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa on tyy-
pillisesti hakeutunut hyvien liikenneyhteyksien 
varrelle, ja koska pääosa tuotteista on raskaita ja 
kookkaita, ne vaativat suhteellisen paljon kulje-
tuksia. Tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköitä on 
sijoittunut jonkin verran myös kaupunkikeskuk-
siin. (Kontio ja Santasalo 2000)

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suur-
yksiköiden matkatuotoslukuja kävijöiden määränä 
myyntipinta-alaa kohti on esitetty taulukossa �.��. 
Paljon tilaa vaativassa kaupassa myyntialan osuus 
on tyypillisesti noin 70 % kerrosalasta.

Taulukko 4.44. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
suuryksiköiden matkatuotosluvut (käyntien määrä vuoro-
kaudessa). 

kaupan toimiala käyntejä/100 
myynti-m2

kuorma-auto-
kuljetuksia/100 

myynti-m2

moottoriajoneuvo-
jen kauppa ja huolto 4–10 0,2–0,4

huonekalu- ja 
sisustuskauppa 9–28 0,1–0,2

rauta- ja rakennus-
tarvikekauppa 8–22 0,3

kodintekniikka-
kauppa 11–24 0,1–0,3

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan si-
joittumisessa on havaittavissa alueellista keskit-
tymistä, jolloin esimerkiksi autokaupan tai huo-
nekalukaupan toimijat sijoittuvat lähelle toisiaan. 
Kaupan keskittyminen samalle alueelle lisää asia-
kaspotentiaalia erityisesti niissä tavararyhmissä, 
joissa kuluttaja voi tehdä vertailuja eri liikkeiden 
valikoimasta. Erikoiskaupan keskittymässä mat-
katuotokset voivat olla huomattavasti taulukossa 
�.�� esitettyjä lukuarvoja suurempia. (Kontio ja 
Santasalo 2000)

Esimerkkejä paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan matkatuotoksista:

Suuri huonekalu- ja sisustustavaraliike pääkaupun-
kiseudun kehätien varrella
• 2� käyntiä/100 kerrosneliömetriä 

Huonekaluliike pääkaupunkiseudun reuna-alueella
• 12 käyntiä/100 kerrosneliömetriä 
Huonekaluliike keskisuuren kaupungin reuna- 
alueella
• 7 käyntiä/100 kerrosneliömetriä
Huonekalu- ja sisustuskaupan keskittymä Helsingissä  
• 11 käyntiä/100 myyntineliömetriä 
Puutavaraliike suurella kaupunkiseudulla
• kävijöiden määrä 130 henkilöautoa, 80 

pakettiautoa ja �0 kuorma-autoa vuorokau-
dessa

Rauta-, rakennustarvike- ja puutavaraliike suurella 
kaupunkiseudulla
• kävijöiden määrä 260 henkilöautoa, 200 

pakettiautoa ja �0 kuorma-autoa vuorokau-
dessa

Suuri rakennus- ja sisutustarvikeliike suurella kau-
punkiseudulla kehätien varrella
• kävijöiden määrä 6�0 henkilöautoa, 130 

pakettiautoa ja 30 kuorma-autoa vuorokau-
dessa

Suuri kodinkoneliike suurella kaupunkiseudulla
• kävijöiden määrä ��0 henkilöautoa,  

�0 pakettiautoa ja 18 kuorma-autoa vuoro-
kaudessa

Suuri autoliike ja huoltokorjaamo suurella kaupun-
kiseudulla
• kävijöiden määrä 280 henkilöautoa (�,0/100 

kerrosneliömetriä), 7� pakettiautoa (0,6/100 
kerrosneliömetriä) ja 36 kuorma-autoa 
(0,3/100 kerrosneliömetriä) vuorokaudessa

Henkilöautolla tehtävillä erikoistavarakaupan os-
tosmatkoilla henkilöauton keskimääräinen henki-
löluku on 1,70 (taulukko �.��). Paljon tilaa vaativan 
erikoiskaupan yksiköiden kulkutapatietoja on esi-
tetty taulukossa �.�6

Taulukko 4.45. Henkilöauton keskimääräinen kuormitus-
aste erikoistavarakaupan ostosmatkoilla. (HLT 2004–
2005)

 kuntaryhmä keskimääräinen 
henkilöluku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1,74

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,69

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

1,84

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

1,63

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut

1,64

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut  
ja muut seutukunnat

1,69

keskimäärin 1,70
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PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISTAVARAN KAUPAN YKSIKÖT

Taulukko 4.46. Kulkutapajakauma paljon tilaa vaativan kaupan yksiköihin suuntautuvilla matkoilla toimipaikan sijaintialueen 
mukaan (koko vuoden keskiarvo). (HLT 1998–1999, TASE 2004–2005)

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

joukkoliikennevyöhyke 9 % 1 % 76 % 13 %

autovyöhyke 3 % 1 % 88 % 8 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

joukkoliikennevyöhyke 8 % 2 % 85 % 6 %

autovyöhyke 3 % 1 % 93 % 3 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

joukkoliikennevyöhyke 8 % 2 % 86 % 4 %

autovyöhyke 3 % 1 % 93 % 2 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

joukkoliikennevyöhyke 11 % 3 % 83 % 2 %

autovyöhyke 5 % 1 % 93 % 1 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

joukkoliikennevyöhyke 8 % 2 % 88 % 2 %

autovyöhyke 3 % 1 % 95 % 1 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 5 % 1 % 93 % 1 %

Esimerkki

Rauta-	ja	rakennustarvikekaupan	matkatuotokset

Valmisteilla olevassa kaavassa mahdollistuu myyntialaltaan noin 4 000 neliömetrin rautakaupan rakentami-
nen autovyöhykkeellä sijaitsevalle tontille. Taulukon 4.44 perusteella kävijämääräksi arvioidaan 640 kävijää 
vuorokaudessa:

16 kävijää/100 m2 ∙ 4 000 m2 = 640 kävijää

Auton kulkutapaosuudeksi arvioidaan 95 % taulukon 4.46 perusteella ja autojen keskikuormitukseksi 1,70 
henkilöä taulukon 4.45 perusteella. Näillä perusteilla rautakaupassa käydään autolla 360 kertaa vuorokau-
dessa. Meno- ja paluumatkat tuottavat näin ollen tonttiliittymään yhteensä 720 ajon/vrk liikennemäärän. 
Lisäksi rautakaupassa käy arkisin taulukon 4.44 perusteella noin 12 kuorma-autoa, mikä lisää liittymän 
liikennemäärää 24 ajoneuvolla.
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Muu erikoistavarakauppa 

Erikoistavarakaupan tyypillisimmät toimialat ovat 
toimipaikkojen määrässä mitattuna autokaupat, 
vaate- ja tekstiilikaupat, rautakaupat sekä huone-
kalu- ja sisustuskaupat. Henkilökunnan määrässä 
mitattuna suurimmat erikoiskaupan ryhmät ovat 
rautakauppa, vaate- ja tekstiilikauppa sekä aptee-
kit ja kemikaliot. (Heinimäki 2006)

Matkatuotosten määrässä mitattuna useimmin 
käytettyjä erikoisliikkeitä ovat apteekit, vaateliik-
keet, rauta- ja rakennustarvikeliikkeet, autotar-
vikeliikkeet ja -korjaamot, kodinkone- ja kodin-
elektroniikkaliikkeet, kirjakaupat ja kenkäkaupat. 
(TASE 202�)

Erikoiskaupan matkatuotoksia on esitetty kävi-
jöiden määränä myyntipinta-alaa kohti taulukoissa 
�.�7 ja �.�8. 

Taulukko 4.47. Erikoiskaupan toimipaikkojen matkatuotos-
lukuja (kävijää/vrk). 

Erikoisliike
henkilöliikenteen tuotokset

käyntiä/yksikkö  käyntiä/100 
kerros-m2

vaate- ja kenkäkaupat  200–400  65–190

alkoholiliikkeet  400–600  60–80

apteekki  140–200  180–210

kukkakauppa  40–80  60–115

kirjakauppa  120–220  63–92

optikko  20–40  40–57

Erikoiskaupan toimipaikat ovat tyypillisesti mel-
ko pieniä myyntipinta-alalla ja henkilöstömäärällä 
mitattuna. Erikoiskaupan toimialoilla myymälä-
koko jää yleensä alle �00 m2:n. Henkilöstömääräl-
tään suurimmat myymälätyypit ovat apteekki-, 
kodintekniikka-, kirja- ja vaatekaupat. Keskipin-
ta-alaltaan suurimpia myymälöitä ovat urheilu-, 
alkoholi-, vaate- ja kodintekniikkaliikkeet sekä 
apteekit, joiden keskimyyntipinta-ala on yli 2�0 
m2. Keskipinta-alaltaan pienimpiä myymälöitä 
edustavat kemikaliot, lahjatavarakaupat, kukka-
kaupat, musiikkiliikkeet, kulta- ja kellokaupat, va-
lokuvausliikkeet, taideliikkeet ja lelukaupat, joiden 
keskipinta-ala on alle 80 m2. (Santasalo ja Heusala 
2002)

Taulukko 4.48. Erikoiskaupan toimipaikkojen tavaraliiken-
teen matkatuotoslukuja (kävijää/vrk).

