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Kestävä liikenne on noussut tärkeäksi aiheeksi liikenteen tutkimuksessa. Kestävällä liikenteellä 
voidaan tarkoittaa suppeasti liikenteen ympäristövaikutuksia ja resurssienkäyttöä, mutta 
laajemmassa määrittelyssä kestävä liikenne ottaa huomioon myös liikenteen sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset. Liikenneköyhyys-termin avulla voidaan tutkia sosiaalisesti kestävää 
liikkumista ihmisen arkiliikkumisen tarpeiden näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa määritellään liikenneköyhyys ilmiönä Suomessa, laaditaan viitekehys 
liikenneköyhyyden syntymekanismeista Suomessa, esitetään subjektiivisen ja objektiivisen 
liikenneköyhyyden mittaamiseen liittyviä tekijöitä ja tarkastellaan kokemuksellisen 
liikenneköyhyyden ja liikkumistyytyväisyyden ilmenemistä. Lisensiaatintyön tutkimuskysymykset 
ovat 1) Miten liikenneköyhyys on määritelty kansainvälisesti? 2) Miten liikenneköyhyyden 
määritelmää voidaan soveltaa Suomessa? 3) Mitkä syntymekanismit synnyttävät 
liikenneköyhyyttä Suomessa? 4) Onko liikenneköyhyys subjektiivinen vai objektiivinen ilmiö? 5) 
Miten objektiivista ja subjektiivista liikenneköyhyyttä voisi mitata? ja 6) Miten liikkumistyytyväisyys 
vaihtelee eri väestöryhmissä ja erilaisilla alueilla? Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin 
systemaattista kirjallisuustutkimusta sekä tilastollisista menetelmistä ristiintaulukointia ja Khiin 
neliötestiä. Lisensiaatintyön pääasiallisena tutkimusaineistona käytettiin Kansalaisten 
tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -tutkimusta vuodelta 2017, mutta myös 
valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistoa vuodelta 2016 käytettiin analyyseissä.  

Liikenneköyhyys määritellään kirjallisuudessa monin tavoin, mutta liikenneköyhyyden 
määritelmä liikkumisköyhyyden, liikenteen kohtuuhintaisuuden, saavutettavuusköyhyyden ja 
liikenteen ulkoisvaikutuksille altistumisen kokonaisuutena on hyvä tapa kuvastaa 
liikenneköyhyyden ilmenemistä Suomessa. Suomessa liikenneköyhyyttä synnyttävät 
henkilökohtaiset tekijät sekä asuinalueen ominaisuudet. Liikenneköyhyyttä voidaan kuvata sekä 
subjektiivisena että objektiivisena ilmiönä, mutta niiden mittaaminen vaaditaan erilaiset 
menetelmät. Tässä tutkimuksessa subjektiivisen liikenneköyhyyden mittaamisessa käytettiin 
arviota liikkumistyytyväisyydestä, ja tulosten perusteella suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä 
liikkumiseen. Tyytymättömiä ovat useammin työssäkäyvät, lapsiperheelliset ja henkilöautoa 
käyttävät, joiden liikkumistarve on suuri. Tyytymättömyys ei liity resurssien, kuten henkilöauton 
tai ajokortin, puutteeseen. Subjektiivinen liikenneköyhyys vaikuttaisi Suomessa olevan ilmiö, joka 
liittyy suureen matkustustarpeeseen ja liikkumisympäristöön. Aluetasolla autovyöhykkeillä asuvat 
ovat tyytymättömämpiä liikkumiseen, kun taas jalankulkuvyöhykkeillä asuvat ovat tyytyväisempiä. 
Yleisesti liikkumiseen tyytymättömät käyttävät useammin autoa matkoillaan, kun taas tyytyväiset 
kävelevät tyytymättömiä useammin. 

Suomesta on aiemmin puuttunut termi liikkumisen sosiaalisen tasa-arvon tutkimiselle ja siitä 
keskustelemiselle. Tämän tutkimuksen myötä termi liikenneköyhyys nostettiin esille keinona 
arvioida liikkumisessa koettuja haasteita eri liikkujaryhmissä sekä erilaisilla alueilla ja esitettiin 
keinoja kehittää mittareita liikenneköyhyyden arvioimiseen. 
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Sustainable transport is an important issue in transport research. Sustainable transport has both 
a narrow definition which focuses on environmental problems and resource depletion, and a 
broader definition which takes into account social and economic welfare as well. The term 
transport poverty provides a means to study socially sustainable transport in everyday travel.  

In this study, transport poverty is defined in Finland, a framework for how transport poverty is 
generated in Finland is introduced, means to measure both subjective and objective transport is 
presented and the occurrence of subjective transport poverty and travel satisfaction in Finland 
are studied. The research questions are: 1) How has transport poverty been defined in the past 
literature? 2) How can transport poverty be defined in Finland? 3) What mechanisms generate 
transport poverty in Finland? 4) Is transport poverty a subjective or an objective phenomenon? 5) 
How can subjective and objective transport poverty be measured? and 6) How does travel satis-
faction occur in different population groups and in different residential environments? Th research 
methods include systematic literature research and statistical methods (Chi-Square and cross-
tabulation). Analyses are mainly based on data collected with the “Survey on citizen satisfaction 
with the transport system and travel chains 2017” by the Finnish Transport Agency, but also the 
Finnish National Travel Survey data (2016) was used. 

Transport poverty is defined in different ways in literature, but the definition including the sub-
concepts of mobility poverty, transport affordability, accessibility poverty and exposure to 
transport externalities is a good way to define transport poverty in Finland. In Finland, transport 
poverty is generated by personal features and housing location and choices.  Transport poverty 
can be described both as a subjective and an objective phenomenon, but different methods for 
measuring them must be applied. In this research, travel satisfaction was used to measure sub-
jective transport poverty, and the results indicate that Finns have a fairly high travel satisfaction. 
The dissatisfied are often workers, families with children and those who use car, and have high 
travel demand. Dissatisfaction is not related to resources, such as lack of a driving licence or a 
car. Subjective transport poverty in Finland appears to be a phenomenon related to high travel 
demand and travel environment. Related to residential environment, people living in car-oriented 
zones were found to be least satisfied, whereas people living in pedestrian-oriented zones were 
the most satisfied. The dissatisfied used car more often, whereas the satisfied were found to walk 
more often. 

In Finland, there has not been a good term to study and discuss the social equality in 
transport before. Along with this study, the term transport poverty was introduced as a means to 
assess challenges and disadvantages in transport in different population groups and different 
residential environments. The study also presented ways for measuring transport poverty  
 
Keywords: transport poverty, travel satisfaction, transport mode, residential environment 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Kestävä liikenne on noussut tärkeäksi aiheeksi liikenteen tutkimuksessa. Kestävällä 

liikenteellä voidaan tarkoittaa suppeasti liikenteen ympäristövaikutuksia ja 

resurssienkäyttöä, tai puhua kestävästä liikenteestä laajemmassa merkityksessä, jolloin 

se ottaa huomioon myös liikenteen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. (Zhao et al. 

2020) Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo tulisi mieltää vahvasti osana kestävää 

liikennettä. Suomessa ei ole aiemmin ollut selkeää termiä kuvaamaan liikkumisessa 

koettuja haasteita eri väestöryhmissä. Liikenneköyhyys-käsite nousi esille Suomessa 

vuonna 2018 ilmestyneen ”Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia liikkumisen 

sosiaaliseen kestävyyteen. Esiselvitys” -raportin myötä (Tiikkaja et al. 2018b). 

Liikenneköyhyyteen liittyvän tutkimusteeman päämääränä on tuottaa 

liikennejärjestelmäsuunnittelussa hyödynnettävää tietoa eri liikkujaryhmien kokemista 

haasteista arkiliikkumisessa. Liikenneköyhyyden avulla voidaan tutkia sosiaalisesti 

kestävää liikkumista ihmisen arkiliikkumisen tarpeiden näkökulmasta. Lisensiaatintyöni 

aiheena on liikenneköyhyys ja tyytyväisyys liikkumiseen Suomessa. Tutkimuksessa 

määritellään liikenneköyhyys ilmiönä Suomessa, laaditaan viitekehys liikenneköyhyyden 

syntymekanismeista Suomessa, esitetään subjektiivisen ja objektiivisen 

liikenneköyhyyden mittaamiseen liittyviä tekijöitä ja tarkastellaan kokemuksellisen 

liikenneköyhyyden ja liikkumistyytyväisyyden ilmenemistä. Liikkumisympäristön 

muuttuessa ja esimerkiksi liikkumisen päätösvähennystoimenpiteitä pohdittaessa on 

hyvä tunnistaa, miten liikenne palvelee jokapäiväistä elämää ja kuinka liikkumisen 

kustannusten nousu tai auton käytön vähentämiseen tähtäävät toimet vaikuttavat 

ihmisten mahdollisuuteen osallistua elämään täysipainoisesti ja tasapuolisesti. 

Lisensiaatintyö koostuu kolmesta vertaisarvioidussa julkaisussa julkaistusta artikkelista:  

1) Tiikkaja, Hanne; Liimatainen, Heikki; Pöllänen, Markus, 2018. Liikenneköyhyys 

Suomessa. Liikenne 2018. 52-62. 

2) Tiikkaja, Hanne; Liimatainen, Heikki; Pöllänen, Markus, 2019. Miten voidaan 

tunnistaa liikenneköyhyydestä kärsivät? Liikenneköyhyyden tutkiminen 

objektiivisena ja subjektiivisena ilmiönä. Liikenne 2019. 34–60. 



2 
 

3) Tiikkaja, Hanne; Liimatainen, Heikki; Pöllänen, Markus. 2020. Satisfaction with 

general functionality and safety of travel in relation to residential environment and 

satisfaction with transport modes. European Transport Research Review 

Vol.12:32. DOI: 10.1186/s12544-020-00423-9 

Tutkimuksen tavoitteena on määritellä liikenneköyhyys ilmiönä Suomessa sekä 

tarkastella liikenneköyhyyden syntymekanismeja ja mittaamista erityisesti 

kokemuksellisen, subjektiivisen liikenneköyhyyden osalta. Lisensiaatintyön 

tutkimuskysymykset ovat (kuva 1):  

1) Miten liikenneköyhyys on määritelty kansainvälisesti?  

2) Miten liikenneköyhyyden määritelmää voidaan soveltaa Suomessa?  

3) Mitkä syntymekanismit synnyttävät liikenneköyhyyttä Suomessa?  

4) Onko liikenneköyhyys subjektiivinen vai objektiivinen ilmiö? 

5) Miten objektiivista ja subjektiivista liikenneköyhyyttä voisi mitata? 

6) Miten liikkumistyytyväisyys vaihtelee eri väestöryhmissä ja erilaisilla alueilla? 

 

Kuva 1. Tutkimuskysymysten suhde toisiinsa ja tutkimuksen eteneminen. 

Ensimmäisessä artikkelissa pureudutaan ensimmäiseen ja toiseen 

tutkimuskysymykseen. Toisessa artikkelissa käsitellään liikenneköyhyyttä 

subjektiivisena ja objektiivisena ilmiönä ja esitetään, miten liikenneköyhyyttä voitaisiin 

mitata. Artikkelissa perustellaan, miksi liikkumistyytyväisyyttä voidaan käyttää eräänä 

subjektiivisen liikenneköyhyyden mittarina ja esitetään, miten liikkumistyytyväisyys 

Mitä on liikenneköyhyys?
TK1
TK 2

Millainen ilmiö liikenneköyhyys on luonteeltaan?TK4

Miten liikenneköyhyyttä syntyy?TK3

Miten liikenneköyhyyttä voidaan mitata?TK5

Miten tyytyväisyyden avulla mitattu 
subjektiivinen liikenneköyhyys ilmenee eri 

väestöryhmissä ja alueilla?

TK6

Ilmiön määrittely

Ilmiön luonne

Viitekehyksen luominen

Ilmiön mittaaminen

Mittaustulokset
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suhteutuu sosio-demografisiin tekijöihin ja liikkumistottumuksiin. Kolmannessa 

artikkelissa pureudutaan tarkemmin liikkumistyytyväisyyteen erityyppisillä asuinalueilla 

ja suhteessa tyytyväisyyteen eri kulkutapoja kohtaan. (taulukko 1) 

 Tutkimusmenetelmät, aineistot ja tutkimuskysymykset artikkeleissa 

 

Seuraavassa pääluvussa tarkastellaan tarkemmin tutkimuksen filosofista taustaa, 

käytettyjä aineistoja ja tutkimusmenetelmiä, minkä jälkeen nostetaan esille tutkimuksen 

taustaa kirjallisuudesta. Tämän jälkeen esitetään tutkimuksessa saavutetut päätulokset, 

keskustellaan niiden merkityksestä käytännössä ja arvioidaan tutkimusta. 

1.2 Kontribuutiot lisensiaatintyöhön sisällytettävissä 
artikkeleissa 

Ensimmäisessä artikkelissa Hanne Tiikkaja toimi pääkirjoittajana sekä pääasiallisena 

viitekehyksen laatijana. Markus Pöllänen ja Heikki Liimatainen kommentoivat tekstiä 

sekä tekivät muokkauksia ja lisäyksiä sekä osallistuivat viitekehyksen ideoimiseen. 

