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ESIPUHE 
 
Jyväskylän seudulla tehtiin vuonna 2009 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilö-
haastattelulla asukkaiden matkustustottumuksia. Haastattelututkimuksessa kerättiin tieto-
ja noin 4 400 seudun asukkaan päivittäisistä matkoista. Liikennetutkimuksessa selvitettiin 
lisäksi määräpaikkatutkimuksilla ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä liikennelasken-
noilla ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Vastaava laaja liikennetutkimus 
on tätä aiemmin toteutettu Jyväskylän seudulla vuonna 1989.  
 
Tähän raporttiin on koottu henkilöhaastattelututkimuksen päätulokset. Liikennetutkimuk-
sen tulokset on raportoitu viidessä osaraportissa: 
 

− Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Jyväskylän seudulla 
− Osaraportti 1 Henkilöliikennetutkimus 
− Osaraportti 2 Ajoneuvoliikenteen tutkimus 
− Osaraportti 3 Ajoneuvoliikenteen laskennat 
− Osaraportti 4 Kevyen liikenteen laskennat 

 
Liikennetutkimuksen ovat toteuttaneet Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän seudun kun-
nat sekä Keski-Suomen liitto. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on 
toiminut Jorma Lipponen Jyväskylän kaupungilta. Ohjausryhmään kuuluivat lisäksi Hannu 
Keralampi, Kari Keski-Luopa ja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Pekka Kokki 
Keski-Suomen liitosta ja Matti Varis Jyväskylän kaupungilta. 
 
Henkilöhaastattelututkimuksen toteutuksesta ovat vastanneet Tampereen teknillinen yli-
opisto, Destia Oy ja Strafica Oy. Liikennetutkimuksen puhelinhaastatteluista ja internet-
lomakkeiden toteutuksesta on vastannut Innolink Research Oy ja haastatteluaineiston geo-
koodauksesta Insinööritoimisto Liidea Oy. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimuksen perusjoukko ja otanta 
 
Henkilöhaastattelun perusjoukon muodostavat 15 vuotta täyttäneet Jyväskylän seudulla 
vakituisesti asuvat, joiden kokonaismäärä oli otannan poimintahetkellä noin 141 000. Haas-
tattelun otantaan poimittiin yhteensä 7 214 henkilöä satunnaisotantana Väestötietojärjes-
telmästä. Otanta poimittiin kunnittain sekä ikä- ja sukupuoliryhmittäin kahdessa erässä 
siten, että heinäkuussa 2009 poimittiin koetutkimusta varten 141 henkilöä ja elokuussa 
2009 varsinaista tutkimusta varten 7 073 henkilöä. Taulukossa 1.1 on esitetty tutkimuksen 
kokonaisotanta kunnittain. Otannassa painotettiin seudun pieniä kuntia, jotta tulosten pe-
rusteella olisi mahdollista laatia kuntakohtaisia tuloksia matkustustottumuksista. Otantaan 
poimittiin suhteessa eniten vastaajia Toivakasta, Uuraisilta ja Petäjävedeltä. Otantasuhde 
kuvaa sitä, kuinka mones asukas keskimäärin on poimittu mukaan tutkimuksen otantaan. 
Keskimäärin 5 % eli joka 20. seudun 15 vuotta täyttäneistä asukkaista on ollut mukana tut-
kimuksen otannassa.  
 
Taulukko 1.1 Tutkimuksen perusjoukko ja otanta kunnittain. 

kunta 
perusjoukkoon 

kuuluvia asukkaita otanta 
otannan osuus 
perusjoukosta otantasuhde 

Hankasalmi 4 679 507 11 % 9,2 
Jyväskylä 107 471 4 079 4 % 26,3 
Laukaa 14 132 765 5 % 18,5 
Muurame 7 082 592 8 % 12,0 
Petäjävesi 3 191 424 13 % 7,5 
Toivakka 1 983 424 21 % 4,7 
Uurainen 2 603 423 16 % 6,2 
Yhteensä 141 141 7 214 5 % 19,6 

 
Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen aikataulu 
 
Tutkimuksen päätutkimusmenetelminä olivat puhelin- ja internet-tutkimus, jotka olivat 
toisilleen vaihtoehtoisia tutkimustapoja. Lisäksi toteutettiin täydentävä posti- ja internet-
kysely niille vastaajille, joille ei löytynyt puhelinnumeroa tai joita ei tavoitettu puhelimitse. 
Puhelin- ja internet-tutkimus suunniteltiin siten, että vastasivat sisällöllisesti toisiaan mah-
dollisimman tarkasti. Postikyselystä joitakin kysymyksiä jouduttiin jättämään lomakkeessa 
käytettävissä olevan tilan rajallisuuden takia pois. 
 
Puhelinnumero löytyi kaiken kaikkiaan 85 %:lle koko otannasta. Puhelinnumerona etsittiin 
ensisijaisesti vastaajan omaa lanka- tai matkapuhelinnumeroa, toissijaisesti vastaajan kans-
sa samassa taloudessa asuvan aikuisen lankapuhelinnumeroa ja kolmantena vaihtoehtona 
vastaajan kanssa samassa taloudessa asuvan matkapuhelinnumeroa. 
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Tutkimus jakaantui kuvan 1.1 mukaisesti kolmeen vaiheeseen: 
 
1) Niille otantahenkilöille, joille löytyi puhelinnumero, lähetettiin ennakkomateriaalia tut-
kimuksesta ja tutkimuslomakkeet. Lomakkeiden ohjeissa vastaajaa opastettiin osallistu-
maan tutkimukseen joko internetin kautta tai osallistumalla puhelinhaastatteluun. Tutki-
muksen 1. vaiheen tutkimusvuorokaudet olivat arkipäivät alkaen 31.8. ja päättyen 25.9. 
Puhelinhaastattelut käynnistyivät kolmen päivän kuluttua tutkimusvuorokaudesta, mikäli 
vastaaja ei ollut tähän mennessä vastannut tutkimukseen internetin kautta. 
 
2) Niille vastaajille, joille ei löytynyt puhelinnumeroa, lähetettiin 2. vaiheen postikysely, 
johon vastaaja voi halutessaan vastata myös internetin kautta. Internetlomake on sama 
kuin 1. vaiheen kyselyssä, mutta postikyselyssä joitakin matkoja koskevia tietoja ja tausta-
tietoja on jätetty pois, jotta lomake olisi kohtalaisen lyhyt. Toisen vaiheen postikyselyn tut-
kimusvuorokaudet olivat 8.–9.10. Toisen vaiheen postikyselyssä vastaamatta jättäneille 
lähetettiin vielä muistutuskirje ja uusi tutkimuslomake, jonka tutkimusvuorokaudet olivat 
18.–19.11. 
 
2) Niille vastaajille, joita tavoitettu puhelimitse tai jotka eivät vastanneet tutkimukseen 
internetissä 13.10. mennessä, lähetettiin tutkimuksen ns. 3. vaiheen postikysely, johon 
vastaaja voi halutessaan vastata myös internetin kautta. Tämän tutkimusosuuden tutki-
musvuorokaudet olivat 22.–28.10. Niille vastaajille, jotka eivät osallistuneet täydentävään 
postikyselyyn 18.11. mennessä, lähetettiin muistutuskirje ja uusi tutkimuslomake, jossa 
tutkimusvuorokausi oli 26.11.  
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Kuva 1.1 Tutkimuksen rakenne ja vaiheet. 
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Tutkimuksen sisältö  
 
Liitteissä 1–3 on esitetty tutkimuksen internetlomakkeen sisältö, vastaajalle ennakolta lä-
hetetyn saatekirjeen, ohjeiden ja ennakkolomakkeen malli sekä postikyselylomake saatekir-
jeineen. Saatekirjeen ohjeista laadittiin pääkohderyhmille - nuoret, työikäiset ja iäkkäät - 
toisistaan hieman poikkeavat versiot. Saatekirjeeseen ja postikyselyn tutkimuslomakkee-
seen painettiin vastaajan tutkimusvuorokausi sekä tutkimusnumero, joka toimii myös in-
ternetissä vastaajan käyttäjätunnuksena. Haastatteluja tehtiin tutkimuksessa ainoastaan 
suomeksi ja kaikki lomakemateriaalit olivat suomenkielisiä. Vastaajien kesken arvottiin lii-
kenneaiheisia palkintoja tutkimuksen päätyttyä. 
 
Haastattelun rakenne oli seuraavanlainen: 

1. Taustatiedot 
2. Matkapäiväkirja (tutkimuspäivän matkat) 
3. Kotitalouden autojen ajokilometrejä koskevat tiedot 
4. Palaute liikennejärjestelmän kehittämisestä tai tutkimustavasta 
5. Arvontaa varten kerättävä nimi- ja puhelinnumerotieto  

 
Muistutustekstiviestit 
 
Tutkimuksessa lähetettiin muistutustekstiviesti niille alle 60-vuotiaille vastaajille, joille löy-
tyi numerohaussa henkilökohtainen matkapuhelinnumero. Päätös tekstiviestin lähettämi-
sestä tehtiin koetutkimuksen tulosten perusteella. Koetutkimuksessa viestin saaneista kaksi 
kolmasosaa piti viestiä hyödyllisenä. Iäkkäiden vastaajien keskuudessa viestiä ei pidetty 
yhtä hyödyllisenä kuin muissa vastaajaryhmissä, joten varsinaisessa tutkimuksessa teksti-
viestit lähetettiin ainoastaan alle 60-vuotiaille otantahenkilöille. Koetutkimuksessa erityi-
sesti internetin kautta vastanneet pitivät viestiä hyödyllisenä. Muistutustekstiviesti lähetet-
tiin kullekin vastaajalle tutkimusvuorokauden aamulla klo 10 ja sen sisältö oli seuraava: 
”Hei! Tänään on seudun liikennetutkimuksen tutkimuspäivänne. Voitte vastata netissä tai 
puhelimitse. Kiitos osallistumisesta! Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä”. 
 
Tutkimuksen vastausprosentti 
 
Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 383 vastaajaa ja tutkimuksen vastausprosentti oli 61. 
Vastausaktiivisuus oli seudun eri kunnissa melko samansuuruinen. Aktiivisimmin tutkimuk-
seen osallistuivat Toivakassa ja Jyväskylässä asuvat. Tutkimuksen vastausaktiivisuus oli suu-
rin yli 55-vuotiaiden ikäryhmissä ja pienin 18–24-vuotiaiden ryhmässä. Taulukossa 1.2 on 
esitetty vastausprosentti kunnittain ja eri ikäryhmissä. Naiset osallistuivat tutkimukseen 
hieman miehiä aktiivisemmin. Naisten vastausprosentti oli 64 ja miesten 57. Kuvassa 1.2 on 
esitetty vastausprosentti ikä- ja sukupuoliryhmittäin.  
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Taulukko 1.2 Vastausprosentti kunnittain ja ikäryhmittäin. 

kunta 
15–17-

vuotiaat 
18–24-

vuotiaat 
25–29-

vuotiaat 
30–44-

vuotiaat 
45–54-

vuotiaat 
55–64-

vuotiaat 
yli 64-

vuotiaat yhteensä
Hankasalmi 68 % 38 % 49 % 54 % 64 % 71 % 68 % 60 %
Jyväskylä 49 % 40 % 49 % 56 % 60 % 68 % 74 % 60 %
Laukaa 65 % 44 % 43 % 53 % 66 % 65 % 78 % 62 %
Muurame 54 % 41 % 38 % 61 % 61 % 81 % 68 % 61 %
Petäjävesi 42 % 37 % 55 % 64 % 59 % 67 % 73 % 61 %
Toivakka 47 % 62 % 65 % 53 % 50 % 69 % 78 % 63 %
Uurainen 42 % 39 % 55 % 61 % 60 % 63 % 77 % 61 %
yhteensä 52 % 42 % 49 % 56 % 61 % 69 % 74 % 61 %
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Kuva 1.2 Vastausprosentti ikä- ja sukupuoliryhmittäin. 
 
Kaikista tutkimukseen osallistuneista 54 % osallistui puhelinhaastatteluun, 27 % vastasi 
internetissä ja 18 % osallistui täydentävään postikyselyyn. Internetissä vastanneiden osuus 
oli ennakoitua jonkin verran suurempi ja puhelinhaastatteluun osallistuneiden määrä vas-
taavasti ennakoitua pienempi. Kuvassa 1.3 on esitetty eri vastaustapojen osuus ikäryhmit-
täin. Suhteellisesti eniten puhelinhaastatteluja on yli 64-vuotiaiden ryhmässä ja 18–29-
vuotiaiden miesten keskuudessa. Internetissä vastanneiden osuus on melko samansuurui-
nen kaikissa 18–54-vuotiaiden ryhmissä. Postikyselyyn vastanneiden suhteellinen osuus on 
suurin 18–29-vuotiaiden naisten ryhmissä.  
 
Puhelinhaastatteluissa suurin kato aiheutuu siitä, että vastaajia ei yrityksistä huolimatta 
tavoiteta puhelimitse. Puhelinhaastattelujen vastauskatoa pyrittiin pienentämään tarjoa-
malla vastaajalle mahdollisuus vastata internetin kautta ja lähettämällä vastaajalle vielä 
erillinen postikysely, jos vastaajaa ei puhelimitse tavoitettu tai vastaaja ei osallistunut tut-
kimukseen internetin kautta. Koska vastaajilla oli mahdollisuus osallistua tutkimukseen eri 
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menetelmin, tutkimusaineistossa on noin 30 vastaajaa, jotka ovat osallistuneet tutkimuk-
seen useamman kerran, esimerkiksi internetlomakkeen ja postikyselyn kautta. 
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Kuva 1.3 Vastaustapojen jakauma eri ikä- ja sukupuoliryhmissä. 
 
Tutkimuksesta kieltäytyneiden määrä 
 
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen puhelinhaastatteluissa tutkimuksesta kieltäytyi yhteen-
sä 585 henkilöä, joista osa ilmoitti jo ennakolta saatekirjeessä mainituille yhteyshenkilöille, 
että he eivät halua osallistua tutkimukseen. Kieltäytyneiden kokonaismäärä on noin 8 % 
koko otannasta. Lisäksi 158 henkilöä oli keskeyttänyt vastaamisen internetissä, mikä vastaa 
noin 2 % koko otannasta ja noin 12 % kaikista internetlomakkeen täyttämisen aloittaneista. 
Taulukossa 1.2 on esitetty tutkimuksesta kieltäytyneiden jakautuminen eri ryhmiin. Yleisin 
syy tutkimuksesta kieltäytymiseen on ollut kiinnostuksen puute tai kiireisyys. 
 
Taulukko 1.2  Tutkimuksesta kieltäytyneiden jakautuminen eri ryhmiin. 
Tutkimuksesta kieltäytymisen syy vastaajia osuus otannasta 
puhelinhaastattelut  
tutkimushenkilö ei asu kotitaloudessa 
riittämätön suomen kielen taito 
sairas, iäkäs tai huonokuuloinen vastaaja, joka ei  
terveydentilansa takia voi vastata 
ei aikaa / muuta kiireistä tekemistä 
ei suostu vastaamaan periaatteesta puhelinhaastatteluihin 
nimeä tai tietoja voidaan käyttää vastaajan mielestä väärin 
tutkimuksesta ei ole hyötyä 
aihe ei kiinnosta vastaajaa 
muu syy 
ei tietoa 
yhteensä 
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Tutkimuksen laadunvalvonnassa on seurattu mm. haastattelun keskimääräistä kestoa ja 
internetvastausten vastausaikaa. Puhelinhaastattelun kestoaika on ollut keskimäärin 9 mi-
nuuttia ja internetvastausten kestoaika noin 20 minuuttia. Puhelinhaastattelujen tekemi-
seen on osallistunut noin 30 haastattelijaa. 
 
1.2 Tutkimusaineiston sisältö 
 
Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 4 383 vastaajan tekemät matkat. Pääosa aineiston tut-
kimusvuorokausista sijoittuu syyskuulle, mutta osa tutkimusvuorokausista ajoittui loka- ja 
marraskuun puolelle. Myös joulukuulle osui muutamia vastaajia, jotka olivat vaihtaneet 
tutkimusvuorokaudekseen joulukuun alun. Kuvassa 1.4 on esitetty tutkimusvuorokausien 
jakauma lopullisessa aineistossa. Tutkimusvuorokaudet jakautuvat melko tasaisesti syys-
kuun arkipäiville. Lokakuussa ja marraskuussa näkyvät yksittäiset täydentävien postikysely-
jen tutkimuspäivät, joista viimeinen oli 26.11. Vastauspäivä saatettiin puhelinhaastattelus-
sa vaihtaa ennakolta määritetystä arkipäivästä haastattelua edeltäväksi arkipäiväksi, jos 
vastaaja ei enää muistanut alkuperäisen tutkimusvuorokauden aikana tekemiään matkoja 
eikä ollut täyttänyt ennakolta samaansa matkapäiväkirjalomaketta. Tutkimuksen ensim-
mäinen tutkimusvuorokausi oli 31.8. ja lisäksi koetutkimuksen aikana elokuun alkupuolelta 
saatiin noin 40 vastausta, jotka on voitu hyödyntää osana koko tutkimusaineistoa. Koetut-
kimuksen vastauksista suurimmassa osassa tutkimusvuorokausi oli 4.8.  
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Kuva 1.4 Tutkimusaineiston tutkimusvuorokausien jakauma lopullisessa aineistossa. Kuvas-
ta on jätetty pois elokuun alkupuolella toteutetun koetutkimuksen tutkimusvuorokaudet, 
joista kertyi noin 40 vastausta. 
 
Kuvassa 1.5 on esitetty tutkimusvuorokausien jakautuminen eri kuukausille ja eri viikonpäi-
ville. Yhteensä 70 % tutkimusvuorokausista sijoittui syyskuulle ja 20 % lokakuulle. Tutki-
musaineiston viikonpäiväjakaumassa on eniten havaintoja torstai- ja perjantaipäiviltä ja 
vähiten maanantaipäiviltä. Erot eri vuorokausien vastausmäärien välillä johtuvat posti-
kyselyjen tutkimusvuorokausien sijoittamisesta ensisijaisesti loppuviikon arkipäiville. Osa 
vastaajista ei ollut huomannut aineistossa ollutta ennakkoon määriteltyä tutkimusvuoro-
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kautta, joten internet-vastausten ja postikyselyiden joukossa oli muutamia viikonlopuille 
sijoittuvia tutkimusvuorokausia.  
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Kuva 1.5 Tutkimusaineiston tutkimusvuorokausien jakautuminen eri kuukausille ja viikon-
päiville. 
 
Kuvassa 1.6 on esitetty vastaajien jakautuminen kunnittain. Aineistossa on yhteensä noin 
13 300 matkahavaintoa, joista noin 8 600 on tehty henkilöautolla ja noin 3 700 kävellen tai 
pyörällä (kuva 1.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.6 Vastaajien määrä lopullisessa aineistossa asuinkunnittain. 
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Kuva 1.7 Aineiston sisältämien matkahavaintojen määrä kulkutavoittain. 
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Henkilöhaastattelun matkojen lähtö- ja määränpäät on geokoodattu tutkimuksen päätyt-
tyä. Vastaajien vakituisten asuinpaikkojen koordinaatit on poimittu väestötietojärjestel-
mästä ja muiden lähtö- ja määränpäiden osoitteet on kerätty vastaajilta haastattelututki-
muksen osana. Osoitteista koottiin kadunnimi ja -numero sekä kunta. Puhelinhaastatteli-
joiden lomakepohjalle ja internet-lomakkeelle koottiin seudun kuntien kadunnimirekisteri, 
jotta osoitteiden kirjausta voitaisiin helpottaa ja vähentää valmiissa aineistossa esiintyviä 
kirjoitusvirheitä. Jos vastaaja ei tiennyt määränpään osoitetta, osoitekenttään on kirjattu 
mahdollisimman tarkka tieto lähtö- ja määräpaikan sijainnista, minkä perusteella puuttuvat 
osoitteet on täydennetty valmiiseen haastatteluaineistoon. Internet-lomakkeelle ja puhe-
linhaastattelijoiden sähköiselle lomakkeelle muodostettiin lomakkeen täyttämisen ja geo-
koodaamisen helpottamiseksi rekisteri usein toistuvista määräpaikoista, kuten päivittäista-
varakaupoista, kouluista, pankin konttoreista, terveyskeskuksista, kirjastoista ja erilaisista 
vapaa-ajan toimipaikoista. Asiointipaikkarekisterissä oli valmiina noin 800 erilaista lähtö- ja 
määräpaikkaa, jotka näkyivät puhelinhaastattelijan lomakepohjalla ja internet-lomakkeen 
vastausruuduissa.   
 
Kuvassa 1.8 on esitetty matka-aineiston geokoodausluokitus. Noin kaksi kolmasosaa lähtö- 
ja määräpaikoista geokoodattiin ilmoitetun osoitteen perusteella. Tähän luokkaan on kirjat-
tu myös ne vastaukset, joissa oli kadunnimi, mutta vastaaja ei tiennyt kadunnumeroa. Tar-
kan paikan kuvauksen perusteella paikannettiin noin neljännes havainnoista. Yhteensä 
90 % matkojen lähtö- ja määräpaikoista geokoodattiin vähintään katuosoitteen tarkkuudel-
la, 2 % kaupunginosan tai muun keskuksen perusteella ja 4 % kunnan sijainnin perusteella. 
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Kuva 1.8 Valmiin aineiston lähtö- ja määräpaikkojen geokoodausluokitus. 
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Internet-lomakkeella, puhelinhaastatteluilla ja postikyselyllä kootut aineistot yhdistettiin ja 
muokattiin tietokantamuotoon. Aineistoon laskettiin ikä- ja sukupuoliryhmittäiset laajen-
nuskertoimet kunnittain. Tietokantoja muodostettiin yhteensä kolme: 
 

1. tietokanta, jossa on koottujen tietojen lisäksi geokoodauksen tuloksena saadut läh-
tö- ja määräpaikkojen koordinaattitiedot 

2. tietokanta, joka sisältää kaikki haastattelutiedot lukuun ottamatta lähtö- ja määrä-
paikkojen koordinaatteja, jotka ovat luonteeltaan yksilöiviä tietoja, 

3. tietokanta, johon on koottu vastaajien antama liikennejärjestelmän kehittämistä 
koskeva palaute sekä olennaisimmat vastaajaa kuvaavat taustatiedot  

 
Aineistotietokanta 1 sisältää lähtö- ja määräpaikkojen koordinaattitietoja, jolloin se 
muodostaa henkilörekisterin. Tämän tietoaineiston säilytys edellyttää henkilörekisterin 
pitäjän nimeämistä ja rekisteriselosteen laatimista ja tietoaineiston edelleen luovutus 
edellyttää rekisterin pitäjän lupaa. Sen sijaan tietokannat 2 ja 3 eivät sisällä tietoja, jois-
ta vastaaja olisi yksilöitävissä, joten niiden hyödyntäminen edellytä tietoaineiston laki-
sääteistä luovutusta rekisteriselosteineen. Aineistotietokantojen sisällön kuvaus on esi-
tetty liitteessä 4.  
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2 MATKAT JYVÄSKYLÄN SEUDULLA 
 

2.1 Matkojen määrä ja matkaluku 
 
Seudun asukkaat tekevät arkisin keskimäärin 3,1 matkaa vuorokaudessa. Kuvassa 2.1 on 
esitetty asukkaiden matkaluku ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Eniten matkoja tekevät 30–44-
vuotiaat ja 18–24-vuotiaat naiset ja 30–44-vuotiaat miehet. Matkaluku alenee iän myötä yli 
55-vuotiailla. Yli 74-vuotiaat tekevät keskimäärin 1,5 matkaa vuorokaudessa.  
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Kuva 2.1 Asukkaiden matkaluku arkisin ikä- ja sukupuoliryhmittäin. 
 