Erikoisliike tavaraliikenteen tuotokset

pakettiauto-
käyntejä/100 
kerros-m2

kuorma-auto-
käyntejä/100 
kerros-m2

vaate- ja kenkäkaupat 0,05–0,1 0,05–0,1

alkoholiliikkeet 0,05 0,1

apteekki 0,8–1,0 0,05

kukkakauppa 1,2 2,0

kirjakauppa 2,1–3,2 0,8–2,2

optikko 0,1–0,9  0,05

Erikoisliikkeisiin tehdään eniten matkoja talvikau-
della lauantaisin ja perjantaisin ja kesäkaudella 
perjantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Eniten 
matkoja erikoisliikkeisiin tehdään joulukuussa, 
huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Tau-
lukossa �.�9 on esitetty kertoimia, joilla vuoden 
keskimääräisestä tuotoksesta voidaan tuottaa arki-
päiviä ja lauantaita koskevia tuotoksia ja taulukos-
sa �.�0 tuotosten viikonpäivävaihtelua kuvaavia 
kertoimia.

Taulukko 4.49. Erikoiskauppoihin suuntautuvien matkojen 
korjauskertoimia erilaisille kysyntäajanjaksoille.  
(HLT 2004–2005) 

ajankohta korjauskerroin

talviarki 0,97

talvilauantai 1,45

kesälauantai 1,05

kesäsunnuntai 0,46

Taulukko 4.50. Erikoiskauppoihin suuntautuvien matkojen 
viikonpäivävaihtelu. (HLT 2004–2005)

viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

syksy, talvi ja kevät 
(%)

kesä-, heinä- ja 
elokuu (%)

maanantai 13,9 % 15,7 %

tiistai 12,5 % 14,1 %

keskiviikko 12,1 % 16,5 %

torstai 14,0 % 16,0 %

perjantai 18,0 % 17,3 %

lauantai 21,2 % 14,3 %

sunnuntai 8,3 % 6,2 %
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Taulukossa �.�1 on kuvattu tuotosten vuodenaika-
vaihtelua. Erikoiskaupan myynti on suurimmillaan 
joulua edeltävinä viikkoina. Muita erikoiskaupan 
sesonkeja ovat talvialennusmyynnit tammikuussa 
ja kesäalennusmyynnit heinäkuussa, pääsiäinen, 
äitienpäivää edeltävät viikot sekä koulujen alka-
mista ja päättymistä edeltävät viikot. (Heinimäki 
2006) 

Taulukko 4.51 Erikoistavarakauppoihin suuntautuvien mat-
kojen vuodenaikavaihtelu. (HLT 2004–2005)

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 5,9 % heinäkuu 9,7 %

helmikuu 7,3 % elokuu 8,4 %

maaliskuu 7,3 % syyskuu 8,1 %

huhtikuu 9,7 % lokakuu 8,6 %

toukokuu 8,8 % marraskuu 7,2 %

kesäkuu 8,0 % joulukuu 10,9 %

Taulukossa �.�3 on esitetty erikoisliikkeisiin suun-
tautuvien matkojen kulkutapajakauma erilaisilla 
alueilla. Kulkutapajakauma on esitetty kaupan si-
jaintialueen mukaan. Kulkutapaa koskevat tulokset 
perustuvat valtakunnallisen henkilöliikennetutki-
muksen (1998–1999) paikannettuihin aineistoihin. 

Kuvissa �.8–�.10 on esitetty erikoiskaupan mat-
kojen tuntivaihtelu arkisin, lauantaisin ja auki-
olosunnuntaisin. Arkisin erikoiskauppaan saapuu 
matkoja melko tasaisesti koko aukioloajan aikana, 
sen sijaan lauantaisin matkat alkavat tyypillisesti 
klo 10–13. Viikonloppuisin viipymäaika kaupassa 
on matkojen tuntivaihtelun perusteella selvästi pi-
dempi kuin arkisin.

Taulukossa �.�2 on esitetty erikoiskaupan toi-
mipaikkoihin suuntautuvien matkojen yleiset 
huipputuntikertoimet. Taulukossa �.�� on esitetty 
erikoiskaupan matkojen yksityiskohtaisempia tun-
tivaihtelukertoimia.

Taulukko 4.52. Erikoistavarakauppoihin suuntautuvien 
matkojen huipputuntikertoimet. (HLT 2004–2005)

osuus koko vuorokauden matkoista

erikoiskauppaan 
saapuvat

erikoiskaupasta 
lähtevät

illalla klo 16–17 10,1 % 10,3 %

lauantaina 
klo 12–13 21,5 % 12,8 %

Kuva 4.8. Erikoistavarakauppaan suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu arkisin. (HLT 2004–2005)

Kuva 4.9. Erikoistavarakauppaan suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu lauantaisin. (HLT 2004–2005)

Kuva 4.10. Erikoistavarakauppaan suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu sunnuntaisin. (HLT 2004–2005)
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ERIKOISTAVARAKAUPAN TOIMIPAIKAT

Taulukko 4.53. Kulkutapajakauma erikoistavarakaupan toimipaikkoihin suuntautuvilla matkoilla toimipaikan sijaintialueen 
mukaan (koko vuoden keskiarvo) (HLT 1998–1999)

Helsingin seutu vaikutusalueineen
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 61 % 6 % 13 % 20 %

joukkoliikennevyöhyke 22 % 3 % 54 % 21 %

autovyöhyke 15 % 5 % 71 % 8 %

keskimäärin koko seudulla 30 % 4 % 46 % 20 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 49 % 7 % 34 % 9 %

joukkoliikennevyöhyke 27 % 5 % 55 % 13 %

autovyöhyke 5 % 15 % 79 % 1 %

keskimäärin koko seudulla 32 % 5 % 51 % 12 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunki-
seudut 

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 23 % 6 % 68 % 4 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 25 % 9 % 63 % 2 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 22 % 11 % 67 % 0 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 11 % 5 % 83 % 1 %
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ERIKOISTAVARAKAUPAN TOIMIPAIKAT

Taulukko 4.54. Tuntivaihtelu erikoiskaupan toimipaikkoihin suuntautuvilla matkoilla. (HLT 2004–2005)

Ostosmatkojen (ei päivittäistavarakauppa) yleinen tuntivaihtelu

syksy, talvi ja kevät (syyskuu–toukokuu)

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat

07:00-07:59 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 %

08:00-08:59 1,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 2,8 % 0,0 %

09:00-09:59 5,8 % 2,7 % 5,5 % 1,5 % 5,6 % 4,7 %

10:00-10:59 11,3 % 7,0 % 17,1 % 8,4 % 4,7 % 3,7 %

11:00-11:59 9,2 % 8,2 % 14,5 % 11,3 % 13,1 % 9,3 %

12:00-12:59 11,0 % 11,2 % 22,9 % 13,1 % 15,9 % 6,5 %

13:00-13:59 9,0 % 9,0 % 14,2 % 17,8 % 11,2 % 14,0 %

14:00-14:59 9,4 % 10,4 % 6,9 % 14,2 % 7,5 % 12,1 %

15:00-15:59 10,2 % 9,8 % 5,1 % 11,3 % 9,3 % 8,4 %

16:00-16:59 11,8 % 11,1 % 3,3 % 6,9 % 12,1 % 17,8 %

17:00-17:59 8,0 % 10,7 % 3,3 % 5,5 % 3,7 % 6,5 %

18:00-18:59 7,1 % 7,9 % 3,3 % 4,4 % 4,7 % 5,6 %

19:00-19:59 3,0 % 5,8 % 0,7 % 1,5 % 3,7 % 3,7 %

20:00-20:59 1,1 % 3,4 % 1,5 % 2,2 % 2,8 % 5,6 %

21:00-21:59 0,5 % 1,1 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 0,9 %

22:00-22:59 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 0,9 %

23:00-23:59 0,2 % 0,7 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

kesä-, heinä- ja elokuu

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai

lähtevät matkat saapuvat matkat saapuvat matkat lähtevät matkat

07:00-07:59 0,9 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %

08:00-08:59 1,7 % 0,6 % 1,6 % 1,6 %

09:00-09:59 8,1 % 4,0 % 6,3 % 0,0 %

10:00-10:59 10,1 % 6,6 % 15,9 % 11,3 %

11:00-11:59 8,4 % 9,2 % 9,5 % 6,5 %

12:00-12:59 14,5 % 11,2 % 17,5 % 11,3 %

13:00-13:59 9,2 % 8,6 % 9,5 % 19,4 %

14:00-14:59 9,5 % 12,4 % 11,1 % 12,9 %

15:00-15:59 9,8 % 9,5 % 6,3 % 4,8 %

16:00-16:59 6,1 % 8,9 % 6,3 % 11,3 %

17:00-17:59 9,5 % 7,2 % 3,2 % 6,5 %

18:00-18:59 7,2 % 10,6 % 4,8 % 3,2 %

19:00-19:59 1,7 % 4,6 % 6,3 % 6,5 %

20:00-20:59 1,4 % 3,4 % 1,6 % 4,8 %

21:00-21:59 1,2 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %

22:00-22:59 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %

23:00-23:59 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %
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Tukkukaupat 

Tukkukaupan kävijämäärät on määritetty 100 ker-
rosneliömetriä kohti taulukossa �.��. Kukin kävijä 
tekee alueelle kaksi matkaa, yhden saapuvan mat-
kan ja yhden poistuvan matkan.