Toisessa artikkelissa Hanne Tiikkaja kirjoitti kirjallisuusosuuden sekä teki Kansalaisten 

tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2017 -tutkimukseen liittyvät 

aineistoanalyysit ja kirjoitti tulokset valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 

aineistoanalyyseistä sekä kirjoitti tulokset ja päätelmät. Heikki Liimatainen kommentoi ja 

muokkasi artikkelia ja suoritti valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistoon 

liittyvät analyysit. Markus Pöllänen ideoi, kommentoi ja muokkasi artikkelia. 

Kolmannessa artikkelissa Hanne Tiikkaja ja Heikki Liimatainen kehittivät artikkelin 

ajatuksen ja tutkimuskysymykset. Hanne Tiikkaja kirjoitti kirjallisuusosuuden pääosin ja 

Artikkeli 1 Artikkeli 2 Artikkeli 3

Menetelmät Kirjallisuustutkimus x x x

Tilastolliset menetelmät x x

Aineistot HLT 2016 x

Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään 
ja matkaketjuihin 2017

x x

Tutkimuskysymykset TK1: Miten liikenneköyhyys on määritelty 
kansainvälisesti? 

x

TK2: Miten liikenneköyhyyden määritelmää 
voidaan soveltaa Suomessa? 

x

TK3: Mitkä syntymekanismit synnyttävät 
liikenneköyhyyttä Suomessa?

x

TK4: Onko liikenneköyhyys subjektiivinen vai 
objektiivinen ilmiö? 

x

TK5: Miten objektiivista ja subjektiivista 
liikenneköyhyyttä voisi mitata? 

x

TK6: Miten liikkumistyytyväisyys vaihtelee eri 
väestöryhmissä ja erilaisilla alueilla? 

x
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toteutti analyysityön, ja Heikki Liimatainen ja Markus Pöllänen kirjoittivat artikkelin tekstiä 

osin ja kommentoivat ja muokkasivat artikkelia. 
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2. TUTKIMUSPROSESSI 

2.1 Liikenteen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät 
tieteenfilosofiset ja -teoreettiset lähtökohdat 

Liikenteen oikeudenmukaisuutta on Liu et al. (2019) mukaan käsitelty runsaasti viime 

vuosikymmenen aikana. Kirjallisuudessa oikeudenmukaisuutta käsitellään pääasiassa 

neljästä eri näkökulmasta: filosofisen teorian, saavutettavuuden, kustannusten ja 

hyötyjen jakautumisen ja sosiaalisen ekskluusion kannalta. (Liu et al. 2019) Tässä 

luvussa esitetään liikenteen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä 

tieteenfilosofisia ja -teoreettisia näkökulmia. 

Tieteellisen tutkimuksen perusteena ovat ontologia ja epistemologia, jotka vastaavat 

kysymyksiin ”mitä on” ja ”mitä tietoa siitä on saatavissa” (Siren & Pekkarinen 2017). 

Ontologia tulee kreikan kielen sanoista onto (”being”) ja logia (”science, study, theory”) 

ja se tarkoittaa todellisuuden tutkimusta. Ontologian avulla voidaan tutkia, mitä on 

olemassa tai minkä voidaan ajatella olevan olemassa. (Slevitch 2011) Objektiivisella 

ontologialla eli totuuskäsityksellä tarkoitetaan sitä, että todellisuus on ihmisen 

tulkinnoista vapaa, kun taas subjektiivinen ontologia ottaa huomioon, että 

todellisuuskäsityksiä saattaa olla olemassa yhtä aikaa useampia, sillä todellisuus on 

ihmisen konstruoima kokonaisuus (Siren & Pekkarinen 2017). Liikenneköyhyys ilmiönä 

sopii subjektiivisen ontologian piiriin, vaikka liikenteellä on mitattavia ominaisuuksia. 

Liikenneköyhyys on kuitenkin monella tavalla yksilön kokemukseen ja henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin liittyvä ilmiö, eikä ole siis olemassa samoilla esimerkiksi ajankäyttöön tai 

kustannuksiin liittyvillä raja-arvoilla kaikille henkilöille. Toisaalta liikenneköyhyydelle 

voidaan luoda objektiivisia mittareita, joiden avulla tutkija voi määritellä, kärsiikö henkilö 

liikenneköyhyydestä. Omasta tilanteesta riippuen henkilö itse voi kuitenkin olla eri mieltä 

tutkijan päätelmästä, joten totuuksia voi tässä tapauksessa olla olemassa useita erilaisia 

yhtä aikaa. Toisaalta jos erotellaan selkeästi objektiivinen ja subjektiivinen 

liikenneköyhyys, totuus on irrallaan tulkitsijasta. Objektiivinen liikenneköyhyys voidaan 

määritellä ennalta määriteltyjen mittareiden avulla, ja subjektiivisen liikenneköyhyyden 

totuus on ainoastaan se totuus, jonka henkilö itse määrittelee. Myös subjektiivinen 

liikenneköyhyys voi olla objektiivinen ilmiö tietyllä ajanhetkellä. Näin ollen tämän 

tutkimuksen ontologinen lähtökohta on objektiivinen, kun mittaus tapahtuu tietyllä 

ajanhetkellä ja kuvastaa vain tämän tietyn ajanhetken tulkintaa sekä objektiivisen että 

subjektiivisen liikenneköyhyyden osalta. 



6 
 

Ontologia johtaa toiseen termiin, epistemologiaan, joka tuleen kreikan kielen sanasta 

episteme (”knowledge”). Epistemologia on tieto-oppia, joka käsittelee muun muassa 

seuraavia kysymyksiä: miten tiedämme sen, mitä tiedämme, mikä on totuus, mikä on 

pätevää tietoa, mikä on tutkijan ja tiedon välinen suhde? (Slevitch 2011) Epistemologian 

pääsuuntaukset ovat positivismi, realismi, tulkinnallisuus ja pragmatismi. Positivismi 

viittaa mittaamisen ja havainnoinnin kautta löydettäviin kausaalisiin yleisyksiin, kun 

realismi pohjautuu aistihavainnoilla saataviin tietoihin. Tulkinnallisuudella tarkoitetaan 

sitä, että sosiaalisten ilmiöiden käsitetään koostuvan subjektiivisista käsityksistä. 

Pragmatismi puolestaan väittää kokemukseen perustuen, että käytännössä parhaaksi 

tavaksi osoittautunut toimintatapa on paras. (Siren & Pekkarinen 2017) Kvantitatiivinen 

tutkimus, johon tämä tutkimus myös lukeutuu, pohjautuu yleensä positivismiin (Slevitch 

2011).  

Epistelmologiset pohdinnat johtavat kysymykseen, miten voidaan tutkia sitä, minkä 

uskotaan tiedettävän. Tällöin kyseeseen tulevat tutkimusmetodologiset kysymykset. 

Tutkimusmetodologiat perustuvat teorioihin, jotka ottavat kantaa todellisuuden 

olemukseen, uskomuksiin mitä olisi tärkeä tutkia ja oletuksiin tiedon pätevyydestä. 

(Slevitch 2011) 

Oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa hyödynnetyt oikeudenmukaisuusteoriat ovat 

normatiivisia ja kysyvät, miten asioiden tulisi olla pikemmin kuin miten asiat voisivat olla 

(Laitinen 2013). Monet oikeudenmukaisuuskeskustelut pohjautuvat Rawlsin 

Oikeudenmukaisuusteoriaan (1971) (Laitinen 2013), ja näin on myös liikenteen 

oikeudenmukaisuuteen liittyvän tutkimuksen saralla (Lucas et al. 2016b; Martens 2017; 

Banister 2018). Normatiivisuuden avulla pohditaan, miten asioiden tulisi olla esimerkiksi 

oikeudenmukaisuuden kannalta. Kaikki yhteiskuntafilosofia ei kuitenkaan ole 

normatiivista, vaan välillä myös kuvaillaan nykyhetkeä ja pyritään paljastamaan siitä 

epäkohtia. (Laitinen 2013). Liikenneköyhyyden tutkimukseen liittyy sekä tällaista 

aikalaisanalyyttista yhteiskuntatutkimusta, jonka avulla pyritään tunnistamaan 

epäkohdat, kuin myös normatiivista lähestymistapaa, jonka avulla pohditaan, mikä olisi 

oikeudenmukaista. Toisaalta liikenteen tutkimuksessa on myös pakko ottaa kantaa 

siihen, mikä olisi mahdollista, eikä ainoastaan siihen, mikä olisi ideaalista. Amartya Sen 

(2009) korostaa, että yhteiskuntafilosofiaa voidaan tehdä myös vallitsevan nykyhetken 

lähtökohdista pohtien, kumpi vaihtoehdoista olisi oikeudenmukaisempi pikemmin kuin 

mikä olisi ideaalia (Laitinen 2013).  

Yhteiskunnalliset distributiiviset oikeudenmukaisuusteoriat muodostavat tärkeän 

oikeudenmukaisuusteorioiden alalajin (Laitinen 2013). Liikenteen kannalta 

distributiivinen oikeudenmukaisuus eli jako-oikeudenmukaisuus, joka käsittelee mm. 
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erilaisten etujen ja taakkojen, mahdollisuuksien ja riskien, resurssien, oikeuksien ja 

velvollisuuksien jakoa reilusti (Laitinen 2013), on keskeistä. Jako-oikeudenmukaisuus 

kysyy, minkä jakautuminen on oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeää. Puhutaan ns. 

equality of what -kysymyksistä. Onko keskeistä yhdenvertainen status ja oikeudet vai 

mahdollisesti resurssit ja hyödykkeet? Vai mahdollisesti toimintaedellytykset ja 

mahdollisuudet? Vai onko hyvinvointi tärkeintä? Toiseksi voidaan tarkastella 

oikeudenmukaisen jaon periaatteita, eli jaetaanko esimerkiksi tasan vai otetaanko jotain 

eroja huomioon jaossa. Kolmanneksi kysytään vielä, kenen kesken jaetaan. (Laitinen 

2013) 

Liikenteen oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa hyödynnettävät teoriat voidaan 

karkeasti kolmeen osaan: utilitarismi, egalitarismi ja riittävyysperiaate 

(sufficientarianism) (Rubensson 2019). Utilitarismi on seurausetiikan muoto, jonka 

mukaan on oikeudenmukaista maksimoida hyöty. Utilitarismin ajatuksena on, että 

seurausten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki osalliset tasapuolisesti, ja klassisen 

utilitarismin teosta tulisi seurata mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman suurelle 

joukolle. (Heikkerö 2009) Hyöty-kustannusanalyysit poliittisessa päätöksenteossa ovat 

utilitarismia lähes puhtaimmillaan, sillä tehokkaaksi politiikaksi arvioidaan toimenpiteet, 

joka maksimoivat hyödyn. (Rubensson 2019) Hyöty-kustannusanalyysit eivät kuitenkaan 

ota huomioon, miten hyödyt jakautuvat eri alueiden tai eri ihmisryhmien välillä (Lucas et 

al. 2016b) 

Egalitarismin mukaan ihmisiä tulisi kohdella tasapuolisesti, mutta egalitarismia on 

olemassa useampaa eri näkökulmaa. Joidenkin mukaan ihmisiä tulisi yhdenvertaisina, 

kun joidenkin mukaan ihmisten tulisi saada samoja asioita tai ihmisiä tulisi kohdella tasa-

arvoisesti. Perusajatus kuitenkin on, että ihmiset ovat tasa-arvoisia perusarvoltaan tai 

moraalisesti katsottuna. Egalitarsimin mukaan ihmisiä voidaan kohdella yhdenvertaisesti 

useammalla eri tavalla. Nykyaikana egalitarismi liitetään usein tulojen ja omaisuuden 

nykyistä oikeudenmukaisempaan jakautumiseen. (Arneson 2013) Liikenteen kannalta 

egalitarismin tärkeä näkökulma on mahdollisuuksien ja palveluiden saavuttamisen tasa-

arvo. Egalitarsimia voidaan liikennepolitiikassa hyödyntää erityisesti tasa-arvoisen 

saavutettavuuden kysymyksissä. (Lucas et al. 2016b) 

Egalitarismi on suhteellista, mutta riittävyysperiaatetta (sufficientarianism) voidaan 

kuvata absoluuttiseksi mittariksi. Riittävyysperiaatteessa ei pyritä tasa-arvon 

saavuttamiseen, vaan sen avulla voidaan määritellä raja-arvoja, joiden alla kenenkään 

ei tulisi olla. Riittävyysperiaatteen mukaisessa politiikassa voidaan tunnistaa heikompien 

ryhmien aseman parantaminen raja-arvojen yläpuolelle tärkeäksi tai toimia siten, että 
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kaikki resurssit kohdennetaan niin, että kukaan ei jää raja-arvojen alapuolelle. 

(Rubensson 2019). 

Liikenneköyhyyden tutkimuksessa korostuu sekä egalitarisminen näkemys, jossa kaikille 

pyritään turvaamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua, että riittävyysperiaate, joka 

mahdollistaisi objektiivisen liikenneköyhyyden mittaamisen ennalta määriteltyjen raja-

arvojen avulla. 