Taulukossa 2.1 on esitetty keskimääräinen matkaluku eri arkipäivinä. Matkaluku on suurin 
torstaisin ja tiistaisin ja pienin maanantaisin ja perjantaisin. 
 
Taulukko 2.1 Matkaluku eri viikonpäivinä. 
 
viikonpäivä matkaluku 
maanantai 2,9
tiistai 3,2
keskiviikko 3,1
torstai 3,4
perjantai 3,0
arkipäivä keskimäärin 3,1

 
Kuvassa 2.2 on esitetty matkaluvun jakauma yli 14-vuotiaiden keskuudessa. Hieman alle 
15 % asukkaista ei arkisin tee yhtään matkaa. Tyypillisimmät matkaluvut ovat 2 tai 4 mat-
kaa vuorokaudessa. Kaiken kaikkiaan 27 % asukkaista tekee 2 matkaa arkivuorokaudessa ja 
18 % asukkaista 4 matkaa vuorokaudessa.  
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Kuva 2.2 Asukkaiden matkaluku arkisin ikä- ja sukupuoliryhmittäin. 
 
Kuvassa 2.3 on esitetty matkaluvun jakauma ikäryhmittäin.  Noin 40 % niistä asukkaista, 
jotka eivät tehneet tutkimusvuorokauden aikana yhtään matkaa, oli yli 64-vuotiaita. Yli 74-
vuotiaista noin 45 % ei tehnyt tutkimusvuorokauden aikana yhtään matkaa. Nuoret tekivät 
arkisin tyypillisimmin kaksi matkaa. 30–54-vuotiailla tyypillisin matkaluku oli kaksi, viisi tai 
neljä matkaa vuorokaudessa. Yli viisi matkaa vuorokaudessa tehneistä noin kolmannes oli 
30–44-vuotiaita. Myös 18–24-vuotiaiden ryhmässä oli paljon yli viisi matkaa vuorokaudessa 
tehneitä. 
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Kuva 2.3 Asukkaiden matkaluku arkisin ikä- ja sukupuoliryhmittäin. 
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2.2 Matkojen aikavaihtelu 
 
Suurin osa arkisin tehtävistä matkoista alkaa klo 15–17 tai klo 7–8. Kuvassa 2.4 on esitetty 
matkojen alkamisajankohtien perusteella laskettu matkojen aikavaihtelu arkisin kulkuta-
voittain.  Kaiken kaikkiaan 11 % matkoista alkaa klo 16–17, 10 % klo 15–16 ja 9 % klo 7–8.  
Ruuhkahuiput ovat suhteellisesti suurimmat joukkoliikenteessä, jossa yli puolet matkoista 
alkaa klo 7–8 tai klo 14–17. Henkilöautoliikenteessä aamuhuipputunnin osuus matkoista on 
7 % ja iltahuipputunnin 11 %. 
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Kuva 2.4 Matkojen alkamisajankohtien vaihtelu arkivuorokauden eri tunteina. 
 
 
2.3 Matkojen tarkoitus 
 
Seudun asukkaiden tekemistä matkoista suurin osa alkoi tai päättyi kotiin. Kaikista matko-
jen määränpäistä kodin osuus on lähes 40 % (kuva 2.5). Muita yleisimpiä määränpääryhmiä 
ovat oma työpaikka, koulu- tai opiskelupaikka, super- tai hypermarketit, vierailupaikat sekä 
lähikaupat. Kaiken kaikkiaan noin viidenneksellä matkoista määränpäänä oli työhön tai 
opiskeluun liittyvä määränpää. 
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Kuva 2.5 Matkojen määränpääjakauma arkisin. 
 
Matkat on lähtö- ja määräpaikan tyypin perusteella jaettu matkaryhmiin, jotka kuvaavat 
matkan luonnetta ja toistuvuutta. Matkaryhmät ovat työmatkat, koulu- ja opiskelumatkat, 
ostosmatkat, huvi- ja harrastusmatkat, vierailumatkat, asiointimatkat, ulkoilumatkat ja 
muut matkat. Lisäksi kyyditsemismatkoiksi on erikseen lähtö- ja määräpaikasta riippumatta 
luokiteltu ne matkat, joissa vastaaja ilmoitti matkan tarkoituksen olevan toisen henkilön 
kyyditseminen. Taulukossa 2.2 on esitetty eri matkaryhmien määrittely ja niiden osuus kai-
kista matkoista. Suurin yksittäinen matkaryhmä on kauppoihin suuntautuvien matkojen 
ryhmä, jonka osuus kaikista matkoista on noin 15 %. 
 
Kuvassa 2.6 on esitetty matkojen jakautuminen eri matkaryhmiin. Suurin matkaryhmä on 
ostosmatkojen ryhmä, joka muodostaa kaiken kaikkiaan 26 % kaikista seudulla tehdyistä 
matkoista. Työmatkojen osuus tehdyistä matkoista on noin viidennes ja erilaisten vapaa-
ajan matkojen osuus 22 %. 
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Taulukko 2.2  Matkojen ryhmittely eri tarkoitusryhmiin. 
matkaryhmä ja koti-
peräisten matkojen 
osuus matkoista 

lähtöpaikka määräpaikka osuus 
matkoista 

mikä tahansa lähtöpaikka oma työpaikka 12,5 % työmatkat 
84 % oma työpaikka oma koti 7,6 % 

mikä tahansa lähtöpaikka koulu tai opiskelupaikka 4,0 % koulu- ja 
opiskelumatkat 85 % koulu tai opiskelupaikka oma koti 2,3 % 

mikä tahansa lähtöpaikka lähikauppa 
super- tai hypermarket 
kauppakeskus tai tavaratalo 
muu ostospaikka 

15,3 % 

ostosmatkat 
72 % lähikauppa 

super- tai hypermarket 
kauppakeskus tai tavaratalo 
muu ostospaikka 

oma koti 10,5 % 

mikä tahansa lähtöpaikka työasiointipaikka 2,8 % työasiointimatkat 
51 % työasiointipaikka oma koti 0,9 % 

mikä tahansa lähtöpaikka liikuntapaikka 
virkistys- tai kulttuurikohde 
ravintola, kahvila 
pubi, baari, yökerho 
kesämökki tai vapaa-ajan asunto 
muu vapaa-ajan kohde 

7,3 % 

huvi- ja 
harrastusmatkat 

72 % liikuntapaikka 
virkistys- tai kulttuurikohde 
ravintola, kahvila 
pubi, baari, yökerho 
kesämökki tai vapaa-ajan asunto 
muu vapaa-ajan kohde 

oma koti 4,3 % 

mikä tahansa lähtöpaikka vierailupaikka 3,9 % vierailumatkat 
77 % vierailupaikka oma koti 2,5 % 

mikä tahansa lähtöpaikka pankki, posti tai virasto 
terveyspalvelut 
muu palvelu 
perheenjäsenen työpaikka 
muu asiointipaikka 

5,2 % 

asiointimatkat 
75 % pankki, posti tai virasto 

terveyspalvelut 
muu palvelu 
perheenjäsenen työpaikka 
muu asiointipaikka 

oma koti 2,6 % 

mikä tahansa lähtöpaikka ulkoilulenkki 3,5 % ulkoilumatkat 
89 % ulkoilulenkki oma koti 0,7 % 

mikä tahansa lähtöpaikka muu asuinpaikka 
hotelli, muu tilap. yöpymispaikka 
muu kohde 

3,3 % 

muut matkat 
85 % muu asuinpaikka 

hotelli, muu tilap. yöpymispaikka 
muu kohde 

oma koti 2,7 % 

kyyditsemismatkat 
87 % 

vastaajan kyyditsemismatkoiksi ilmoittamat matkat 8,0 % 
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Kuva 2.6 Matkojen jakautuminen eri tarkoitusryhmiin. 
 
Eniten matkoja arkisin tekevät 30–54-vuotiaat (kuva 2.7). Yli 74-vuotiailla matkat koostuvat 
pääosin ostos- ja asiointimatkoista. Nuorilla koulumatkojen osuus on noin puolet kaikista 
matkoista. Myös nuorten 18–24-vuotiaiden aikuisten ryhmässä tehdään paljon opiskeluun 
liittyvä matkoja. Työmatkojen määrä on suurimmillaan 30–54-vuotiailla. Ostos- ja asiointi-
matkojen ja ulkoilumatkojen määrä on melko samansuuruinen kaikissa väestöryhmissä 
lukuun ottamatta alle 24-vuotiaita miehiä, jotka tekevät noin puolet vähemmän ostosmat-
koja kuin muut väestöryhmät. Iäkkäät tekevät jonkin verran työikäisiä enemmän ostos- ja 
asiointimatkoja. Huvi- ja harrastusluonteisia vapaa-ajan matkoja tekevät eniten alle 30-
vuotiaat. Muiden perheenjäsenten kyyditsemismatkoja tekevät eniten 25–44-vuotiaat nai-
set. 
 
Kaksi kolmasosaa ostosmatkoista liittyy päivittäistavarakaupan ostosmatkoihin. Ostosmat-
koja ei ole mahdollista yksityiskohtaisesti erotella päivittäistavaroiden ja erikoistavaroiden 
ostosmatkoihin, sillä monissa kaupan kohteissa valikoimassa on sekä päivittäistavarakau-
pan tuotteita että erikoistavaroita.  
 
Suurin osa Jyväskylän seudulla tehdyistä matkoista on lähtöisin kotoa tai päättyy kotiin.  
Kuvassa 2.8 on esitetty matkojen kotiperäisyys matkaryhmittäin. Matkat alkavat tai päätty-
vät kotiin erityisesti ulkoilu-, koulu- ja työmatkoilla, joista yli 80 % on kotiperäisiä. Muualta 
kuin kotoa matkustetaan yleisimmin työasiointikohteisiin, ostospaikkoihin sekä huvi- ja 
harrastuskohteisiin.  
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Kuva 2.7 Matkaluku matkaryhmittäin arkisin ikä- ja sukupuoliryhmittäin. 
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Kuva 2.8 Matkojen kotiperäisyys. 
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2.4 Matkojen kokonaismäärä ja suuntautuminen 
 
Seudun yli 14-vuotiaat asukkaat tekevät arkisin keskimäärin 450 000 matkaa, joista kuntien 
sisäisiä matkoja on noin 390 000, seudun kuntien välisiä noin 42 000 ja seudun asukkaiden 
seudun ulkopuolelle tekemiä matkoja noin 17 000. Kuvassa 2.9 on esitetty seudun asukkai-
den tekemien matkojen jakautuminen seudun sisäisiin ja ulkoisiin matkoihin sekä matkojen 
kulkutapajakauma. Kuvassa esitettyjen matkojen lisäksi seudun ulkopuolella asuvat tekevät 
matkoja Jyväskylän seudulle ja myös seudun sisällä. Lisäksi seudun halki kulkee pitkiä läpi-
kulkevia matkoja, joiden lähtö- ja määräpaikka on seudun ulkopuolella.  
 

Jyväskylän sisäiset 
matkat

342 000

muiden kuntien 
sisäiset matkat

51 000

seudun asukkaiden 
tekemät matkat 

seudun ulkopuolelle

17  000

42 000

seudun kuntien 
väliset matkat

muu
3 %4 %5 %87 %
muu
3 %4 %5 %87 %

91 % 7 %
muu
2 %91 % 7 %
muu
2 %

56 %14 % 5 %22 %
muu
2 %56 %14 % 5 %22 %
muu
2 %

63 %10 % 1 %22 %
muu
4 %63 %10 % 1 %22 %
muu
4 %  

Kuva 2.9 Jyväskylän seudulla asuvien arkisin tekemien matkojen jakautuminen kuntien si-
säisiin, kuntien välisiin ja seudun ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin. 
 
Taulukossa 2.3 on esitetty kuntien sisäisten matkojen määrä asuinkunnittain, kuntien välis-
ten matkojen määrä lähtökunnittain sekä seudun asukkaiden seudun ulkopuolelle tekemi-
en matkojen määrä lähtö- tai määräkunnittain. Jyväskylän kaupungin sisäiset matkat muo-
dostavat hieman yli 75 % ja muiden kuntien sisäiset matkat noin 12 % kaikista seudun asuk-
kaiden tekemistä matkoista. Seudun kuntien välisten matkojen osuus on noin 10 % seudun 
asukkaiden tekemistä matkoista. 
 
Kuvassa 2.10 on esitetty seudun kuntien välisten matkojen määrä ja työmatkojen osuus 
matkoista sekä eri kuntien osuus seudun kuntien välisestä liikenteestä. Suurimmat seudun 
kuntien väliset matkavirrat ovat Jyväskylän ja Laukaan (16 100 matkaa) sekä Jyväskylän ja 
Muuramen (13 300 matkaa) väliset matkat. Seudun kuntien välisistä matkoista 33 % on 
työmatkoja, 20 % ostosmatkoja, 12 % huvi- ja harrastusmatkoja, 7 %, kyyditsemismatkoja, 
7 % asiointimatkoja ja 7 % vierailumatkoja. Seudun kuntien välisistä matkoista noin puolet 
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on lähtöisin Jyväskylästä, noin viidennes Laukaasta ja 16 % Muuramesta. Muiden seudun 
kuntien yhteenlaskettu osuus on 16 %. 
   
Taulukko 2.3 Kuntien sisäisten, kuntien välisten ja seudun ulkopuolelle suuntautuvien mat-
kojen määrä. 

seudun kuntien 
sisäiset matkat 

seudun kuntien  
väliset matkat  

(matkojen lähtökunta) 

seudun asukkaiden 
seudun ulkopuolelle 

tekemät matkat 

yhteensä 

 
matkaa/ 
arkivrk 

osuus 
matkoista 

matkaa/ 
arkivrk 

osuus mat-
koista 

matkaa/
arkivrk 

osuus 
matkoista 

matkaa/ 
arkivrk 

Hankasalmi 8 400 1,9 % 1 600 0,4 % 600 0,1 % 10 600
Jyväskylä 342 200 75,7 % 20 000 4,4 % 12 400 2,7 % 374 600
Laukaa 19 900 4,4 % 8 900 2,0 % 1 700 0,4 % 30 500
Muurame 11 100 2,5 % 6 900 1,5 % 600 0,1 % 18 600
Petäjävesi 4 700 1,0 % 1 700 0,4 % 800 0,2 % 7 200
Toivakka 2 800 0,6 % 1 500 0,3 % 100 0,0 % 4 400
Uurainen 3 700 0,8 % 1 600 0,4 % 900 0,2 % 6 200
yhteensä 392 800 86,9 % 42 200 9,3 % 17 100 3,8 % 452 100
 

Jyväskylä

Laukaa
Hankasalmi

Uurainen

Petäjävesi

Muurame
Toivakka

2 600 (30 %)

16 100 (3
8 %

)

3 200 (36 %)

2 400 (18 %)

2 500 (24 %)

13
 3

00
 (3

4 
%

) 600 (33 %
)

600 (21 %)

200 (40 %)

200 (2
6 %

)

Jyväskylä

Laukaa
Hankasalmi

Uurainen

Petäjävesi

Muurame
Toivakka

2 600 (30 %)

16 100 (3
8 %

)

3 200 (36 %)

2 400 (18 %)

2 500 (24 %)

13
 3

00
 (3

4 
%

) 600 (33 %
)

600 (21 %)

200 (40 %)

200 (2
6 %

)
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Jyväskylä 47 %
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Muurame 16 %

Petäjävesi 4 %

Toivakka 4 %
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Hankasalmi 4 %

Jyväskylä 47 %

Laukaa 21 %

Muurame 16 %

Petäjävesi 4 %

Toivakka 4 %
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Kuva 2.10 Seudun kuntien välisten matkojen määrä talviarkivuorokauden aikana ja eri kun-
tien osuus kuntien välisten matkojen lähtö- ja määräpaikoista. Karttakuvan suluissa oleva 
arvo kuvaa työmatkojen osuutta matkoista. 
 
Asukkaiden seudun ulkopuolelle suuntautuvien matkojen määränpäistä yleisimpiä olivat 
Äänekoski (23 % seudun ulkopuolisista kohteista), Jämsä (8 %), Pieksämäki (6 %), Tampere 
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(5 %), Keuruu (5 %) ja Saarijärvi (4 %). Äänekoskelle matkoja suuntautui eniten Jyväskylästä, 
Laukaasta, Uuraisilta ja Petäjävedeltä.  Jämsään puolestaan tehdään eniten matkoja Jyväs-
kylästä ja Muuramelta. Pieksämäen suuntaan matkoja tehdään eniten Jyväskylästä ja Lau-
kaasta ja Saarijärvelle Jyväskylästä ja Uuraisilta. Keuruulle matkoja tehdään eniten Jyväsky-
lästä ja Petäjävedeltä. 
 
2.5 Matkojen kulkutavat  
 
Koko seudun matkoista noin 61 % tehdään henkilöautolla, 19 % kävellen ja 12 % polkupyö-
rällä (kuva 2.11). Joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista on 5 %. Erot arkiliikkumisessa 
ovat melko suuria Jyväskylän ja ympäryskuntien välillä. Jyväskylässä asuvilla henkilöautolla 
tehtyjen matkojen osuus kaikista matkoista on 57 % ja yli kolmannes matkoista tehdään 
jalan tai pyörällä. Muissa kunnissa henkilöauton osuus matkoista on 69–75 % ja noin vii-
dennes matkoista tehdään jalan tai pyörällä. Joukkoliikennettä käytetään eniten Jyväskyläs-
sä ja Hankasalmella. 
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Kuva 2.11 Matkojen kulkutapajakauma asuinkunnittain.  
 
Kuvassa 2.12 on esitetty kulkutapajakauma seudun kuntien sisäisillä matkoilla sekä kuntien 
välisillä matkoilla. Kuntien sisäisistä matkoista yli kolmannes tehdään jalan tai pyörällä. Pol-
kupyörän osuus kuntien sisäisistä matkoista on Jyväskylässä ja Toivakassa 14 % ja muissa 
kunnissa 7–10 %. Henkilöauton osuus kuntien sisäisistä matkoista on suurin Hankasalmella 
ja Petäjävedellä ja pienin Jyväskylässä, Toivakassa ja Laukaassa. Joukkoliikennettä käyte-
tään melkeinpä pelkästään Jyväskylän sisäisillä matkoilla sekä seudun kuntien välisessä 
matkustuksessa, jossa linja-auton osuus matkoista on 7 %. Seudun kuntien välisistä mat-
koista yli 90 % tehdään henkilöautolla.  
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Kuva 2.12 Kulkutapajakauma Jyväskylän seudun sisäisillä matkoilla ja seudun kuntien väli-
sillä matkoilla.  
 
Eri kulkutapojen käytössä on havaittavissa suuria väestöryhmäkohtaisia eroja (kuva 2.13). 
Joukkoliikennettä käyttävät eniten 15–17-vuotiaat ja 18–24-vuotiaat seudun asukkaat ja 
vähiten yli 30-vuotiaat miehet. Eniten matkoja pyörällä tekevät alle 25-vuotiaat. Kävely-
matkojen määrä on naisilla kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin miehillä. Eniten kävelymat-
koja tekevät 15–24-vuotiaat naiset. Eniten henkilöautomatkoja tekevät 30–44-vuotiaat ja 
45–54-vuotiaat.  
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Kuva 2.13 Matkaluku kulkutavoittain eri väestöryhmissä.  
 
Kulkutapajakauma vaihtelee huomattavasti eripituisilla matkoilla (kuva 2.14). Jyväskylässä 
asuvat tekevät alle 2,5 kilometrin mittaisista matkoista noin kaksi kolmasosaa ja seudun 
muissa kunnissa asuvat noin puolet kävellen tai pyöräillen. 2,5–5 kilometrin mittaisilla mat-
koilla jalankulun osuus pienenee, mutta polkupyörän osuus matkoista säilyy melko suurena 
– Jyväskylässä pyöräilyn osuus on noin 20 % ja muissa kunnissa 9 %. 5–7,5 km:n mittaisilla 
matkoilla pyöräilyn osuus vähenee Jyväskylässä noin 10 %:iin ja muissa kunnissa noin 
5 %:iin matkoista. Joukkoliikennettä käytetään Jyväskylässä eniten 5–7,5 kilometrin mittai-
silla matkoilla ja seudun muissa kunnissa yli 7,5 kilometrin matkoilla. 
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Kuva 2.14 Kulkutapajakauma eri matkan pituusryhmissä.  
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Henkilöautoa käytetään eniten työ- ja työasiointimatkoilla (kuva 2.15). Työmatkoilla henki-
löauton osuus matkoista on noin 70 % ja kävelyn ja pyöräilyn 25 %. Koulu- ja opiskelumat-
koilla jalankulun ja pyöräilyn osuus on 45 % ja joukkoliikenteen osuus 25 %. Myös vapaa-
ajan matkoilla jalankululla ja pyöräilyllä on tärkeä merkitys. Huvi- ja harrastusmatkoista 
noin 40 % ja vierailumatkoista viidennes tehdään jalan tai pyörällä. Vapaa-ajan matkoilla 
myös henkilöauton matkustajana kulkevien osuus on muita matkoja suurempi.  
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Kuva 2.15  Matkojen kulkutapajakauma tarkoitusryhmittäin.  
 
Tutkimuksessa selvitettiin tutkimusvuorokauden aikana tehtyjen matkojen lisäksi vastaaji-
en yleisiä kulkutapatottumuksia seudun sisäisillä matkoilla. Kuvassa 2.16 ja 2.17 on esitetty 
vastaajien kulkutapojen toistuvuutta koskevia tuloksia Jyväskylässä ja seudun muissa kun-
nissa asuvilla. Noin neljännes vastaajista käyttää joukkoliikennettä vähintään kerran kuussa 
ja joukkoliikennettä päivittäin käyttäviä on noin 6 % yli 14-vuotiaista asukkaista. Noin kol-
mannes jyväskyläläisistä ei käytä ollenkaan joukkoliikennepalveluja. Polkupyörää käytetään 
talvella selvästi vähemmän kuin muina vuodenaikoina. Talvikaudella noin kaksi kolmasosaa 
seudun asukkaista ei pyöräile lainkaan, kun vastaava osuus muina vuodenaikoina on vain 
kolmannes asukkaista. Talvikaudella viidennes ja muina vuodenaikoina 45 % asukkaista 
pyöräilee vähintään kerran viikossa. 
 
Muissa seudun kunnissa joukkoliikennettä käytetään huomattavasti harvemmin kuin Jyväs-
kylässä. Noin puolet seudun muiden kuntien asukkaista ei käytä ollenkaan joukkoliikennet-
tä ja vain 15 % asukkaista käyttää joukkoliikennettä vähintään kerran kuukaudessa. Talvi-
kaudella vähintään viikoittain pyöräileviä on noin 8 % ja muina vuodenaikoina hieman alle 
30 %.  
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Kuva 2.16 Eri kulkutapojen käytön toistuvuus Jyväskylässä asuvilla. 
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Kuva 2.17 Eri kulkutapojen käytön toistuvuus Jyväskylän ympäryskunnissa asuvilla. 
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2.6 Matkojen pituus ja liikennesuorite 
 
Seudun asukkaiden tekemien matkojen pituus on keskimäärin 12 kilometriä. Taulukossa 2.4 
on esitetty matkan keskipituus kulkutavoittain. Kävelymatkan keskipituus on 1,2 kilometriä 
ja polkupyörämatkan pituus noin 3 kilometriä. Henkilöautomatkan keskipituus on noin 15 
kilometriä. 
  