Taulukko 4.55. Tukkukauppoihin suuntautuvien matkojen 
matkatuotosluvut (kävijää/vrk). 

henkilö-
liikenteen 
tuotokset

tavaraliikenteen tuotokset

kävijää/100 
kerros-m2

pakettiauto-
käyntejä/100 
kerros-m2

kuorma-auto-
käyntejä/100 
kerros-m2

tukku-
kauppa 1,9–5,0 1,1 0,9

Esimerkki kaupan tukkuliikkeen kävijämääristä:
Kaupan keskusliikkeen terminaali ja varasto suureh-
kon kaupungin alueella
• käyntejä vuorokaudessa henkilöautolla 190, 

pakettiautolla 80 ja kuorma-autolla 7�

Huoltoasemat 

Huoltoasemat ovat tärkeimpiä erikoiskaupan toi-
mipaikkoja matkojen määrässä mitattuna. Huolto-
asemien liikennemäärä riippuu niiden sijainnista 
tie- ja katuverkolla sekä huoltoasemien palvelutar-
jonnasta. Vilkkaan päätien varressa olevalla palve-
luasemalla kävijöiden määrä voi olla moninkertai-
nen hiljaisemmassa paikassa sijaitsevaan asemaan 
verrattuna. 

Huoltoasemien matkatuotokset on esitetty kävi-
jöiden (ajoneuvoja) määränä mittaripaikkaa kohti 
taulukossa �.�6.

Taulukko 4.56. Huoltoasemien matkatuotosluvut (ajoneu-
volla käyntejä/vrk). 

Huoltoasema matkatuotos, 
ajoneuvolla 

käyntiä/mittari-
paikka  

jakelutuotos, 
kuorma-auto-

käyntiä/vrk

suuri palveluasema  150–260  1–3

pieni palveluasema  80–200  0,5–2

automaattiasema  25–260  0,5–1

Esimerkkejä huoltoasemien matkatuotoksista:
Automaattiasema pääkaupunkiseudulla
• �00–1 0�0 ajoneuvolla käyntiä/vrk
Palveluasema vilkkaan sisääntulotien varrella suu-
rella kaupunkiseudulla
• 1 100 ajoneuvolla käyntiä/vrk

Automaattiasema keskisuuren kaupungin sisääntu-
lotiellä
• ��0 ajoneuvolla käyntiä /vrk

Pääteiden varsilla huoltoaseman liittymän liiken-
nemäärän on havaittu olevan palveluasemilla 
1�–�0 % päätien liikennemäärästä ja pienillä huol-
toasemilla 10–1� % päätien liikennemäärästä. (Tie-
hallinto 200�)

4.7	
Vapaa-ajan	toiminnot

Erilaisten vapaa-ajan toimintojen matkatuotokset 
on esitetty vuorokauden kokonaiskävijämääränä 
tai pinta-alaan suhteutettuna.  Vapaa-ajan toimin-
not on tässä yhteydessä jaettu ravintola- ja majoi-
tuspalveluihin, kulttuuripalveluihin sekä liikunta- 
ja urheilupalveluihin. Tuotosluvut perustuvat kä-
vijämäärätiedusteluihin sekä erillistutkimuksissa 
laskettuihin matkatuotoksiin.

Vapaa-ajanmatkojen kulkutapajakaumaa koske-
via tietoja on esitetty taulukoissa �.6�–�.66. Kul-
kutapajakaumaa koskevat tiedot perustuvat valta-
kunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen.

Henkilöautolla tehtävien vapaa-ajan kohteisiin 
suuntautuvien matkojen keskimääräinen kuormi-
tusaste on 1,89 henkilöä (taulukko �.�7).

Taulukko 4.57. Henkilöauton keskimääräinen kuormitus-
aste vapaa-ajan kohteisiin suuntautuvilla matkoilla. (HLT 
2004–2005)

Kuntaryhmä keskimääräi-
nen henkilö-

luku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1,87

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,91

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 1,93

45 000–80 000 asukkaan
kaupunkiseudut 1,88

20 000–45 000 asukkaan
kaupunkiseudut 1,90

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut  
ja muut seutukunnat 1,84

keskimäärin 1,89
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Ravintola- ja majoituspalvelut 

Taulukossa �.�8 on esitetty ravintola- ja majoitus-
palvelujen tyypillisiä matkatuotoslukuja. Ravinto-
lapalvelujen tilantarve vaihtelee huomattavasti eri-
laisissa yksiköissä ja myös kävijämäärien vaihtelut 
ovat huomattavia. Hotelleissa kerrosalaa vaaditaan 
tyypillisesti 70–80 m2 yhtä hotellihuonetta kohti.

Taulukko 4.58. Ravintola- ja majoituspalvelujen keskimää-
räisiä matkatuotoslukuja (kävijää/vrk). 

vapaa-ajan toiminto kävijöiden määrä vuorokaudessa

ravintola 1,3–4,5 /asiakaspaikka

hotelli 4–22 /100 kerros-m2

kylpylähotelli 300–650 /kylpylähotelli

leirintäalue 40–300 /leirintäalue

Esimerkkejä ravintola- ja majoituspalvelujen mat-
katuotoksista:

Suuri kylpylähotelli 
• noin 600 kävijää/vrk 
Kylpylät ja vapaa-aikakeskukset (26 kohdetta)
• keskimäärin �10 kävijää/vrk
Hotelli pääkaupunkiseudulla 
• 6�0 henkilöautokäyntiä/vrk 
Suuren ravintolaketjun ruokaravintola Helsingin 
seudun aluekeskuksessa 
• 1,3–2,� kävijää/asiakaspaikka/vrk
Suuren kaupunkiseudun leirintäalue
• kesäkaudella keskimäärin �1� yöpyjää/vrk

Kulttuuripalvelut 

Taulukossa �.�9 on esitetty kulttuuripalvelujen 
tyypillisiä matkatuotoslukuja.

Taulukko 4.59. Kulttuuripalvelujen keskimääräisiä matka-
tuotoslukuja (kävijää/vrk).

vapaa-ajan 
toiminto kävijöiden määrä vuorokaudessa

kirjasto 47–118 /100 m2 huoneistoalaa

elokuvateatteri 0,5–1,5 /asiakaspaikka

teatteri 0,6–1,6 /asiakaspaikka

konserttisali 0,47–0,66 /asiakaspaikka

konferenssi- ja 
messukeskus

30–294
8–48

/100 m2 näyttelyalaa
/100 kerros-m2

museo 20–60
90–650

 /100 kerros-m2

/museo

huvipuisto 4 000–9 000 /huvipuisto

Esimerkkejä kulttuuripalvelujen matkatuotoksis-
ta:

Keskisuuren kaupungin pääkirjasto 
• 2 300 kävijää/vrk 
Keskisuuren kaupungin lähikirjasto 
• 1�0 kävijää/vrk 
Elokuvateatteri suuren kaupungin keskustassa
• 1,� kävijää/asiakaspaikka/vrk
• 290 kävijää/sali/vrk
Nykytaiteen Museo Kiasma 
• noin 700 kävijää/vrk 
Tiedekeskus Heureka 
• noin 800 kävijää/vrk 
Matkailukohteina toimivat kirkot 
• 600–900 kävijää/vrk
Kulttuurihistorialliset museot (57 museota) 
• keskimäärin 80 kävijää/vrk
Taidemuseot (40 museota)
• 110 kävijää/vrk 
Luontokeskus
• 10� kävijää/vrk
Oulun musiikkikeskus
• �30 kävijää/tilaisuus
Turun konserttitalo
• 7�0 kävijää/konsertti

Liikunta- ja urheilupalvelut 

Taulukossa �.60 on esitetty liikunta- ja urheilupal-
velujen tyypillisiä matkatuotoslukuja. 

Esimerkkejä liikunta- ja urheilupalvelujen matka-
tuotoksista:

Hiihtokeskukset (12 kohdetta)
• 8�0 kävijää/vrk (hiihtokuukausina)
1 500 m2:n liikuntakeskus pääkaupunkiseudun ala-
keskuksessa
• 1�0–��0 kävijää/vrk
Espoonlahden uimahalli
• 1 100 kävijää/vrk (aukiolokausina)
Kaarinan uimahalli
• 800 kävijää/vrk
Keilahalli pääkaupunkiseudun alakeskuksessa
• 100 kävijää/vrk
Kaupin urheilupuisto Tampereella
• �00–600 kävijää/vrk
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Taulukko 4.60. Liikunta- ja urheilupalvelujen keskimääräisiä 
matkatuotoslukuja (kävijää/vrk).

vapaa-ajan 
toiminto kävijöiden määrä vuorokaudessa

kuntosali, 
liikuntakeskus 8–30  /100 kerros-m2

ulkoilualue 200–600  /alue

uimahalli 1,4
5–27

/asiakaspaikka 
/100 kerros-m2

jäähalli 0,2–1,0
6–40

/asiakaspaikka
/100 kerros-m2

hiihtokeskus 600–900 /vrk (talvikaudella)

golfkenttä 120–240 /18 väylän kenttä 
(aukiolokaudella)

ravirata 700–1 500 /ravit

pienvenesatama 11–36 /100 venepaikkaa

 

Suomen golfkentillä oli vuonna 2007 keskimäärin 
23 000 kävijää, pelattujen kierrosten määrä vaihte-
li eri kentillä � 000:n ja 60 000:n välillä. Pelikausi 
kestää Pohjois-Suomessa keskimäärin 1�0 päivää 
ja Etelä-Suomessa 200 päivää. Ruuhkaisimmat pe-
likuukaudet ovat kesäkuu ja heinäkuu.

Oulun Golfkerho (kaksi 18 väylän kenttää)
• �1 000 kävijää vuonna 2007
Nokian River Golf (yksi 18 väylän ja yksi 9 väylän 
kenttä) 
• �9 700 kävijää vuonna 2007.