Liikenteen oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa käytetään usein kahta näkökulmaa: 

horisontaalista ja vertikaalista oikeudenmukaisuutta. Horisontaalinen 

oikeudenmukaisuus korostaa sitä, että samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä tulisi 

kohdella samalla tavalla. Tämä käsitys perustuu egalitaariseen teoriaan ja sen mukaan 

yhtään ryhmää tai ihmistä ei tulisi kohdella eri tavoin kuin muita. Horisontaalinen 

oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan ota huomioon sosiaalista epätasa-arvoa, jota 

yhteiskunnassa ilmenee. Tätä näkökulmaa korostaa vertikaalinen oikeudenmukaisuus, 

joka ottaa huomioon ihmisten erilaiset tarpeet. Vertikaalisen oikeudenmukaisuuden 

näkökulmasta on oikein jakaa enemmän hyötyjä tai resursseja niille ihmisille ja ryhmille, 

jotka ovat heikommassa asemassa kuin muut. Nämä kaksi näkemystä ovat usein 

ristiriidassa keskenään, sillä jos heikommassa asemassa oleva priorisoidaan hyötyjä 

jaettaessa, kaikkia ihmisiä ei kohdella keskenään tasa-arvoisesti. (Camporeale et al. 

2019) Tässä tutkimuksessa vertikaalinen oikeudenmukaisuusnäkökulma korostuu, sillä 

liikenneköyhyyden tutkimuksessa heikommassa asemassa olevien tunnistaminen on 

keskeisessä roolissa. 

Lopuksi on vielä tarpeen nostaa esille, että puhuttaessa teoriatasolla liikenteen tasa-

arvosta ja oikeudenmukaisuudesta on syytä erottaa ihmisten halut ja tarpeet toisistaan. 

Toiset ihmiset haluaisivat esimerkiksi liikkua nopeammin tai pidempiä matkoja kuin 

toiset, mutta ei ole syytä olettaa, että heillä pitäisi olla erityinen oikeus tehdä niin. 

Nopeusrajoitukset ovat esimerkki laista, jonka avulla suojellaan muita liikkujia ja 

rajoitetaan halua ajaa nopeammin vaarantaen samalla muiden turvallisuutta. Samalla 

periaatteella olisi mahdollista rajoittaa sitä, kuinka paljon ihmisillä on esimerkiksi oikeus 

ajaa autolla tuottaen samalla negatiivisia ulkoisvaikutuksia muille ihmisille. (Lucas et al. 

2019) Ihminen saattaa myös haluta liikkua henkilöautolla, mutta ei välttämättä voida 

sanoa, että se olisi ihmiselle tarve, vaan myös esimerkiksi joukkoliikenteen avulla voi olla 

mahdollista täyttää liikkumisen tarve. Lucasin et al. (2019) mukaan onkin syytä tehdä 

myös ero välttämättömyyden ja valinnan välille. Jos ihmisen on esimerkiksi pakko asua 

kaukana joukkoliikennepalveluista, koska hänellä ei ole varaa asua hyvien 

joukkoliikenneyhteyksien lähellä, auto saattaa olla välttämättömyys. Toisaalta jos 

ihminen itse valitsee sellaisen asuinpaikan, jossa palveluja ei ole tarjoilla, vaikka hänellä 
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olisi mahdollisuus asua lähempänä palveluita, kyse on valinnasta. (Lucas et al. 2019) 

Tällöin kyse ei ole niinkään tasa-arvon ongelmasta liikkumisessa, vaan henkilön oman 

valinnan seurauksesta. 

Tieteenfilosofiset ratkaisut määrittelevät tutkimuksen toteutustapoja. Yhteenvetona 

voidaan sanoa, että oletukset todellisuudesta (ontologia) ja tiedosta (epistelmologia) 

sekä tieteellistä tutkimusta määrittelevät periaatteet (metodologia) määrittelevät käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Objektiivinen ontologia ja positivismi vaativat tilastollisen analyysin 

ja matemaattisten menetelmien hyödyntämistä, jotta voidaan saavuttaa metodologiset 

tavoitteet objektiivisuudesta ja tulosten yleistämisestä. (Slevitch 2011) 

2.2 Tutkimusaineistot 

Kuten edellisessä luvussa havaittiin, ontologia määrittelee epistemologiaa, joka 

puolestaan määrittelee metodologiaa, jonka avulla valitaan tutkimusmenetelmät. Koska 

kvantitatiiviset menetelmät vaativat yleensä mahdollisuuden tulosten yleistämiselle, 

otoskoot ovat erityisen tärkeitä tutkimuksen edustavuudelle ja tilastollisten menetelmien 

käytölle. (Slevitch 2011) 

Lisensiaatintyön pääasiallisena tutkimusaineistona käytettiin Kansalaisten tyytyväisyys 

liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -tutkimusta vuodelta 2017. Tutkimusta on 

toteutettu vuodesta 2011 joka toinen vuosi, ja tässä kansalaisille suunnatussa 

kyselytutkimuksessa kysytään sekä yleistyytyväisyyttä liikenteeseen että eri 

kulkutapojen osalta tyytyväisyyttä erilaisiin palvelutasotekijöihin. Vuonna 2017 

tutkimuksen otoskoko oli 17 996 henkilöä. Tutkimukseen vastasi 5 350 vastaajaa, ja 

vastausprosentti oli 29,7 %. (Kiiskilä & Tuominen 2017) 

Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -tutkimuksen 

perusjoukkoon kuuluivat manner-Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt. 

Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena siten, että vastaajilla oli ensisijaisesti mahdollisuus 

vastata tutkimukseen internetissä tai myöhemmin myös postilomakkeella. Kuitenkin 55 

vuotta täyttäneille vastaajille lähetettiin jo ensimmäisellä postituskierroksella 

postikyselylomake sekä internet-lomakkeen osoite. Kansalaisten tyytyväisyys 

liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2017 -tutkimus sisälsi kuusi osiota: 1) 

Liikkuminen erilaisilla matkoilla, 2) Liikkuminen omalla asuinseudulla, 3) Liikkuminen 

pitkillä (yli 100 km) matkoilla, 4) Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin, 5) Työssäkäynti, 

opiskelu ja niihin liittyvät matkat ja 6) Taustatiedot. (Kiiskilä & Tuominen 2017) 

Toisessa artikkelissa analysoitiin vastaajia suhteessa Kansalaisten tyytyväisyys 

liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -tutkimuksen yleistyytyväisyyskysymykseen: 
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”Tällä lomakkeella olette arvioinut liikenneolosuhteita erilaisista näkökulmista. Lopuksi 

kysyisimme, kuinka tyytyväinen olette matkojenne toimivuuteen ja turvallisuuteen 

yleisesti?”. Vastaajat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, miten vastaaja oli 

vastannut kysymykseen yleistyytyväisyydestä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. 

Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat: erittäin tyytyväinen, tyytyväinen, en tyytyväinen 

enkä tyytymätön, tyytymätön, erittäin tyytymätön sekä en osaa sanoa. Niistä vastaajista, 

jotka olivat vastanneet ”erittäin tyytymätön” tai ”tyytymätön”, muodostettiin ryhmä, jota 

kutsuttiin nimellä ”tyytymättömät”. Muut vastaajat muodostivat ryhmän, jota kutsuttiin 

nimellä ”tyytyväiset”. Tyytymättömät olivat siis sellaisia vastaajia, jotka olivat selvästi 

ilmaisseet tyytymättömyytensä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin yleisesti.  

Kolmannessa artikkelissa tutkittiin vastaajia suhteessa edellä esitettyyn 

yleistyytyväisyyskysymykseen siten, että artikkelin arviointiprosessin myötä vastaajat 

jaoteltiin kolmeen ryhmään. Ne vastaajat, jotka olivat vastanneet 

yleistyytyväisyyskysymykseen ”erittäin tyytymätön” tai ”tyytymätön”, muodostettiin 

ryhmä, jota kutsuttiin nimellä ”tyytymättömät” ja ne, jotka olivat vastanneet ”tyytyväinen” 

tai ”erittäin tyytyväinen” muodostivat ryhmän ”tyytyväiset”. Kolmas tarkasteltava ryhmä 

olivat vastaajat, jotka olivat vastanneet ”en tyytyväinen enkä tyytymätön”. Kolmannessa 

artikkelissa tutkittiin lisäksi tyytyväisyyttä kulkutavoittain. Kulkutapakohtaista 

tyytyväisyyttä arvioitiin kysymyksellä: ”Yleisarvio 

paikallisjoukkoliikenteelle/henkilöautoliikenteelle omalla 

asuinseudulla/pyöräilyolosuhteille/jalankulun olosuhteille”. Lisäksi Helsingin seudulla 

kysyttiin erikseen tyytyväisyyttä bussiin, metroon, raitiovaunuun ja lähijunaan. 

Kysymysten vastausvaihtoehdot olivat: erittäin tyytyväinen, tyytyväinen, en tyytyväinen 

enkä tyytymätön, tyytymätön, erittäin tyytymätön sekä en osaa sanoa. Vastaukset 

jaoteltiin kolmeen ryhmään samoin kuin yleistyytyväisyyskysymyksen kohdalla. 

Lisensiaatintyön toisessa artikkelissa hyödynnettiin myös valtakunnallisen 

henkilöliikennetutkimuksen vuoden 2016 tietokantaa matkalukujen ja -suoritteiden sekä 

kulkutapajakaumien arvioinnissa. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on toteutettu 

kuuden vuoden välein vuodesta 1974 alkaen. Tutkimuksessa kerätään tietoa 

suomalaisten liikkumisesta matkapäiväkirjamuotoisena tutkimuksena. Alle 100 

kilometrin matkoilta tietoa kerätään vastaajilta yhden tutkimuspäivän ajalta ja yli 100 

kilometrin kotimaan ja ulkomaan matkoilta kolmelta viikolta. Tutkimus antaa kuvan 

suomalaisten liikkumisesta sekä väestöryhmittäin että alueellisesti. Tutkimuksen 

tavoitteena on kerätä perustietoa suomalaisten liikkumistottumuksista, matkojen syistä 

ja käytetyistä kulkutavoista, sekä luoda yleiskuva väestöryhmittäisestä ja alueellisesta 

liikkumisesta. (HLT 2016) 
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Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat kaikki 6 vuotta 

täyttäneet Suomessa asuvat ja henkikirjoitetut henkilöt (HLT 2016). Vuoden 2016 

tutkimuksen otokseen valittiin 65 000 vastaajaa ja lisäotokseen 5 000 vastaajaa. Osa 

vastaajista kuului valtakunnalliseen tutkimusotokseen ja osa alueellisiin otoksiin. 

Tutkimuksen vastausaste ennen lisäotosta oli 45 prosenttia. Kaikkiaan tutkimukseen 

vastasi 31 000 vastaajaa, joista valtakunnallisen tutkimusosion vastaajia oli runsas 9 

300. (Pastinen et al. 2018) 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Empiiriset tutkimukset voidaan jakaa karkeasti kvalitatiivisiin (laadullisiin) ja 

kvantitatiivisiin (määrällisiin) tutkimuksiin. Kvantitatiivinen tutkimus vaatii yleensä laajan 

aineiston, joka on tyypillisesti kerätty esimerkiksi kyselyillä tai strukturoiduilla 

haastatteluilla. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ilmiötä pyritään kuvaamaan numeerisen 

tiedon perusteella. (Heikkilä 2014) Tämä tutkimus on toteutettu kvantitatiivisesti 

hyödyntäen laajoja kyselytutkimusaineistoja, joita kuvailtiin edellisessä luvussa, sekä 

tilastollisin menetelmin, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Päättelyn logiikan lait voidaan jaotella induktioon, deduktioon ja abduktioon. Deduktio on 

syistä vaikutuksiin etenevää selittävää päättelyä. Deduktiossa lähdetään liikkeelle 

todeksi tiedetystä asiasta, ja yleisestä totuudesta siirrytään yksityiseen tapaukseen. 

Esimerkiksi jos kaikissa polkupyörissä on renkaat, myös Maijan polkupyörässä on 

renkaat. Induktio puolestaan lähtee liikkeelle yksittäisestä tapauksesta ja yleistää sen 

koskemaan kaikkia. Esimerkiksi Maijan polkupyörässä on kaksi rengasta, joten kaikissa 

polkupyörissä on kaksi rengasta. Abduktio tunnettiin vuoteen 1989 asti nimellä 

hypoteesi, minkä jälkeen pragmatismin perustaja Charles S. Peirce alkoi kutsua 

menetelmää nimellä abduktio (lat. ”viedä pois”). Abduktiossa tieteellisen päättelyn 

arvaukset on asetettava kokeellisiin testeihin johtamalla niistä deduktiivisesti havaittavia 

seurauksia. (Niiniluoto 2018) Tätä empiirisen testaamisen vaihetta Peirce piti 

induktiivisena. Myöhemmin tällaista käsitystä tutkimuksen vaiheista on alettu kutsua 

hypoteettis-deduktiiviseksi tieteenkäsitykseksi. (Tieteen termipankki 2020)  

Tilastollinen analyysi pyrkii yleistämään havaintoaineiston ilmiöitä koko populaatioon, 

joten tässä tutkimuksessa hyödynnetään induktiivista päättelyä. Tässä tutkimuksessa 

tutkimusaineistossa havaitusta ilmiöstä tehdään yleistyksiä perusjoukkoon. On 

huomattava, että induktiivinen lähestymistapa sisältää aina riskin väärästä tulkinnasta. 

Tilastollisessa analyysissa väärän päätelmän riskiä mitataan p-arvolla. Yksittäinen 

eriävä havainto voi myös kumota päättelyn. Tutkimuksessa käytettyjä tilastollisia 

menetelmiä käsitellään seuraavassa luvussa tarkemmin. 
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Erilaisten menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä 

tutkimuksessa voidaan kutsua nimellä triangulaatio. Triangulaation päätyypeistä – 

aineistotriangulaatio, tutkijatriangulaatio, teoriatriangulaatio ja menetelmätriangulaatio – 

tässä tutkimuksessa käytettiin aineistotriangulaatiota ja tutkijatriangulaatiota. 