Taulukko 2.4 Matkan keskipituus (km). 
kulkutapa matkan keskipituus (km) 
kävely 1,2
polkupyörä 2,8
henkilöauto, kuljettajana 14,6
henkilöauto, matkustajana 15,7
linja-auto 17,8
mopo, mopoauto 5,9
juna 150

 
Kuvassa 2.18 on esitetty seudun sisäisten matkojen keskipituus asuinkunnittain eri matka-
ryhmissä. Matkat ovat keskimäärin pisimpiä Petäjävedellä ja Hankasalmella asuvilla. Seu-
dun sisäisistä matkoista pisimpiä matkoja tekevät Hankasalmella, Uuraisilla ja Toivakassa 
asuvat. Matkat ovat lyhimpiä Jyväskylässä ja Muuramessa asuvilla. Seudun sisäisten työ-
matkojen keskipituus on noin 12 km ja kaikkien seudun asukkaiden tekemien työmatkojen 
keskipituus noin 15 km.  
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Kuva 2.18 Seudun sisäisten matkojen keskipituus asuinkunnittain ja keskimäärin koko seu-
dulla (km). 
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Kaikista tehdyistä matkoista noin 30 % on alle 2 kilometrin mittaisia, noin 50 % lyhyempiä 
kuin 4 kilometriä ja noin 90 % alle 20 kilometrin mittaisia. Liikennesuoritteesta noin puolet 
syntyy yli 30 kilometrin mittaisista matkoista. Kuvassa 2.19 on esitetty matkojen pituus-
jakauma sekä eripituisten matkojen osuus seudun asukkaiden kokonaissuoritteesta.   
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Kuva 2.19 Eripituisten matkojen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta. 
 
Seudun asukkaiden matkustussuorite on noin 4,5 miljoonaa henkilökilometriä talviarkivuo-
rokaudessa. Taulukossa 2.5 on esitetty seudun asukkaiden matkustussuoritteen eli henkilö-
kilometrien määrän jakautuminen kuntien sisäisiin, kuntien välisiin ja seudun ulkopuolelle 
suuntautuviin matkoihin. Asukkaiden matkustussuoritteesta 44 % tehdään kuntien sisäisillä 
matkoilla ja 23 % seudun kuntien välisillä matkoilla. Seudun ulkopuolelle suuntautuvien 
matkojen osuus asukkaiden matkustussuoritteesta on 34 %. 
 
Taulukko 2.5 Jyväskylän seudun asukkaiden tekemien kuntien sisäisten, kuntien välisten ja 
seudun ulkopuolelle suuntautuvien matkojen matkustussuorite (henkilökilometrit).  

seudun kuntien 
sisäiset matkat 

 

seudun kuntien 
väliset matkat 

(matkan lähtökunta) 

seudun asukkaiden seu-
dun ulkopuolelle tekemät 

matkat 

yhteensä  kunta 

henkilökm / 
arkivrk 

osuus suo-
ritteesta 

henkilökm/
arkivrk 

osuus suo-
ritteesta 

henkilökm / 
arkivrk 

osuus suo-
ritteesta 

henkilökm / 
arkivrk 

Hankasalmi 60 500 1,3 % 69 300 1,5 % 40 300 0,9 % 170 100
Jyväskylä 1 695 800 37,5 % 482 900 10,7 % 1 182 900 26,2 % 3 361 600
Laukaa 134 300 3,0 % 213 400 4,7 % 155 100 3,4 % 502 800
Muurame 32 000 0,7 % 113 500 2,5 % 50 400 1,1 % 195 900
Petäjävesi 18 600 0,4 % 56 200 1,2 % 56 300 1,2 % 131 100
Toivakka 13 200 0,3 % 42 100 0,9 % 8 900 0,2 % 64 200
Uurainen 16 100 0,4 % 49 700 1,1 % 30 600 0,7 % 96 400
yhteensä 1 970 500 43,6 % 1 027 100 22,7 % 1 524 500 33,7 % 4 522 100
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Kuvassa 2.20 on esitetty liikennesuoritteen jakautuminen matkaryhmittäin. Työmatkojen 
osuus matkustussuoritteesta on noin neljännes ja ostosmatkojen hieman alle viidennes, 
vaikka ostosmatkojen osuus matkoista on huomattavasti suurempi kuin työmatkojen (kuva 
2.6). Vapaa-ajan matkat muodostavat yhteensä noin neljänneksen arkivuorokauden koko-
naissuoritteesta.  
 

työmatkat 24 %

ostosmatkat 17 %

huvi- ja 
harrastusmatkat 13 %

vierailumatkat 12 %

muut matkat 9 %

asiointimatkat 7 %

toisen henkilön 
kyyditseminen 5 %

koulu- ja 
opiskelumatkat 5 %

työasiointimatkat 
8 %

ulkoilumatkat 1 %

 
Kuva 2.20 Matkustussuoritteen (henkilökilometrien määrä) jakautuminen eri matkaryhmiin. 
 
Jyväskylässä asuvien päivittäinen matkustussuorite on noin 27 ja Muuramessa asuvien 29 
kilometriä vuorokaudessa (kuva 2.21). Muissa kunnissa asuvilla päivittäinen matkustussuo-
rite on yli 40 kilometriä vuorokaudessa. Päivittäinen matkustussuorite on seudun kunnista 
suurin Petäjävedellä, Hankasalmella ja Uuraisilla asuvilla. 
   

44,8

37,4

39,8

37,4

35,3

27,0

22,7

28,8

1,7

4,7

1,6

2,9

5,0

1,5

2,1

2,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Petäjävesi

Hankasalmi

Uurainen

Laukaa

Toivakka

Muurame

Jyväskylä

koko seutu keskimäärin

kävellen polkupyörällä henkilöautolla linja-autolla
km/asukas, arkivrk

 
Kuva 2.21 Päivittäinen matkustussuorite asuinkunnittain (km/asukas, talviarkivuorokausi). 
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2.7 Liikkumistottumukset yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeillä 

 
Matkustustottumuksia on tarkasteltu Jyväskylän seudulla yhdyskuntarakenteen eri osissa 
yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aluejakojen ja Suomen Ympäristökeskuksen 
seudulle laatiman kaupunkiseudun vyöhykejaon perusteella. Kaupunkiseudun vyöhykkeet 
muodostuvat taajamien jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeistä sekä niiden ulko-
puolelle jäävästä taajaman ulkopuolisesta asutuksesta (kuva 2.22). Vyöhykkeet on laadittu 
250 metrin YKR-ruudukolle Suomen Ympäristökeskuksessa. 
 

Jalankulkuvyöhyke

Joukkoliikennevyöhyke Autovyöhyke

Jalankulkuvyöhyke

Joukkoliikennevyöhyke Autovyöhyke

Jalankulkuvyöhyke rajautuu 1,0–2,0 
km:n säteelle kaupungin kaupallisesta 
ydinkeskustasta. Jalankulkuvyöhykettä
ympäröi reunavyöhyke, joka ulottuu noin 
3 km:n säteelle ydinkeskustasta. 

Joukkoliikennevyöhykkeet 
sijaitsevat yli 2 km:n etäisyydellä
kaupunkikeskustoista ja niillä
joukkoliikenteen palvelutaso on 
hyvä tai erinomainen. Joukko-
liikennevyöhykkeet ulottuvat 400 
metrin etäisyydelle pysäkeistä.

Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeiden 
ulkopuolelle jäävä taajama-alue on auto-
vyöhykettä. Tyypillisesti suurilla kaupunki-
seuduilla autovyöhykkeellä on jonkin verran 
joukkoliikennetarjontaa, mutta joukko-
liikenteen palvelutaso ei ole yhtä hyvä kuin 
joukkoliikennevyöhykkeellä. Pienillä kaupunki-
seuduilla joukkoliikennetarjontaa on 
autovyöhykkeellä vain vähän.

Taajaman ulkopuoliseen 
alueeseen kuuluvat 
YKR-taajaman
ulkopuoliset ruudut.

 
Kuva 2.22  Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden periaatekuva. (Suomen Ympäristökeskus 
2009) 
 
Jalankulkuvyöhyke rajautuu Jyväskylän keskustaan ja sitä reunustaa noin 2,5 kilometrin 
laajuudelle ulottuva jalankulun reunavyöhyke. Joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikenteen 
vuorovälin on ruuhka-aikana oltava korkeintaan 20 minuuttia ja etäisyyden pysäkille alle 
400 metriä. Alakeskuksen on määritetty kaupan työpaikka- ja asukastiheyden perusteella. 
Alakeskuksiksi vyöhykejaossa nousevat Palokka, Vaajakoski, Kuokkala sekä Muuramen kes-
kustaajama. Muut kaupunkiseudun taajamarajaukseen kuuluvat ruudut on luokiteltu auto-
vyöhykkeeksi. Kaupunkiseudun taajamarajaus kattaa ainoastaan osan seudun kuntien taa-
jamista. Muita taajamia on tarkasteltu YKR-taajamajaon (2005) rajaamina taajamina. YKR-
taajaman ulkopuoliset alueet on jaettu YKR-kyliin ja YKR-pienkyliin (2005). YKR-taajaman ja 
-kylien rajaukset on poimittu Suomen Ympäristökeskuksen Oiva-palvelusta. 
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Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet
Jalankulkuvyöhyke
Jalankulun reunavyöhyke
Joukkoliikennevyöhyke
Autovyöhyke
Alakeskus

YKR-kylä
YKR-kyläruutu

Muu YKR-taajama
muu YKR-taajamaruutu

YKR pienkylä
YKR-pienkyläruutu

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet
Jalankulkuvyöhyke
Jalankulun reunavyöhyke
Joukkoliikennevyöhyke
Autovyöhyke
Alakeskus

YKR-kylä
YKR-kyläruutu

Muu YKR-taajama
muu YKR-taajamaruutu

YKR pienkylä
YKR-pienkyläruutu

 
Kuva 2.23  Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Jyväskylän seudulla (Suomen Ympäristökes-
kuksen aluerajaukset). 
 
Kuvassa 2.24 on esitetty kulkutapajakauma eri vyöhykkeillä vastaajien asuinpaikan vyöhyk-
keen mukaan jaoteltuna. Jalankulkuvyöhykkeellä asuvat tekevät yli puolet matkoistaan 
kävellen tai polkupyörällä. Jalankulun reunavyöhykkeellä henkilöautoa käytetään selvästi 
enemmän ja kävellen tehtävien matkojen määrä jää pienemmäksi kuin jalankulkuvyöhyk-
keellä. Myös polkupyörää käytetään jalankulun reunavyöhykkeellä enemmän kuin muilla 
vyöhykkeillä. Alakeskuksissa jalankululla ja pyöräilyllä on tärkeä merkitys ja niiden yhteen-
laskettu kulkutapaosuus on yli lähes puolet matkoista. Henkilöauton matkaluku on alakes-
kuksissa asuvilla huomattavasti pienempi kuin joukkoliikenne- ja autovyöhykkeillä ja sekä 
muissa YKR-taajamissa. 
 
Joukkoliikennevyöhykkeet ulottuvat Palokan, Vaajakosken, Keltinmäen, Kuokkalan ja Säy-
nätsalon suunnalle. Joukkoliikennevyöhykkeellä jalankulun ja pyöräilyn osuus on suurempi 
kuin autovyöhykkeellä ja henkilöautoa käytetään jonkin verran vähemmän kuin auto-
vyöhykkeellä. Sen sijaan autovyöhykkeellä asuvilla jalankulun ja pyöräilyn osuus jää alle 
viidennekseen matkoista ja yli 80 % matkoista tehdään henkilöautolla.   
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0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke

alakeskus

joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

muu ykr-taajama

muu ykr-pienkylä

muu ykr-kylä

haja-asutusalue

kävelymatkoja polkupyörämatkoja henkilöautomatkoja linja-automatkoja

matkaa/asukas, arkivrk

Kuva 2.24  Kulkutapakohtainen matkaluku Jyväskylän kaupunkiseudun vyöhykkeillä, muissa 
seudun taajamissa, seudun kylissä sekä haja-asutusalueilla asuvilla asukkailla. 
 
Kuvassa 2.25 on esitetty päivittäinen liikennesuorite yhdyskuntarakenteen eri osissa. Jalan-
kulkuvyöhykkeellä ja alakeskuksissa asuvilla päivittäinen henkilöautosuorite on noin 18 km 
asukasta kohti vuorokaudessa. Autovyöhykkeellä asuvilla päivittäinen henkilöautosuorite 
on noin kolmanneksen suurempi ja seudun reunamien kylissä ja haja-asutusalueilla noin 
kaksinkertainen jalankulkuvyöhykkeellä ja alakeskuksissa asuviin verrattuna.   
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Kuva 2.25 Kulkutapakohtainen matkustussuorite (kilometriä vuorokaudessa) Jyväskylän 
kaupunkiseudun vyöhykkeillä, muissa seudun taajamissa, seudun kylissä sekä haja-asutus-
alueilla asuvilla asukkailla. 
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Taulukossa 2.6 on esitetty haastatteluaineiston perusteella laskettuja asumisen matka-
tuotoslukuja, joita on mahdollista soveltaa liikenteen ja maankäytön suunnittelussa liiken-
nemäärää arvioitaessa. Taulukon luvut sisältävät asukkaiden kotiperäisten matkojen mat-
kaluvut sekä matkaluvun kulkutapajakauman. Asukkaiden tekemien matkojen lisäksi asuin-
alueille tehdään vierailu- ja asiointimatkoja, jotka voidaan ottaa huomioon kertomalla asuk-
kaiden tekemien matkojen määrä taulukossa 2.6 esitetyllä korjauskertoimella, joka on tal-
viarkivuorokaudelle 1,16. Korjauskerroin perustuu ympäristöministeriön liikkumistarpeen 
arvioinnin oppaaseen1. Lisäksi taulukossa on esitetty henkilöauton keskimääräinen henkilö-
luku kotiperäisillä matkoilla, jolla henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus voidaan tarvitta-
essa muuttaa ajoneuvojen määräksi. Taulukossa on lisäksi esitetty aamu- ja iltahuipputun-
tien osuus kotiin saapuvilla ja kotoa lähtevillä matkoilla huipputuntien liikennemäärän arvi-
oimiseksi.   
 
Taulukko 2.6 Asumisen matkatuotosluvut Jyväskylän seudulla yhdyskuntarakenteen eri osis-
sa. 
 

Asukkaiden matkatuotosluvut ja kulkutapajakauma 
Kulkutapa 

(osuus tehdyistä matkoista, %) 
Alueluokka 

Kotiperäistä matkaa/
asukas, vrk 

(saapuvaa ja lähtevää 
yhteensä) 

jalan polku-
pyörällä 

henkilö- 
autolla 

joukko- 
liikenteellä

jalankulkuvyöhyke 2,18 46 % 11 % 40 % 2 %

jalankulun reunavyöhyke 2,38 23 % 21 % 53 % 3 %

alakeskus 2,45 34 % 12 % 49 % 5 %
joukkoliikennevyöhyke 2,60 15 % 12 % 66 % 7 %
autovyöhyke 2,46 13 % 6 % 76 % 5 %
muu ykr-taajama 2,35 18 % 9 % 68 % 4 %
muu ykr-pienkylä 2,02 15 % 2 % 80 % 3 %
muu ykr-kylä 2,10 9 % 2 % 84 % 5 %
keskimäärin koko seudulla 2,31 18 % 10 % 68 % 5 %
 

Koteihin tehtävät vierailumatkat  
  ajankohta  korjauskerroin
  talviarki  1,16 

 
Henkilöauton keskimääräinen henkilöluku kotiperäisillä matkoilla 

 
 
 

Aikavaihtelukertoimet 
 osuus kotiin saapuvista ja  

kotoa lähtevistä matkoista arkisin 
 kotiin saapuvat kotoa lähtevät 
aamulla 7–8 0,9 % 14,7 % 
illalla 16–17 14,6 % 5,8 % 

 

                                                 
1 Kalenoja, H., Vihanti, K., Voltti, V., Korhonen, A. & Karasmaa, N. 2008. Liikennetarpeen arviointi maankäytön 
suunnittelussa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 27/2008.  

 keskikuormitus  henkilöä/auto 
 henkilöauto 1,49 
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2.8 Ostosmatkat 
 
Ostosmatkoja ei ole mahdollista liikennetutkimuksen aineiston perusteella yksityiskohtai-
sesti erotella eri kohderyhmiin, sillä monissa kaupan kohteissa valikoimassa on sekä päivit-
täistavarakaupan tuotteita että erikoistavaroita. Liikennetutkimuksen aineiston kauppa-
tyyppijakauman perusteella noin 70 % ostosmatkoista liittyy päivittäistavarakaupan ostos-
matkoihin ja noin kolmannes erikoiskaupan ostoksiin. Kuvassa 2.26 on esitetty päivittäista-
varaostoskohteiden ja erikoiskaupan kohteiden jakautuminen eri kauppatyyppeihin. Kaiken 
kaikkiaan hypermarket-kokoluokan kaupan yksiköiden osuus päivittäistavarakaupan os-
tosmatkoista on hieman yli 40 %, supermarket-kokoluokan noin kolmannes ja lähikauppo-
jen noin neljännes. Suurimpia yksittäisiä erikoiskaupan kohteita ovat kauppakeskukset ja 
tavaratalot, huoltoasemat, rautakaupat ja muu tilaa vaativa kauppa sekä apteekit.  
 

päivittäistavaroiden ostosmatkat muut ostosmatkat
68 % ostosmatkoista 32 % ostosmatkoista

hypermarket
43 %

supermarket
33 %

lähikauppa
24 %

hypermarket
43 %

supermarket
33 %

lähikauppa
24 %

kauppakeskus 23 %

muu 
erikoisliike 
17 %

tavaratalo 17 %

huoltoasema 7 %

erikoispäivittäis-
tavaraliike 6 %

rakennustarvikeliike, 
rautakauppa 6 %

apteekki 4 %

autoliike, 
autotarvikeliike, 
autohuolto 4 %

huonekaluliike 3 %

kodinkone- tai 
kodinelektroniikkaliike 

2 %

erikoispäivittäis-
tavaraliike 5 %

kodinkone- tai 
kodinelektroniikkaliike 

3 %

muu tekninen 
kauppa 2 %

muu tekninen kauppa 
3 %

kauppakeskus 23 %

muu 
erikoisliike 
17 %

tavaratalo 17 %

huoltoasema 7 %

erikoispäivittäis-
tavaraliike 6 %

rakennustarvikeliike, 
rautakauppa 6 %

apteekki 4 %

autoliike, 
autotarvikeliike, 
autohuolto 4 %

huonekaluliike 3 %

kodinkone- tai 
kodinelektroniikkaliike 

2 %

erikoispäivittäis-
tavaraliike 5 %

kodinkone- tai 
kodinelektroniikkaliike 

3 %

muu tekninen 
kauppa 2 %

muu tekninen kauppa 
3 %

 
Kuva 2.26 Päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan kohteiden jakautuminen eri kauppa-
tyyppeihin. 
 
Kuvassa 2.27 on esitetty ostosmatkojen määränpääjakauman vaihtelua eri arkipäivinä. Os-
tosmatkojen osuus matkoista on eri arkipäivistä suurin maanantaisin ja perjantaisin, jolloin 
noin 30 % tehtävistä matkoista on luonteeltaan ostosmatkoja. Muina arkipäivinä ostosmat-
kojen osuus matkoista on 23–25 %. Hypermarkettien osuus ostosmatkoista on suurin tors-
taisin ja perjantaisin ja supermarkettien keskiviikkoisin ja perjantaisin. Lähikauppoihin teh-
dään eniten matkoja torstaisin ja keskiviikkoisin.  
 
Kuvassa 2.28 on esitetty seudun kuntien välisten matkojen määrä ja ostosmatkojen osuus 
matkoista. Ostosmatkojen osuus on suurin Jyväskylän ja Uuraisten sekä Jyväskylän ja Toi-
vakan välisillä matkoilla.  
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Kuva 2.27 Ostosmatkojen määränpääjakauma viikon arkipäivinä.  
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Kuva 2.28 Seudun kuntien välisten matkojen määrä talviarkivuorokauden aikana ja ostos-
matkojen osuus kuntien välisistä matkoista.  
 
Ostosmatkoilla henkilöauton osuus matkoista on keskimäärin kaksi kolmasosaa ja jalanku-
lun ja pyöräilyn hieman alle kolmanneksen. Kuvassa 2.29 on esitetty eri kauppatyyppeihin 
suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma. Hypermarket-kokoluokan toimipaikkoihin 
suuntautuvista matkoista noin 90 % tehdään henkilöautolla. Supermarketteihin suuntautu-
vista matkoista noin 40 % tehdään kävellen tai pyörällä, ja lähikaupoissa jalankulun ja pyö-
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räilyn osuus yli 50 %. Tavarataloihin suuntautuvista matkoista joukkoliikenteen, jalankulun 
ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus on noin 65 %. Joukkoliikenteen merkitys on yleisesti eri-
koistavaraliikkeisiin suuntautuvilla matkoilla suurempi kuin päivittäistavaroiden ostosmat-
koilla. Tilaa vievän kaupan matkoista yli 90 % tehdään henkilöautolla. Henkilöauton mat-
kustajana kulkevien osuus on suurin hypermarketteihin ja tilaa vievän kaupan liikkeisiin 
suuntautuvilla matkoilla. 
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Kuva 2.29 Matkojen kulkutapajakauma erityyppisiin kaupan toimipaikkoihin suuntautuvilla 
matkoilla.  
 
Ostosmatkojen keskipituus on Jyväskylän seudulla 6,6 km seudun sisäisillä matkoilla. Ku-
vassa 2.30 on esitetty ostosmatkojen keskipituus eri ostosmatkaryhmissä.  Lyhimpiä ovat 
matkat, kioskiin, apteekkiin ja lähikauppaan. Keskimäärin pisimpiä matkoja tehdään raken-
nustarvikeliikkeisiin ja rautakauppaan, autoliikkeisiin sekä kauppakeskuksiin ja hyper-
marketteihin.  
 
Kuvassa 2.31 on esitetty päivittäistavaraostosmatkojen pituusjakauma erityyppisiin kaupan 
toimipaikkoihin suuntautuvilla matkoilla. Lähikauppoihin suuntautuvista matkoista noin 
70 % on alle 3 kilometrin pituisia. Myös supermarket-matkat ovat keskimäärin melko lyhyi-
tä, sillä kaksi kolmasosaa supermarket-matkoista on alle 3 kilometrin mittaisia. Hypermar-
ket-matkoista alle 3 kilometrin mittaisia on noin 30 %. Lähes 30 % hypermarket-matkoista 
on yli 7,5 kilometrin mittaisia. 
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Kuva 2.30 Eri kauppatyyppeihin suuntautuvien ostosmatkojen keskipituus (km).  
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Kuva 2.31 Erikokoisiin päivittäistavarakauppoihin suuntautuvien ostosmatkojen pituus-
jakauma.  
 