Hyvinvointipalvelut 

Kampaamo- ja parturiliikkeiden, kosmetologien 
ja muiden vastaavantyyppisten palvelujen matka-
tuotokset on esitetty kävijöiden määränä toimipai-
kan pinta-alaa kohti taulukossa �.61. Kampaamo- 
ja parturiliikkeiden keskimääräinen pinta-ala on 
�0–�0 m2 ja kosmetologiyritysten ��–60 m2.

Taulukko 4.61. Kampaamo-, parturi- ja kosmetologiliikkei-
den matkatuotoslukuja (kävijää/vrk). 

kävijää/100 kerros-m2

kampaamo, parturiliike, 
kosmetologi 16–24

Taulukossa �.62 on esitetty kampaamo- ja partu-
riliikkeisiin suuntautuvien matkojen kulkutapa-
jakauma.
 

Taulukko 4.62. Kampaamo-, parturi- ja kosmetologiliikkei-
siin suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma. 

kuntaryhmä Kulkutapa  
(osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polku- 
pyörällä

henkilö- 
autolla

joukko- 
liiken-
teellä

Helsingin seutu 
vaikutus-
alueineen

31 % 3 % 36 % 30 %

Tampereen 
ja Turun 
kaupunkiseudut

31 % 4 % 49 % 16 %

Oulu, Jyväs-
kylän, Kuo-
pion ja Lahden 
kaupunkiseudut

35 % 6 % 49 % 11 %

45 000–
80 000 asuk-
kaan kaupunki-
seudut

29 % 6 % 59 % 6 %

20 000–
45 000 asuk-
kaan kaupunki-
seudut

 25 % 6 % 64 % 5 %

alle 20 000 
asukkaan 
kaupunkiseudut

28 % 5 % 65 % 2 %

Vapaa-ajan matkojen yleisiä 
vaihtelukertoimia

Taulukossa �.63 on esitetty vapaa-ajanmatkojen 
yleisiä kausivaihtelukertoimia. Vapaa-ajanmatko-
jen yksityiskohtaisempia aikavaihtelutietoja on esi-
tetty taulukossa �.67. Vapaa-ajanmatkoja tehdään 
eniten viikonloppuisin. 

Kuvissa �.11 ja �.12 on esitetty vapaa-ajanmat-
kojen tuntivaihtelu ja taulukossa �.6� vapaa-ajan-
matkojen yleisiä tuntivaihtelukertoimia. Arkisin 
vapaa-ajankohteisiin saavutaan yleisimmin klo 
17–18 ja vapaa-ajankohteista lähdetään klo 19–20. 

Taulukko 4.63. Vapaa-ajanmatkojen 
aikavaihtelukertoimia. (HLT 2004–2005)

ajankohta korjauskerroin

talviarki 0,91

talvilauantai 1,20

talvisunnuntai 1,19

kesäarki 1,21

kesälauantai 0,94

kesäsunnuntai 1,34
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Taulukko 4.64. Vapaa-ajanmatkojen huipputuntikertoimet. (HLT 2004–2005) 

osuus koko vuorokauden matkoista

vapaa-ajan kohteeseen saapuvat vapaa-ajan kohteesta lähtevät

arkisin klo 7–8 1,3 % 0,7 %

arkisin klo 16–17 9,3 % 7,0 %

viikonloppuna klo 12–13 9,8 % 8,3 %

Arkipäivät

0 %

5 %
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20 %
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saapuminen vapaa-ajankohteeseen

lähtö vapaa-ajankohteesta

osuus koko vuorokauden matkoista

Viikonloppu

0 %
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saapuminen vapaa-ajankohteeseen

lähtö vapaa-ajankohteesta

osuus koko vuorokauden matkoista

Kuva 4.11. Vapaa-ajankohteisiin suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu arkisin.  
(HLT 2004–2005)

Kuva 4.12. Vapaa-ajankohteisiin suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu viikonloppuisin.  
(HLT 2004–2005)
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VAPAA-AJAN TOIMIPAIKAT

Taulukko 4.65 Kulkutapajakauma vapaa-ajan matkoilla toimipaikan sijaintialueen mukaan yli 45 000 asukkaan  
kaupunkiseuduilla (koko vuoden keskiarvo). (HLT 1998–1999)

Helsingin seutu vaikutusalueineen 
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja 
Kauniainen

jalankulkuvyöhyke 47 % 4 % 23 % 25 %

joukkoliikennevyöhyke 22 % 9 % 51 % 17 %

autovyöhyke 17 % 1 % 69 % 12 %

asemanseutu, alle 1 km:n etäisyys 29 % 13 % 50 % 9 %

asemanseutu, alle 2 km:n etäisyys 21 % 17 % 56 % 6 %

lähitaajamat 24 % 1 % 70 % 5 %

taajamien lievealueet 13 % 17 % 65 % 4 %

keskimäärin koko seudulla 26 % 7 % 47 % 20 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 49 % 11 % 31 % 9 %

jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhyke 38 % 9 % 47 % 6 %

joukkoliikennevyöhyke 21 % 11 % 57 % 11 %

autovyöhyke 13 % 14 % 68 % 4 %

keskimäärin koko seudulla 24 % 10 % 55 % 10 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 

Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

jalankulkuvyöhyke 31 % 7 % 57 % 4 %

jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhyke 33 % 8 % 54 % 5 %

joukkoliikennevyöhyke 15 % 8 % 69 % 8 %

autovyöhyke 20 % 6 % 70 % 4 %

keskimäärin koko seudulla 23 % 8 % 64 % 6 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskuskaupungin taajama 25 % 17 % 55 % 3 %

muun kunnan keskustaajama 16 % 17 % 68 % 0 %

lähitaajama ja lievekylät 26 % 16 % 58 % 0 %

taajamien lievealueet 20 % 22 % 57 % 2 %

ulkopuoliset taajamat 16 % 11 % 72 % 2 %

keskimäärin koko seudulla 22 % 16 % 59 % 3 %
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VAPAA-AJAN TOIMIPAIKAT

Taulukko 4.66 Kulkutapajakauma vapaa-ajan matkoilla toimipaikan sijaintialueen mukaan alle 45 000 asukkaan kaupunki-
seuduilla (koko vuoden keskiarvo). (HLT 1998–1999)

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskuskaupungin taajama 29 % 13 % 56 % 2 %

muun kunnan keskustaajama 17 % 12 % 70 % 1 %

kyläasutus 17 % 16 % 67 % 0 %

taajamien lievealueet 6 % 13 % 79 % 2 %

ulkopuoliset taajamat, yli 5000 asukasta 20 % 9 % 71 % 0 %

ulkopuoliset taajamat, alle 5000 asukasta 22 % 17 % 60 % 1 %

keskimäärin koko seudulla 21 % 12 % 64 % 1 %

alle 20 000 asukkaan seudut
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

keskimäärin koko seudulla 23 % 11 % 65 % 1 %

Taulukko 4.67  Vapaa-ajan matkojen aikavaihtelukertoimia.  
(HLT 2004–2005)

Viikonpäivävaihtelu

viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

syksy, talvi ja kevät 
(%)

kesä-, heinä- ja 
elokuu (%)

maanantai 11,9 % 12,2 %

tiistai 14,2 % 11,9 %

keskiviikko 12,3 % 13,1 %

torstai 12,9 % 12,4 %

perjantai 13,9 % 15,0 %

lauantai 17,3 % 16,5 %

sunnuntai 17,5 % 19,0 %

Kuukausivaihtelu

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 8,0 % heinäkuu 10,0 %

helmikuu 9,1 % elokuu 8,3 %

maaliskuu 7,4 % syyskuu 9,7 %

huhtikuu 7,8 % lokakuu 9,5 %

toukokuu 7,1 % marraskuu 8,1 %

kesäkuu 7,5 % joulukuu 7,5 %
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Tuntivaihtelu 

syksy, talvi ja kevät (syyskuu–toukokuu)

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät  matkat
24:00–00:59 0,5 % 1,2 % 1,3 % 1,8 % 0,4 % 0,4 %
01:00–01:59 0,1 % 0,8 % 1,3 % 3,8 % 0,2 % 0,2 %
02:00–02:59 0,1 % 0,6 % 0,9 % 3,3 % 0,0 % 0,0 %
03:00–03:59 0,1 % 0,9 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,2 %
04:00–04:59 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %
05:00–05:59 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
06:00–06:59 0,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %
07:00–07:59 1,3 % 0,6 % 1,7 % 0,0 % 1,3 % 0,4 %
08:00–08:59 2,8 % 1,2 % 2,8 % 1,5 % 5,1 % 0,2 %
09:00–09:59 4,2 % 2,0 % 7,4 % 0,4 % 6,2 % 1,7 %
10:00–10:59 4,1 % 2,2 % 7,8 % 2,4 % 10,4 % 1,7 %
11:00–11:59 4,8 % 3,9 % 9,6 % 5,3 % 9,5 % 5,6 %
12:00–12:59 4,8 % 4,5 % 8,7 % 9,7 % 8,2 % 8,2 %
13:00–13:59 4,7 % 4,2 % 7,6 % 5,8 % 9,7 % 10,4 %
14:00–14:59 5,0 % 5,3 % 8,0 % 9,1 % 12,1 % 9,3 %
15:00–15:59 7,5 % 5,7 % 6,7 % 9,5 % 8,8 % 12,3 %
16:00–16:59–16:5916:59 9,6 % 7,4 % 6,5 % 7,5 % 6,8 % 11,0 %
17:00–17:59–17:5917:59 16,8 % 7,3 % 5,4 % 7,7 % 7,5 % 8,0 %
18:00–18:59–18:5918:59 16,8 % 11,4 % 7,6 % 8,2 % 7,7 % 9,1 %
19:00–19:59 7,7 % 14,8 % 6,1 % 6,0 % 3,3 % 8,2 %
20:00–20:59 3,5 % 13,6 % 3,7 % 4,4 % 1,1 % 6,5 %
21:00–21:59 1,6 % 7,7 % 2,0 % 4,4 % 0,7 % 3,5 %
22:00–22:59 1,7 % 2,6 % 2,4 % 2,7 % 0,2 % 1,3 %
23:00–23:59 1,2 % 2,0 % 2,4 % 3,8 % 0,2 % 1,3 %
yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