Triangulaation avulla voidaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta. (MOTV 2020d) 

Tutkimuksen ensimmäinen artikkeli Liikenneköyhyys Suomessa (Tiikkaja et al. 2018a) 

pohjautuu vuonna 2018 julkaistuun raporttiin ”Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia 

liikkumisen sosiaaliseen kestävyyteen. Esiselvitys” (Tiikkaja et al. 2018b). Tutkimus 

toteutettiin kirjallisuusselvityksenä. Kirjallisuustutkimus toteutettiin systemaattisena 

kirjallisuustutkimuksena Tampereen yliopiston Andor-tietokannasta ja Science Direct -

tietokannasta hyödyntämällä relevantteja sanoja, kuten transport poverty, transport 

disadvantage, accessibility ja social exclusion. Lisäksi löytyneiden lähteiden perusteella 

etsittiin relevantteja lähteitä, joita oli hyödynnetty löydetyissä artikkeleissa. Muita 

tutkimusjulkaisuja etsittiin internetistä hakusanoilla. Kirjallisuuden pohjalta laadittiin malli 

liikenneköyhyyden syntymekanismeista Suomessa siten, että se vastasi sekä 

kirjallisuudessa esille nousseisiin seikkoihin liikenneköyhyyden taustoista että 

Suomessa tunnistettuihin erityispiirteisiin. 

Toisessa artikkelissa (Tiikkaja et al. 2019) objektiivista ja subjektiivista liikenneköyhyyttä 

tutkittiin kirjallisuusselvityksen, ristiintaulukoinnin ja Khiin neliötestin avulla Kansalaisten 

tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2017 -tutkimuksen tietokannasta 

sekä valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tietokannasta. Kolmannessa 

artikkelissa (Tiikkaja et al. 2020) hyödynnettiin Kansalaisten tyytyväisyys 

liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2017 -tutkimuksen tietokantaa. Artikkelissa 

tutkittiin kirjallisuusselvityksen, ristiintaulukoinnin ja Khiin neliötestin avulla, miten 

asuinpaikan sijainti tai kulkutapatyytyväisyys vaikuttavat liikkumisen 

yleistyytyväisyyteen. 

2.4 Tilastolliset menetelmät 

Tilastollisina tutkimusmenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja Pearsonin Khiin 

neliötestiä (chi2-testi). Analyysit toteutettiin IBM SPSS -ohjelmistolla. Tilastolliset 

analyysimenetelmät valittiin siksi, että ristiintaulukointia ja Khiin neliötestiä voidaan 

käyttää tilastollisena menetelmänä myös silloin, kun tutkittavana on 

nominaaliasteikolliset muuttujat (Heikkilä 2014). 

Ristiintaulukoinnilla voidaan tutkia muuttujien jakautumista ja niiden välistä riippuvuutta. 

Ristiintaulukoinneissa on yleensä tarpeellista laskea suhteellinen jakauma eli 
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prosenttiosuudet, jotta tulokset olisivat selkeämpiä ja helpommin tulkittavissa. Khiin 

neliötestin avulla voidaan tutkia, pätevätkö otoksessa havaitut erot myös perusjoukossa. 

(MOTV 2020a) 

Khiin neliötesti on riippumattomuustesti, jonka lähtöoletuksena on muuttujien välinen 

riippumattomuus. Testi perustuu havaittujen ja odotettujen frekvenssien erotusten 

suuruuteen. (MOTV 2020a) Odotettuja frekvenssejä eli frekvenssejä, jos muuttujien 

välillä ei olisi lainkaan riippuvuutta, verrataan havaittuihin frekvensseihin (Heikkilä 2014). 

Jos erot ovat riittävän suuria, voidaan päätellä, että havaitut erot löytyvät perusjoukosta 

eivätkä johdu sattumasta. (MOTV 2020a) Testissä odotetut frekvenssit voidaan laskea 

seuraavasta kaavasta (MOTV 2020b): 

 

(1)  

 

jossa 

Eij =i:nnen rivin ja j:nnen sarakkeen odotettu frekvenssi 

Oi=i:nnen rivin reunajakauma (eli rivin valinneiden vastaajien kokonaissumma) 

Oj= j:nnen sarakkeen reunajakauma (eli sarakkeen valinneiden vastaajien 

kokonaissumma) 

N=havaintojen määrä taulukossa (MOTV 2020b) 

 

Ristiintaulukoinnissa korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä saa olla alle 5, ja 

jokaisen odotetun frekvenssin pitää olla yli 1 (Heikkilä 2014). SPSS-ohjelmisto laskee 

nämä arvot automaattisesti ja ilmoittaa testin jälkeen, mikäli ehdot eivät toteudu. 

Pearsonin Khiin neliötestissä lasketaan ns. chi2-luku, joka ollessaan suuri kertoo, että 

havaitut ja odotetut frekvenssit eroavat toisistaan paljon ja ollessaan pieni puolestaan 

kertoo, että erot havaittujen ja odotettujen frekvenssien välillä pienet (MOTV 2020b). 

Chi2-luku lasketaan kaavasta: 

 

(2)  

 

jossa 

𝐸𝑖𝑗  =
𝑂𝑖 × 𝑂𝑗

𝑁
 

𝜒2 =    
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 )

2

𝐸𝑖𝑗

𝐶

𝑗=1

𝑅

𝑖=1
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Eij =i:nnen rivin ja j:nnen sarakkeen odotettu frekvenssi 

Oij=i:nnen rivin ja j:nnen sarakkeen havaittu frekvenssi 

R=rivin määrä 

C=sarakkeiden määrä (MOTV 2020b) 

Khiin neliötestin tulokset ilmastaan yleensä p-arvon avulla. P-arvo kertoo, mikä on 

virhepäätelmän todennäköisyys silloin, kun oletetaan, että otoksessa havaitut erot 

löytyvät myös perusjoukosta. (MOTV 2002a) P-arvojen laskemiseen tarvitaan 

vapausastetta, joka saadaan laskemalla (rivien määrä-1)*(sarakkeiden määrä-1) (MOTV 

2020b).  

Merkitsevyystasolle (p-arvo (probability) eli riskitasolle (sig.=significance)) käytetään 

usein raja-arvona arvoa 0,05 siten, että jos p≤0,05, riippuvuus on tilastollisesti 

merkitsevä ja tulos voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. Jos p>0,05 

riippuvuus ei ole tilastollisesti merkitsevä ja on yli 5 % riski, että riippuvuus johtuu 

sattumasta. On myös mahdollista käyttää erilaisia ilmaisuja eri merkitsevyystasoista. 

(Heikkilä 2014) Tässä tutkimuksessa käytetään ilmausta tilastollisesti erittäin merkitsevä, 

jos p≤0,001 ja tilastollisesti merkitsevä, jos 0,001<p≤0,05. 



15 
 

3. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

3.1 Liikenneköyhyyden määrittely kirjallisuudessa 

Liikenneköyhyys (transport poverty) on noussut liikennealan journaaleissa yhdeksi 

liikkumisen sosiaalista epätasa-arvoa kuvaavista termeistä. Liikkumisen tasa-arvoon ja 

oikeudenmukaisuuteen liittyen viime vuosina on myös ilmestynyt kirjoja, kuten Martensin 

(2017) ”Transport Justice. Designing Fair Transportation Systems”, Banisterin (2018) 

”Inequality in Transport” sekä Lucasin et al. (2019) toimittama teos ”Measuring transport 

Equity”. 

Velaga et al. (2012) ja Martens (2013) nostivat ensimmäisten joukossa termin 

liikenneköyhyys esille journaaliartikkeleissa otsikkotasolla, minkä jälkeen 

liikenneköyhyyttä otsikkotasolla käsitteleviä artikkeleita on julkaistu useissa liikennealan 

journaaleissa sekä muissa journaaleissa (Lucas et al. 2016; Mattioli et al. 2017; Pojani 

et al. 2017; Sterzer 2017; Lucas 2018; Lucas et al. 2018; Allen & Farber 2019; Churchill 

& Smyth 2019; Groth 2019; Woodcock et al. 2019; Iqbal et al. 2020; Jiang et al. 2020). 

Liikenneköyhyyttä on käsitellyt myös muun muassa Lucas (2012) sosiaalista 

ekskluusiota käsittelevässä artikkelissaan määritellessään liikenneköyhyyden 

sosiaalisen haitan (kuten työttömyys, pienituloisuus, terveysongelmat) ja liikkumishaitan 

(kuten autottomuus, heikot joukkoliikenneyhteydet, korkeat liikkumiskustannukset) 

yhdistelmänä muodostuvana ilmiönä. Myös Titheridge et al. (2014) käsittelevät 

liikenneköyhyyttä raportissaan, joka on noussut liikenneköyhyyden tutkimukselle yhdeksi 

tärkeäksi peruspilariksi. 

Velaga et al. (2012) käyttävät termiä liikenneköyhyys kuvaamaan saavutettavuuden 

ongelmia, mutta eivät määrittele artikkelissaan tarkemmin, miksi ovat valinneet tämän 

termin käyttöön. Martens (2013) määrittelee artikkelissaan liikenneköyhyyden löyhästi 

seuraavalla tavalla: ”… transport poverty refers here to a lack of resources. When the 

concept of resources is broadly conceived, transport poverty occurs if a person has a 

lack of access to key opportunities…” Hän käsittelee liikenneköyhyyttä sekä 

saavutettavuuden näkökulmasta että taloudellisesta näkökulmasta. (Martens 2013) 

Myös Sterzer (2017) määrittelee liikenneköyhyyden avaintoimintojen saavutettavuuden 

kautta. Pojani et al. (2017) puolestaan määrittelevät liikenneköyhyydestä kärsivät 

laveasti pienituloisiksi, syrjäisillä alueilla asuviksi, joilla on huonot mahdollisuudet 

saavuttaa työpaikkoja. 
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Lucasin et al. (2016) mukaan liikenneköyhyys koostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat 

liikenteen kohtuuhintaisuus, liikkumisköyhyys, saavutettavuusköyhyys sekä liikenteen 

ulkoisvaikutuksille altistuminen. Liikenteen kohtuuhintaisuus (transport affordability) 

viittaa tilanteeseen, jossa henkilöllä ei ole varaa liikenteeseen liittyviin kustannuksiin, kun 

taas liikkumisköyhyys (mobility poverty) liittyy moottoroidun kulkuneuvon (henkilöauton 

tai joukkoliikenteen) puutteeseen. Saavutettavuusköyhyydellä (accessibility poverty) 

tarkoitetaan sitä, että henkilön ei ole mahdollista liikkua vaikeuksitta ja kohtuullisessa 

ajassa tiettyihin avaintoimintoihin, kuten työpaikalle, kouluihin ja terveydenhuollon 

palveluihin. Liikenteen ulkoisvaikutuksille altistumisella tarkoitetaan liikenteen tai 

liikkumisen kohtuuttomia vaikutuksia negatiivisia terveyteen tai turvallisuuteen. (Lucas et 

al. 2016) Lucasin et al. (2016) mukaan henkilö kärsii liikenneköyhyydestä, jos ainakin 

yksi alla olevista väitteistä pätee päivittäisten tarpeiden tyydyttämisessä: 

i) Tarjolla ei ole yhtäkään liikennevälinettä, joka sopii liikkumiseen ottaen huomioon 

henkilön fyysinen toimintakyky ja taidot 

ii) Olemassa olevat liikenneratkaisut eivät tarjoa mahdollisuutta päästä niihin 

kohteisiin, joissa henkilö voi tyydyttää päivittäiset tarpeensa ylläpitääkseen 

kohtuullisen elämänlaadun 

iii) Pakollisten viikoittaisten liikkumiskustannusten jälkeen kotitalouden jäljelle 

jääneet tulot putoavat alle virallisen köyhyysrajan 

iv) Henkilön on käytettävä ylenmääräisesti aikaa liikkumiseen, mikä johtaa 

aikaköyhyyteen tai sosiaaliseen eristäytymiseen 

v) Olemassa oleva liikenneympäristö on vaarallinen, turvaton tai epäterveellinen 

liikkujalle. (Lucas et al. 2016) 

Mattioli et al. (2017) ja Iqbal et al. (2020) käyttävät artikkelissaan lähteen Lucas et al. 

(2016) mukaista liikenneköyhyyden laajempaa määritelmää viittaamaan monipuolisesti 

liikkumisessa ja saavutettavuudessa havaittuun epätasa-arvoon.  

Allen ja Farber (2019) nojautuvat Lucasin (2012) artikkelin määritelmään 

liikenneköyhyydestä, jossa liikkumishaitta yhdistettynä sosiaaliseen haittaan muodostaa 

riskin liikenneköyhyydelle. Liikenneköyhyys määritellään kuitenkin tärkeiden kohteiden 

saavutettavuusongelmana, joka johtaa kasvaneisiin liikkumiskustannuksiin, 

aktiviteettien vähenemiseen ja joka sosiaaliseen ekskluusioon. (Allen & Farber 2019) 

Myös Groth (2017) esittelee liikenneköyhyyden määritelmistä muun muassa Lucasin 

(2012) mallin, mutta myös muita liikenneköyhyyden määritelmiä kirjallisuudesta. 

Churchill ja Smyth (2019) puolestaan nojautuvat liikenteen kohtuuhintaisuuteen ja 
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määrittelevät liikenneköyhyyden tilanteena, jossa kotitaloudella on vaikeuksia maksaa 

liikkumiseen liittyviä kustannuksia.  