Kuvassa 2.32 on esitetty päivittäistavaraostosmatkojen kulkutapajakauma eripituisilla mat-
koilla. Lähikauppoihin ja supermarketteihin suuntautuvista alle kilometrin mittaisista mat-
koista 70–80 % ja 1–2 kilometrin mittaisista matkoista noin puolet tehdään kävellen tai 
pyörällä. Lähikaupoissa jalankulun ja pyöräilyn osuus on vielä 2–3 kilometrin matkoillakin 
yli 50 %. Supermarket-kokoluokan kaupoissa kävelyn osuus alkaa vähentyä huomattavasti 
matkan pituuden ylittäessä 3 kilometriä, sen sijaan lähikaupoissa kävelyn osuus on merkit-
tävä vielä yli 3 kilometrin matkoillakin. Hypermarket-kokoluokan ostosmatkoilla kävelyn 
merkitys on huomattava vain hyvin lyhyillä matkoilla, ja jo yli 1 kilometrin mittaisilla mat-
koilla henkilöauton osuus on lähes 80 % matkoista. Supermarketeissa vastaava pituusraja 
on 3 kilometrin kohdalla. 
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Kuva 2.32 Eri kokoluokan päivittäistavaraliikkeisiin suuntautuvien ostosmatkojen kulku-
tapajakauma.  
 
2.9 Jyväskylän keskustaan suuntautuvat matkat 
 
Jyväskylän seudulla asuvat tekevät Jyväskylän keskustaan suuntautuvia tai sieltä lähteviä 
matkoja arkisin noin 150 000, jolloin noin kolmannes seudun asukkaiden päivittäin tekemi-
en matkoista alkaa tai päättyy Jyväskylän keskustan alueelle. Keskusta on rajattu tarkaste-
lussa 250 metrin YKR-ruutuina jalankulkuvyöhykkeen mukaisesti (kuva 2.33).  
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Kuva 2.33 Keskustan rajauksena käytetty jalankulkuvyöhykkeen rajaus (tummanruskeat 
YKR-ruudut).  
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Kuvassa 2.34 on esitetty keskustaan suuntautuvien matkojen lähtöpaikkajakauma ja mat-
kojen tarkoitus. Keskustaan suuntautuvista matkoista kaksi kolmannesta on lähtöisin muu-
alta Jyväskylästä ja noin kymmenesosa seudun muista kunnista. Lähes 30 % keskustassa 
tehtävistä matkoista on keskustan sisäisiä lyhyitä matkoja. Keskustaan suuntautuvissa mat-
koissa korostuvat ostos-, työ-, huvi- ja harrastusmatkat sekä asiointimatkat ja opiskelumat-
kat.  
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Kuva 2.34 Jyväskylän keskustaan suuntautuvien matkojen lähtöpaikkajakauma sekä matko-
jen tarkoitus.  
 
Kuvassa 2.35 on esitetty Jyväskylän keskustan matkojen kulkutapajakauma. Keskustan si-
säiset matkat tehdään pääosin kävellen tai pyörällä. Keskustaan suuntautuvilla matkoilla 
joukkoliikenteen osuus on noin moninkertainen seudun keskimääräiseen kulkutapajakau-
maan verrattuna. Muualta Jyväskylästä keskustaan suuntautuvilla matkoilla henkilöauton 
osuus on noin 60 %, jalankulun ja pyöräilyn 30 % ja joukkoliikenteen osuus 12 %. Seudun 
muiden kuntien ja keskustan välisistä matkoista noin 80 % tehdään autolla ja 18 % joukko-
liikenteellä. 
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Kuva 2.35 Jyväskylän keskustaan suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma.  
 
Kuvassa 2.36 on esitetty Jyväskylän keskustan matkojen kulkutapajakauma matkaryhmit-
täin. Keskustaan suuntautuvista ostosmatkoista lähes puolet tehdään jalan ja pyörällä ja 
joukkoliikenteen osuus matkoista on 10 %. Keskustaan suuntautuvista työmatkoista noin 
kolmannes tehdään jalan tai pyörällä ja 9 % joukkoliikenteellä. Myös keskustan huvi- ja har-
rastusmatkoilla kuljetaan usein kävellen tai pyörällä. Eniten polkupyörää ja joukkoliikennet-
tä käytetään keskustaan suuntautuvilla koulu- ja opiskelumatkoilla. 
 

34 %

16 %

22 %

24 %

6 %

22 %

19 %

8 %

12 %

18 %

28 %

10 %

2 %

11 %

8 %

6 %

34 %

51 %

30 %

16 %

47 %

66 %

43 %

47 %

66 %

8 %

6 %

9 %

4 %

8 %

23 %

8 %

19 %

9 %

9 %

6 %

26 %

8 %

1 %

13 %

6 %

7 %

36 % 18 %

10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

ostosmatkat

työmatkat

huvi- ja harrastusmatkat

koulu- ja opiskelumatkat

asiointimatkat

kyyditsemismatkat

muut matkat

vierailumatkat

työasiointimatkat

kävely polkupyörä henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana linja-auto muu
 

Kuva 2.36 Jyväskylän keskustaan suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma matkaryhmit-
täin.  
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2.10 Kotitalouksien autollisuus ja autonkäyttötottumukset 
 
Kuvassa 2.37 on esitetty ajokortin omistus väestöryhmittäin Jyväskylän seudulla. Ajokortin 
haltijoiden osuus on työikäisten ryhmässä miehillä yli 95 % ja naisilla noin 90 %. Iäkkäiden 
naisten keskuudessa on paljon ajokortittomia, sen sijaan yli 74-vuotiaista miehistä ajokortin 
haltijoiden osuus on vielä yli 60 %. Nuorten aikuisten keskuudessa ajokortittomia on mies-
ten ryhmässä noin 10 % ja naisten ryhmässä noin neljännes.  
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Kuva 2.37 Ajokortin haltijuus eri ikäryhmissä.  
 
Kuvassa 2.38 on esitetty seudun asukkaiden jakautuminen autottomiin ja autollisiin kotita-
louksiin. Kaikista seudun yli 14-vuotiaista asukkaista 83 % asuu autollisissa kotitalouksissa ja 
31 % talouksissa, joissa on käytettävissä enemmän kuin yksi auto. Kahden auton talouksissa 
asuvien osuus on ympäryskunnissa huomattavasti suurempi kuin Jyväskylässä. Usean auton 
talouksissa asuvien osuus on ympäryskunnissa noin 40 % ja Jyväskylässä noin 20 %. 
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Kuva 2.38 Seudun asukkaiden (yli 14-vuotiaat) jakautuminen kotitalouden autojen luku-
määrän mukaan. 
 
Kotitalouden autollisuus vaikuttaa huomattavasti matkustustottumuksiin. Kuvassa 2.39 on 
esitetty kulkutapajakauma autollisiin ja autottomiin talouksiin kuuluvissa vastaajaryhmissä. 
Autottomissa talouksissa asuvat tekevät noin 75 % matkoistaan jalan tai pyörällä ja joukko-
liikenteen osuus on 12 %. Yhden auton talouksissa asuvilla jalankulun ja pyöräilyn osuus on 
noin 30 % ja useamman auton talouksissa asuvilla enää noin 15 % matkoista.   
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Kuva 2.39 Autottomissa, yhden auton ja usean auton kotitalouksissa asuvien kulkutapaja-
kauma.  
 
Kuvassa 2.40 on esitetty seudun asukkaiden jakautuminen kunnittain ryhmiin sen mukaan, 
kuinka heillä on auto käytettävissään päivittäisillä matkoillaan.  Jyväskylässä noin kahdella 
kolmasosalla ja ympäryskunnissa hieman yli 75 %:lla on auto käytössään aina tai melkein 
aina. 
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Kuva 2.40 Seudun asukkaiden (yli 14-vuotiaat) jakautuminen sen mukaan, miten heillä on 
auto käytettävissä päivittäisillä matkoillaan. 
 
Kotitalouksien hallinnassa olevilla autoilla ajetaan Jyväskylän seudulla keskimäärin 17 500 
kilometriä vuodessa. Yhden auton kotitalouksissa autolla ajettavien ajokilometrien määrä 
oli keskimäärin 16 600 kilometriä vuodessa. Kahden ja kolmen auton kotitalouksissa koti-
talouden ensimmäisellä henkilöautolla ajettiin keskimäärin 21 000 kilometriä vuodessa. 
Kahden auton talouksissa toisella autolla ajettiin keskimäärin 17 000 ja kolmen auton talo-
uksissa 15 000 kilometriä vuodessa (kuva 2.41). Kolmen auton kotitalouksissa kolmannen 
auton keskimääräinen ajokilometrimäärä oli hieman alle 10 000 vuodessa. 
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Kuva 2.41 Kotitalouksien hallinnassa olevien autojen vuosittainen ajosuorite yhden, kahden 
ja kolmen auton talouksissa. 
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2.11 Matkustustottumusten muutokset Jyväskylän seudulla 
 

Jyväskylässä toteutettiin laaja liikennetutkimus vuonna 1989, jolloin haastateltiin seudulla 
asuvia 18–74-vuotiaita asukkaita. Jyväskylässä jalankulun ja pyöräilyn osuus seudun sisäisis-
tä arkiliikenteen matkoista vuonna 1989 oli 42 %.  
 
Viimeaikainen yhdyskuntarakenteen ja liikkumistarpeiden kehitys on lisännyt henkilöauton 
suosiota arkiliikkumisessa. Myös Jyväskylän seudulla henkilöauton käyttö on yleistynyt päi-
vittäisillä matkoilla. Kuvassa 2.42 on esitetty Jyväskylässä asuvien kulkutapajakauma eri 
vuosikymmeninä toteutetuissa liikennetutkimuksissa. Vuoden 1989 liikennetutkimusaluee-
seen2 kuuluivat silloisen Jyväskylän kaupungin lisäksi Palokan ja Vaajakosken taajamat Jy-
väskylän maalaiskunnan puolelta. Kuvan 2.42 lukuihin on vuoden 2009 tutkimuksesta poi-
mittu ainoastaan Jyväskylässä asuvien 18–74-vuotiaiden matkat, jotta tulokset olisivat pa-
remmin vertailukelpoisia aiempaan tutkimukseen nähden. Jyväskylän kaupunkiin kuuluvat 
kuntaliitosten myötä nykyisin myös Säynätsalo, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti, joten 
tutkimusalueet eivät ole vuosien 1989 ja 2009 tutkimuksissa olleet täysin yhtenevät. Vaikka 
tutkimustavat ja tutkimusalue ovat eri tutkimuksissa olleet erilaisia, tulokset kertovat yleis-
piirteisesti liikkumistottumuksissa tapahtuneista muutoksista. Henkilöauton osuus tehdyis-
tä matkoista on kasvanut noin 50 prosentista 60 prosenttiin. Pyöräilyn kulkutapaosuus on 
lähes sama kuin vuonna 1989, mutta kävelyn osuus matkoista on pienentynyt yli neljän-
neksellä. Myös joukkoliikenteen kulkutapaosuus on pienentynyt. 
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Kuva 2.42 Kulkutapajakauma Jyväskylässä vuosina 1989 ja 2009 toteutetuissa liikennetut-
kimuksissa (18–74-vuotiaat asukkaat). 
 
Jyväskylässä on tehty aiemmin liikennetutkimuksia myös vuosina 1962 ja 1973. Myös näissä 
tutkimuksissa tutkimusalue ja tutkimuksen perusjoukko ovat olleet hieman erilaisia, mutta 
tulosten perusteella on suuntaa-antavasti havaittavissa liikkumistottumuksissa pitkän ajan 
kuluessa tapahtuneita muutoksia (kuva 2.43). Vielä 1960-luvulla arkiliikkumisessa jalan ja 
pyörällä tehtyjen matkojen merkitys oli suurin ja joukkoliikennettä käytettiin yhtä paljon 
kuin henkilöautoa. Jo 1970-luvulla henkilöauton kulkutapaosuus oli noin kolminkertainen 
joukkoliikenteeseen nähden. 1970- ja 1980-luvuilla autoistuminen oli nopeaa ja henkilöau-
ton kulkutapaosuus kasvoi näillä vuosikymmenillä noin puoleen kaikista matkoista. Kehitys 

                                                 
2 Jyväskylän liikennetutkimus 1989. Tiivistelmä. 1991.  
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on ollut 1990- ja 2000-luvulla samansuuntaista, mutta ei yhtä nopeaa kuin aiemmalla jak-
solla.  
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Kuva 2.43 Kulkutapajakauma Jyväskylässä eri vuosikymmeninä toteutetuissa liikennetutki-
muksissa. 
 
2.12 Jyväskylän seudun matkustustottumukset muihin kaupunkiseutuihin verrattuna 

 
Kuvassa 2.44 on esitetty vertailukuva eri kulkutapojen osuuksista Oulun seudulla, pääkau-
punkiseudulla ja sen työssäkäyntialueella, Tampereen seudulla ja Jyväskylän seudulla. 
Tampereen ja Jyväskylän alueellisissa liikennetutkimuksissa perusjoukkona olivat yli 14-
vuotiaat asukkaat, joten tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi kuvaan on poimittu kaikilta 
kaupunkiseuduilta yli 14-vuotiaiden vastaajien kulkutapajakauma. 
 
Kaikilla kaupunkiseuduilla jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus on noin 30 % mat-
koista. Liikennetutkimuksen tulosten perusteella Jyväskylän seudulla polkupyörän osuus 
kaikista tehdyistä matkoista on suurempi kuin pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla, 
mutta pienempi kuin Oulun seudulla. Polkupyöräilyn osuus on Oulun seudulla Jyväskylän 
seutuun verrattuna noin neljänneksen suurempi. Vastaavasti kävelyn osuus jää Jyväskylän 
seudulla pienemmäksi kuin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Henkilöautoliikenteen 
osuus matkoista on hieman pienempi kuin Oulun seudulla. Joukkoliikenteen osuus on Jy-
väskylässä hieman suurempi kuin Oulun seudulla.  
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Kuva 2.44 Kulkutapajakauma Jyväskylän seudulla, Oulun seudulla, Tampereen seudulla se-
kä pääkaupunkiseudulla ja sen työssäkäyntialueella (yli 14-vuotiaat asukkaat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

46

3 LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ ANNETTU PALAUTE 
 
Liikennetutkimuksen puhelinhaastattelussa ja internetlomakkeella vastaajien oli mahdollis-
ta antaa palautetta liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä liikennetutkimuksesta ja tut-
kimustavasta. Palautetta liikennejärjestelmän kehittämisestä tai tutkimuksesta antoi yh-
teensä 1 454 henkilöä, jolloin kaiken kaikkiaan kolmannes vastaajista antoi palautetta lii-
kennejärjestelmästä tai tutkimustavasta. Palautteista annettiin internet-lomakkeella 484 ja 
puhelinhaastattelussa 968. Postikyselyn lomakkeessa ei ollut vapaan palautteen kenttää, 
joten postikyselyn kautta tuli vain muutama palaute. Miehiä palautteen antajista oli 639 ja 
naisia 814. Liikennesuunnittelijoille annettiin palautteita 1 337 kappaletta ja tutkimusta 
käsitteli 116 palautetta. Suurin osa palautteesta tuli Jyväskylässä asuvilta. 
 
Taulukko 3.1 Annettujen liikennejärjestelmää koskevien palautteiden määrä asuinkunnit-
tain. 
 
asuinkunta palautteiden määrä 
Hankasalmi  94
Jyväskylä  762
Laukaa  129
Muurame  105
Petäjävesi  72
Toivakka  90
Uurainen   81 

 
Taulukko 3.2 Annettujen liikennejärjestelmää koskevien palautteiden määrä asuinkunnit-
tain. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joukkoliikennettä koskevaa palautetta annettiin yhteensä 659, joista hintaa koski 152 pa-
lautetta, vuoroja ja linjoja 344 palautetta ja muita joukkoliikenneaiheita 163 palautetta. 
Joukkoliikenteen hinta -luokkaan sisältyvät myös toivomukset siitä, että lastenvaunujen 
kanssa voisi kulkea veloituksetta busseissa. Tästä olikin bussilippujen korkean hinnan lisäksi 
toiseksi eniten mainintoja. Vuorot ja linjat -ryhmään sisältyvät myös toiveet säilytettävistä 
linjoista. Jyväskylän kaupungin ulkopuolella suurin osa vuorot ja linjat -ryhmään kuuluvasta 
palautteesta koski huonoa joukkoliikenteen linja- tai vuorotarjontaa haja-asutusalueella. 
Jyväskylässä joukkoliikenteestä annettiin runsaasti palautetta korkeista lippujen hinnoista. 
 
Pyöräilyä tai kävelyä koskevia palautteita annettiin 246. Näistä 95 palautetta koski sekä 
pyöräilyä että kävelyä, 130 palautetta vain pyöräilyä ja 23 vain kävelyä. Suurimmassa osas-

ikäryhmä palautteiden määrä 
15-17 vuotta 30
18-29 vuotta 151
30-44 vuotta 312
45-54 vuotta 259
55-64 vuotta 281
yli 64 vuotta 309
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sa toivottiin lisää kevyen liikenteen väyliä Jyväskylän seudulle. Liikennevaloja tai liittymien 
ruuhkautumista, toimintaa tai turvallisuutta käsitteli 165 palautetta, näistä 37 palautetta 
koski Vaajakosken liittymää tai sen läheisyyttä. Liikenteen rauhoittamisesta annettiin 120 
palautetta, joista suurin osa käsitteli hidasteita. 
 
Taulukko 3.3 Annettujen liikennejärjestelmää koskevien palautteiden määrä aihealueittain. 
 

palautteen aihealue 
palautteiden 
määrä 

osuus annetuista  
palautteista 

joukkoliikenne 659 36 % 
− joukkoliikenteen hinta 152 8 % 
− joukkoliikenteen vuorot ja linjat 344 19 % 
− joukkoliikenne, muu 163 9 % 

pyöräily 225 12 % 
kävely 117 6 % 
liittymät 166 9 % 
turvallisuus 56 3 % 
ohituskaista ja ohitustie 19 1 % 
tietyöt 10 1 % 
talvikunnossapito 25 1 % 
muu kunnossapito 90 5 % 
tien tai kadun ongelmat/ puuttuvat tieosuudet 26 1 % 
opasteet 5 0 % 
ruuhkautuminen 66 4 % 
nopeudet 28 2 % 
liikenteen rauhoittaminen 120 7 % 
valaistus 5 0 % 
pysäköinti 28 2 % 
valistus ja liikennekuri 32 2 % 
tutkimuksen toteuttaminen 116 6 % 
muut aiheet 23 1 % 
 
 
Kuvassa 3.1 on esitetty palautteiden jakautuminen ikäryhmittäin eri aihealueisiin. Kuva 
osoittaa aihealueesta annettujen palautteiden osuuden ikäryhmän antamista kaikista pa-
lautteista. Noin viidennes annetusta palautteesta liittyi joukkoliikenteen vuoro- ja linjatar-
jontaan, johon liittyvää palautetta annettiin tasaisesti kaikista ikäryhmistä. Nuoret aikuiset 
olivat selvästi muita vastaajia tyytymättömämpiä joukkoliikenteen lipun hintoihin. Turvalli-
suuteen, pyöräilyyn, liikenteen rauhoittamiseen ja valaistukseen liittyviä kehittämistoimia 
nostivat suhteellisesti eniten esille alle 18-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat. 18–44-vuotiaiden ke-
hittämistoiveissa korostuivat liittymäkohtaiset kehittämistoimenpiteet, ruuhkien vähentä-
minen ja yksittäisiä tie- ja katuosuuksia koskevat ongelmat. Yli 64-vuotiaat antoivat suhteel-
lisesti muita ryhmiä enemmän palautetta kävelyolosuhteista, kunnossapidosta, liikenteen 
rauhoittamisesta sekä liikennevalistuksesta ja -kurista ja muita ryhmiä vähemmän joukko-
liikenteen lipun hinnoista. 
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

joukkoli ikenteen hinta

joukkoli ikenteen vuorot ja
linjat

joukkoli ikenne, muut

pyöräily

kävely

li ittymät

turvall isuus

tietyöt

ohituskaista ja ohitustie

talvikunnossapito

kunnossapito

tieosuuden ongelmat

opasteet

ruuhkat

nopeudet

liikenteen rauhoittaminen

valaistus

pysäköinti

valistus, l i ikennekuri

muu aihealue

15-17-vuotiaat 18-29-vuotiaat 30-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat yli  64-vuotiaat
 

Kuva 3.1 Eri ikäryhmiin kuuluvien vastaajien antamien palautteiden osuus kaikista saman 
ikäryhmän antamista palautteista.  
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Liite 2 Vastaajalle lähetetyn ennakkomateriaalin esimerkki 
 
Liite 3 Esimerkki tutkimuksen postikyselystä: ilman puhelinnumeroa jääneille 
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Tervetuloa osallistumaan Jyväskylän seudun liikennetutkimukseen, jossa kootaan tietoja vastaajan 
yhden vuorokauden aikana tekemistä matkoista.  

Tutkimuslomake sisältää viisi osa-aluetta, jotka ovat  

Vastaajan taustatiedot  
Matkapäiväkirja  
Vastaajan kotitalouden henkilöautoja koskevat tiedot  
Palautelomake, jossa voitte antaa palautetta liikennejärjestelyistä  
Arvontalomake  

Lomakkeen etenemistä voitte seurata yläpalkissa näkyvän kuvan avulla. Pääsette liikkumaan 
lomakkeella eteenpäin ja taaksepäin käyttämällä sivun ylä- tai alareunan "Lomakkeen edellinen sivu" 
ja "Lomakkeen seuraava sivu" -ruutuja. Lomakkeen sivun vaihto ja sivujen selailu selaimen omilla 
edellinen- ja seuraava-nuolilla ei ole mahdollista.  

Jos haluatte keskeyttää vastaamisen ja jatkaa kyselyn täyttämistä myöhemmin, voitte tallentaa 
lomakkeen syöttämällä lomakesivun alareunaan sähköpostiosoitteenne. Saatte tällöin sähköpostitse 
linkin, jossa voitte myöhemmin jatkaa lomakkeen täyttöä.  

Lisätietoja tutkimuksesta saatte tarvittaessa edelliseltä sivulta, jossa on esitelty tarkemmin 
Jyväskylän seudun liikennetutkimusta.  

Voitte aloittaa lomakkeen täyttämisen kirjoittamalla tutkimuskirjeessä nimenne alla olleen 
vastaustunnuksen oheiseen kenttään.  

Vastaustunnus   
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Lomakkeella pääsette liikkumaan eteenpäin ja taaksepäin sivun ala- ja yläreunan "Lomakkeen 
edellinen sivu" ja "Lomakkeen seuraava sivu" -painikkeilla. Lomakkeen sivun vaihto ja sivujen 
selailu selaimen omilla edellinen- ja seuraava-nuolilla ei ole mahdollista. 

1. Minä vuonna olette syntynyt? 

  

2. Mikä on sukupuolenne? 

3. Minkä tyyppisessä talossa asutte? 

4. Montako henkilöä kotitalouteenne kuuluu teidät itsenne mukaan lukien? 

5. Mikä on tämänhetkinen päätoimenne? 

mies 
nainen 

kerrostalossa 
rivitalossa / luhtitalossa 
paritalossa 
omakotitalossa 
muu asumismuoto, mikä? 

1 henkilö 
2 henkilöä 
3 henkilöä 
4 henkilöä 
5 henkilöä 
enemmän, kuinka monta? henkilöä 

ammattityöntekijä 
toimihenkilö 
johtavassa asemassa oleva 
yrittäjä 
maanviljelijä 
koti-äiti, koti-isä tai vanhempainlomalla 
työtön 
opiskelija tai koululainen 
eläkeläinen 
varusmies 
muu, mikä? 
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6. Jos käytte ansiotyössä, minkälaista työaikaa noudatatte? 