kesä-, heinä- ja elokuu

kellonaika
arkipäivät keskimäärin lauantai sunnuntai

saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat saapuvat matkat lähtevät matkat
24:00–00:59 0,9 % 0,9 % 1,3 % 5,6 % 0,0 % 0,6 %
01:00–01:59 0,0 % 1,1 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 1,2 %
02:00–02:59–02:5902:59 0,0 % 0,4 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,6 %
03:00–03:59–03:5903:59 0,2 % 0,2 % 0,7 % 2,8 % 0,0 % 0,0 %
04:00–04:59 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %
05:00–05:59 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %
06:00–06:59 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
07:00–07:59 1,0 % 0,9 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
08:00–08:59 2,1 % 0,5 % 3,4 % 0,7 % 3,8 % 1,2 %
09:00–09:59 4,7 % 1,4 % 6,0 % 1,4 % 6,4 % 0,6 %
10:00–10:59 6,8 % 3,2 % 6,0 % 3,5 % 12,8 % 2,4 %
11:00–11:59 6,1 % 4,5 % 8,7 % 4,2 % 5,1 % 6,7 %
12:00–12:59 8,0 % 6,4 % 13,4 % 5,6 % 13,5 % 6,1 %
13:00–13:59 6,8 % 3,9 % 10,1 % 6,3 % 7,1 % 4,3 %
14:00–14:59 7,3 % 6,8 % 2,7 % 11,3 % 10,3 % 12,8 %
15:00–15:59 5,1 % 8,4 % 8,7 % 7,0 % 8,3 % 7,9 %
16:00–16:59 8,6 % 5,9 % 5,4 % 5,6 % 8,3 % 11,6 %
17:00–17:59 13,5 % 7,5 % 6,0 % 12,0 % 7,1 % 9,8 %
18:00–18:59 11,0 % 9,4 % 6,0 % 6,3 % 5,8 % 8,5 %
19:00–19:59 8,6 % 11,8 % 3,4 % 8,5 % 7,7 % 8,5 %
20:00–20:59 4,9 % 12,3 % 5,4 % 1,4 % 2,6 % 6,1 %
21:00–21:59 1,7 % 8,7 % 4,0 % 7,7 % 1,3 % 6,1 %
22:00–22:59 1,2 % 3,4 % 2,7 % 3,5 % 0,0 % 1,8 %
23:00–23:59 0,3 % 2,1 % 2,7 % 2,1 % 0,0 % 1,8 %
yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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4.8	
Yhteiskunnalliset	palvelut	

Terveyspalvelut 

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon toimipaikko-
jen matkatuotokset on esitetty kävijöiden määrä-
nä toimipaikan pinta-alaa kohti taulukossa �.68. 
Luvut sisältävät työntekijöiden, potilaiden ja mui-
den asiakkaiden, vierailijoiden ja vanhainkodin 
asukkaiden tekemät matkat. Vanhainkodeissa on 
usein tarjolla myös palvelukeskustoimintoja, jot-
ka lisäävät matkatuotoksia. Ambulanssimatkojen 
tuotos on esitetty taulukossa erillisenä tietonaan. 
Matkatuotosluvut perustuvat Tampereen, Espoon, 
Vantaan ja Oulun erillisselvityksiin.

Taulukko 4.68. Terveyspalvelujen matkatuotoslukuja arki-
vuorokausille (kävijää/vrk).

toimipaikan 
tyyppi

matkatuotokset

käyntiä/100 
kerros-m2

ambulanssikäyntiä/ 
100 kerros-m2

sairaala 11  0,18

terveyskeskus 7–18  0,30

lääkäriasema 5–20  -

vanhainkoti 1,5–4,0  -

Taulukossa �.69 on esitetty terveyspalveluihin 
suuntautuvien matkojen aikavaihtelu arkipäivän 
lukuihin verrattuna. Terveyspalvelujen kuorma- ja 
pakettiautoliikenteen matkatuotosluvut on esitetty 
taulukossa �.70. 

Taulukko 4.69. Terveyspalveluihin suuntautuvien matkojen 
tuotosten korjauskertoimia lauantaille ja sunnuntaille. 

toimipaikan tyyppi korjauskerroin lauantaille ja 
sunnuntaille

sairaala ja terveyskeskus 0,5–0,6

vanhainkoti 1,1–1,2

Taulukko 4.70. Tavaraliikenteen matkatuotoslukuja (käyn-
tiä/arkivrk) terveyspalveluille.

toimipaikan 
tyyppi

raskaan liikenteen tuotokset

pakettiauto-
käyntiä/100 
kerros-m2

kuorma-auto-
käyntiä/100 
kerros-m2

sairaala 0,2 0,2

terveyskeskus 0,3 0,1

lääkäriasema 0,2 0,01–0,05

vanhainkoti 0,05–0,1 0,01

Sairaalayksiköissä kävijöistä noin �0 % on poti-
laita, heidän saattajiaan, vierailijoita tai sairaalas-
sa työasioissa vierailevia (Säily 200�). Noin 60 % 
sairaaloiden liikenteestä aiheutuu työntekijöiden 
työmatkoista. Terveyskeskuksissa asiakkaiden 
osuus liikenteestä on sairaaloita suurempi ja van-
hainkodeissa sairaaloita pienempi. Työmatkoilla 
joukkoliikenteen osuus on suurimmilla kaupun-
kiseuduilla suhteellisen suuri, sen sijaan asiakkaat 
kulkevat terveyspalveluihin pääosin henkilöautol-
la tai taksilla.

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon toimipaik-
koihin suuntautuvien matkojen kulkutapaja-
kauma alueryhmittäin on esitetty taulukossa �.71. 
Kulkutapajakauma kuvaa kaikkea toimipaikkaan 
suuntautuvaa liikennettä ja sisältää työntekijöiden 
ja asiakkaiden matkat. Suurin osa matkoista teh-
dään henkilöautolla, mutta myös joukkoliikenteen 
osuus on suhteellisen suuri. Kulkutapajakaumaa 
koskevat tiedot perustuvat Tampereen seudun 
alueelliseen liikennetutkimukseen, Espoon, Van-
taan, Oulun ja Tampereen erillistutkimuksiin sekä 
valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen ai-
neistoihin.

Taulukko 4.71. Terveyspalveluihin suuntautuvien matkojen 
kulkutapajakauma talvikaudella. Muina vuodenaikoina pol-
kupyörän osuus on huomattavasti suurempi ja joukkolii-
kenteen ja kävelyn osuus vastaavasti pienempi.

kuntaryhmä kulkutapa  
(osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polku- 
pyö-
rällä

henki-
löau-
tolla

joukko- 
liiken-
teellä

tak-
silla

Helsingin seutu 
vaikutus-
alueineen

7 % 2 % 50 % 38 %  2 %

Tampereen 
ja Turun 
kaupunki-
seudut

12 % 3 % 59 %  23 %  2 %

Oulu, Jyväsky-
län, Kuopion 
ja Lahden 
kaupunki-
seudut

4 % 11 % 66 % 17 %  2 %

45 000–
80 000 asuk-
kaan kaupunki-
seudut

13 % 11 % 65 % 9 %  2 %

20 000–
45 000 asuk-
kaan kaupunki-
seudut

 10 % 5 % 76 % 6 %  2 %

alle 20 000 
asukkaan kau-
punkiseudut

11 % 4 % 77 % 5 %  2 %
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Päiväkodit 

Päiväkotien matkatuotokset on esitetty kävijöiden 
määränä hoitopaikkaa ja toimipaikan pinta-alaa 
kohti taulukossa �.72. Matkojen kulkutapajakauma 
on kuvattu alueryhmittäin taulukossa �.73. Henki-
löautolla tehtävien päiväkotimatkojen keskimää-
räinen kuormitusaste on 1,90 henkilöä. 