On selvää, että huolimatta kunnianhimoisista yrityksistä määritellä liikenneköyhyys 

tieteellisesti eksaktilla tavalla (mm. Titheridge et al. 2014; Lucas 2012; Lucas et al. 2016) 

liikenneköyhyys määritellään journaaliartikkeleissa yhä monin eri tavoin, ja termillä 

liikenneköyhyys tarkoitetaan laajasti monia saavutettavuuteen, 

liikkumismahdollisuuksiin ja kohtuuhintaisuuteen liittyviä asioita. Termin laaja ja 

vaihteleva käyttö nostetaan esille lähes poikkeuksetta myös aihetta käsittelevissä 

artikkeleissa. Liikenneköyhyyden lisäksi kirjallisuudessa nouseekin esille vastaavia 

termejä, joita käytetään sekä päällekkäin että rinnakkain liikenneköyhyys-termin kanssa. 

Näitä termejä ovat muun muassa transport affordability (mm. Mattingly & Morrisson 

2014; Gandelman et al. 2019; Dewita et al. 2020), transport-related social exclusion 

(mm. Lucas 2011; Lucas 2012; Lucas 2019; Bantis & Haworth 2020), transport/mobility 

justice/equity/fairness (mm. Gössling 2016; Attard 2020; Sun & Zacharias 2020; Verlin-

ghieri & Schwanen 2020), transport disadvantage (mm. Lucas 2011; Delbosc & Currie 

2011; Schwanen et al. 2015; Fransen et al. 2019), transport accessibility (mm. Allen & 

Farber 2020; Cui et al. 2020; van Eldijk et al. 2020) ja energy/fuel poverty (mm. Berry et 

al. 2016; Mattioli et al. 2017).  

Liikenteen kohtuuhintaisuus (transport affordability) viittaa siihen, että kotitalous on 

pakotettu käyttämään liikkumiskustannuksiin enemmän rahaa kuin mihin sillä olisi 

kohtuullisesti katsottuna varaa, erityisesti auton omistukseen ja käyttöön liittyviä 

kustannuksiin. (Lucas et al. 2016) Jos liikkumiseen on pakko käyttää rahaa enemmän 

kuin se olisi kohtuullisesti katsoen mahdollista normaalin elintason ylläpitämiseksi, 

henkilö voi olla pakotettu joustamaan muista menoista (Titheridge et al. 2014). 

Energiaköyhyydestä (energy poverty) kärsivällä kotitaloudella ei ole varaa hankkia 

päivittäiseen elämään tarvittavaa energiaa, kun taas polttoaineköyhyydellä (fuel poverty) 

viitataan usein siihen, että kotia ei ole varaa pitää kohtuullisin kustannuksin lämmitettynä 

(Mattioli et al. 2017) Polttoaineköyhyys liikennesektorilla puolestaan viittaa 

pienituloisuuteen, polttoaineen hintaan sekä heikkoihin liikkumismahdollisuuksiin ilman 

autoa (Berry et al. 2016) 

Sosiaalinen ekskluusio on eräs liikenneköyhyyden tutkimussuunnista ja se keskittyy 

liikenneköyhyyden vaikutusten tutkimiseen (Titheridge et al. 2014). Termejä köyhyys ja 

sosiaalinen ekskluusio käytetään kuitenkin toisinaan tarkoittamaan samaa asiaa, mikä 

vaikeuttaa termien tulkintaa ja käyttöä (Church et al. 2000; Kenyon et al. 2002). 

Köyhyydellä viitataan absoluuttiseen tai suhteelliseen materiaalisen hyvinvoinnin 

saavuttamiseen, kun taas sosiaalinen ekskluusio on laajempi käsite. Sosiaalisen 
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ekskluusiosta kärsivät eivät ole vain köyhiä, vaan ovat tilanteessa, jossa heidän ei ole 

mahdollista saavuttaa palveluja ja toimintoja, joita tarvitaan yhteiskunnan jäsenenä 

toimimiseen. (Church et al. 2000) Köyhyys liittyy materiaalisten resurssien 

epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen, kun sosiaalinen ekskluusio ottaa huomioon 

epäoikeudenmukaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan. (Kenyon et al. 

2002) Saavutettavuus (accessibility) puolestaan voidaan määritellä niiden paikkojen 

määränä ja monipuolisuutena, jotka on mahdollista saavuttaa tietyssä ajassa ja/tai 

tietyillä kustannuksilla (Albacete et al. 2017). 

Littman (2017) mukaan liikenteen oikeudenmukaisuus (justice/equity/fairness) viittaa 

liikenteen vaikutusten (hyötyjen ja haittojen) jakautumiseen ja siihen, ovatko nämä 

kohtuullisia. Liikenneköyhyyteen liittyy myös liikenteen epäoikeudenmukaisuus 

(transport inequity), jota voidaan kuvata rajoitteiksi, jotka estävät ihmisiä osallistumasta 

tai saavuttamasta sosiaalisia aktiviteetteja, työpaikkoja, koulutusta tai sosiaalipalveluja 

(Xia et al. 2016). Delboscin ja Currien (2011) mukaan liikennehaitta (transport 

disadvantage) liittyy liikkumiseen liittyviin yleisiin ongelmiin riippumatta kulkutavasta. 

Ryhmään kuuluvat kärsivät monenlaisista liikkumiseen liittyvistä ongelmista, muun 

muassa saavutettavuusongelmista, joiden vuoksi he jättävät usein matkan tekemättä. 

(Delbosc & Currie 2011) Lucasin (2012) mukaan liikennehaitta puolestaan koostuu muun 

muassa autottomuudesta, huonoista julkisen liikenteen palveluista, suurista 

kustannuksista, informaation puutteesta ja rikollisuuden pelosta. Titheridge et al. (2014) 

mukailivat Lucasin (2012) mallia liikennehaitasta ja määrittelivät liikennehaitan 

koostuvan huonosta liikkumiskyvystä, rajallisesta julkisen liikenteen saatavuudesta, 

autottomuudesta, korkeista hinnoista sekä tiedon saannin rajallisuudesta. 

Liikenneköyhyyteen otsikkotasolla viittaavissa journaaliartikkeleissa liikenneköyhyyttä 

käsitellään joko siten, että se sisältää kaikki Lucasin et al. (2016) määrittelemät 

liikenneköyhyyteen liittyvät osa-alueet (mm. Lucas 2018; Lucas et al. 2018; Iqbal et al. 

2020) tai siten, että analyysiin on valittu ainoastaan tietty liikenneköyhyyden osa-alue. 

Monet artikkelit ottavat kantaa erityisesti saavutettavuusköyhyyteen (mm. Velaga et al. 

2012; Allen & Farber 2019) tai yhdistävät saavutettavuusköyhyyden liikenteen 

kohtuuhintaisuuteen tai pienituloisuuteen (mm. Pojani et al. 2017; Sterzer 2017; Chuchill 

& Smyth 2019). Autottomuus, joka on eräs liikkumisköyhyyden muodoista, nousee 

monissa tutkimuksissa myös taustamuuttujaksi. Kenties vähimmälle huomiolle on jäänyt 

altistuminen liikenteen ulkoisvaikutuksille, kuten melulle, päästöille ja turvattomuudelle. 

Woodcock et al. (2019) kuitenkin käsittelivät konferenssijulkaisussa Pakistanissa ja 

Malesiassa naisten kokemaa liikenneköyhyyttä ja sen vaikutusta terveyteen ja 

hyvinvointiin turvattomuuden kautta. 
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3.2 Liikenneköyhyys objektiivisena ja subjektiivisena ilmiönä 

Karen Lucas on ollut liikenneköyhyyden tutkimuksen edelläkävijä, ja useat hänen 

artikkeleistaan liittyvät liikenteen sosiaaliseen tasa-arvoon ja liikenteeseen liittyvään 

sosiaaliseen ekskluusioon. Kolmessa Lucasin pääkirjoittajana toimimassa artikkelissa 

käsitellään liikenneköyhyyttä otsikkotasolla (Lucas et al. 2016; Lucas 2018; Lucas et al. 

2018), mutta myös monissa muissa hänen artikkeleissaan sivutaan liikenneköyhyyttä 

(mm. Lucas 2011; Lucas 2012). Lucas et al. (2016) luovat katsauksen, miten 

liikenneköyhyyttä on käsitelty aiemmassa kirjallisuudessa ja kokoavat niiden perusteella 

määritelmän liikenneköyhyydelle ja esittävät menetelmiä, joiden avulla 

liikenneköyhyyden eri osa-alueita voitaisiin mitata. Taulukossa 2 on esitetty 

liikenneköyhyyden esiselvityksessä kirjallisuudesta löydettyjä mahdollisia mittareita eri 

liikenneköyhyyden osa-alueille Suomessa (Tiikkaja et al. 2018b). 

 Liikenneköyhyyden osa-alueet ja mahdollisia mittareita Suomessa (Tiikkaja et al. 2018b). 
 
 

Liikenneköyhyyden osa-

alue 

Mittareita alueittain 

Liikenteen 

kohtuuhintaisuus  

 

Liikkumiseen ja asumiseen käytetyt tulot ja osuus tuloista  

Asumisen hinta 

Joukkoliikenteen hinnoittelu ja tuet 

Liikkumisköyhyys  

 

Pienituloisten osuus 

Toimeentulotuen saajien osuus 

Autottomien kotitalouksien osuus, määrä ja ominaisuudet 

Keskimääräinen matkaluku, matkan pituus ja matka-aika 

Saavutettavuusköyhyys  

 

Saavutettavissa olevien toimintojen lukumäärä tietyssä ajassa  

Palveluiden etäisyys joukkoliikennepysäkiltä 

Joukkoliikennelinjaston arviointi 

Esteettömien joukkoliikennevälineiden ja -asemien osuus 

Osuus asukkaista, joilla etäisyys joukkoliikennepysäkille on alle 

400 m 

Pendelöivien osuus ja työmatkan kesto 

Demografia ja liikenteelliset erityisryhmät 

Altistuminen liikenteen 

ulkoisvaikutuksille  

Onnettomuuskertymät 

Ilmanlaatu, eri yhdisteet µg/m3 

Melutaso jalankulun ja pyöräilyn pääväylillä 

 

Monet liikenneköyhyyteen suoraan viittaavat artikkelit (taulukko 3) keskittyvät Iso-

Britannian ja Saksan alueelle (Velaga et al. 2012; Lucas et al. 2016; Mattioli et al. 2017; 

Sterzer 2017; Lucas et al. 2018; Groth 2019), mutta myös Kandassa (Allen & Farber 

2019), Australiassa (Chuchill & Smyth 2019), Albaniassa (Pojani et al. 2017), 

Alankomaissa (Martens 2013), Kiinassa (Jiang et al. 2020) ja Pakistanissa (Woodcock 

et al. 2019; Iqbal et al. 2020) on tutkittu liikenneköyhyyden ilmenemistä. 
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Liikenneköyhyyden alle on noussut myös termi ”gender transport poverty”, joka keskittyy 

erityisesti naisten kokemaan liikenneköyhyyteen. Journaaliartikkelissa esiintynyt 

sukupuoleen liittyvä liikenneköyhyyden tutkimus on keskittynyt pääosin Pakistanin, 

Malesian ja Albanian alueille (Pojani et al. 2017; Iqbal et al. 2020; Woodcock et al. 2019). 

 Liikenneköyhyyttä otsikkotasolla käsitteleviä journaaliartikkeleita. 