7. Montako henkilöä kotitaloudestanne käy ansiotyössä teidät itsenne mukaan lukien? 

8. Kuinka monta henkilöautoa perheessänne on vakituisesti käytettävissä? 

9. Onko teillä henkilöauton ajamiseen oikeuttavaa ajokorttia? 

10. Onko teillä yleensä auto käytettävissänne matkojanne varten? 

11. Minkä tyyppisellä lipulla useimmin maksatte matkanne matkustaessanne Jyväskylän seudulla 
joukkoliikenteellä? 

työni alkaa aina samaan aikaan 
noudatan liukuvaa työaikaa 
olen vuorotyössä 
olen osa-aikaeläkkeellä 
teen osapäivätyötä (alle 20 h/viikko) 
teen töitä satunnaisesti 
en käy ansiotyössä 
muu, mikä? 

0 henkilöä 
1 henkilö 
2 henkilöä 
3 henkilöä 
enemmän kuin 3 henkilöä

0 henkilöautoa 
1 henkilöauto 
2 henkilöautoa 
3 henkilöautoa 
4 henkilöautoa 
enemmän kuin 4 henkilöautoa 

kyllä 
ei 

aina tai melkein aina
silloin tällöin 
harvoin 
ei milloinkaan 

kertalippu 
näyttökortti (30 päivää) 
matkakortti (40 matkaa) 
matkakortti (10 matkaa) 
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12. Kuinka usein... 

13. Onko teillä käytössänne kesämökkiä tai vapaa-ajan asuntoa? 

Missä kunnassa kesämökkinne tai vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? 

  

Kuinka usein keskimäärin käytte kesämökillä tai vapaa-ajan asunnolla? 

 kertaa vuodessa  

vuosilippu (voimassa 12kk) 
peruskoululaisten koulumatkakortti 
seutulippu (voimassa 1kk) 
muu lippu, mikä? 

työsuhdelippu 
en käytä joukkoliikennettä paikallismatkoilla

päivittäin tai 
lähes 

päivittäin

useita 
kertoja 
viikossa

kerran 
viikossa

muutaman 
kerran 
kuussa

kerran 
kuussa

harvemmin 
kuin kerran 

kuussa
en 

koskaan

käytätte 
henkilöautoa 
joko itse ajaen 
tai matkustajana?

 

käytätte 
joukkoliikennettä 
Jyväskylän 
seudulla 
liikkuessanne?

 

liikutte kävellen 
koko matkan?  

liikutte 
polkupyörällä 
koko matkan 
talvikaudella? *)

 

liikutte 
polkupyörällä 
koko matkan 
muulloin kuin 
talvikaudella? *)

 

*) Talvikaudella 
tarkoitetaan tässä 
lokakuun ja 
huhtikuun välistä 
ajanjaksoa 

ei 
kyllä 
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Liite 1(1)



  

Seuraavaksi pyydämme teitä kirjaamaan tutkimuspäivän aikana tekemänne matkat siinä 
järjestyksessä kun teitte ne. Matkalla tarkoitetaan siirtymistä lähtöpaikasta määräpaikkaan, 
esimerkiksi kotoa kauppaan.  

Uuden matkan voitte lisätä matkapäiväkirjaan painikkeesta "Lisää seuraava matka".  
Jos huomaatte kirjanneenne jonkin matkan kahteen kertaan, voitte poistaa ylimääräisen matkan
painikkeesta "Poista matka".  
Jos huomaatte, että olette unohtanut kirjata jonkin matkan, voitte lisätä sen painikkeesta ”Lisää 
seuraava matka”. Matkat järjestyvät automaattisesti aikajärjestykseen.  
Kun olette täyttänyt kaikki tutkimuspäivän aikana tekemänne matkat, valitkaa sivun 
alareunasta kohta "En tehnyt muita matkoja", jolloin pääsette tutkimuslomakkeella eteenpäin.  
Saatte tarvittaessa lisäohjeita ja esimerkkejä erilaisista matkoista oheisesta linkistä: Lisätietoja. 
Lisäohjeet aukeavat uuteen ikkunaan. Älkää sulkeko tätä ikkunaa, vaan jättäkää lomake auki 
siksi aikaa, kun tutustutte lisäohjeisiin.  

Tutkimusvuorokausi (ilmoitettu kirjeen mukana tulleessa saatteessa) 

Kuinka monta yhdensuuntaista matkaa teitte tutkimuspäivän aikana?  

  
 
Mihin aikaan lähditte seuraavalle matkallenne? 

Mihin aikaan lähditte ensimmäiselle matkallenne? 

Milloin saavuitte perille? 

Jos matkanne kesti yli 24 tuntia, merkitkää tähän päivämäärä, jolloin saavuitte perille:  

 

Mistä lähditte matkalle?  

Kunnan nimi 

  

Kirjoittakaa seuraavaksi paikan kadunnimi ja -numero tai paikan nimi.  

a) Paikan katuosoite, esimerkiksi Vapaudenkatu 34. Jos ette tiedä osoitetta, kirjoittakaa paikan nimi 
kohtaan b.  

Viikonpäivä Päivä Kuukausi Vuosi
 2009 

 hh : min 

 hh : min 
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tai 

b) Paikan nimi, esimerkiksi Jyväskylän kaupunginteatteri, Keljon koulu, Muuramen uimahalli. 
Valikosta löytyy myös valmiina satoja erilaisia paikkoja.  

Lähtöpaikan tyyppi  

Missä matkan päätepaikka sijaitsi? 

Kunnan nimi 

  

Kirjoittakaa seuraavaksi paikan kadunnimi ja -numero tai paikan nimi.  

a) Paikan katuosoite, esimerkiksi Vapaudenkatu 34. Jos ette tiedä osoitetta, kirjoittakaa paikan nimi 
kohtaan b.  

Kadunnimi Kadunnumero 

Koti, opiskelu, työ ja hoitopaikka 
oma koti 
muu asuinpaikka 
oma työpaikka 
perheenjäsenen työpaikka 
koulu tai opiskelupaikka 
työasiointipaikka 
päivähoitopaikka 

 
Ostospaikka 

lähikauppa 
super- tai hypermarket 
kauppakeskus tai tavaratalo 
muu ostospaikka, mikä? 

 
Asiointi 

pankki, posti tai virasto 
terveyspalvelut, esim. terveyskeskus, 

lääkäriasema, sairaala, hammaslääkäri 
muu palvelu, esim. kampaaja, parturi, 

kosmetologi tai muu vastaava asiointipaikka 
muu asiointipaikka 

 

Ravintolat jne. 
ravintola, kahvila 
pubi, baari, yökerho 

 
Liikunta ja urheilu 

liikuntapaikka 
ulkoilulenkki 

 
Vapaa-aika 

virkistys- tai kulttuurikohde 
vierailupaikka (sukulaisten, ystävien tai 

tuttavien luokse) 
kesämökki tai vapaa-ajan asunto 
muu vapaa-ajan kohde 

 
Yöpyminen 

hotelli, motelli tai muu tilapäinen 
yöpymispaikka 
 
Muu 

muu kohde, mikä? 
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tai 

b) Paikan kuvaus, esimerkiksi Jyväskylän kaupunginteatteri, Keljon koulu, Muuramen uimahalli. 
Valikosta löytyy myös valmiina satoja erilaisia paikkoja.  

Määräpaikan tyyppi  

Mikä oli matkan pääasiallinen kulkutapa, jolla kuljitte suurimman osan matkasta?  

Mitä muita kulkutapoja käytitte matkalla? Merkitkää rastilla kaikki muut matkan aikana käyttämänne
kulkutavat.  

Kadunnimi Kadunnumero 

Koti, opiskelu, työ ja hoitopaikka 
oma koti 
muu asuinpaikka 
oma työpaikka 
perheenjäsenen työpaikka 
koulu tai opiskelupaikka 
työasiointipaikka 
päivähoitopaikka 

 
Ostospaikka 

lähikauppa 
super- tai hypermarket 
kauppakeskus tai tavaratalo 
muu ostospaikka, mikä? 

 
Asiointi 

pankki, posti tai virasto 
terveyspalvelut, esim. terveyskeskus, 

lääkäriasema, sairaala, hammaslääkäri 
muu palvelu, esim. kampaaja, parturi, 

kosmetologi tai muu vastaava asiointipaikka 
muu asiointipaikka 

 

Ravintolat jne. 
ravintola, kahvila 
pubi, baari, yökerho 

 
Liikunta ja urheilu 

liikuntapaikka 
ulkoilulenkki 

 
Vapaa-aika 

virkistys- tai kulttuurikohde 
vierailupaikka (sukulaisten, ystävien tai 

tuttavien luokse) 
kesämökki tai vapaa-ajan asunto 
muu vapaa-ajan kohde 

 
Yöpyminen 

hotelli, motelli tai muu tilapäinen 
yöpymispaikka 
 
Muu 

muu kohde, mikä? 

kävely 
polkupyörä 
henkilöauto, kuljettajana 
henkilöauto, matkustajana
linja-auto 
juna 
taksi, koulutaksi, invataksi

moottoripyörä 
mopo, mopoauto 
lentokone 
lautta / laiva 
pakettiauto 
kuorma-auto 
muu kulkutapa, mikä? 
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Jos kuljitte henkilöautolla, kuinka monta henkilöä oli mukananne pääosalla matkasta?  

Oliko matkan tarkoituksena toisen henkilön kyyditseminen, nouto tai haku? 

Kuinka usein teette vastaavan matkan arkisin? 

kävely 
polkupyörä 
henkilöautolla kuljettajana
henkilöautolla matkustajana
linja-auto 
juna 
taksi, koulutaksi, invataksi

moottoripyörä 
mopo, mopoauto 
lentokone 
lautta / laiva 
pakettiauto 
kuorma-auto 
muu kulkutapa 

0 henkilöä 
1 henkilö 
2 henkilöä 
3 henkilöä 
4 henkilöä 
Enemmän kuin 4 henkilöä

ei 
kyllä 

päivittäin tai lähes päivittäin 
useita kertoja viikossa 
kerran viikossa 
muutaman kerran kuussa 
kerran kuussa 
harvemmin kuin kerran kuussa

Page 4 of 4

8.3.2010

Liite 1(2)



  

Tässä osiossa kysymme vielä kotitaloutenne henkilöautoja koskevia tietoja. 

1. Kuinka monta kilometriä ajoitte itse henkilöautolla viime vuoden aikana?  

2. Arvioikaa karkeasti, paljonko kotitaloutenne henkilöautoilla ajettiin viimeisen vuoden aikana? Jos 
perheessänne on useampi kuin yksi henkilöauto, arvioikaa erikseen jokaisen auton ajokilometrit.  

Auto 1  km vuodessa  

Auto 2  km vuodessa  

Auto 3  km vuodessa  

Auto 4  km vuodessa  

Jos kotitaloudessanne on enemmän kuin 4 autoa, kirjatkaa lomakkeelle ajokilometrit niistä autoista, 
joilla ajettiin eniten. 

en ajanut henkilöautolla
alle 5 000 km/v 
5 000 - 10 000 km/v 
10 001 - 20 000 km/v 
20 001 - 30 000 km/v 
yli 30 000 km/v 
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Tällä lomakkeella teillä on mahdollisuus antaa palautetta liikennejärjestelmän kehittämisestä 
liikennesuunnittelijoille tai joukkoliikenteen suunnittelusta vastaaville. Lisäksi voitte antaa palautetta 
myös tutkimuslomakkeesta tai tutkimustavasta.  
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Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan tutkimuksen päätyttyä liikenneaiheisia 
palkintoja, mm. polkupyöriä ja navigaattoreita. Jos haluatte osallistua arvontaan, täyttäkää 
lomakkeelle nimenne ja puhelinnumeronne. Nimitietoja käytetään ainoastaan palkintojen arvontaan 
eikä niitä yhdistetä muihin antamiinne tietoihin. Marraskuussa suoritettavan arvonnan tulokset 
ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti.  

Nimi  

  

Puhelinnumero  
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Vastauksenne on nyt tallennettu. 
Kiitos osallistumisestanne Jyväskylän seudun liikennetutkimukseen!  
 
Kyselyn toteutti:  
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  Syyskuu 2009 
 
 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
Jyväskylän  seudulla  tehdään  parhaillaan  liikennejärjestelmäsuunnitelmaa,  jossa  selvitetään  liikenne‐
järjestelyjen  kehittämistarpeita  vuoteen  2030. Osana  suunnitelmaa  kerätään  tietoa  seudun  asukkaiden 
matkoista, sillä tulevaisuuden  liikennejärjestelyjen kehittämisessä tarvitaan tietoa nykyisistä  liikkumistar‐
peista.  Liikennetutkimuksen  tekevät  Jyväskylän  seudun  kunnat  yhdessä  Keski‐Suomen  liiton  ja  Keski‐
Suomen tiepiirin kanssa. Tutkimusaineiston kokoaa puhelimitse ja internetin kautta Innolink Research Oy. 
Aineisto käsitellään Tampereen teknillisessä yliopistossa.  
 
Tutkimukseen voi osallistua vastaamalla internetissä tai puhelimitse 
 
Tutkimuksessa  selvitetään  satunnaisesti  valittujen  seudun  asukkaiden  yhden  arkipäivän  aikana  tekemiä 
matkoja.   Liikennetutkimukseen on valittu eri‐ikäisiä asukkaita Jyväskylän seudulta, johon kuuluvat Jyväs‐
kylän lisäksi Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Kysely on lähetetty yhteensä 
noin 7 200 asukkaalle. On tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen, jotta  liikkumistar‐
peista saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja totuudenmukainen kuva. Vastaava aineisto on seudulla 
koottu viimeksi vuonna 1989. 
 
Tutkimuspäivänne on mainittu tässä kirjeessä nimenne alapuolella. Voitte osallistua tutkimukseen interne‐
tin kautta  tai puhelimitse. Lomakkeen  täyttämiseen kuluu noin 15 minuuttia. Tämän kirjeen mukana on 
tutkimuspäiväänne koskeva  lomake,  jonka voitte täyttää muistilapuksi tutkimuspäivän  jälkeen. Kaikki tie‐
dot ovat tutkimuksessa tärkeitä – myös se, jos ette tehnyt yhtään matkaa tutkimuspäivänne aikana. Kaik‐
kien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan liikenneaiheisia palkintoja, mm. polkupyöriä, navigaat‐
toreita ja joukkoliikennelippuja. 
 
Vastaaminen internetissä 
 
Tutkimuslomakkeen voi täyttää internetissä osoitteessa http://www.tut.fi/liku/liikennetutkimus tutkimus‐
vuorokauden päätyttyä. Voitte kirjautua internetlomakkeelle nimenne alapuolella mainitulla tunnuksella.  
 
Osallistuminen tutkimukseen puhelimitse 
 
Puhelinhaastattelut  käynnistyvät  noin  viikon  kuluessa  tutkimusvuorokaudesta,  jos  ette  ole  osallistunut 
tutkimukseen siihen mennessä  internetissä. Haastattelija tavoittelee teitä nimenne alla olevasta puhelin‐
numerosta.  Jos numero on virheellinen  tai  toivotte, että  teille  soitettaisiin mieluummin muuhun nume‐
roon,  voitte  ilmoittaa numerotietonne Meiju Mäkelälle  (Innolink Research Oy, p. 010 633 0225). Voitte 
halutessanne myös sopia haastatteluajan jo etukäteen tässä numerossa. 
 
Vaivannäöstänne ja osallistumisestanne etukäteen kiittäen, 
 

 
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto    Liikenneinsinööri Jorma Lipponen 
Jyväskylän kaupunki                                                                     Jyväskylän kaupunki 

Jyväskylän seudun
liikennetutkimus
2009

Jyväskylän seudun
liikennetutkimus
2009
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Miksi tutkimus tehdään?   
 
 
 
 
 
 
 
Miten tuloksia käsitellään? 
 
 
 
 
 
 
Miten teidät on valittu  
tutkimukseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihin tutkimuksen tuloksia  
käytetään? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja  
 
 
 
 
Osoitetietolähde  
 
 

Tutkimuksen  tuloksia  käytetään  Jyväskylän  seudun  liikenne‐
ennusteissa  ja  seudun  liikennejärjestelmän  suunnittelussa. 
Liikennejärjestelmän  suunnittelussa  tavoitteena  on  liikenne‐
turvallisuuden  parantaminen,  liikenteen  palvelutason  paran‐
taminen,  liikenneruuhkien  vähentäminen,  liikkumiskustan‐
nusten  alentaminen  ja  liikenteen  ympäristöhaittojen  vähen‐
täminen. 
 
Tulokset  käsitellään  keskiarvoja  sisältävinä  taulukkoina  ja 
kaavioina. Niistä ei voi päätellä kenenkään yksittäisen henki‐
lön  tekemiä matkoja. Nimi‐,  puhelinnumero‐  ja  osoitetiedot 
poistetaan aineistosta heti haastattelun jälkeen. Osoitetietoja 
käytetään ainoastaan matkojen pituuden  laskentaan  ja alue‐
jakopohjaisiin matkatuotosennusteisiin. 
 
Liikennetutkimukseen  osallistujat  on  valittu  sattuman‐
varaisesti  väestötietojärjestelmästä  kunnittain  siten,  että 
otannassa on yhtä suuri osuus eri‐ikäisiä asukkaita kuin seu‐
dulla muutenkin.  Tutkimukseen  on  poimittu  yhteensä  noin 
7 200 asukasta seudun eri kunnista. 
 
On tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi tutkimukseen. 
Kukin  vastaaja  edustaa  tutkimuksessa  omaa  vastaajaryh‐
määnsä,  jonka  perusteella  muodostetaan  kuva  seudun  yli 
150 000  asukkaan  liikkumistarpeista.  Jokainen  tutkimuksen 
ulkopuolelle  jäävä  vastaus  heikentää  siten  tutkimuksen  luo‐
tettavuutta.  
  
Tutkimuksen  tuloksia käytetään muodostettaessa kuvaa seu‐
dun nykyisestä liikennetarpeesta. Tuloksia käytetään liikenne‐
ennusteiden  laadintaan  ja seudullisen  liikenne‐ennustemallin 
lähtötietona.  
 
Tuloksia  käytetään  esimerkiksi  uusien  tie‐  ja  katuinves‐
tointien,  joukkoliikenneinvestointien  sekä  jalankulku‐  ja pyö‐
räilyinvestointien  suunnittelussa.  Liikenne‐ennusteita  hyö‐
dyntävät suunnitteluhankkeissaan kunnat ja muut viranomai‐
set, esimerkiksi Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. 
 
Antamanne vastaukset käsitellään  luottamuksellisina Tampe‐
reen teknillisessä yliopistossa. Tietosuojalaki takaa, että tieto‐
ja  ei  säilytetä  tai  luovuteta  eteenpäin  sellaisessa muodossa, 
että  niistä  voisi  päätellä  kenenkään  henkilöllisyyttä.  Tutki‐
mukseen osallistuneilla on oikeus tarkistaa tietokantaan kerä‐
tyt  tiedot ottamalla yhteyttä Tampereen  teknilliseen yliopis‐
toon. 
 
Lisätietoja  liikennetutkimuksesta saa Tampereen  teknillisestä 
yliopistosta: 
http://www.tut.fi/liku/liikennetutkimus 
erikoistutkija Hanna Kalenoja, p. 040 8490 290  
 
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus,  
PL 70, 00581 Helsinki  
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Ohjeita lomakkeen täyttämiseen 
 

Mikä on matka? 
 
Matkalla  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  siir‐
tymistä  paikasta  toiseen  kävellen  tai  jollakin 
kulkuneuvolla. Matkoja  ovat  esimerkiksi  siirty‐
minen  kotoa  töihin,  paluumatka  töistä  kotiin, 
meno kauppaan, paluumatka kaupasta kotiin tai 
matka  kotoa  kouluun.  Esimerkiksi  kaupassa 
käynti  sisältää  kaksi  matkaa:  menomatkan 
kauppaan ja paluumatkan takaisin kotiin.  
 
Matkat merkitään  lomakkeeseen siinä järjestyk‐
sessä  kuin  ne  on  tehty  tutkimusvuorokauden 
aikana.  Tutkimusvuorokausi  alkaa  klo  4:00  ja 
päättyy seuraavana aamuyönä klo 4:00.  
 
Lyhyet lähiympäristössä kävellen tehdyt matkat, 
joissa  lähtö‐  ja  päätepiste  on  sama, merkitään 
ulkoiluksi.  Rakennuksen  tai  pihapiirin  sisäisiä 
matkoja ei tässä oteta huomioon.  
 
Ammattimaisesti  liikkuvat, kuten  taksinkuljetta‐
jat, autonkuljettajat ja postinkantajat, merkitse‐
vät  lomakkeeseen  vain  ne matkat,  jotka  eivät 
ole  työaikana  tehtyjä  työhön  liittyviä matkoja. 
Matkat  työpaikalle  ja  työpaikalta  merkitään 
kuitenkin aina lomakkeeseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvan  esimerkkihenkilö  tekee  yhden  vuorokau‐
den aikana yhteensä 5 matkaa. 

Matkojen lähtö‐ ja määräpaikat 
 
Tutkimuksessa  kysytään matkan  lähtö‐  ja mää‐
räpaikkaa.  Jos ette  tiedä määränpään katuosoi‐
tetta, merkitkää lomakkeeseen määräpaikkaa ja 
sen  sijaintia  kuvaava  nimi  (esimerkiksi  Sokos, 
Keski‐Suomen keskussairaala, Keljon koulu, Lau‐
kaan pääkirjasto, Muuramen uimahalli, Biltema, 
Kuokkalan päiväkoti, Korpilahden Siwa).  
 

Matkojen kulkutavat 
 
Lomakkeeseen merkitään  kaikki  vastaajan  tut‐
kimusvuorokauden  aikana  tekemät  eripituiset 
matkat. Kaikki matkat ovat tutkimuksen kannal‐
ta yhtä  tärkeitä huolimatta siitä, onko ne  tehty 
kävellen, pyörällä,  linja‐autolla,  autolla  jne.  Yh‐
dellä matkalla voidaan käyttää useita kulkutapo‐
ja,  jos  aluksi  siirrytään  esimerkiksi  kävellen py‐
säkille  ja  sieltä  linja‐autolla  työpaikalle.  Lomak‐
keeseen merkitään tällöin kaikki käytetyt kulku‐
tavat. 
 

Myös tieto siitä, että ette tehnyt  
matkoja, on tutkimuksessa tärkeää 
 
Vaikka ette tekisi yhtään matkaa tutkimuspäivän 
aikana,  osallistumisenne  tutkimukseen  on  tär‐
keää.  Lomakkeeseen  merkitään  tällöin,  ettei 
matkoja  tutkimusajankohtana  tehty.  Vastauk‐
senne  on  tutkimuksen  kannalta  tärkeä,  vaikka 
matkanne  tutkimuspäivänä  poikkeaisivatkin 
normaalista liikkumisestanne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvan  esimerkkihenkilö  tekee  yhden  vuorokau‐
den aikana yhteensä 4 matkaa. 