Taulukko 4.72. Päiväkotien matkatuotoslukuja arkisin  
(kävijää/vrk). 

matkatuotokset raskaan liikenteen 
tuotokset

kävijää/ 
hoito-
paikka

kävijää/ 
100 ker-
ros-m2

paketti-
autokäyn-

tiä/vrk

kuorma-
auto-

käyntiä/vrk

päiväkoti 4–6  60–95 1–2 0

Esimerkki päiväkotien matkatuotoksista:
Suviniityn majan päiväkoti, Espoo, 157 k-m2

• 0,1 hoitopaikkaa/k-m2

• 3�,0 ajoneuvoa/100 k-m2

• 7,6 joukkoliikennematkaa/100 k-m2

• 3�,0 jalankulku- ja pyörämatkaa/100 k-m2

Taulukko 4.73. Päiväkoteihin suuntautuvien matkojen kul-
kutapajakauma. (HLT 2004–2005) 

kuntaryhmä Kulkutapa (osuus tehdyistä 
matkoista)

jalan polku- 
pyöräl-

lä

henkilö- 
autolla

joukko- 
liiken-
teellä

Helsingin seutu 
vaikutusalueineen 36 % 2 % 53 % 9 %

Tampereen 
ja Turun 
kaupunkiseudut

20 % 2 % 72 % 6 %

Oulu, Jyväskylän, 
Kuopion ja 
Lahden 
kaupunkiseudut

20 % 8 % 72 % 0 %

45 000–80 000 
asukkaan kaupun-
kiseudut

12 % 7 % 79 % 2 %

20 000–45 000 
asukkaan kaupun-
kiseudut

 12 % 3 % 82 % 3 %

alle 20 000 asuk-
kaan kaupunki-
seudut

17 % 13 % 67 % 3 %

Taulukossa �.7� on kuvattu päiväkotimatkojen tun-
tivaihtelua ja taulukossa �.7� on esitetty matkojen 
yleiset huipputuntikertoimet arkisin. Päiväkotiin 
saapuu eniten matkoja klo 8–9 ja päiväkodista läh-
teviä matkoja on eniten klo 16–17 (kuva �.13)

Taulukko 4.74. Päiväkoteihin suuntautuvien matkojen tun-
tivaihtelu. (HLT 2004–2005) 

syksy, talvi ja kevät (syyskuu-toukokuu)

kellonaika arkipäivät keskimäärin

saapuvat 
matkat 

lähtevät 
matkat

06:00–06:59 1,7 % 0,6 %

07:00–07:59 19,8 % 10,4 %

08:00–08:59 24,0 % 15,5 %

09:00–09:59 5,4 % 6,2 %

10:00–10:59 0,6 % 0,6 %

11:00–11:59 2,8 % 1,1 %

12:00–12:59 9,6 % 9,9 %

13:00–13:59 2,8 % 6,2 %

14:00–14:59 6,5 % 6,5 %

15:00–15:59–15:5915:59 9,9 % 13,5 %

16:00–16:59 14,4 % 25,9 %

17:00–17:59 2,5 % 2,8 %

Yhteensä 100 % 100 %

 

Taulukko 4.75. Päiväkoteihin suuntautuvien matkojen ylei-
set huipputuntikertoimet. (HLT 2004–2005) 

kellonaika osuus koko vuorokauden matkoista

päivähoitopaik-
kaan saapuvat

päivähoitopaikas-
ta lähtevät

aamulla klo 7–8 20,0 % 10,8 %

illalla klo 16–17 14,8 % 25,9 %

Kuva 4.13. Päivähoitopaikkoihin suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu arkisin. (HLT 2004–2005)

Taulukossa �.76 on kuvattu päiväkotimatkojen vii-
konpäivävaihtelua ja taulukossa �.77 vuodenaika-
vaihtelua. Eniten päiväkotimatkoja tehdään tors-
taisin ja tiistaisin ja vähiten viikonloppuisin sekä 
perjantaisin. Heinäkuussa ja joulukuussa tehdään 
huomattavasti vähemmän matkoja päiväkoteihin 
kuin muina kuukausina. 
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Taulukko 4.76. Päiväkoteihin suuntautuvien matkojen vii-
konpäivävaihtelu. (HLT 2004–2005) 

viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

maanantai 19,5 %

tiistai 22,8 %

keskiviikko 16,9 %

torstai 25,1 %

perjantai 15,0 %

lauantai 0,4 %

sunnuntai 0,3 %

Taulukko 4.77. Päiväkoteihin suuntautuvien matkojen vuo-
denaikavaihtelu. (HLT 2004–2005) 

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 7,9 % heinäkuu 1,5 %

helmikuu 12,0 % elokuu 6,4 %

maaliskuu 11,0 % syyskuu 9,2 %

huhtikuu 10,4 % lokakuu 7,8 %

toukokuu 11,5 % marraskuu 11,0 %

kesäkuu 7,2 % joulukuu 4,1 %

Taulukko 4.79. Koulujen ja opiskelupaikkojen tavaraliiken-
teen matkatuotoslukuja arkisin (kävijää/vrk).

koulu tai 
opiskelupaikka

raskaan liikenteen tuotokset

pakettiauto-
käyntiä/100 
kerros-m2

kuorma-auto-
käyntiä/100 
kerros-m2

peruskoulu 0,05–0,10 0,01

ammatillinen oppilaitos 0,10–0,15 0,01–0,02 

lukio 0,05–0,10 0,01–0,02

ammattikorkeakoulu 0,10 0,02–0,08

yliopisto 0,15 0,04

Kouluihin ja opiskelupaikkoihin suuntautuvien 
matkojen kulkutapajakauma alueittain on esitetty 
taulukossa �.82. Henkilöautolla tehtävien koulu-
matkojen keskimääräinen kuormitusaste on 1,8� 
henkilöä (taulukko �.80) ja opiskelumatkojen 1,2� 
henkilöä. 

Kuvissa �.1� ja �.1� on esitetty kouluihin ja 
opiskelupaikkoihin suuntautuvien matkojen tun-
tivaihtelua ja taulukossa �.81 yleiset huipputunti-
kertoimet. Yksityiskohtaisempia tietoja koulu- ja 
opiskelumatkojen aikavaihteluista on esitetty tau-
lukoissa �.83–�.8�.

Taulukko 4.80. Henkilöauton keskimääräinen kuormitusas-
te kouluihin suuntautuvilla matkoilla. (HLT 2004–2005)

 kuntaryhmä keskimääräinen 
henkilöluku

Helsingin seutu vaikutusalueineen 1,97

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 1,69

Oulu, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 1,71

45 000–80 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 1,70

20 000–45 000 asukkaan 
kaupunkiseudut 1,88

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 
ja muut seutukunnat 1,82

keskimäärin 1,84

Koulut ja opiskelupaikat 

Koulujen, opistojen, korkeakoulujen ja yliopistojen 
matkatuotokset on esitetty kävijöiden määränä op-
pilaspaikkaa ja yksikön pinta-alaa kohti taulukois-
sa �.78 ja �.79. Kerrosalaa kohti lasketut tuotokset 
vaihtelevat huomattavasti erityyppisissä oppilai-
toksissa, sillä tilan käyttö, henkilökunnan määrä 
ja opintojen luonne eroavat toisistaan erilaisissa 
yksiköissä. Matkatuotokset perustuvat eri kaupun-
kiseuduilla tehtyihin erillistutkimuksiin. 

Matkatuotosluvut eivät sisällä koulutilojen ilta-
käyttöä esimerkiksi erilaisiin harrastustoimintoi-
hin.

Taulukko 4.78. Koulujen ja opiskelupaikkojen matkatuo-
toslukuja arkisin (kävijää/vrk). 

koulu tai 
opiskelupaikka

matkatuotokset

kävijää/ 
oppilaspaikka

kävijää/100 
kerros-m2

peruskoulu 0,9 4,0–5,0

ammatillinen oppilaitos 0,8 2,5–3,5

lukio 0,9 4,1–4,5

ammattikorkeakoulu 0,6–1,1 5,0–12,0

yliopisto 0,4–0,5 3,0–4,0
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Kuva 4.14. Kouluihin suuntautuvien matkojen tuntivaihtelu 
arkisin.

Kuva 4.15. Opiskelupaikkoihin suuntautuvien matkojen 
tuntivaihtelu arkisin.

Taulukko 4.81. Kouluihin ja opiskelupaikkoihin suuntautu-
vien matkojen yleiset huipputuntikertoimet arkipäivälle. 

osuus koko vuorokauden matkoista

kouluun 
saapuvat

koulusta 
lähtevät

aamulla klo 7–8 29,5 % 1,4 %

illalla klo 16–17 0,8 % 4,0 %

osuus koko vuorokauden matkoista

opiskelupaikkaan 
saapuvat

opiskelupaikasta 
lähtevät

aamulla klo 7–8 25,6 % 0,4 %

illalla klo 16–17 2,8 % 12,3 %
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KOULUT JA OPISKELUPAIKAT

Taulukko 4.82. Kulkutapajakauma koulu- ja opiskelumatkoilla (koko vuoden keskiarvo). (HLT 2004–2005)

6–12-vuotiaat (koko vuoden keskiarvo)

Koulun sijaintialue
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä koulukuljetus

Helsingin seutu vaikutusalueineen 49 % 15 % 20 % 8 % 9 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 38 % 28 % 22 % 4 % 7 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 34 % 28 % 18 % 8 % 12 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunkiseudut 41 % 29 % 18 % 6 % 5 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunkiseudut 33 % 25 % 22 % 4 % 16 %

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 21 % 27 % 21 % 9 % 22 %

13–17-vuotiaat (koko vuoden keskiarvo)

Koulun sijaintialue
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä koulukuljetus

Helsingin seutu vaikutusalueineen 33 % 16 % 9 % 42 % 1 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudutkaupunkiseudut 23 % 26 % 16 % 29 % 6 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 19 % 32 % 21 % 24 % 3 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunki-
seudut 20 % 40 % 10 % 20 % 10 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunki-
seudut 20 % 39 % 7 % 22 % 12 %

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 24 % 34 % 12 % 19 % 10 %

yli 17-vuotiaat (koko vuoden keskiarvo)

Opiskelupaikan sijaintialue
Kulkutapa (osuus tehdyistä matkoista, %)

jalan polkupyörällä henkilöautolla joukkoliikenteellä

Helsingin seutu vaikutusalueineen 25 % 8 % 18 % 50 %

Tampereen ja Turun kaupunkiseudut 27 % 11 % 44 % 18 %

Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
kaupunkiseudut 28 % 26 % 32 % 14 %