Kirjoittajat Alueellinen  
rajaus 

Näkökulma 

Velaga et al. 2012 Skotlanti Saavutettavuus ja liikenteen yhdistävyys 
maaseudulla; teknologian mahdollisuudet 

Martens 2013 Alankomaat Pyöräilyn mahdollisuudet liikenneköyhyyden 
torjumisessa 

Lucas et al. 2016 Data Iso-
Britanniasta 

Liikenneköyhyyden määritteleminen, mittaaminen 
ja seuraukset 

Sterzer 2017 München, 
Saksa 

Asuntomarkkinoiden ja liikenneköyhyyden yhteys 

Mattioli et al. 2017 Iso-Britannia Fuel poverty ja liikenteen kohtuuhintaisuus 

Pojani et al. 2017 Tirana, Albania Liikenneköyhyys, työmarkkinat ja sukupuoli 

Lucas 2018 - Liikenteen sosiaalisen tasa-arvon kehitys 
tutkimuskohteena, editorial 

Lucas et al. 2018 Merseyside, 
luoteis-Englanti 

Liikenneköyhyyden ja liikkumiskäyttäytymisen 
yhteys sosiaaliseen statukseen ja alueeseen 
(keskusta/periferia) 

Groth 2019 Rhine-Main, 
Saksa 

Liikenneköyhyyden aiheuttamat esteet 
multimodaalisuudelle 

Allen & Farber 2019 Kanada Pienituloisten saavutettavuusköyhyys ja typologia 
alueista, joissa riski liikenneköyhyyteen 

Chuchill & Smyth 
2019 

Australia Liikenneköyhyyden vaikutus subjektiiviseen 
hyvinvointiin 

Iqbal et al. 2020 Karachi, 
Pakistan 

Naisten kokema liikenneköyhyys 

Jiang et al. 2020 Yunnan, Kiina liikenneinfrastruktuurihankkeiden mahdollisuudet 
vähentää liikenneköyhyyttä 

 

Velaga et al. (2012) käsittelivät maaseutualueiden saavutettavuusongelmia teknologian 

ja liikenteen näkökulmasta. Martens (2013) puolestaan tutki polkupyöräilyn 

mahdollisuuksia liikenneköyhyyden vähentämisessä. Polkupyöräilyllä havaittiin olevan 

tärkeä rooli niissä kotitalouksissa, joilla oli riski liikenneköyhyyteen. Pyörän käytössä 

havaittiin kuitenkin myös rajoitteita. Iäkkäät käyttivät polkupyörää vähemmän ja 

lyhyemmillä matkoilla, ja myös terveillä aikuisilla polkupyöräilyn avulla voitiin saavuttaa 

vain rajattu alue. Näin ollen polkupyöräilyn mahdollisuudet liikenneköyhyyden 

vähentämisessä ovat rajatut niillä alueilla, joissa etäisyydet tärkeisiin kohteisiin ovat 

pidempiä. (Martens 2013)  

Sterzerin (2017) tutki asuntomarkkinoiden ja liikenneköyhyyden välistä yhteyttä. Hänen 

mukaansa Münchenissa pienituloiset kotitaloudet joutuvat tekemään kompromisseja 

saavutettavuuden suhteen valitessaan asuinpaikkaa. Pienituloisilla kotitalouksilla ei ole 
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varaa asua keskeisellä sijainnilla, mutta ei toisaalta myöskään liikkumiskustannuksiin 

huonosti saavutettavilla reuna-alueilla, minkä vuoksi mahdollisia asuinalueita on vain 

vähän. Koska pienituloiset kotitaloudet eivät voi valita asuinpaikkaa siten, että se sijaitsisi 

lähellä työpaikkoja, asuinalueen valinta lisää sosiaalista ekskluusiota ja heikentää 

elämänlaatua. (Sterzer 2017) 

Mattioli et al. (2017) vertailivat artikkelissaan liikenneköyhyyttä ja polttoaineköyhyyttä 

sekä poliittisia toimia niiden ehkäisemiseksi. Tutkimuksen mukaan liikenteen ja 

kotitalouksien energiankäytön kohtuuhintaisuudelle olisi tärkeä kehittää yhteinen 

lähtökohta sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin politiikassa erillisinä asioina. (Mattioli et al. 

2017) 

Iqbal et al. (2019) käsittelevät naisten liikenneköyhyyttä Pakistanissa. Koska Pakistan 

poikkeaa sukupuolten näkökulmasta länsimaista, tuloksia ei voida suoraan hyödyntää 

länsimaisessa tutkimuksessa. Iqbalin et al. (2019) mukaan naisten mahdollisuudet 

liikenteessä ovat miehiä rajoitetummat, koska miehille on varattu enemmän tilaa 

joukkoliikenteessä ja heillä on mahdollisuus käyttää halvempia kulkutapoja, kuten 

moottoripyöriä ja polkupyöriä, joiden käyttöä on naisilta rajoitettu. Pojani et al. (2017) 

puolestaan tutkivat työpaikkojen saavutettavuutta naisten näkökulmasta Tiranassa, 

Albaniassa. Tutkimuksen mukaan Balkanin uniikki historiallinen ja sosiaalinen konteksti 

muodostavat länsimaista poikkeavat työmarkkinat. Naisten ja miesten 

työmatkakäyttäytymisen havaittiin poikkeavan selvästi toisistaan, mutta työmarkkinoiden 

rakenne tai liikenneköyhyys eivät ole Pojanin et al. (2017) mukaan syy tähän. (Pojani et 

al. 2017) 

Allen & Farber (2019) loivat Kanadassa laskelmia liikenneköyhyyden ilmenemisestä 

kansallisella tasolla. Myös heidän tutkimuksensa keskittyi erityisesti työpaikkojen 

saavutettavuuteen. Allen ja Farber (2019) tutkivat kahdeksaa Kanadan metropolialuetta 

ja arvioivat, että noin 5 % alueiden väestöstä olivat pienituloisia ja asuivat heikkojen 

joukkoliikenneyhteyksien lähellä.  Allen ja Farber (2019) suosittelevat, että 

joukkoliikennetarjontaa parannettaisiin erityisesti alueilla, joissa asuu runsaasti 

pienituloisia ja joissa joukkoliikennetarjonta on heikkoa. Lisäksi maankäytön 

monipuolistamisen avulla työmatkoja voitaisiin lyhentää. (Allen & Farber 2019) 

Churchill ja Smyth (2019) tutkivat pitkittäisdataa hyödyntämällä, miten liikenneköyhyys 

(liikenteen kohtuuhintaisuus) ja subjektiivinen hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tulosten perusteella liikenneköyhyydellä ja subjektiivisella hyvinvoinnilla on negatiivinen 

yhteys. Koska liikenne on usein johdettua kysyntää ja sen avulla on mahdollista 

saavuttaa hyvinvoinnin kannalta tärkeitä kohteita, liikenneköyhyys vaikuttaa myös 
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subjektiiviseen hyvinvointiin (Churchill ja Smyth 2019) Churchillin ja Smythin (2019) 

mukaan politiikassa olisi tärkeämpi keskittyä subjektiivisen hyvinvoinnin kasvattamiseen 

perinteisten taloudellisten mittareiden sijaan.  

Groth (2019) esittää liikenneköyhyyden näkökulmasta kritiikkiä pyrkimyksissä kohti 

multimodaalisuutta. Multimodaalisuuskeskustelussa vallitsee ajatus mobiililaitteiden 

hyödyntämisestä eri kulkutapojen yhdistämisessä joustavasti. Hänen mukaansa 

liikenneköyhyys estää useampien kulkutapamahdollisuuksien hyödyntämisen. Lisäksi 

liikenneköyhillä ei välttämättä ole varaa laitteisiin, joiden avulla on mahdollista saada 

joustavasti tietoa eri kulkutapojen käyttömahdollisuuksista (esim. joukkoliikenne, 

kaupunkipyörät, taksit, yhteiskäyttöautot). Kolmanneksi monet saattavat epäröidä 

sovellusten asentamista puhelimiinsa yksityisyydensuojan vuoksi. (Groth 2019) 

Jiang et al. (2020) käsittelevät infrastruktuurin parantamisen vaikutusta 

liikenneköyhyyteen Yunnan, Kiinan alueella. Heidän mukaansa olisi tärkeää jouduttaa 

infrastruktuurihankkeita, jotka yhdistävät köyhiä alueita muualle maahan. Jiangin et al. 

(2020) esittämä laskennallinen malli tähtää myös liikenteeseen liittyvän sosiaalisen 

ekskluusion vähentämiseen köyhillä alueilla, joilla ihmisillä on vaikeuksia saavuttaa 

avaintoimintoja.  

Lucas et al. (2018) tutkivat liikenneköyhyyden ja sosiaalisen haitan välistä suhdetta 

maantieteellisellä tasolla. He tutkivat havaitun liikkumiskäyttäytymisen suhdetta 

sosiaalisiin rajoitteisiin ja vertailivat tuloksia alueittain. Lucasin (2018) artikkeli 

puolestaan on Editorial-artikkeli liikenneköyhyyteen ja liikenteen epätasa-arvoon 

liittyvässä erikoisnumerossa. 

3.3 Tyytyväisyys liikkumiseen erilaisissa asuinympäristöissä 
ja eri kulkutavoilla 

Tyytyväisyyttä liikkumiseen (tai liikkumistyytyväisyyttä, ”travel satisfaction”) on tutkittu 

erittäin paljon, ja viime vuosien aikana aiheesta on julkaistu runsaasti artikkeleita. 

Tyytyväisyyttä on tutkittu monista eri näkökulmista, kuten asuinpaikkaan liittyen (mm. De 

Vos et al. 2019; Mouratidis et al. 2019; Wang et al. 2020), kulkutapaan liittyen (mm. 

Abenoza et al. 2017; Olsen et al. 2017; De Vos 2018), erityyppisillä matkoilla (mm. 

Mouratidis et al. 2019; Gerber et al. 2020; Ye et al. 2020), eri ikä- tai ihmisryhmissä (mm. 

Waygood et al. 2019; Kim et al. 2020; van den Berg et al. 2020) ja hyvinvointiin ja 

elämänlaatuun liittyen (mm. Friman et al. 2017; Gao et al. 2017; Singleton 2019). 

Asuinpaikan ja kulkutapavalintojen vaikutusta liikkumistyytyväisyyteen on tutkinut 

erityisesti Jonas De Vos, Dick Ettema sekä Frank Witlox. De Vosin artikkelit hallitsevat 
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viime vuosien liikkumistyytyväisyyttä käsittelevää tutkimuskirjallisuutta, ja hän on usein 

keskittynyt asuinpaikan vaihdoksen vaikutuksiin liikkumistyytyväisyyteen. 

Liikkumistyytyväisyyteen ja asuinpaikkaan liittyviä tärkeitä kirjallisuudessa käsiteltäviä 

aiheita ovat liikkumismyönteiset asenteet (travel-liking attitudes), 

matkustusmieltymyksiin liittyvä asuinpaikan valinta (residential self-selection) ja 

asuinpaikkaristiriita (residential neighbourhood type dissonance). Liikkumismyönteiset 

asenteet tarkoittavat sitä, kuinka paljon henkilö pitää matkustamisesta 

kokonaisuudessaan tai eri kategorioissa, kuten kulkutavoittain tai matkatyypeittäin (Ory 

& Mokhtarian 2005). Matkustusmieltymyksiin liittyvä asuinpaikan valinta puolestaan 

käsittelee sitä, liittyvätkö eri asuinpaikoissa asuvien välillä havaitut erot 

liikkumiskäyttäytymisessä yksilöiden välisiin eroihin pikemmin kuin alueen tarjoamiin 

liikkumismahdollisuuksiin. (Scheiner 2018) Matkustusmieltymyksiin liittyvällä 

asuinpaikan valinnalla viitataan siis siihen, että ihmiset valitsevat asuinpaikan osittain 

sen perustella, miten alue tukee matkustusmieltymyksiä (Schwanen & Mokhtarian 2005), 

jolloin matkustamisesta pitävät voivat muuttaa kauemmas ja matkustamisesta 

vähemmän pitävät haluavat valita keskeisen sijainnin, mikä mahdollistaa 

liikkumismäärien minimoimisen. Cheng et al. (2019) tutkivat matkustusmieltymyksiin 

liittyvää asuinpaikan valintaa eri ikäryhmissä Kiinassa. Tulosten perusteella nuoret 

valitsevat useammin asuinpaikan matkustusmieltymystensä pohjalta kuin iäkkäämmät 

(yli 60-vuotiaat). Iäkkäämmillä asuinpaikka määritteli enemmän liikkumiskäyttäytymistä 

eikä toisin päin. Tulosten perusteella rakennetun ympäristön vaikutusta yliarvioidaan 

nuorten liikkumiskäyttäytymistä tutkittaessa ja puolestaan aliarvioidaan iäkkäiden 

kohdalla. Tutkimuksen perusteella iäkkäät kokevat enemmän asuinpaikkaristiriitaa kuin 

nuoremmat. (Cheng et al. 2019) Kirjallisuudessa esiintyvä termi asumispaikkaristiriita 

(residential neighbourhood type dissonance) viittaa siihen, että henkilön ideaalisen 

asuinalueen ja nykyisen asuinalueen välillä on ristiriita, mikä aiheuttaa sen, että henkilön 

on liikuttava epämieluisammilla tavoilla kuin mitä hän haluaisi (Schwanen & Mokhtarian 

2005; De Vos 2018). De Vosin (2018) mukaan tämä saattaa johtaa siihen, että 

liikkuminen koetaan epämiellyttäväksi ja liikkumistyytyväisyys pienenee. Van Ween et 

al. (2019) mukaan olisi tärkeää, että asuinympäristön ja liikkumiskäyttäytymisen 

tutkimuksessa otettaisiin huomioon myös rakennetun ympäristön ja 

liikkumiskäyttäytymisen vaikutusta asenteisiin, joita on tutkittu vähemmän. 

Mouratidisin et al. (2019) Oslossa toteuttaman tutkimuksen mukaan 

liikkumistyytyväisyys sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla on merkittävästi suurempaa 

tiheästi asutuilla alueilla kuin harvemmin asutuilla seuduilla. Tiheään asutuilla alueilla 

lyhyemmät matka-ajat lisäävät tyytyväisyyttä verrattuna harvemmin asuttujen alueiden 
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pidempiin matka-aikoihin. Myös kulkutapa vaikuttaa tyytyväisyyteen. Eniten 

tyytyväisyyttä lisäävät kulkeminen kävellen tai pyörällä ja vähiten autolla liikkuminen. 