Koti

Koulu

Ystävän koti

Uimahalli

1. ma
tka

2. matka

3.
 m
at
ka

4. matka

5. m
atka

Koti

Koulu

1. matka

2. matka

Ulkoilulenkki

4. matka

Lähikauppa

3. m
atka
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Esimerkkimatka 2 

 Aloitusajankohta klo ………………………… 
 Matkan määränpää 
   oma koti 
   muu asuinpaikka 
   oma työpaikka 
   perheenjäsenen työpaikka 
   koulu tai muu opiskelupaikka 
   työasiointipaikka 
   päivähoitopaikka 
   lähikauppa 
   super‐ tai hypermarket 
   kauppakeskus tai tavaratalo 
   muu ostospaikka, 
     mikä? ………………………………………………… 
   pankki, posti, virasto 
   terveyspalvelut 
   muu palvelu, esim. kampaaja 
   muu asiointipaikka 
   ravintola tai kahvila 
   pub, baari tai yökerho 
   liikuntapaikka 
   ulkoilulenkki 
   virkistys‐ tai kulttuurikohde 
   vierailupaikka 
   kesämökki 
   muu vapaa‐ajan kohde 
   muu paikka,  
     mikä?………………………………………………… 

  Määräpaikan sijainti tai nimi 

   
………………………………………………………………. 
    kadunnimi ja ‐numero 
 
 ………………………………………………………………. 
   kunta  

 Kulkutapa 
    kävely 
    polkupyörä 
    henkilöauto, kuljettajana 
    henkilöauto, matkustajana 
    linja‐auto 
    juna 
    taksi, koulutaksi, invataksi 
    moottoripyörä 
    mopo, mopoauto 
    pakettiauto 
    kuorma‐auto 
    muu tapa,  
      mikä?……………………………………………….. 
  
Saapumisaika  klo ………………………………. 
 
Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 
   päivittäin tai lähes päivittäin 
   useita kertoja viikossa  
   kerran viikossa 
   muutaman kerran kuussa 
   harvemmin kuin kerran kuussa 
Teittekö muita matkoja? 

 ei         kyllä 

Esimerkkimatka 1

 Aloitusajankohta klo ………………………… 
 Matkan määränpää 
   oma koti 
   muu asuinpaikka 
   oma työpaikka 
   perheenjäsenen työpaikka 
   koulu tai muu opiskelupaikka 
   työasiointipaikka 
   päivähoitopaikka 
   lähikauppa 
   super‐ tai hypermarket 
   kauppakeskus tai tavaratalo 
   muu ostospaikka, 
     mikä? ………………………………………………… 
   pankki, posti, virasto 
   terveyspalvelut 
   muu palvelu, esim. kampaaja 
   muu asiointipaikka 
   ravintola tai kahvila 
   pub, baari tai yökerho 
   liikuntapaikka 
   ulkoilulenkki 
   virkistys‐ tai kulttuurikohde 
   vierailupaikka 
   kesämökki 
   muu vapaa‐ajan kohde 
   muu paikka,  
     mikä?………………………………………………… 

  Määräpaikan sijainti tai nimi 

   
………………………………………………………………. 
    kadunnimi ja ‐numero 
 
 ………………………………………………………………. 
   kunta  

 Kulkutapa 
    kävely 
    polkupyörä 
    henkilöauto, kuljettajana 
    henkilöauto, matkustajana 
    linja‐auto 
    juna 
    taksi, koulutaksi, invataksi 
    moottoripyörä 
    mopo, mopoauto 
    pakettiauto 
    kuorma‐auto 
    muu tapa,  
      mikä?……………………………………………….. 
  
Saapumisaika  klo ………………………………. 
 
Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 
   päivittäin tai lähes päivittäin 
   useita kertoja viikossa  
   kerran viikossa 
   muutaman kerran kuussa 
   harvemmin kuin kerran kuussa 
Teittekö muita matkoja? 
    ei        kyllä

Matka on siirtymistä
paikasta toiseen, esim. 
kotoa kauppaan tai 
työpaikalle. Meno ja paluu 
merkitään erillisiksi 
matkoiksi. Matkoiksi ei 
lasketa liikkumista omassa 
pihapiirissä tai kiinteistön 
sisällä. 

Mikä oli matkan 
määränpää?

Missä matkan 
määräpaikka sijaitsee?

Millä kulkutavalla 
teitte matkan?

Milloin saavuitte 
määräpaikkaan?

Teittekö saman päivän 
aikana muita matkoja
(esim. palasitte kotiin)?

Muun ostospaikan kohdalle 
merkitään, minkä tyyppisestä
liikkeestä oli kysymys (esim. 
kirjakauppa, apteekki, 
vaateliike).

Esimerkki‐
lomake

Merkitkää paikan katuosoite ja 
kunta. Jos ette tiedä katuosoitetta, 
voitte merkitämääräpaikan nimen
(esim. Sokos, keskussairaala, 
Keljon koulu, Laukaan pääkirjasto, 
Kortepohjan Siwa).

Merkitkää rastilla se 
kulkutapa jolla kuljitte 
pääosan matkasta.

7:40

7:55

x

x

x

x

Voionmaan lukio

Jyväskylä

14:55

15:00

x

x

x
x

Suomalainen kirjakauppa

Jyväskylä

kirjakauppa
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Mikä oli�matkan�
määränpää?

Missä matkan�
määräpaikka sijaitsee?

Millä kulkutavalla�
teitte�matkan?

Milloin saavuitte�
määräpaikkaan?

Teittekö saman�päivän�
aikana�muita�matkoja
(esim.�palasitte�kotiin)?

Muun�ostospaikan�kohdalle�
merkitään,�minkä tyyppisestä
liikkeestä oli�kysymys�(esim.�
kirjakauppa,�apteekki,�
vaateliike).

Tutkimuspäivän�
aikana�tehdyt�
matkat

Merkitkää paikan�katuosoite�ja�
kunta.�Jos�ette�tiedä katuosoitetta,�
voitte�merkitä määräpaikan�nimen
(esim.�Sokos,�keskussairaala,�
Keljon koulu,�Laukaan�pääkirjasto,�
Kortepohjan�Siwa).

Merkitkää rastilla�se�
kulkutapa�jolla�kuljitte�
pääosan�matkasta.

Lähtöpaikka�päivän�
ensimmäiselle�
matkalle�oli:

…………………………………….
kadunnimi�ja��numero

……………………………………
kunta

Toinen�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�

�ei������ ��kyllä�

Ensimmäinen matka

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ ��kyllä

Viides�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�

�ei������ ��kyllä�

Neljäs�matka

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ �kyllä

Kolmas�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ ��kyllä�

Kuudes�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ ��kyllä�

Seitsemäs matka

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ �kyllä

Kahdeksas�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�

�ei������ ��kyllä�

Yhdeksäs matka

 Aloitusajankohta klo ………………………… 

Matkan määränpää 
 oma koti 
 muu asuinpaikka 
 oma työpaikka 
 perheenjäsenen työpaikka 
 koulu tai muu opiskelupaikka 
 työasiointipaikka 
 päivähoitopaikka 
 lähikauppa 
 super- tai hypermarket 
 kauppakeskus tai tavaratalo 
 muu ostospaikka, 

     mikä? ………………………………………………… 
 pankki, posti, virasto 
 terveyspalvelut 
 muu palvelu, esim. kampaaja 
 muu asiointipaikka 
 ravintola tai kahvila 
 pub, baari tai yökerho 
 liikuntapaikka 
 ulkoilulenkki 
 virkistys- tai kulttuurikohde 
 vierailupaikka 
 kesämökki 
 muu vapaa-ajan kohde 
 muu paikka,  

     mikä?………………………………………………… 

Määräpaikan sijainti tai nimi 

………………………………………………………………. 
kadunnimi ja -numero tai paikan nimi 

………………………………………………………………. 
kunta 

Kulkutapa 
  kävely 
  polkupyörä 
  henkilöauto, kuljettajana 
  henkilöauto, matkustajana 
  linja-auto 
  juna 
  taksi, koulutaksi, invataksi 
  moottoripyörä 
  mopo, mopoauto 
  pakettiauto 
  kuorma-auto 
  muu tapa,  

      mikä?……………………………………………….. 

Saapumisaika  klo ……………………………….

Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 

 päivittäin tai lähes päivittäin 
 useita kertoja viikossa  
 kerran viikossa 
 muutaman kerran kuussa 
 harvemmin kuin kerran kuussa 

Teittekö muita matkoja? 
  ei   kyllä

10. matka

 Aloitusajankohta klo ………………………… 

Matkan määränpää 
 oma koti 
 muu asuinpaikka 
 oma työpaikka 
 perheenjäsenen työpaikka 
 koulu tai muu opiskelupaikka 
 työasiointipaikka 
 päivähoitopaikka 
 lähikauppa 
 super- tai hypermarket 
 kauppakeskus tai tavaratalo 
 muu ostospaikka, 

     mikä? ………………………………………………… 
 pankki, posti, virasto 
 terveyspalvelut 
 muu palvelu, esim. kampaaja 
 muu asiointipaikka 
 ravintola tai kahvila 
 pub, baari tai yökerho 
 liikuntapaikka 
 ulkoilulenkki 
 virkistys- tai kulttuurikohde 
 vierailupaikka 
 kesämökki 
 muu vapaa-ajan kohde 
 muu paikka,  

     mikä?………………………………………………… 

Määräpaikan sijainti tai nimi 

………………………………………………………………. 
kadunnimi ja -numero tai paikan nimi 

………………………………………………………………. 
kunta 

Kulkutapa 
  kävely 
  polkupyörä 
  henkilöauto, kuljettajana 
  henkilöauto, matkustajana 
  linja-auto 
  juna 
  taksi, koulutaksi, invataksi 
  moottoripyörä 
  mopo, mopoauto 
  pakettiauto 
  kuorma-auto 
  muu tapa,  

      mikä?……………………………………………….. 

Saapumisaika  klo ……………………………….

Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 

 päivittäin tai lähes päivittäin 
 useita kertoja viikossa  
 kerran viikossa 
 muutaman kerran kuussa 
 harvemmin kuin kerran kuussa 

Teittekö muita matkoja? 
  ei        kyllä

11. matka

 Aloitusajankohta klo ………………………… 

Matkan määränpää 
 oma koti 
 muu asuinpaikka 
 oma työpaikka 
 perheenjäsenen työpaikka 
 koulu tai muu opiskelupaikka 
 työasiointipaikka 
 päivähoitopaikka 
 lähikauppa 
 super- tai hypermarket 
 kauppakeskus tai tavaratalo 
 muu ostospaikka, 

     mikä? ………………………………………………… 
 pankki, posti, virasto 
 terveyspalvelut 
 muu palvelu, esim. kampaaja 
 muu asiointipaikka 
 ravintola tai kahvila 
 pub, baari tai yökerho 
 liikuntapaikka 
 ulkoilulenkki 
 virkistys- tai kulttuurikohde 
 vierailupaikka 
 kesämökki 
 muu vapaa-ajan kohde 
 muu paikka,  

     mikä?………………………………………………… 

Määräpaikan sijainti tai nimi 

………………………………………………………………. 
kadunnimi ja -numero tai paikan nimi 

………………………………………………………………. 
kunta 

Kulkutapa 
  kävely 
  polkupyörä 
  henkilöauto, kuljettajana 
  henkilöauto, matkustajana 
  linja-auto 
  juna 
  taksi, koulutaksi, invataksi 
  moottoripyörä 
  mopo, mopoauto 
  pakettiauto 
  kuorma-auto 
  muu tapa,  

      mikä?……………………………………………….. 

Saapumisaika  klo ……………………………….

Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 

 päivittäin tai lähes päivittäin 
 useita kertoja viikossa  
 kerran viikossa 
 muutaman kerran kuussa 
 harvemmin kuin kerran kuussa

Jos teitte enemmän kuin 11 matkaa, 
kirjatkaa niiden tiedot erilliselle paperille.
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Hyvä vastaanottaja, 
 
Jyväskylän seudulla tehdään parhaillaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jossa selvitetään liikenne-
järjestelyjen kehittämistarpeita vuoteen 2030. Osana suunnitelmaa kerätään tietoa seudun asukkaiden 
matkoista, sillä tulevaisuuden liikennejärjestelyjen kehittämisessä tarvitaan tietoa nykyisistä liikkumistar-
peista. Liikennetutkimuksen tekevät Jyväskylän seudun kunnat yhdessä Keski-Suomen liiton ja Keski-
Suomen tiepiirin kanssa. Tutkimusaineiston kokoaa Innolink Research Oy. Aineisto käsitellään Tampereen 
teknillisessä yliopistossa.  
 
Tutkimuksessa kootaan tietoja yhden päivän aikana tekemistänne matkoista 
 
Tutkimuksessa selvitetään satunnaisesti valittujen seudun asukkaiden yhden arkipäivän aikana tekemiä 
matkoja.  Liikennetutkimukseen on valittu eri-ikäisiä asukkaita Jyväskylän seudulta, johon kuuluvat Jyväs-
kylän lisäksi Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Kysely on lähetetty yhteensä 
noin 7 200 asukkaalle. On tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen, jotta liikkumistar-
peista saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja totuudenmukainen kuva. Vastaava aineisto on seudulla 
koottu viimeksi vuonna 1989. 
 
Tutkimukseen voi osallistua internetissä tai palauttamalla tutkimuslomakkeet postitse 
 
Tutkimuspäivänne on mainittu tässä kirjeessä nimenne alapuolella. Voitte osallistua tutkimukseen interne-
tin kautta tai täyttämällä ja palauttamalla oheiset tutkimuslomakkeet kirjeen mukana tulleessa vastaus-
kuoressa. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 15 minuuttia. Pyydämme palauttamaan lomakkeet meille 
viimeistään 20.10.2009.  
 
Internetissä tutkimuslomakkeen voi täyttää osoitteessa http://www.tut.fi/liku/liikennetutkimus tutkimus-
vuorokauden päätyttyä. Voitte kirjautua internetlomakkeelle nimenne alapuolella mainitulla tunnuksella. 
Internet-lomakkeen kysymykset poikkeavat hieman tämän kirjeen mukana olevien lomakkeiden kysymyk-
sistä. 
 
Kaikki tiedot ovat tutkimuksessa tärkeitä – myös se, jos ette tehnyt yhtään matkaa tutkimuspäivänne aika-
na. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan marraskuussa liikenneaiheisia palkintoja, mm. 
polkupyöriä, navigaattoreita ja joukkoliikennelippuja. 
 
 
Vaivannäöstänne ja osallistumisestanne etukäteen kiittäen, 
 

 
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto  Liikenneinsinööri Jorma Lipponen 
Jyväskylän kaupunki                                                                     Jyväskylän kaupunki 

Jyväskylän seudun
liikennetutkimus
2009

Jyväskylän seudun
liikennetutkimus
2009
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Miksi tutkimus tehdään?  
 
 
 
 
 
 
 
Miten tuloksia käsitellään? 
 
 
 
 
 
 
Miten teidät on valittu  
tutkimukseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihin tutkimuksen tuloksia  
käytetään? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja  
 
 
 
 
Osoitetietolähde  
 
 

Tutkimuksen tuloksia käytetään Jyväskylän seudun liikenne-
ennusteissa ja seudun liikennejärjestelmän suunnittelussa. 
Liikennejärjestelmän suunnittelussa tavoitteena on liikenne-
turvallisuuden parantaminen, liikenteen palvelutason paran-
taminen, liikenneruuhkien vähentäminen, liikkumiskustan-
nusten alentaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähen-
täminen. 
 
Tulokset käsitellään keskiarvoja sisältävinä taulukkoina ja 
kaavioina. Niistä ei voi päätellä kenenkään yksittäisen henki-
lön tekemiä matkoja. Nimi- ja osoitetiedot poistetaan aineis-
tosta heti haastattelun jälkeen. Osoitetietoja käytetään aino-
astaan matkojen pituuden laskentaan ja aluejakopohjaisiin 
matkatuotosennusteisiin. 
 
Liikennetutkimukseen osallistujat on valittu sattuman-
varaisesti väestötietojärjestelmästä kunnittain siten, että 
otannassa on yhtä suuri osuus eri-ikäisiä asukkaita kuin seu-
dulla muutenkin. Tutkimukseen on poimittu yhteensä noin 
7 200 asukasta seudun eri kunnista. 
 
On tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi tutkimukseen. 
Kukin vastaaja edustaa tutkimuksessa omaa vastaajaryh-
määnsä, jonka perusteella muodostetaan kuva seudun yli 
150 000 asukkaan liikkumistarpeista. Jokainen tutkimuksen 
ulkopuolelle jäävä vastaus heikentää siten tutkimuksen luo-
tettavuutta.  
  
Tutkimuksen tuloksia käytetään muodostettaessa kuvaa seu-
dun nykyisestä liikennetarpeesta. Tuloksia käytetään liikenne-
ennusteiden laadintaan ja seudullisen liikenne-ennustemallin 
lähtötietona.  
 
Tuloksia käytetään esimerkiksi uusien tie- ja katuinves-
tointien, joukkoliikenneinvestointien sekä jalankulku- ja pyö-
räilyinvestointien suunnittelussa. Liikenne-ennusteita hyö-
dyntävät suunnitteluhankkeissaan kunnat ja muut viranomai-
set, esimerkiksi Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. 
 
Antamanne vastaukset käsitellään luottamuksellisina Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa. Tietosuojalaki takaa, että tieto-
ja ei säilytetä tai luovuteta eteenpäin sellaisessa muodossa, 
että niistä voisi päätellä kenenkään henkilöllisyyttä. Tutki-
mukseen osallistuneilla on oikeus tarkistaa tietokantaan kerä-
tyt tiedot ottamalla yhteyttä Tampereen teknilliseen yliopis-
toon. 
 
Lisätietoja liikennetutkimuksesta saa Tampereen teknillisestä 
yliopistosta: 
http://www.tut.fi/liku/liikennetutkimus 
erikoistutkija Hanna Kalenoja, p. 040 8490 290  
 
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus,  
PL 70, 00581 Helsinki  
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Ohjeita lomakkeen täyttämiseen 
 

Mikä on matka? 
 
Matkalla  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  siir‐
tymistä  paikasta  toiseen  kävellen  tai  jollakin 
kulkuneuvolla. Matkoja  ovat  esimerkiksi  siirty‐
minen  kotoa  töihin,  paluumatka  töistä  kotiin, 
meno  kauppaan,  paluumatka  kaupasta  kotiin, 
matka  kotoa  päiväkotiin  tai matka  työpaikalta 
kokoukseen  toiseen  rakennukseen.  Esimerkiksi 
kaupassa  käynti  sisältää  kaksi  matkaa:  meno‐
matkan  kauppaan  ja  paluumatkan  takaisin  ko‐
tiin.  
 
Matkat merkitään  lomakkeeseen siinä järjestyk‐
sessä  kuin  ne  on  tehty  tutkimusvuorokauden 
aikana.  Tutkimusvuorokausi  alkaa  klo  4:00  ja 
päättyy seuraavana aamuyönä klo 4:00.  
 
Lyhyet lähiympäristössä kävellen tehdyt matkat, 
joissa  lähtö‐  ja  päätepiste  on  sama, merkitään 
ulkoiluksi.  Rakennuksen  tai  pihapiirin  sisäisiä 
matkoja ei tässä oteta huomioon.  
 
Ammattimaisesti  liikkuvat, kuten  taksinkuljetta‐
jat, autonkuljettajat ja postinkantajat, merkitse‐
vät  lomakkeeseen  vain  ne matkat,  jotka  eivät 
ole  työaikana  tehtyjä  työhön  liittyviä matkoja. 
Matkat  työpaikalle  ja  työpaikalta  merkitään 
kuitenkin aina lomakkeeseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvan  esimerkkihenkilö  tekee  yhden  vuorokau‐
den aikana yhteensä 4 matkaa. 

Matkojen lähtö‐ ja määräpaikat 
 
Tutkimuksessa  kysytään matkan  lähtö‐  ja mää‐
räpaikkaa.  Jos ette  tiedä määränpään katuosoi‐
tetta, merkitkää lomakkeeseen määräpaikkaa ja 
sen  sijaintia  kuvaava  nimi  (esimerkiksi  Sokos, 
Keski‐Suomen keskussairaala, Keljon koulu, Lau‐
kaan pääkirjasto, Muuramen uimahalli, Biltema, 
Kuokkalan päiväkoti, Korpilahden Siwa).  
 

Matkojen kulkutavat 
 
Lomakkeeseen merkitään  kaikki  vastaajan  tut‐
kimusvuorokauden  aikana  tekemät  eripituiset 
matkat. Kaikki matkat ovat tutkimuksen kannal‐
ta yhtä  tärkeitä huolimatta siitä, onko ne  tehty 
kävellen, pyörällä,  linja‐autolla,  autolla  jne.  Yh‐
dellä matkalla voidaan käyttää useita kulkutapo‐
ja,  jos  aluksi  siirrytään  esimerkiksi  kävellen py‐
säkille  ja  sieltä  linja‐autolla  työpaikalle.  Lomak‐
keeseen merkitään tällöin kaikki käytetyt kulku‐
tavat. 
 

Myös tieto siitä, että ette tehnyt  
matkoja, on tutkimuksessa tärkeää 
 
Vaikka ette tekisi yhtään matkaa tutkimuspäivän 
aikana,  osallistumisenne  tutkimukseen  on  tär‐
keää.  Lomakkeeseen  merkitään  tällöin,  ettei 
matkoja  tutkimusajankohtana  tehty.  Vastauk‐
senne  on  tutkimuksen  kannalta  tärkeä,  vaikka 
matkanne  tutkimuspäivänä  poikkeaisivatkin 
normaalista liikkumisestanne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvan  esimerkkihenkilö  tekee  yhden  vuorokau‐
den aikana yhteensä 7 matkaa. 

Työpaikka

1. m
atka

4. m
atka

Koti

Lounaspaikka

2. m
atka

3. m
atka

Ulkoilulenkki

5. matka

Vierailupaikka

7. m
atka

6. m
atka

Lapsen päiväkoti

Työpaikka Kauppa

1. matka

2.
 m

at
ka

3. matka

4. m
atka

Koti
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Esimerkkimatka 2 

 Aloitusajankohta klo ………………………… 
 Matkan määränpää 
   oma koti 
   muu asuinpaikka 
   oma työpaikka 
   perheenjäsenen työpaikka 
   koulu tai muu opiskelupaikka 
   työasiointipaikka 
   päivähoitopaikka 
   lähikauppa 
   super‐ tai hypermarket 
   kauppakeskus tai tavaratalo 
   muu ostospaikka, 
     mikä? ………………………………………………… 
   pankki, posti, virasto 
   terveyspalvelut 
   muu palvelu, esim. kampaaja 
   muu asiointipaikka 
   ravintola tai kahvila 
   pub, baari tai yökerho 
   liikuntapaikka 
   ulkoilulenkki 
   virkistys‐ tai kulttuurikohde 
   vierailupaikka 
   kesämökki 
   muu vapaa‐ajan kohde 
   muu paikka,  
     mikä?………………………………………………… 

  Määräpaikan sijainti tai nimi 

   
………………………………………………………………. 
    kadunnimi ja ‐numero 
 
 ………………………………………………………………. 
   kunta  

 Kulkutapa 
    kävely 
    polkupyörä 
    henkilöauto, kuljettajana 
    henkilöauto, matkustajana 
    linja‐auto 
    juna 
    taksi, koulutaksi, invataksi 
    moottoripyörä 
    mopo, mopoauto 
    pakettiauto 
    kuorma‐auto 
    muu tapa,  
      mikä?……………………………………………….. 
  
Saapumisaika  klo ………………………………. 
 
Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 
   päivittäin tai lähes päivittäin 
   useita kertoja viikossa  
   kerran viikossa 
   muutaman kerran kuussa 
   harvemmin kuin kerran kuussa 
Teittekö muita matkoja? 

 ei         kyllä 

Esimerkkimatka 1

 Aloitusajankohta klo ………………………… 
 Matkan määränpää 
   oma koti 
   muu asuinpaikka 
   oma työpaikka 
   perheenjäsenen työpaikka 
   koulu tai muu opiskelupaikka 
   työasiointipaikka 
   päivähoitopaikka 
   lähikauppa 
   super‐ tai hypermarket 
   kauppakeskus tai tavaratalo 
   muu ostospaikka, 
     mikä? ………………………………………………… 
   pankki, posti, virasto 
   terveyspalvelut 
   muu palvelu, esim. kampaaja 
   muu asiointipaikka 
   ravintola tai kahvila 
   pub, baari tai yökerho 
   liikuntapaikka 
   ulkoilulenkki 
   virkistys‐ tai kulttuurikohde 
   vierailupaikka 
   kesämökki 
   muu vapaa‐ajan kohde 
   muu paikka,  
     mikä?………………………………………………… 

  Määräpaikan sijainti tai nimi 

   
………………………………………………………………. 
    kadunnimi ja ‐numero 
 
 ………………………………………………………………. 
   kunta  

 Kulkutapa 
    kävely 
    polkupyörä 
    henkilöauto, kuljettajana 
    henkilöauto, matkustajana 
    linja‐auto 
    juna 
    taksi, koulutaksi, invataksi 
    moottoripyörä 
    mopo, mopoauto 
    pakettiauto 
    kuorma‐auto 
    muu tapa,  
      mikä?……………………………………………….. 
  
Saapumisaika  klo ………………………………. 
 
Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 
   päivittäin tai lähes päivittäin 
   useita kertoja viikossa  
   kerran viikossa 
   muutaman kerran kuussa 
   harvemmin kuin kerran kuussa 
Teittekö muita matkoja? 
    ei        kyllä

Matka on siirtymistä
paikasta toiseen, esim. 
kotoa kauppaan tai 
työpaikalle. Meno ja paluu 
merkitään erillisiksi 
matkoiksi. Matkoiksi ei 
lasketa liikkumista omassa 
pihapiirissä tai kiinteistön 
sisällä. 

Mikä oli matkan 
määränpää?

Missä matkan 
määräpaikka sijaitsee?

Millä kulkutavalla 
teitte matkan?

Milloin saavuitte 
määräpaikkaan?

Teittekö saman päivän 
aikana muita matkoja
(esim. palasitte kotiin)?

Muun ostospaikan kohdalle 
merkitään, minkä tyyppisestä
liikkeestä oli kysymys (esim. 
kirjakauppa, apteekki, 
vaateliike).

Esimerkki‐
lomake

Merkitkää paikan katuosoite ja 
kunta. Jos ette tiedä katuosoitetta, 
voitte merkitämääräpaikan nimen
(esim. Sokos, keskussairaala, 
Keljon koulu, Laukaan pääkirjasto, 
Kortepohjan Siwa).

Merkitkää rastilla se 
kulkutapa jolla kuljitte 
pääosan matkasta.

7:40

8:05

x

x

x

x

Keskuskatu 8

Jyväskylä

15:55

16:10

x

x

x

x

Toivakan Sale

Jyväskylä
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Taustatiedot                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Kuinka usein...  päivittäin 
tai lähes 
päivittäin 

useita 
kertoja 
viikossa 

kerran 
viikossa 

muutaman 
kerran 
kuussa 

kerran 
kuussa 

harvemmin 
kuin kerran 
kuussa 

en 
koskaan 

käytätte henkilöautoa 
joko itse ajaen tai 
matkustajana? 

             

käytätte joukko‐
liikennettä Jyväskylän 
seudulla liikkuessanne? 

             

liikutte kävellen koko 
matkan?               

liikutte polkupyörällä 
koko matkan 
talvikaudella*? 

             

liikutte polkupyörällä 
koko matkan muulloin 
kuin talvikaudella*? 

             

   *) talvikaudella tarkoitetaan tässä lokakuun ja huhtikuun välistä ajanjaksoa 

1. Minkätyyppisessä talossa asutte? 
   kerrostalossa 
   rivitalossa/luhtitalossa 

 paritalossa 
 omakotitalossa 

   muu asumismuoto, mikä? ________________ 
 
2. Montako henkilöä kotitalouteenne kuuluu 

teidät itsenne mukaan lukien? 
 
  ________ henkilöä 
 
3. Mikä on tämänhetkinen päätoimenne? 
   ammattityöntekijä 

 toimihenkilö 
 johtavassa asemassa oleva 
 yrittäjä 
 maanviljelijä 
 koti‐äiti, koti‐isä tai vanhempainlomalla 
 työtön 
 opiskelija tai koululainen 
 eläkeläinen 
 varusmies 
 muu, mikä?___________________ 

 
4.  Jos käytte ansiotyössä, minkälaista työaikaa 

noudatatte? 
   työni alkaa aina samaan aikaan 

 noudatan liukuvaa työaikaa 
 olen vuorotyössä 
 olen osa‐aikaeläkkeellä 
 teen osapäivätyötä (alle 20 h/viikko) 
 teen töitä satunnaisesti´ 
 en käy ansiotyössä 
 muu, mikä? ___________________________ 

5. Montako henkilöä kotitaloudestanne käy 
ansiotyössä teidät itsenne mukaan lukien? 

 
  ________ henkilöä 
 
6.   Montako henkilöautoa perheessänne on 

vakituisesti käytettävissä? 
 0            3  
 1            4  
 2            enemmän kuin 4  

 
7.  Onko teillä henkilöauton ajamiseen             

oikeuttavaa ajokorttia? 
  kyllä 
  ei 

 
8.  Onko teillä yleensä auto käytössänne 
      matkoillanne? 
    aina tai melkein aina 
   silloin tällöin 
   harvoin 
   ei milloinkaan 
 
9.   Minkä tyyppisellä lipulla useimmin maksatte 

matkanne matkustaessanne Jyväskylän 
seudulla joukkoliikenteellä? 

   kertalippu 
   näyttökortti, 30 päivää 
   matkakortti, 40 matkaa 
   matkakortti, 10 matkaa 
   vuosilippu (voimassa 12 kk) 
   peruskoululaisten koulumatkakortti 
   seutulippu (voimassa 1 kk)  
   muu, lippu mikä?_______________ 
   työsuhdelippu 
   en käytä joukkoliikennettä paikallismatkoilla 
 
10.  Onko teillä käytössänne kesämökkiä tai vapaa‐

ajan asuntoa? 
   kyllä 
   ei 

Jyväskylän seudun
liikennetutkimus
2009

Jyväskylän seudun
liikennetutkimus
2009
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Ensimmäinen matka

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ �kyllä

Mikä oli�matkan�
määränpää?

Missä matkan�
määräpaikka sijaitsee?

Millä kulkutavalla�
teitte�matkan?

Milloin saavuitte�
määräpaikkaan?

Teittekö saman�päivän�
aikana�muita�matkoja
(esim.�palasitte�kotiin)?

Muun�ostospaikan�kohdalle�
merkitään,�minkä tyyppisestä
liikkeestä oli�kysymys�(esim.�
kirjakauppa,�apteekki,�vaateliike).

Tutkimuspäivänä
tehdyt�matkat

Merkitkää paikan�katuosoite�ja�
kunta.�Jos�ette�tiedä katuosoitetta,�
voitte�merkitä määräpaikan�nimen
(esim.�Sokos,�keskussairaala,�
Keljon koulu,�Laukaan�pääkirjasto,�
Kortepohjan�Siwa).

Merkitkää rastilla�se�
kulkutapa�jolla�kuljitte�
pääosan�matkasta.

Lähtöpaikka�päivän�
ensimmäiselle�matkalle�oli:

…………………………………………
kadunnimi�ja��numero

…………………………………………
kunta

Toinen�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�

�ei������ ��kyllä�

Viides�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�

�ei������ ��kyllä�

Neljäs�matka

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ �kyllä

Kolmas�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ ��kyllä�

Kuudes�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ ��kyllä�

Seitsemäs matka

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….�
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�
� ��ei������ �kyllä

Kahdeksas�matka�

�Aloitusajankohta�klo�…………………………�

�Matkan�määränpää�
� �oma�koti�
� �muu�asuinpaikka�
� �oma�työpaikka�
� �perheenjäsenen�työpaikka�
� �koulu�tai�muu�opiskelupaikka�
� �työasiointipaikka�
� �päivähoitopaikka�
� �lähikauppa�
� �super��tai�hypermarket�
� �kauppakeskus�tai�tavaratalo�
� �muu�ostospaikka,�
�����mikä?�…………………………………………………�
� �pankki,�posti,�virasto�
� �terveyspalvelut�
� �muu�palvelu,�esim.�kampaaja�
� �muu�asiointipaikka�
� �ravintola�tai�kahvila�
� �pub,�baari�tai�yökerho�
� �liikuntapaikka�
� �ulkoilulenkki�
� �virkistys��tai�kulttuurikohde�
� �vierailupaikka�
� �kesämökki�
� �muu�vapaa�ajan�kohde�
� �muu�paikka,��
�����mikä?…………………………………………………�

��Määräpaikan�sijainti�tai�nimi�

���
……………………………………………………………….�
����kadunnimi�ja��numero�tai�paikan�nimi�
�
�……………………………………………………………….�
���kunta�

�Kulkutapa�
� ��kävely�
� ��polkupyörä�
� ��henkilöauto,�kuljettajana�
� ��henkilöauto,�matkustajana�
� ��linja�auto�
� ��juna�
� ��taksi,�koulutaksi,�invataksi�
� ��moottoripyörä�
� ��mopo,�mopoauto�
� ��pakettiauto�
� ��kuorma�auto�
� ��muu�tapa,��
������mikä?………………………………………………..�
��
Saapumisaika��klo�……………………………….
�
Kuinka�usein�teette�vastaavan��
matkan�arkisin?�
� �päivittäin�tai�lähes�päivittäin�
� �useita�kertoja�viikossa��
� �kerran�viikossa�
� �muutaman�kerran�kuussa�
� �harvemmin�kuin�kerran�kuussa�
Teittekö�muita�matkoja?�

�ei������ ��kyllä�

Yhdeksäs matka

 Aloitusajankohta klo ………………………… 

Matkan määränpää 
 oma koti 
 muu asuinpaikka 
 oma työpaikka 
 perheenjäsenen työpaikka 
 koulu tai muu opiskelupaikka 
 työasiointipaikka 
 päivähoitopaikka 
 lähikauppa 
 super- tai hypermarket 
 kauppakeskus tai tavaratalo 
 muu ostospaikka, 

     mikä? ………………………………………………… 
 pankki, posti, virasto 
 terveyspalvelut 
 muu palvelu, esim. kampaaja 
 muu asiointipaikka 
 ravintola tai kahvila 
 pub, baari tai yökerho 
 liikuntapaikka 
 ulkoilulenkki 
 virkistys- tai kulttuurikohde 
 vierailupaikka 
 kesämökki 
 muu vapaa-ajan kohde 
 muu paikka,  

     mikä?………………………………………………… 

Määräpaikan sijainti tai nimi 

………………………………………………………………. 
kadunnimi ja -numero tai paikan nimi 

………………………………………………………………. 
kunta 

Kulkutapa 
  kävely 
  polkupyörä 
  henkilöauto, kuljettajana 
  henkilöauto, matkustajana 
  linja-auto 
  juna 
  taksi, koulutaksi, invataksi 
  moottoripyörä 
  mopo, mopoauto 
  pakettiauto 
  kuorma-auto 
  muu tapa,  

      mikä?……………………………………………….. 

Saapumisaika  klo ……………………………….

Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 

 päivittäin tai lähes päivittäin 
 useita kertoja viikossa  
 kerran viikossa 
 muutaman kerran kuussa 
 harvemmin kuin kerran kuussa 

Teittekö muita matkoja? 
  ei   kyllä

10. matka

 Aloitusajankohta klo ………………………… 

Matkan määränpää 
 oma koti 
 muu asuinpaikka 
 oma työpaikka 
 perheenjäsenen työpaikka 
 koulu tai muu opiskelupaikka 
 työasiointipaikka 
 päivähoitopaikka 
 lähikauppa 
 super- tai hypermarket 
 kauppakeskus tai tavaratalo 
 muu ostospaikka, 

     mikä? ………………………………………………… 
 pankki, posti, virasto 
 terveyspalvelut 
 muu palvelu, esim. kampaaja 
 muu asiointipaikka 
 ravintola tai kahvila 
 pub, baari tai yökerho 
 liikuntapaikka 
 ulkoilulenkki 
 virkistys- tai kulttuurikohde 
 vierailupaikka 
 kesämökki 
 muu vapaa-ajan kohde 
 muu paikka,  

     mikä?………………………………………………… 

Määräpaikan sijainti tai nimi 

………………………………………………………………. 
kadunnimi ja -numero tai paikan nimi 

………………………………………………………………. 
kunta 

Kulkutapa 
  kävely 
  polkupyörä 
  henkilöauto, kuljettajana 
  henkilöauto, matkustajana 
  linja-auto 
  juna 
  taksi, koulutaksi, invataksi 
  moottoripyörä 
  mopo, mopoauto 
  pakettiauto 
  kuorma-auto 
  muu tapa,  

      mikä?……………………………………………….. 

Saapumisaika  klo ……………………………….

Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 

 päivittäin tai lähes päivittäin 
 useita kertoja viikossa  
 kerran viikossa 
 muutaman kerran kuussa 
 harvemmin kuin kerran kuussa 

Teittekö muita matkoja? 
  ei        kyllä

11. matka

 Aloitusajankohta klo ………………………… 

Matkan määränpää 
 oma koti 
 muu asuinpaikka 
 oma työpaikka 
 perheenjäsenen työpaikka 
 koulu tai muu opiskelupaikka 
 työasiointipaikka 
 päivähoitopaikka 
 lähikauppa 
 super- tai hypermarket 
 kauppakeskus tai tavaratalo 
 muu ostospaikka, 

     mikä? ………………………………………………… 
 pankki, posti, virasto 
 terveyspalvelut 
 muu palvelu, esim. kampaaja 
 muu asiointipaikka 
 ravintola tai kahvila 
 pub, baari tai yökerho 
 liikuntapaikka 
 ulkoilulenkki 
 virkistys- tai kulttuurikohde 
 vierailupaikka 
 kesämökki 
 muu vapaa-ajan kohde 
 muu paikka,  

     mikä?………………………………………………… 

Määräpaikan sijainti tai nimi 

………………………………………………………………. 
kadunnimi ja -numero tai paikan nimi 

………………………………………………………………. 
kunta 

Kulkutapa 
  kävely 
  polkupyörä 
  henkilöauto, kuljettajana 
  henkilöauto, matkustajana 
  linja-auto 
  juna 
  taksi, koulutaksi, invataksi 
  moottoripyörä 
  mopo, mopoauto 
  pakettiauto 
  kuorma-auto 
  muu tapa,  

      mikä?……………………………………………….. 

Saapumisaika  klo ……………………………….

Kuinka usein teette vastaavan  
matkan arkisin? 

 päivittäin tai lähes päivittäin 
 useita kertoja viikossa  
 kerran viikossa 
 muutaman kerran kuussa 
 harvemmin kuin kerran kuussa

Jos teitte enemmän kuin 11 matkaa, 
kirjatkaa niiden tiedot erilliselle paperille.
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Tietokanta 1, taustatiedot
Kentän nimi Kentän tyyppi Kuvaus
Vastaustunnus teksti Vastaajan tutkimusnumero
Laajennus luku Vastaajan laajennuskerroin
Vastaustapa luku 1 puhelin

2 internet
3 posti

Sukupuoli luku 1 mies
2 nainen

IkaVuosina luku Vastaajan ikä vuosina 1.9.2009.
Ikaryhma luku 1  15‐17 v

2  18‐24 v
3  25‐29 v
4  30‐44 v
5  45‐54 v
6  55‐64 v
7  65‐74 v
8  yli 74 v

Asuinkunta luku 1 Hankasalmi
2 Jyväskylä
3 Laukaa
4 Muurame
5 Petäjävesi
6 Toivakka
7 Uurainen
 ‐9 tieto puuttuu

APkoord luku asuinpaikan pohjoiskoordinaatti
AIkoord luku asuinpaikan itäkoordinaatti
Avyohyke luku Asuinpaikan vyöhyke

1 jalankulkuvyöhyke
2 jalankulun reunavyöhyke
4 joukkoliikennevyöhyke
5 autovyöhyke
6 alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
0 ei luokitusta

YKRtaajama luku Asuinpaikan sijanti
1 YKR‐taajama
0 ei YKR‐taajama

YKRkyla luku Asuinpaikan sijanti
1 YKR‐kylä
0 ei YKR‐kylä

YKRpienkyla luku Asuinpaikan sijanti
1 YKR‐pienkylä
0 ei YKR‐pienkylä

Talotyyppi luku 1 kerrostalo
2 rivitalo tai luhtitalo
3 paritalo
4 omakotitalo
5 muu asumismuoto
 ‐9 tieto puuttuu

TalKokoKys luku Vastaajan ilmoittama kotitalouskoko
TalKokoTil luku Väestötietojärjestelmän tiedoissa annettu kotitalouskoko

Alle7Til luku Väestötietojärjestelmän tiedoissa annettu kotitalouden alle 7‐vuotiaiden jäsenten määrä
Paatoimi luku 1 ammattityöntekijä

2 toimihenkilö
3 johtavassa asemassa
4 yrittäjä
5 maanviljelijä
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6 opiskelija tai koululainen
7 eläkeläinen
8 koti‐äiti, koti‐isä tai vanhempainlomalla
9 työtön
10 varusmies
11 muu
 ‐9 tieto puuttuu

Tyoaika luku 1 työni alkaa aina samaan aikaan
2 noudatan liukuvaa työaikaa
3 olen vuorotyössä
4 teen osapäivätyötä
5 teen töitä satunnaisesti
6 olen osa‐aikaeläkkeellä
7 en käy ansiotyössä
8 muu
 ‐9 tieto puuttuu

HenkiloitaTyossa luku muiden samasta kotitaloudesta ansiotyössä käyvien määrä (vastaajan lisäksi)
0 ei yhtään
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 enemmän kuin kolme
 ‐9 tieto puuttuu

AutojenLkm luku kotitalouden henkilöautojen lukumäärä
Ajokortti luku 1 vastaajalla on ajokortti

2 vastaajalla ei ole ajokorttia
 ‐9 tieto puuttuu

AutoKayt luku 1 aina tai melkein aina
2 silloin tällöin
3 harvoin
4 ei milloinkaan
 ‐9 tieto puuttuu

JKlippuKerta luku Vastaaja maksaa useimmin kertalipulla
1 kyllä
0 ei

JkLippuNaytto luku Vastaaja matkustaa useimmin 30 vuorokauden näyttölipulla
1 kyllä
0 ei

JKlippu40 luku Vastaaja matkustaa useimmin 40 matkan matkakortilla
1 kyllä
0 ei

JKlippu10 luku Vastaaja matkustaa useimmin 10 matkan matkakortilla
1 kyllä
0 ei

JKlippuVuosi luku Vastaaja matkustaa useimmin vuosilipulla
1 kyllä
0 ei

JKlippuKoulu luku Vastaaja matkustaa useimmin koululaislipulla
1 kyllä
0 ei

JKlippuSeutu luku Vastaaja matkustaa useimmin seutulipulla
1 kyllä
0 ei

JKLippuEiJL luku Vastaaja ei käytä joukkoliikennettä
1 kyllä
0 ei

JKLippuTS luku Vastaaja matkustaa useimmin työsuhdelipulla
1 kyllä
0 ei

UseinHA luku Henkilöauton käytön useus
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1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinJL luku Joukkoliikenteellä matkustuksen useus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinJK luku Jalankulun useus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinPPtalvi Polkupyöräilyn useus talvikaudella
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinPPmuu luku Polkupyöräilyn useus muina aikoina kuin talvikaudella
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

Kesamokki luku Vastaajan kesämökki tai vapaa‐asunto
1 vastaajalla on käytössään vapaa‐ajan asunto
0 vastaajalla ei ole käytössään vapaa‐ajan asuntoa
 ‐9 tieto puuttuu

KesamokkiKN teksti Vapaa‐ajan asunnon sijaintikunnan numero (‐9 ei mökkiä tai sijainti ei tiedossa)
KayntiMokilla luku Vapaa‐ajan asunnolla käyntiuseus, kertaa vuodessa (‐9 ei vastausta)
Viikonpaiva luku Tutkimusvuorokauden viikonpäivä

1 maanantai
2 tiistai
3 keskiviikko
4 torstai
5 perjantai
6 lauantai
7 sunnuntai
 ‐9 tieto puuttuu

Paiva luku Tutkimuspäivän päivämäärä (päivä)
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Kuukausi luku Tutkimuskuukausi
Matkaluku luku Vastaajan ilmoittama matkojen määrä tai matkapäiväkirjalomakkeella ilmoitettujen 

matkojen määrä
Ajosuorite luku Vuosittainen ajokilometrimäärä

1 en ajanut henkilöautolla
2 alle 5000 km/v
3 5000 ‐ 10000 km/v
4 10001 ‐ 20000 km/v
5 20001 ‐ 30000 km/v
6 yli 30000 km/v

Auto1km luku Kotitalouden 1. auton ajokilometrit (km/v)
Auto2km luku Kotitalouden 2. auton ajokilometrit (km/v)
Auto3km luku Kotitalouden 3. auton ajokilometrit (km/v)
Auto4km luku Kotitalouden 4. auton ajokilometrit (km/v)
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Tietokanta 1, matkatiedot
Kentän nimi Kentän tyyppi Kuvaus
MatkanTunnus luku Matkan tunnistusnumero
Vastaustunnus teksti Vastaajan tutkimusnumero
Laajennus luku Vastaajan laajennuskerroin
MatkanNumero luku Matkan järjestysnumero siinä järjestyksessä kun vastaaja on sen tehnyt
Viikonpaiva luku Tutkimusvuorokauden viikonpäivä

1 maanantai
2 tiistai
3 keskiviikko
4 torstai
5 perjantai
6 lauantai
7 sunnuntai
 ‐9 tieto puuttuu

TutkimusPaiva luku Tutkimuspäivän numero
TutkimusKuukausi luku Tutkimuskuukausi
AlkamisTunti luku Matkan alkamistunti (‐9 tieto puuttuu)
AlkamisMin luku Matkan alkamisminuutti (‐9 tieto puuttuu)
PaattymisTunti luku Matkan päättymistunti (‐9 tieto puuttuu)
PaattymisMin luku Matkan päättymisminuutti (‐9 tieto puuttuu)
SaapumisPvm päivämäärä Saapumispäivämäärä, jos matka on kestänyt yli 24 h
LahtoKunta luku Matkan lähtökunta

1 Hankasalmi
2 Jyväskylä
3 Laukaa
4 Muurame
5 Petäjävesi
6 Toivakka
7 Uurainen
8 Muu kunta
 ‐9 tieto puuttuu

LKuntaNro luku Lähtökunnan numero (kelakoodi) (‐9 tieto puuttuu, ‐8 ulkomaat)
LPkoord luku Lähtöpaikan pohjoiskoordinaatti
LIkoord luku Lähtöpaikan itäkoordinaatti
LPvyohyke luku Lähtöpaikan vyöhyke

1 jalankulkuvyöhyke
2 jalankulun reunavyöhyke
4 joukkoliikennevyöhyke
5 autovyöhyke
6 alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
0 ei luokitusta