45 000–80 000 asukkaan kaupunki-
seudut 44 % 21 % 21 % 15 %

20 000–45 000 asukkaan kaupunki-
seudut 9 % 11 % 69 % 9 %

alle 20 000 asukkaan kaupunkiseudut 32 % 8 % 60 % 4 %
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KOULUT JA OPISKELUPAIKAT

Taulukko 4.83. Peruskoulumatkojen aikavaihtelukertoimia.  
(HLT 2004–2005)

Viikonpäivävaihtelu

viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

syyskuu–toukokuu

maanantai 19,3 %

tiistai 21,8 %

keskiviikko 18,1 %

torstai 20,8 %

perjantai 18,6 %

lauantai 1,0 %

sunnuntai 0,3 %

Kuukausivaihtelu

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 9,1 % heinäkuu 0,1 %

helmikuu 10,2 % elokuu 6,8 %

maaliskuu 9,9 % syyskuu 11,4 %

huhtikuu 12,1 % lokakuu 8,9 %

toukokuu 9,1 % marraskuu 12,3 %

kesäkuu 0,4 % joulukuu 9,5 %

Tuntivaihtelu

syksy, talvi ja kevät (syyskuu–toukokuu)

kellonaika arkipäivät keskimäärin

saapuvat matkat lähtevät matkat

06:00–06:59 0,2 % 0,1 %

07:00–07:59 29,7 % 1,4 %

08:00–08:59 45,9 % 3,5 %

09:00–09:59 11,2 % 1,6 %

10:00–10:59 2,0 % 1,2 %

11:00–11:59 1,2 % 1,9 %

12:00–12:59 2,0 % 12,8 %

13:00–13:59 1,8 % 22,1 %

14:00–14:59 1,9 % 30,1 %

15:00–15:59–15:5915:59 1,4 % 18,6 %

16:00–16:59–16:5916:59 0,9 % 4,0 %

17:00–17:59–17:5917:59 0,8 % 0,5 %

18:00–18:59–18:5918:59 0,6 % 0,3 %

19:00–19:59–19:5919:59 0,1 % 0,9 %

20:00–20:59–20:5920:59 0,2 % 1,0 %

yhteensä 100 % 100 %

Taulukko 4.84. Muihin opiskelupaikkoihin suuntautuvien 
matkojen aikavaihtelukertoimia.  (HLT 2004–2005)

Viikonpäivävaihtelu 

viikonpäivä osuus koko viikon liikenteestä

syyskuu–toukokuu

maanantai 16,3 %

tiistai 23,1 %

keskiviikko 22,6 %

torstai 16,7 %

perjantai 18,5 %

lauantai 1,9 %

sunnuntai 1,0 %

Kuukausivaihtelu

osuus koko vuoden liikenteestä

kuukausi % kuukausi %

tammikuu 10,3 % heinäkuu 0,5 %

helmikuu 13,0 % elokuu 7,1 %

maaliskuu 9,3 % syyskuu 14,7 %

huhtikuu 9,9 % lokakuu 10,2 %

toukokuu 6,6 % marraskuu 12,5 %

kesäkuu 1,1 % joulukuu 4,9 %

Tuntivaihtelu

syksy, talvi ja kevät (syyskuu-toukokuu)

kellonaika arkipäivät keskimäärin

saapuvat matkat lähtevät matkat

06:00–06:59 0,7 % 0,0 %

07:00–07:59 25,7 % 0,5 %

08:00–08:59 34,4 % 0,9 %

09:00–09:59 8,7 % 1,1 %

10:00–10:59 8,4 % 3,6 %

11:00–11:59 4,6 % 3,2 %

12:00–12:59 5,7 % 7,7 %

13:00–13:59 2,1 % 10,1 %

14:00–14:59–14:5914:59 2,1 % 21,4 %

15:00–15:59–15:5915:59 0,9 % 24,1 %

16:00–16:59–16:5916:59 2,7 % 12,8 %

17:00–17:59–17:5917:59 2,7 % 4,7 %

18:00–18:59–18:5918:59 0,2 % 3,4 %

19:00–19:59–19:5919:59 0,7 % 2,3 %

20:00–20:59–20:5920:59 0,0 % 2,9 %

21:00–21:59–21:5921:59 0,5 % 0,7 %

yhteensä 100 % 100 %



72  Suomen ympäristö  27 | 2008

4.9	
Muita	palveluja

Asiointitoimistot: virastot, pankit, 
posti, vakuutusyhtiöt 

Toimistoja, joihin suuntautuu paljon asiointimat-
koja, on kuvattu kappaleessa �.�.

Katsastusasemat

Suomessa toimii Ajoneuvohallintokeskuksen mu-
kaan noin 2�0 katsastusasemaa. Vuosittain katsas-
tustoimenpiteitä tehdään yli 2,2 miljoonaa.

Katsastusaseman matkatuotosluvun on arvioitu 
vuorokaudessa olevan noin �0 käyntiä/toimipaik-
ka, 1� käyntiä/100 k-m2 ja 8 käyntiä/työntekijä. 
Luku perustuu asiantuntija-arvioon.

Keskimääräisen katsastusaseman kooksi arvioi-
daan 330 k-m2 ja oletuksena on, että katsastusase-
malla tarkastetaan päivittäin noin �� ajoneuvoa. 
Katsastusaseman keskimääräisen työntekijämää-
rän arvioidaan olevan 6 henkilöä. 

Jätteenkäsittelylaitokset

Jätteenkäsittelylaitosten ja jäteasemien kävijämää-
rätiedot perustuvat jätehuoltoyhtiöiden kävijämää-
rätilastoihin sekä erillistiedusteluihin erilaisille 
jätteenkäsittelylaitoksille. Jätteenkäsittelylaitosten 
toimipaikkakohtaisia kävijämääriä on esitetty tau-
lukossa �.8�. 

Taulukko 4.85. Jätteenkäsittelylaitosten matkatuotokset 
arkisin. 

jätekeskuksen 
tyyppi

henkilöauto-
käyntiä/  
toimipaikka

pakettiau-
tokäyntiä/ 
toimipaikka

kuorma-
auto-
käyntiä/ 
toimipaikka

jäteasema tai 
jätekeskus 70–160 30–150 5–10

lajittelu- tai 
murskauslaitos 5–10 20–25 6–30 

jätteenkäsitte-
lykeskus 10–40 30–80 110–320

Jätekuljetusten määrä on suhteellisen tasainen eri 
vuodenaikoina. Pientoimituksia henkilöautoilla 
tehdään kevät- ja kesäaikoina huomattavasti enem-
män kuin talvisin.

Esimerkkejä erilaisten toimintojen matkatuotok-
sista:

Jätteenkäsittelykeskus, jonka toiminta-alueen väestö-
määrä on noin 40 000 asukasta
• 8 kuorma-autokäyntiä/vrk, 10 henkilö- ja 

pakettiautolla tehtyä käyntiä/vrk 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Tampereella
• 170 käyntiä kuorma- tai pakettiautolla vuo-

rokaudessa, 60–120 henkilöautolla tehtyä 
käyntiä vuorokaudessa 

Jätteenkäsittelykeskus, jonka toiminta-alueen asukas-
määrä on noin 200 000 asukasta
• 210 käyntiä/vrk 
Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus Nokialla
• 100 käyntiä kuorma- tai pakettiautolla vuo-

rokaudessa, 80 henkilöautolla tehtyä käyn-
tiä vuorokaudessa 

Suuren kaupunkiseudun jätteenkäsittelykeskus
• 320 kuorma-autotoimitusta/vrk
Suuren kaupunkiseudun ongelmajätteitä, lajiteltuja 
hyötyjätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua ja pieniä 
määriä kaatopaikkajätteitä vastaanottava jäteasema
• 9� käyntiä henkilöautolla, �0 käyntiä paket-

tiautolla ja � käyntiä kuorma-autolla vuoro-
kaudessa

Voimalaitokset ja energianhuolto

Voimalaitosten matkatuotokset vaihtelevat huo-
mattavasti riippuen laitoksessa käytettävistä polt-
toaineista. Lisäksi kuljetustarpeisiin vaikuttaa mm. 
rautatie- tai vesikuljetusten käyttömahdollisuus. 
Taulukossa �.86 on esitetty voimaloiden matka-
tuotoslukuja. 

Taulukko 4.86. Voimalaitosten matkatuotoslukuja (kävijöi-
den määrä arkivuorokauden aikana). 

voimalaitos henkilö-
liikenne

tavaraliikenne

kävijää/ 
työntekijä

paketti-
auto-
käyntiä/ 
yksikkö

kuorma-
auto-
käyntiä/
yksikkö

turvevoimala tai 
puuperäisiä polt-
toaineita käyttävä 
voimala

0,9–1,1 30–50 40–60

jätevoimala 0,9–1,1 10–20 80–150

Ohessa on esitetty joitakin esimerkkejä jäte- ja tur-
vevoimaloiden tai puuperäisiä polttoaineita (hake, 
kuori, puru) käyttävien voimalaitosten kuljetus-
määristä.