(Mouratidis et al. 2019) Ladesin et al. (2020) mukaan kulkutavan vaikutusta 

liikkumistyytyväisyyteen tutkivan kirjallisuuden yleinen havainto onkin, että aktiivisilla 

kulkutavoilla liikkuvat kokevat suurempaa liikkumistyytyväisyyttä kuin autolla tai 

joukkoliikenteellä liikkuvat. Dublinissa tehdyn tutkimuksen mukaan tätä liittyy paljolti 

matka-aikaan. Esimerkiksi bussilla matkustaminen saattaa kestää kauemmin kuin 

saman matkan tekeminen pyörällä. Myös ruuhkahuippujen matka-aikoja pidentävä 

vaikutus näkyy lisääntyneenä tyytyväisyytenä aktiivisia kulkutapoja kohtaan. (Lades et 

al. 2020) Gerberin et al. (2020) Montrealissa tekemän tutkimuksen mukaan työmatkan 

keston lyhentymisellä on myönteinen vaikutus liikkumistyytyväisyyteen työmatkoilla, 

mutta tyytyväisyyteen työmatkoja kohtaan liittyy myös työntekijän sitoutuminen 

työpaikkaan. Myös Jang ja Ko (2019) havaitsivat ajallisesti pidempien ja autolla tehtyjen 

työmatkojen lisäävän tyytymättömyyttä liikkumiseen. Ye et al. (2020) tutkivat Kiinassa 

työmatkojen keston vaikutusta liikkumistyytyväisyyteen työmatkoilla. Tulosten mukaan 

ero ideaalisen ja toteutuneet työmatkan keston välillä johtaa heikentyneeseen 

liikkumistyytyväisyyteen työmatkoilla. Ye et al. (2020) esittävät, että työmatkojen keston 

merkitystä liikkumistyytyväisyyteen saatetaan yliarvioida, kun tärkeämpää olisi verrata 

toteutunutta kestoa henkilön kokemaan ideaaliseen työmatkan kestoon.  

De Vos ja Ettema (2020) kokosivat kirjallisuudesta Travel Behaviour and Society -

journaalin liikkumiseen ja asuinpaikan vaihtoon liittyvän erikoisnumeron Editorial-

artikkeliin liikkumiseen ja asuinpaikan vaihtoon liittyviä tekijöitä ja kokosivat 

päätelmistään mallin, joka selittää eri tekijöiden välisiä suhteita (kuva 2). 

Liikkumistyytyväisyys voi vaikuttaa aikeeseen muuttaa asuinpaikkaa. Kun päätös 

muutosta on tehty, asenne liikkumista kohtaan voi vaikuttaa uuden asuinpaikan 

valintaan. Uusi asuinpaikka puolestaan voi vaikuttaa liikkumiskäyttäytymiseen, 

asenteisiin liikkumista kohtaan sekä liikkumistyytyväisyyteen. (De Vos & Ettema 2020). 
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Kuva 2. Asuinalueen muutoksen ja liikkumisen välinen suhde (De Vos & Ettema 
2020). 

Liikkumiseen ja asuinpaikan vaihtoon liittyvän Travel Behaviour and Society -journaalin 

erikoisnumeron muut artikkelit käsittelivät sekä liikkumiseen liittyvien asenteiden ja 

asuinpaikan vaihdon välistä suhdetta (Bruns & Matthes 2019; Gehrke et al. 2019; 

Kroesen 2019; van Heric & Mokhtarian 2020) että liikkumiskäyttäytymisen, liikkumiseen 

liittyvien asenteiden ja liikkumistyytyväisyyden muutoksia asuinpaikan vaihdon jälkeen 

(De Vos et al. 2019; Farinloye et al. 2019; Haque et al. 2019; Janke & Handy 2019; 

Thronicker & Klinger 2019; Zarabi et al. 2019; Kamruzzaman et al. 2020).  

Brunsin ja Matthesin (2019) tekemän tutkimuksen mukaan liikkumiseen liittyvillä tekijöillä 

on suuri vaikutus asuinpaikan vaihtoon. Erityisesti se, että liikkuminen nykyisessä 

asuinpaikassa ei ole mahdollista kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, vaikuttaa 

muuttopäätökseen. (Bruns & Matthes 2019) Gehrke et al. (2019) havaitsivat 

tekemässään tutkimuksessa, että asumiseen ja saavutettavuuteen liittyvät tavoitteet 

ennustivat sitä, millaisia asuinaluepreferenssejä ihmisillä oli. Liikkumiskäyttäytyminen 

liittyi myös vahvasti asuinalueen ja saavutettavuuden tavoitteisiin. (Gehrke et al. 2019) 

Van Heric ja Mokhtarian (2020) puolestaan tutkivat, miten valittu tutkimusmenetelmä 

vaikuttaa matkustusmieltymyksiin liittyvän asuinpaikan valinnan (residential self-

selection) tunnistamiseen. 

Farinloye et al. (2019) tarkastelivat kvalitatiivisesti, miten asuinympäristön vaihtuminen 

vaikuttaa liikkumiskäyttäytymiseen Lontoossa.  Tulosten perusteella asuinympäristön 

muutos vaikuttaa eri tavoin liikkumiskäyttäytymiseen. Toiset säilyttävät vanhat 

liikkumistottumuksensa, toiset täydentävät vanhoja tapojaan, ja jotkut muuttavat 

liikkumiskäyttäytymistään vastaamaan uutta asuinympäristöä. (Farinloye et al. 2019) 
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Haque et al. (2019) puolestaan tutkivat asuinpaikan vaihdoksen vaikutusta muun 

muassa autonomistukseen ja kulkutapavalintoihin. Tulosten perusteella sosio-

demografiset tekijät, liikkumiskäyttäytyminen ja elämäntapahtumat vaikuttavat 

merkittävästi asuinpaikan vaihtoon, autonomistukseen ja kulkutapaan työmatkoilla.  

(Haque et al. 2019) 

Janke ja Handy (2019) tutkivat, miten elämäntapahtumat käynnistävät muutoksia 

pyöräilyasenteissa ja pyöräilemisessä. He tutkivat lapsen saamista, asuinpaikan 

vaihdoksen muutosta ja uuden kumppanin kohtaamisen vaikutusta pyöräilyyn ja 

pyöräilyasenteisiin. Asuinpaikan vaihdon vaikutukseen liittyivät muun muassa 

pyöräväylien olemassaolo, vertaistuen olemassaolo sekä pyöräilykulttuuri. (Janke & 

Handy 2019) Thronickerin ja Klingerin (2019) tutkimuksessa puolestaan keskityttiin 

riippuvaisuuksiin asuinpaikan vaihdoksen, elämäntapahtumien, poliittisten toimien ja 

liikkumiskäyttäytymisen välillä, kun taas Zarabi et al. (2019) tutkivat asuinpaikan 

vaihdoksen vaikutusta työmatkakäyttäytymiseen. Kamruzzaman et al. (2020) taas 

keskittyivät tutkimaan, vääristävätkö ennakkokäsitykset alueesta asuinpaikan 

vaihdoksen vaikutuksia liikkumiskäyttäytymiseen. 

De Vos ja Witlox (2016) tutkivat, miten asuinpaikka ja liikkumisesta pitämiseen liittyvät 

asenteet vaikuttavat matkojen pituuteen, matka-aikoihin ja matkustustyytyväisyyteen 

vapaa-ajan matkoilla Gentissä, Belgiassa. Tulosten perusteella esikaupunkialueilla 

ihmiset ovat tyytyväisempiä matkoihinsa verrattuna kaupunkimaisella alueilla asuviin, 

vaikka esikaupunkialueilla matkat ovat pidempiä sekä etäisyyksiltään että kestoltaan. 

Esikaupunkialueilla asuvat myös suhtautuvat matkustamiseen myönteisemmin, mikä 

viittaa mahdolliseen matkustusmieltymyksiin liittyvään asuinpaikan valintaan (residential 

self-selection). Ne, jotka pitävät matkustamisesta saattavat valita asuinpaikan, jossa 

tehtyjen matkojen pituudet ja kestot ovat pidempiä, kun taas matkustamiseen kielteisesti 

suhtautuvat saattavat valita asuinpaikan siten, että heidän eri tarvitse tehdä 

pitkäkestoisia tai etäisyyksiltään pitkiä matkoja. (De Vos & Witlox 2016) 

Wangin et al. (2020) Kiinassa tekemän tutkimuksen mukaan 70 prosentilla asuinpaikan 

vaihtajista liikkumistyytyväisyys kasvoi muuton jälkeen. Parempi saavutettavuus sekä 

kohentunut liikenneturvallisuus lisäsivät tyytyväisyyttä, mutta pidemmät matka-ajat 

joukkoliikenteellä vähensivät tyytyväisyyttä. Ne, joiden motivaationa muuttoon toimivat 

liikkumiseen liittyvät tekijät, eivät kuitenkaan kokeneet merkittävää parannusta 

liikkumistyytyväisyydessä muuton jälkeen. (Wang et al. 2020)  

De Vos et al. (2019) tutkivat Gentissä (Belgia) lähiaikoina muuttaneiden asukkaiden 

liikkumistyytyväisyyttä jakamalla tutkittavat henkilöt neljään eri klusteriin 
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liikkumistottumusten perusteella. Tuloksista havaittiin, että vähentynyt auton käyttö sekä 

lyhyemmät matkat sekä ajallisesti että etäisyyksinä lisäsivät liikkumistyytyväisyyttä. 

Myös muutto kaupunkimaiseen ympäristöön johti tyytyväisyyden lisääntymiseen. De Vos 

(2019) puolestaan tutki kulkutavan vaikutusta liikkumistyytyväisyyteen. Vaikka 

menneessä kirjallisuudessa on havaittu, että aktiivisen kulkutavan käyttäjät ovat usein 

tyytyväisimpiä ja joukkoliikenteen käyttäjät tyytymättömimpiä liikkumiseen, De Vos 

(2019) esittää, että kulkutavan vaikutusta tyytyväisyyteen on yliarvioitu ja 

liikkumistyytyväisyys saattaa itse asiassa vaikuttaa pikemmin kulkutavan valintaan kuin 

toisin päin. De Vos ja Singleton (2020) puolestaan hyödyntävät kognitiivista 

dissonanssiteoriaa tutkiessaan liikkumiskäyttäytymistä kulkutavan ja asuinpaikan 

valinnan suhteen. He tunnistivat, miten liikkumiseen liittyvien asenteiden ja kulkutavan 

valinnan ja asuinpaikan valinnan välinen ristiriita voi selittää tyytyväisyyttä liikkumiseen 

erilaisissa asuinympäristöissä, muutoksia kulkutavoissa ja asuinympäristöissä sekä 

muutoksia liikkumiseen liittyvissä asenteissa (kuva 3).   

 

Kuva 3. Kulkutaparistiriidan (vähentämisen) ja asuinpaikkaristiriidan 
(vähentämisen) mahdollinen yhteys (De Vos & Singleton 2020). 
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4. PÄÄTELMÄT 

4.1 Päätulokset tutkimuskysymyksittäin 

4.1.1 Tutkimuskysymys 1: Miten liikenneköyhyys on määritelty 
kansainvälisesti? 

 

Liikenneköyhyys-termiä on käytetty kansainvälisissä journaaliartikkeleissa enenevissä 

määrin 2010-luvulta lähtien. Monissa artikkeleissa liikenneköyhyyttä ei kuitenkaan 

määritellä täsmällisesti, vaan termiä käytetään kuvaamaan monia eri liikkumisessa 

koettuja ongelmia, kuten autottomuutta, pienituloisuutta ja saavutettavuuden ongelmia. 

Täsmällisen määritelmän liikenneköyhyydelle kuvasivat Lucas et al. 2016 artikkelissaan 

”Transport poverty and its adverse social consequences” lehdessä Transport. 

Määritelmän mukaan liikenneköyhyys koostuu neljästä osa-alueesta – 

liikkumisköyhyydestä, saavutettavuusköyhyydestä, liikenteen kohtuuhintaisuudesta 

sekä altistumisesta liikenteen ulkoisvaikutuksille – ja voidaan sanoa, että henkilö kärsii 

liikenneköyhyydestä, jos tarjolla ei ole yhtäkään liikennevälinettä, joka sopii liikkumiseen 

ottaen huomioon henkilön fyysinen toimintakyky ja taidot, olemassa olevat 

liikenneratkaisut eivät tarjoa mahdollisuutta päästä niihin kohteisiin, joissa henkilö voi 

tyydyttää päivittäiset tarpeensa ylläpitääkseen kohtuullisen elämänlaadun, pakollisten 

viikoittaisten liikkumiskustannusten jälkeen kotitalouden jäljelle jääneet tulot putoavat 

alle virallisen köyhyysrajan, henkilön on käytettävä ylenmääräisesti aikaa liikkumiseen, 

mikä johtaa aikaköyhyyteen tai sosiaaliseen eristäytymiseen tai olemassa oleva 

liikenneympäristö on vaarallinen, turvaton tai epäterveellinen liikkujalle. (Lucas et al. 

2016) 

4.1.2 Tutkimuskysymys 2: Miten liikenneköyhyyden 
määritelmää voidaan soveltaa Suomessa? 

 

Liikenneköyhyys-termin määritelmä on laaja-alainen ja sitä käytetään eri merkityksissä 

eri julkaisuissa, mikä aiheuttaa tarpeen pohtia, miten termiä tulisi soveltaa Suomessa. 

Lucasin et al. (2016) määritelmä liikenneköyhyydestä liikkumisköyhyyden, liikenteen 

kohtuuhintaisuuden, saavutettavuusköyhyyden sekä altistumisen liikenteen 

ulkoisvaikutuksille yhdistelmänä toimii hyvänä määritelmänä myös Suomessa. 
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Suomessa pelkkä liikkumisköyhyys, joka tarkoittaa yleensä moottoroidun kulkutavan 

puutetta ja viittaa yleensä suoraan siihen, että henkilöllä ei ole varaa liikkua, ei sovellu 

liikenneköyhyyden ainoaksi määritelmäksi. Autottomat ja vähävaraiset saattavat pystyä 

liikkumaan hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin, mikäli he asuvat sellaisella 

paikalla, esimerkiksi suuressa lähiössä, jossa kaikki arjen palvelut ovat saavutettavissa. 