LpYKRtaajama luku Lähtöpaikan sijanti
1 YKR‐taajama
0 ei YKR‐taajama

LpYKRkyla luku Lähtöpaikan sijanti
1 YKR‐kylä
0 ei YKR‐kylä

LpYKRpienkyla luku Lähtöpaikan sijanti
1 YKR‐pienkylä
0 ei YKR‐pienkylä

Lplaatu luku Lähtöpaikan geokoodauksen tarkkuus
1 Ilmoitettu osoite (paikannus osoitteen perusteella) tai muu tarkka sijainti 
(paikannus paikannimen perusteella)
2 Koordinaatit haettu karttapaikasta (esim. pieni alue)
3 Koordinaatit alueen/kylän/keskuksen/yms. mukaan
4 Koordinaatit kunnan mukaan (kuntakeskus tms.)
5 Ei tutkimusalueella
6 Ei paikannettavissa 

LahtoTyyppi luku Lähtöpaikan tyyppi
1 oma koti
2 muu asuinpaikka
3 oma työpaikka
4 työasiointipaikka
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5 koulu tai opiskelupaikka
6 päivähoitopaikka
7 perheenjäsenen työpaikka
8 super‐ tai hypermarket
9 lähikauppa
10 kauppakeskus tai tavaratalo
11 muu ostospaikka
12 pankki, posti tai virasto
13 terveyspalvelut
14 vierailupaikka
15 ulkoilulenkki
16 liikuntapaikka
17 virkistys‐ tai kulttuurikohde
18 ravintola, kahvila
19 pubi, baari, yökerho
20 kesämökki tai vapaa‐ajan asunto
21 hotelli, motelli tai muu tilapäinen yöpymispaikka
22 muu asiointipaikka
23 muu palvelu
24 muu vapaa‐aika
25 muu kohde
 ‐9 tieto puuttuu

MaaraKunta luku Matkan määräkunta
1 Hankasalmi
2 Jyväskylä
3 Laukaa
4 Muurame
5 Petäjävesi
6 Toivakka
7 Uurainen
8 Muu kunta
 ‐9 tieto puuttuu

MKuntaNro luku Muun määräkunnan numero (kelakoodi) (‐9 tieto puuttuu, ‐8 ulkomaat)
MPkoord luku Määräpaikan pohjoiskoordinaatti
MIkoord luku Määräpaikan itäkoordinaatti
MPvyohyke luku Määräpaikan vyöhyke

1 jalankulkuvyöhyke
2 jalankulun reunavyöhyke
4 joukkoliikennevyöhyke
5 autovyöhyke
6 alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
0 ei luokitusta

MpYKRtaajama luku Määräpaikan sijanti
1 YKR‐taajama
0 ei YKR‐taajama

MpYKRkyla luku Määräpaikan sijanti
1 YKR‐kylä
0 ei YKR‐kylä

MpYKRpienkyla luku Määräpaikan sijanti
1 YKR‐pienkylä
0 ei YKR‐pienkylä

Mplaatu luku Määräpaikan geokoodauksen tarkkuus
1 Ilmoitettu osoite (paikannus osoitteen perusteella) tai muu tarkka sijainti 
(paikannus paikannimen perusteella)
2 Koordinaatit haettu karttapaikasta (esim. pieni alue)
3 Koordinaatit alueen/kylän/keskuksen/yms. mukaan
4 Koordinaatit kunnan mukaan (kuntakeskus tms.)
5 Ei tutkimusalueella
6 Ei paikannettavissa 

MaaraTyyppi luku Määräpaikan tyyppi
1 oma koti
2 muu asuinpaikka
3 oma työpaikka
4 työasiointipaikka
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5 koulu tai opiskelupaikka
6 päivähoitopaikka
7 perheenjäsenen työpaikka
8 super‐ tai hypermarket
9 lähikauppa
10 kauppakeskus tai tavaratalo
11 muu ostospaikka
12 pankki, posti tai virasto
13 terveyspalvelut
14 vierailupaikka
15 ulkoilulenkki
16 liikuntapaikka
17 virkistys‐ tai kulttuurikohde
18 ravintola, kahvila
19 pubi, baari, yökerho
20 kesämökki tai vapaa‐ajan asunto
21 hotelli, motelli tai muu tilapäinen yöpymispaikka
22 muu asiointipaikka
23 muu palvelu
24 muu vapaa‐aika
25 muu kohde
 ‐9 tieto puuttuu

MatkanPituusTV luku Matkan pituus tieverkkoa pitkin mitattuna (km)
Pkulkutapa luku Matkan pääkulkutapa

1 kävely
2 polkupyörä
3 henkilöauto, kuljettajana
4 henkilöauto, matkustajana
5 linja‐auto
6 taksi, koulutaksi, invataksi
7 pakettiauto
8 kuorma‐auto
9 moottoripyörä
10 mopo, mopoauto
11 juna
12 lentokone
13 muu kulkutapa
 ‐9 tieto puuttuu

MuuPkulkutapa luku Muu pääkulkutapa
1 traktori
2 vene
3 hevonen
4 juoksu, hölkkä, hiihto, rullaluistelu
5 pyörätuoli tai rollaattori
6 asuntoauto
7 muu tapa

MuuKulkutapaJK luku Vastaaja on kävellyt osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaPP luku Vastaaja on pyöräillyt osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaHA luku Vastaaja on kulkenut henkilöauton kuljettajana osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaHAM luku Vastaaja on kulkenut henkilöauton matkustajana osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaLA luku Vastaaja on kulkenut linja‐autolla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaJuna luku Vastaaja on kulkenut junalla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei
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MuuKulkutapaTaksi luku Vastaaja on kulkenut taksilla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaMopo luku Vastaaja on kulkenut mopolla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaLautta luku Vastaaja on kulkenut lautalla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaMuu luku Vastaaja on kulkenut muulla kulkutavalla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

SeurueenKoko luku Seurueen koko, jos matka on tehty henkilöautolla
0  0 henkilöä
1  1 henkilöä
2  2 henkilöä
3  3 henkilöä
4  4 henkilöä
5 enemmän kuin 4 henkilöä
 ‐ 9 tieto puuttuu

Matkaryhma luku Matkan tarkoitusryhmä
1 työmatkat
2 koulumatkat
3 työasiointimatkat
4 ostosmatkat
5 huvi‐ ja harrastusmatkat
6 vierailumatkat
7 asiointimatkat
8 kyyditsemismatkat
9 ulkoilumatkat
10 muut matkat

Ostosryhma luku Ostosmatkan määränpääryhmä
1 supermarket
2 hypermarket
3 lähikauppa
4 kauppakeskus
5 muu erikoisliike
6 tavaratalo
7 huoltoasema
8 autoliike, autotarvikeliike, autohuolto
9 rakennustarvikeliike, rautakauppa
10 apteekki
11 erikoispäivittäistavaraliike
12 huonekaluliike
13 kirpputori
14 kioski
15 muu tekninen kauppa
16 kodinkone‐ tai kodinelektroniikkaliike
17 tori
 ‐9 matka ei ole ostosmatka

Kyyditseminen luku Onko matkan tarkoituksena toisen henkilön kyyditseminen
1 kyllä 
0 ei
 ‐9 tieto puuttuu

Toistuvuus luku Matkan toistuvuus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
 ‐ 9 tieto puuttuu
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Tietokanta 2, taustatiedot
Kentän nimi Kentän tyyppi Kuvaus
Laajennus luku Vastaajan laajennuskerroin
Vastaustapa luku 1 puhelin

2 internet
3 posti

Sukupuoli luku 1 mies
2 nainen

Ikaryhma luku 1  15‐17 v
2  18‐24 v
3  25‐29 v
4  30‐44 v
5  45‐54 v
6  55‐64 v
7  65‐74 v
8  yli 74 v

Asuinkunta luku 1 Hankasalmi
2 Jyväskylä
3 Laukaa
4 Muurame
5 Petäjävesi
6 Toivakka
7 Uurainen
 ‐9 tieto puuttuu

Avyohyke luku Asuinpaikan vyöhyke
1 jalankulkuvyöhyke
2 jalankulun reunavyöhyke
4 joukkoliikennevyöhyke
5 autovyöhyke
6 alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
0 ei luokitusta

YKRtaajama luku Asuinpaikan sijanti
1 YKR‐taajama
0 ei YKR‐taajama

YKRkyla luku Asuinpaikan sijanti
1 YKR‐kylä
0 ei YKR‐kylä

YKRpienkyla luku Asuinpaikan sijanti
1 YKR‐pienkylä
0 ei YKR‐pienkylä

Talotyyppi luku 1 kerrostalo
2 rivitalo tai luhtitalo
3 paritalo
4 omakotitalo
5 muu asumismuoto
 ‐9 tieto puuttuu

TalKokoTil luku Väestötietojärjestelmän tiedoissa annettu kotitalouskoko

Alle7Til luku Väestötietojärjestelmän tiedoissa annettu kotitalouden alle 7‐vuotiaiden jäsenten määrä
Paatoimi luku 1 ammattityöntekijä

2 toimihenkilö
3 johtavassa asemassa
4 yrittäjä
5 maanviljelijä
6 opiskelija tai koululainen
7 eläkeläinen
8 koti‐äiti, koti‐isä tai vanhempainlomalla
9 työtön
10 varusmies
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11 muu
 ‐9 tieto puuttuu

Tyoaika luku 1 työni alkaa aina samaan aikaan
2 noudatan liukuvaa työaikaa
3 olen vuorotyössä
4 teen osapäivätyötä
5 teen töitä satunnaisesti
6 olen osa‐aikaeläkkeellä
7 en käy ansiotyössä
8 muu
 ‐9 tieto puuttuu

HenkiloitaTyossa luku muiden samasta kotitaloudesta ansiotyössä käyvien määrä (vastaajan lisäksi)
0 ei yhtään
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 enemmän kuin kolme
 ‐9 tieto puuttuu

AutojenLkm luku kotitalouden henkilöautojen lukumäärä
Ajokortti luku 1 vastaajalla on ajokortti

2 vastaajalla ei ole ajokorttia
 ‐9 tieto puuttuu

AutoKayt luku 1 aina tai melkein aina
2 silloin tällöin
3 harvoin
4 ei milloinkaan
 ‐9 tieto puuttuu

JKlippuKerta luku Vastaaja maksaa useimmin kertalipulla
1 kyllä
0 ei

JkLippuNaytto luku Vastaaja matkustaa useimmin 30 vuorokauden näyttölipulla
1 kyllä
0 ei

JKlippu40 luku Vastaaja matkustaa useimmin 40 matkan matkakortilla
1 kyllä
0 ei

JKlippu10 luku Vastaaja matkustaa useimmin 10 matkan matkakortilla
1 kyllä
0 ei

JKlippuVuosi luku Vastaaja matkustaa useimmin vuosilipulla
1 kyllä
0 ei

JKlippuKoulu luku Vastaaja matkustaa useimmin koululaislipulla
1 kyllä
0 ei

JKlippuSeutu luku Vastaaja matkustaa useimmin seutulipulla
1 kyllä
0 ei

JKLippuEiJL luku Vastaaja ei käytä joukkoliikennettä
1 kyllä
0 ei

JKLippuTS luku Vastaaja matkustaa useimmin työsuhdelipulla
1 kyllä
0 ei

UseinHA luku Henkilöauton käytön useus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
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6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinJL luku Joukkoliikenteellä matkustuksen useus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinJK luku Jalankulun useus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinPPtalvi Polkupyöräilyn useus talvikaudella
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

UseinPPmuu luku Polkupyöräilyn useus muina aikoina kuin talvikaudella
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
7 ei koskaan
 ‐9 tieto puuttuu

Kesamokki luku Vastaajan kesämökki tai vapaa‐asunto
1 vastaajalla on käytössään vapaa‐ajan asunto
0 vastaajalla ei ole käytössään vapaa‐ajan asuntoa
 ‐9 tieto puuttuu

KesamokkiKN teksti Vapaa‐ajan asunnon sijaintikunnan numero (‐9 ei mökkiä tai sijainti ei tiedossa)
KayntiMokilla luku Vapaa‐ajan asunnolla käyntiuseus, kertaa vuodessa (‐9 ei vastausta)
Viikonpaiva luku Tutkimusvuorokauden viikonpäivä

1 maanantai
2 tiistai
3 keskiviikko
4 torstai
5 perjantai
6 lauantai
7 sunnuntai
 ‐9 tieto puuttuu

Paiva luku Tutkimuspäivän päivämäärä (päivä)
Kuukausi luku Tutkimuskuukausi
Matkaluku luku Vastaajan ilmoittama matkojen määrä tai matkapäiväkirjalomakkeella ilmoitettujen 

matkojen määrä
Ajosuorite luku Vuosittainen ajokilometrimäärä

1 en ajanut henkilöautolla
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2 alle 5000 km/v
3 5000 ‐ 10000 km/v
4 10001 ‐ 20000 km/v
5 20001 ‐ 30000 km/v
6 yli 30000 km/v

Auto1km luku Kotitalouden 1. auton ajokilometrit (km/v)
Auto2km luku Kotitalouden 2. auton ajokilometrit (km/v)
Auto3km luku Kotitalouden 3. auton ajokilometrit (km/v)
Auto4km luku Kotitalouden 4. auton ajokilometrit (km/v)
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Tietokanta 2, matkatiedot
Kentän nimi Kentän tyyppi Kuvaus
MatkanTunnus luku Matkan tunnistusnumero
Laajennus luku Vastaajan laajennuskerroin
MatkanNumero luku Matkan järjestysnumero siinä järjestyksessä kun vastaaja on sen tehnyt
Viikonpaiva luku Tutkimusvuorokauden viikonpäivä

1 maanantai
2 tiistai
3 keskiviikko
4 torstai
5 perjantai
6 lauantai
7 sunnuntai
 ‐9 tieto puuttuu

TutkimusPaiva luku Tutkimuspäivän numero
TutkimusKuukausi luku Tutkimuskuukausi
AlkamisTunti luku Matkan alkamistunti (‐9 tieto puuttuu)
AlkamisMin luku Matkan alkamisminuutti (‐9 tieto puuttuu)
PaattymisTunti luku Matkan päättymistunti (‐9 tieto puuttuu)
PaattymisMin luku Matkan päättymisminuutti (‐9 tieto puuttuu)
SaapumisPvm päivämäärä Saapumispäivämäärä, jos matka on kestänyt yli 24 h
LahtoKunta luku Matkan lähtökunta

1 Hankasalmi
2 Jyväskylä
3 Laukaa
4 Muurame
5 Petäjävesi
6 Toivakka
7 Uurainen
8 Muu kunta
 ‐9 tieto puuttuu

LKuntaNro luku Lähtökunnan numero (kelakoodi) (‐9 tieto puuttuu, ‐8 ulkomaat)
LPvyohyke luku Lähtöpaikan vyöhyke

1 jalankulkuvyöhyke
2 jalankulun reunavyöhyke
4 joukkoliikennevyöhyke
5 autovyöhyke
6 alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
0 ei luokitusta

LpYKRtaajama luku Lähtöpaikan sijanti
1 YKR‐taajama
0 ei YKR‐taajama

LpYKRkyla luku Lähtöpaikan sijanti
1 YKR‐kylä
0 ei YKR‐kylä

LpYKRpienkyla luku Lähtöpaikan sijanti
1 YKR‐pienkylä
0 ei YKR‐pienkylä

Lplaatu luku Lähtöpaikan geokoodauksen tarkkuus
1 Ilmoitettu osoite (paikannus osoitteen perusteella) tai muu tarkka sijainti 
(paikannus paikannimen perusteella)
2 Koordinaatit haettu karttapaikasta (esim. pieni alue)
3 Koordinaatit alueen/kylän/keskuksen/yms. mukaan
4 Koordinaatit kunnan mukaan (kuntakeskus tms.)
5 Ei tutkimusalueella
6 Ei paikannettavissa 

LahtoTyyppi luku Lähtöpaikan tyyppi
1 oma koti
2 muu asuinpaikka
3 oma työpaikka
4 työasiointipaikka
5 koulu tai opiskelupaikka
6 päivähoitopaikka
7 perheenjäsenen työpaikka

Liite 4 (13)



8 super‐ tai hypermarket
9 lähikauppa
10 kauppakeskus tai tavaratalo
11 muu ostospaikka
12 pankki, posti tai virasto
13 terveyspalvelut
14 vierailupaikka
15 ulkoilulenkki
16 liikuntapaikka
17 virkistys‐ tai kulttuurikohde
18 ravintola, kahvila
19 pubi, baari, yökerho
20 kesämökki tai vapaa‐ajan asunto
21 hotelli, motelli tai muu tilapäinen yöpymispaikka
22 muu asiointipaikka
23 muu palvelu
24 muu vapaa‐aika
25 muu kohde
 ‐9 tieto puuttuu

MaaraKunta luku Matkan määräkunta
1 Hankasalmi
2 Jyväskylä
3 Laukaa
4 Muurame
5 Petäjävesi
6 Toivakka
7 Uurainen
8 Muu kunta
 ‐9 tieto puuttuu

MKuntaNro luku Muun määräkunnan numero (kelakoodi) (‐9 tieto puuttuu, ‐8 ulkomaat)
MPvyohyke luku Määräpaikan vyöhyke

1 jalankulkuvyöhyke
2 jalankulun reunavyöhyke
4 joukkoliikennevyöhyke
5 autovyöhyke
6 alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
0 ei luokitusta

MpYKRtaajama luku Määräpaikan sijanti
1 YKR‐taajama
0 ei YKR‐taajama

MpYKRkyla luku Määräpaikan sijanti
1 YKR‐kylä
0 ei YKR‐kylä

MpYKRpienkyla luku Määräpaikan sijanti
1 YKR‐pienkylä
0 ei YKR‐pienkylä

Mplaatu luku Määräpaikan geokoodauksen tarkkuus
1 Ilmoitettu osoite (paikannus osoitteen perusteella) tai muu tarkka sijainti 
(paikannus paikannimen perusteella)
2 Koordinaatit haettu karttapaikasta (esim. pieni alue)
3 Koordinaatit alueen/kylän/keskuksen/yms. mukaan
4 Koordinaatit kunnan mukaan (kuntakeskus tms.)
5 Ei tutkimusalueella
6 Ei paikannettavissa 

MaaraTyyppi luku Määräpaikan tyyppi
1 oma koti
2 muu asuinpaikka
3 oma työpaikka
4 työasiointipaikka
5 koulu tai opiskelupaikka
6 päivähoitopaikka
7 perheenjäsenen työpaikka
8 super‐ tai hypermarket
9 lähikauppa
10 kauppakeskus tai tavaratalo

Liite 4 (14)



11 muu ostospaikka
12 pankki, posti tai virasto
13 terveyspalvelut
14 vierailupaikka
15 ulkoilulenkki
16 liikuntapaikka
17 virkistys‐ tai kulttuurikohde
18 ravintola, kahvila
19 pubi, baari, yökerho
20 kesämökki tai vapaa‐ajan asunto
21 hotelli, motelli tai muu tilapäinen yöpymispaikka
22 muu asiointipaikka
23 muu palvelu
24 muu vapaa‐aika
25 muu kohde
 ‐9 tieto puuttuu

MatkanPituusTV luku Matkan pituus tieverkkoa pitkin mitattuna (km)
Pkulkutapa luku Matkan pääkulkutapa

1 kävely
2 polkupyörä
3 henkilöauto, kuljettajana
4 henkilöauto, matkustajana
5 linja‐auto
6 taksi, koulutaksi, invataksi
7 pakettiauto
8 kuorma‐auto
9 moottoripyörä
10 mopo, mopoauto
11 juna
12 lentokone
13 muu kulkutapa
 ‐9 tieto puuttuu

MuuPkulkutapa luku Muu pääkulkutapa
1 traktori
2 vene
3 hevonen
4 juoksu, hölkkä, hiihto, rullaluistelu
5 pyörätuoli tai rollaattori
6 asuntoauto
7 muu tapa

MuuKulkutapaJK luku Vastaaja on kävellyt osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaPP luku Vastaaja on pyöräillyt osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaHA luku Vastaaja on kulkenut henkilöauton kuljettajana osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaHAM luku Vastaaja on kulkenut henkilöauton matkustajana osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaLA luku Vastaaja on kulkenut linja‐autolla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaJuna luku Vastaaja on kulkenut junalla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaTaksi luku Vastaaja on kulkenut taksilla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaMopo luku Vastaaja on kulkenut mopolla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaLautta luku Vastaaja on kulkenut lautalla osan matkasta
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1 kyllä 
0 ei

MuuKulkutapaMuu luku Vastaaja on kulkenut muulla kulkutavalla osan matkasta
1 kyllä 
0 ei

SeurueenKoko luku Seurueen koko, jos matka on tehty henkilöautolla
0  0 henkilöä
1  1 henkilöä
2  2 henkilöä
3  3 henkilöä
4  4 henkilöä
5 enemmän kuin 4 henkilöä
 ‐ 9 tieto puuttuu

Matkaryhma luku Matkan tarkoitusryhmä
1 työmatkat
2 koulumatkat
3 työasiointimatkat
4 ostosmatkat
5 huvi‐ ja harrastusmatkat
6 vierailumatkat
7 asiointimatkat
8 kyyditsemismatkat
9 ulkoilumatkat
10 muut matkat

Ostosryhma luku Ostosmatkan määränpääryhmä
1 supermarket
2 hypermarket
3 lähikauppa
4 kauppakeskus
5 muu erikoisliike
6 tavaratalo
7 huoltoasema
8 autoliike, autotarvikeliike, autohuolto
9 rakennustarvikeliike, rautakauppa
10 apteekki
11 erikoispäivittäistavaraliike
12 huonekaluliike
13 kirpputori
14 kioski
15 muu tekninen kauppa
16 kodinkone‐ tai kodinelektroniikkaliike
17 tori
 ‐9 matka ei ole ostosmatka

Kyyditseminen luku Onko matkan tarkoituksena toisen henkilön kyyditseminen
1 kyllä 
0 ei
 ‐9 tieto puuttuu

Toistuvuus luku Matkan toistuvuus
1 päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 muutaman kerran kuussa
5 kerran kuussa
6 harvemmin kuin kerran kuussa
 ‐ 9 tieto puuttuu
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Liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva vastaajapalaute
Kentän nimi Kentän tyyppi Kuvaus
Vastaustapa teksti Vastaajan vastaustapa

internet
puhelin

Kotikunta teksti Vastaajan asuinkunta
Hankasalmi
Jyväskylä
Laukaa
Muurame
Petäjävesi
Toivakka
Uurainen

Ikäluokka teksti Vastaajan ikäryhmä
15‐17‐vuotiaat
18‐29‐vuotiaat
30‐44‐vuotiaat
45‐54‐vuotiaat
55‐64‐vuotiaat
yli 64‐vuotiaat

Sukupuoli teksti Vastaajan sukupuoli
mies
nainen

Vapaa palaute teksti Vastaajan antama palaute
Joukkoliikenne, kaikki teemat teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Joukkoliikenteen hinta teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Joukkoliikenteen vuorot ja linjat teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Joukkoliikenne, muut teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Pyöräily teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Kävely teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Liittymät teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Vaajakosken liittymä teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Turvallisuus teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Ohituskaista ja ohitustie teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Tietyöt teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Talvikunnossapito teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Kunnossapito teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Tieosuuden ongelmat teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Opasteet teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Ruuhkat teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Nopeudet teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Liikenteen rauhoittaminen teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Valaistus teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Pysäköinti teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Valistus, liikennekuri, valvonta teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
Muu aihealue teksti x = palaute kuuluu tähän aihealueeseen
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