Tampereen Naistenlahden voimalaitoksessa on 
kaksi voimalaitosta, joista toinen on maakaasuvoi-
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malaitos ja toisessa (Naistenlahti 2) polttoaineena 
käytetään pääosin jyrsinturvetta sekä haketta, pu-
rua ja puunkuorta. Naistenlahti 2:n sähköteho on 
60 MW ja lämpöteho 120 MW.  Voimalaitokselle 
saapuu päivittäin noin 60 kuorma-autokuljetusta. 
Lisäksi voimalaitoksille tehdään päivittäin noin �� 
käyntiä pakettiautolla ja noin 120 käyntiä henkilö-
autolla. (TTY 2008, Tampereen Sähkölaitos 200�)

YTV:n suunnitteilla olevan lämpöä ja sähköä 
tuottavan jätevoimalan kuljetusten määräksi arvi-
oidaan 1�0–180 käyntiä vuorokaudessa. Voimala 
käyttää polttoaineena syntylajiteltua sekajätettä 
enintään 320 000 tonnia vuodessa. Jätteen siirto-
kuormauksen ja rautatiekuljetusten käyttö vähen-
tää kuljetusten määrää jätevoimalalle. Paketti- ja 
henkilöautoliikenteen määräksi arvioidaan noin 
100 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Pöyry Energy Oy 
2007)

Jyväskylän Keljonlahteen rakennettavan kau-
kolämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen 
kuljetusten määräksi arvioidaan �7 000 käyntiä 
vuodessa. Päivittäisen kuljetusmäärän arvioidaan 
olevan maksimissaan 160 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. Oletuksena on, että kaikki kuljetukset tehdään 
kuorma-autolla. Kuljetukset sisältävät polttoaineen 
lisäksi kemikaalien ja tuhkan kuljetuksen. Voima-
laitos käyttää polttoaineenaan turvetta ja puuta 
ja voimalaitoksen suunniteltu polttoaineteho on 
�80 MW. (Enprima Oy ja Jyväskylän Energia Oy 
200�) 

4.10	
Maa-	ja	metsätalous

Suomessa oli vuonna 2007 noin 67 000 maatilaa. 
Suurin osa tiloista on viljanviljelyyn erikoistuneita 
tiloja ja toiseksi suurimman ryhmän muodostavat 
maidontuotantotilat. (Tike 2008)

Pelto- ja metsäala ja viljatilat

Maa- ja metsätalouden tuottamia matkatuotoksia 
on arvioitu pelto- ja metsähehtaarien määrään suh-
teutettuna. Peltojen ja metsien vaikutuksen liiken-
teeseen on arvioitu olevan pieni. Peltoalan matka-
tuotokset riippuvat viljelypinta-alan ja viljeltävien 
lajikkeiden määrästä. (Tiehallinto 200�)

Taulukko 4.87. Pelto- ja metsäalan tuotoslukuja. (Tiehallin-
to 2005)

käyntejä

peltoala 0,01– 0,02  käyntiä/peltohehtaari, vrk
1,8–3,7 käyntiä/peltohehtaari, v

metsäala 0,001– 0,002  käyntiä/metsähehtaari, vrk

Viljatilojen matkatuotokset koostuvat pääosin 
maatilan matkoista sekä viljatuotteiden, lannoit-
teiden ja jätteiden kuljetuksista. Lisäksi tiloilla on 
paljon sisäistä maataloustyökone- ja kuorma-au-
toliikennettä. Maatilan henkilömatkoja voidaan 
arvioida asumisen tuotostaulukoiden perusteel-
la. Kuorma-autokuljetusten määrä on muutamia 
käyntejä kuukaudessa. Sokerijuurikas- ja peruna-
tilojen kuljetusvolyymit ovat keskimäärin kolmin-
kertaiset viljatiloihin verrattuna. (Tiehallinto 2003, 
Maanmittauslaitos 2007)

Maitotilat

Suomessa oli vuoden 2008 alussa noin 13 000 mai-
dontuotantotilaa. Lypsykarjatiloilla oli vuonna 
2007 keskimäärin 1�,2 lypsylehmää. Tyypillisim-
min tilalla on 10–29 lypsylehmää. (Tike 2008)

Maitotilan kuljetukset muodostuvat pääasiassa 
maito-, rehu- ja teuraskuljetuksista. Maitoauto käy 
maatiloilla tyypillisesti joka toinen päivä ja suurilla 
tiloilla päivittäin. Rehukuljetuksia maatiloille tulee 
1–� kertaa kuukaudessa ja jätekuljetuksia lähtee 
keskimäärin 1–2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi maa-
tilan omaa liikennettä syntyy kausittain lietteen 
levityksestä ja säilörehun kuljetuksesta rehunteko-
aikana. (Rantala et al. 2003, Tiehallinto 2003)

Maitotilojen kuorma-autoliikenteen tuotosluku 
on keskimäärin 18 käyntiä/tila/kk. Arvio perustuu 
ympäristölupahakemuksissa esitettyihin arvioihin 
tulevasta liikennemäärästä.

Liha- ja siipikarjatilat

Sikatiloja oli Suomessa vuonna 2007 yhteensä noin 
2 700 ja muuhun kuin maitotiloihin erikoistuneita 
nautakarjatiloja noin � 200. (Tike 2008) 

Lihantuotantotilojen kuljetukset muodostuvat 
pääasiassa porsas-, teuras- ja rehukuljetuksista. 
Teuraskuljetuksia tehdään tyypillisesti noin 1,� 
kuukauden välein. Rehukuljetuksia tiloille teh-
dään yleensä 1–2 kertaa kuukaudessa, myös jäte-
kuljetusten määrä on tyypillisesti 1–2 kuukaudes-
sa. (Tiehallinto 2003)

Sian- ja naudanlihaan erikoistuneiden tuotan-
totilojen ympäristölupahakemuksiin perustuva 
kuorma-autoliikenteen tuotosluku on arviolta 10 
käyntiä/tila/kk. 
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Siipikarjalihaan erikoistuneiden tilojen kulje-
tukset muodostuvat pääasiassa rehu-, teuras- ja 
untuvikkokuljetuksista. Kuljetukset jaksottuvat 
kasvatuserien (6 erää vuodessa) mukaan, jolloin 
kuljetuksia on useana päivänä viikossa. Kuorma-
autoliikenteen matkatuotosluku on keskimäärin � 
käyntiä/tila/kk. 

Kananmunien tuotantoon erikoistuneilla tiloilla 
kananmunia noudetaan tiloilta keskimäärin joka 
toinen päivä. Rehukuljetuksia tiloille tulee noin 2 
kertaa kuukaudessa. Kuorma-autoliikenteen tuo-
tokset ovat noin 20 käyntiä/tila/kk. (Tiehallinto 
2003) 

Maa-aineksen ja turpeen otto

Vuonna 2006 Suomessa oli yhteensä ��0 turve-
tuotantoaluetta, joiden keskikoko oli 110 ha. Vuo-
sittainen tuotantomäärä vaihtelee sään mukaan. 
Keskimäärin tuotanto on noin ��0 m3/ha vuodes-
sa, mutta enimmillään tuotanto voi olla yli 1 000 
m3/ha vuodessa. (Turveteollisuusliitto 2008)

Turpeen kuljetuksessa käytettävän kuorma-au-
ton tilavuus on keskimäärin 110–120 m3. Turve-
kuljetukset keskittyvät kylmiin talvikuukausiin 
lokakuulta huhtikuulle, jolloin energiankulutus 
on suurimmillaan. Turpeen kuljetusmatkat ovat 
verrattain lyhyitä, usein alle 100 km.

Turvetuotantoalueiden matkatuotosluvun ar-
vioidaan olevan �,2 matkaa/ha/vuosi. Luku pe-
rustuu ympäristövaikutusten arvioinneissa arvi-
oituihin tuotantoalueiden tuotantomääriin. Luku 
sisältää ainoastaan turpeen kuljetuksen suolta, joka 
muodostaa merkittävimmän osan turvetuotanto-
alueen kuljetuksista. Lisäksi liikennettä muodos-
tuu jonkin verran suon työmaaliikenteestä.

Keskikokoinen turvetuotantoalue tuottaa vuo-
sittain noin �70 kuorma-autokäyntiä, jotka keskit-
tyessään talvikuukausille merkitsevät keskimäärin 
100 käyntiä turvesuolla kuukausittain. Keskimää-
räistä hieman suuremmalla tuotantoalueella ener-
giantuotannon huippukauden aikana kuorma-au-
tokäyntejä voi olla päivittäin jopa 30.
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Tähän julkaisuun on koottu tietoja erilaisten maankäytön toimintojen – kuten  

asumisen, kaupan toimipaikkojen ja työpaikkojen – tuottamasta liikenteestä.  

Liikennetarvetta koskevia matkatuotostietoja voidaan hyödyntää maankäytön ja 

liikenteen suunnittelutilanteissa, joissa on tarpeen arvioida ratkaisujen liikenteellisiä 

vaikutuksia tai vertailla vaihtoehtoisia sijaintikohteita toisiinsa.

Liikennetarvetta koskevat tiedot on esitetty kuntaryhmittäin, sillä matkatuotokset ja 

erityisesti kulkutapajakauma ovat eri alueilla erilaisia. Tiedot on esitetty yhdyskunta-

rakenteen eri vyöhykkeille, joissa kaupunkimaiset seutukunnat on jaettu jalankulku-, 

joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin joukkoliikennetarjonnan ja yhdyskuntaraken-

teellisen sijainnin perusteella. Erilaisten toimintojen tuottamien matkojen määrä on 

yleisimmin esitetty kävijöiden määränä kerrosalaa, asukasta tai työntekijää kohti tai 

vuorokauden kokonaiskävijämääränä. 

Aineisto ja siihen liittyvä taustaraportti Matkatuotokset liikenteen ja maankäytön 

suunnittelussa on ladattavissa osoitteesta http://www.tut.fi/liku/matkatuotokset.
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