Toisaalta liikenteen kohtuuhintaisuus, joka ottaa kantaa siihen, joudutaanko liikkumiseen 

käyttämään enemmän rahaa kuin siihen olisi kohtuullisesti katsottuna mahdollista 

kuluttaa, sisältää ainoastaan kustannuksiin ja tuloihin liittyvän näkökulman eikä siksi riitä 

itsessään määrittelemään liikenneköyhyyttä. Tärkeä liikenneköyhyyden osa-alue on 

saavutettavuusköyhyys, joka ottaa huomioon myös Suomessa korostuvat pitkät 

etäisyydet palveluihin tietyillä alueilla sekä nopeiden joukkoliikenneyhteyksien puutteen 

joillakin kaupunkialueilla. Myös liikenteen ulkoisvaikutuksille altistuminen on tärkeä 

näkökulma erityisesti, kun halutaan kannustaa ihmisiä liikkumaan kävellen ja pyörällä, 

jolloin ihminen altistuu herkemmin liikenteen päästöille, pienhiukkasille ja melulle. 

Määritelmä auttaa ottamaan huomioon, että liikenteen ulkoisvaikutukset eivät saisi 

kohdistua suhteettomasti tietyssä paikassa asuviin tai tiettyjä reittejä käyttäviin 

henkilöihin. 

4.1.3 Tutkimuskysymys 3: Mitkä syntymekanismit synnyttävät 
liikenneköyhyyttä Suomessa? 

 

Suomessa liikenneköyhyyden syntymekanismit voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: 

henkilökohtaisten tekijöiden aiheuttamaan liikenneköyhyyteen sekä asuinpaikkaan 

liittyvään liikenneköyhyyteen (kuva 4). Henkilökohtaiset resurssit, tarpeet, asenne ja 

fyysiset rajoitteet sekä osaaminen määrittelevät kuka ihminen on ja mitä hän tarvitsee. 

Henkilökohtaiset tekijät ohjaavat myös asuinpaikan valintaa. Asuinpaikan valinnassa on 

kyse kuitenkin myös muista tekijöistä. Työpaikan sijainti sekä alueen lähipalvelut, 

esimerkiksi koulut ja päiväkodit, vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Myös asumisen hinta 

sekä liikkumisen hinta vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Usein asumisen ja liikkumisen 

hinnan suhteen on tehtävä kompromissi. 

Suomessa liikenneköyhyyden synnyn kannalta merkittävimpiä alueellisia eroja ovat 

etäisyydet palveluihin, joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso sekä väestöön liittyvät 

erityispiirteet. Suurimmilla kaupunkiseuduilla monet liikenneköyhyyden ilmiöt liittyvät 

usein joukkoliikennepalveluiden saatavuuteen ja palvelutasoon, kun taas harvemmin 

asutuilla alueilla autoriippuvuus luo suurimman liikenneköyhyysriskin. Monet 
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toimintaympäristön muutostekijät, kuten ikääntyminen, automatisaatio ja digitalisaatio, 

vaikuttavat liikenneköyhyyden ilmenemiseen. 

 

Kuva 4. Liikenneköyhyyden syntymekanismit Suomessa (Tiikkaja et al. 2018b). 

4.1.4 Tutkimuskysymys 4: Onko liikenneköyhyys 
subjektiivinen vai objektiivinen ilmiö? 

 

Liikenneköyhyyttä voidaan kuvata sekä objektiivisena että subjektiivisena ilmiönä. 

Objektiivinen ja subjektiivinen liikenneköyhyys eivät ole toisensa poissulkevia, ja 

molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, kun rakennetaan kokonaiskuvaa liikenneköyhyyden 

ilmenemisestä. Yhdessä nämä kaksi liikenneköyhyyden näkökulmaa muodostavat 

joukon, joiden voidaan todeta kärsivän liikenneköyhyydestä taulukossa 4 esitetyllä 

tavalla. 

Objektiivisella liikenneköyhyydellä tarkoitetaan liikenneköyhyyttä, joka ilmenee joidenkin 

ennalta valittujen mittareiden perusteella tietyn raja-arvon mukaan. Ihminen siis kuuluu 

liikenneköyhyydestä kärsivien ryhmään, jos jollain laaditulla mittarilla katsottuna hän 

ylittää tai alittaa valitun raja-arvon. Näennäisen objektiivisesti laaditut raja-arvot liittyvät 

kuitenkin tutkijan subjektiiviseen näkemykseen kohtuudesta, joten liikenneköyhyyden 

mittaaminen ei voi olla täysin objektiivista. 

Subjektiivinen liikenneköyhyys liittyy kokemukseen liikenneköyhyydestä, jolloin 

objektiivisten mittareiden sijaan liikenneköyhyys pohjautuu ihmisen omaan 

kokemukseen liikkumisen vaikeudesta tai vaivasta. Ihminen voi kokea olevansa 

liikenneköyhyyden määritelmän perusteella liikenneköyhä, vaikka objektiivisesti 

määritellyillä mittareilla mitattuna liikenneköyhyyttä ei pitäisi ilmetä. Tämä liittyy ihmisen 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, joita ei voida mitata. Jokaisen ihmisen lähtökohdat, 

kuten resurssit ja fyysinen toimintakyky ja osaaminen, estävät sen, että liikenneköyhyyttä 
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voitaisiin mitata täysin objektiiviesti laadituilla mittareilla, sillä liikkumisessa koetun haitan 

suuruus riippuu myös yksilöstä eikä ainoastaan haitasta. 

 Objektiivisen ja subjektiivisen liikenneköyhyyden välinen suhde (Tiikkaja et al. 2019). 
 

 Objektiivinen liikenneköyhyys 

Henkilö on mittarin mukaan 
liikenneköyhä 

Henkilö ei ole 
liikenneköyhä mittarin 

mukaan 

Subjektiivin
en, koettu 
liikenneköy
hyys 

Henkilö kokee 
kärsivänsä 

liikenneköyhyy
destä 

Kriittinen liikenneköyhyyden 
vähentämisen kannalta - 

henkilöt, jotka ovat 
subjektiivisesti ja 

objektiivisesti 
liikenneköyhiä  

Henkilöt, joita on vaikea 
tunnistaa tilastojen ym. 
datan avulla, ja joihin 
vaikuttaminen on sen 

vuoksi vaikeaa 

Henkilö ei koe 
kärsivänsä 

liikenneköyhyy
destä 

Henkilöt, joita voidaan 
tunnistaa objektiivisin 

mittarein liikenneköyhiksi, 
mutta eivät tunnista itse 

kärsivänsä 
liikenneköyhyydestä. Miten 
nämä tulisi huomioida, jos 
eivät itse koe ongelmaa? 

Tavoitetila - henkilöt eivät 
koe kärsivänsä 

liikenneköyhyydestä 
eivätkä ole liikenneköyhiä 

objektiivisilla mittareilla  

 

4.1.5 Tutkimuskysymys 5: Miten objektiivista ja subjektiivista 
liikenneköyhyyttä voisi mitata? 

 

Liikenneköyhyys on monimutkainen ilmiö mittaamisen kannalta. Tässä tutkimuksessa 

pureuduttiin liikenneköyhyyden mittaamisen problematiikkaan sekä liikenneköyhyyteen 

liittyvän kohtuuden käsitteeseen. 

Liikenneköyhyyttä voidaan kuvata mitattavana, objektiivisena asiana, jolloin 

liikenneköyhyydestä kärsivät henkilöt voidaan tunnistaa esimerkiksi matkalukujen, 

matkustussuoritteen, tulojen, autonomistuksen tai joukkoliikenneyhteyksien 

saavutettavuuden perusteella laadittujen mittareiden avulla. Liikenteen 

kohtuuhintaisuutta voidaan mitata kirjallisuuden mukaan monella eri tavalla. Osa 

mittareista keskittyy suoraviivaisesti liikenteen kuluihin suhteessa tuloihin. Esimerkiksi 

Isossa-Britanniassa kotitalous katsotaan liikenneköyhäksi, mikäli kotitalouden tuloista yli 

10 % kuluu liikenteeseen (Lucas et al. 2016). Suomessa lähes kaikki kotitaloudet 

luokiteltaisiin liikenneköyhyydestä kärsiviksi, mikäli samaa raja-arvoa käytettäisiin 

Suomessa. Liikenteen kohtuuhintaisuutta voidaan myös tutkia joukkoliikenteen 

lipputarjonnan avulla sekä tutkimalla alueen erityisryhmille tarjoamaa 

hintadiskriminointia.  

Liikkumisköyhyyttä on perinteisesti mitattu liikkumiseen liittyvien mittareiden avulla, joista 

usein käytettyjä mittareita ovat matkaluku, matkojen pituudet ja matkan kestot (Lucas et 
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al. 2016; Xia et al. 2016). Liikkumisköyhyyden kannalta tärkeä tutkimuskysymys on, 

kuinka suuri osa alueen kotitalouksista elää köyhyysrajan alapuolella. Koska 

liikkumisköyhyys liitetään usein henkilöauton puutteeseen, myös autottomien 

kotitalouksien osuutta on tärkeä tutkia, mutta alueellinen joukkoliikennetarjonta on 

kuitenkin syytä ottaa huomioon autottomuuden vaikutuksia arvioitaessa.  

Saavutettavuuden mittaamiseen ei ole olemassa yhtä parasta tapaa, vaan on tärkeää 

tunnistaa saavutettavuuden monimuotoinen luonne ja mitata sitä monella eri tavalla 

(Martens 2017). Mittarina voidaan pitää esimerkiksi sitä, kuinka suuri osa tärkeimmistä 

palveluista sijaitsee alle 400 metrin päässä joukkoliikennepysäkiltä. Joukkoliikenteen 

riittävyyttä voidaan tutkia myös tarkastelemalla, kuinka suuri osuus asukkaista asuu alle 

400 metrin päässä joukkoliikennepysäkiltä. (Church et al. 2000)  

Liikenteen ulkoisvaikutuksien tutkiminen tarjoaa mahdollisuuden suoraviivaisellekin 

tutkimukselle, jossa voidaan tarkastella alueen onnettomuustihentymiä ja niiden 

kohdentumista tietyille tieosuuksille, risteyksiin tai alueille. Pienhiukkaspäästöjä voidaan 

tarkastella tutkimalla ilmanlaatua alueilla. (Lucas et al. 2016) 

Subjektiivisen liikenneköyhyyden tutkimiselle suoraviivaisten mittareiden löytäminen on 

hankalampaa. Mikäli subjektiiviseen liikenneköyhyyteen erityisesti pureutuvaa 

tutkimusaineistoa ei ole saatavilla, tyytyväisyyttä liikkumiseen voidaan käyttää mittarina 

subjektiivisen liikenneköyhyyden arvioimiseen. Liikkumistyytyväisyyden käyttö 

kokemuksellisen liikenneköyhyyden mittarina perustuu subjektiivisessa 

hyvinvointitutkimuksessa (Subjective well-being approach, SWB) käytettyyn teoriaan, 

jonka mukaan koettu köyhyys (ts. henkilö on ylipäätään tyytymätön elämäänsä) perustuu 

henkilön omaan arvioon tyytyväisyydestä. (Rojas 2008) Subjektiivisen 

hyvinvointitutkimuksen lähestymistapaa on myös käytetty matkustustyytyväisyyttä 

tutkittaessa (mm. Ettema et al. 2011; Friman et al. 2013; Smith 2017; De Vos et al. 2015; 

Ye & Titheridge 2017; Glasgow et al. 2018). Edellä esitettyä lähestymistapaa voidaan 

hyödyntää myös liikenneköyhyyden tutkimuksessa. Voidaan siis todeta, että henkilö 

kärsii subjektiivisesta liikenneköyhyydestä, jos henkilö on tyytymätön arkiliikkumiseen. 

Suomessa on käytettävissä laaja aineisto tyytyväisyydestä liikkumiseen ja 

matkaketjuihin, joten subjektiivisen liikenneköyhyyden tutkiminen tyytyväisyyden avulla 

on mahdollista sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. 

4.1.6 Tutkimuskysymys 6: Miten liikkumistyytyväisyys 
vaihtelee eri väestöryhmissä ja erilaisilla alueilla? 
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Yleisesti voidaan todeta, että suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä liikkumiseen. 

Tutkimustulosten perusteella tyytymättömiä ovat useammin työssäkäyvät, 

lapsiperheelliset ja henkilöautoa käyttävät, joiden liikkumistarve on suuri. 

Tyytymättömyys ei kuitenkaan liity resurssien, kuten henkilöauton tai ajokortin, 

puutteeseen. Kotitalouden tulot eivät sen sijaan vaikuta liikkumistyytyväisyyteen. 

Tyytymättömyys ei myöskään näytä liittyvän matkan määränpäähän, vaan 

tyytymättömät ovat tyytymättömiä sekä työ- ja opiskelumatkoilla että muilla matkoilla. 

Näin ollen subjektiivinen liikenneköyhyys vaikuttaisi Suomessa olevan ilmiö, joka liittyy 

suureen matkustustarpeeseen ja liikkumisympäristöön eikä niinkään resursseihin. 

Aluetasolla autovyöhykkeillä asuvat ovat tyytymättömämpiä liikkumiseen yleisesti, kun 

taas jalankulkuvyöhykkeillä asuvat ovat tyytyväisempiä. Keskustan reunavyöhykkeillä 

yleisesti liikkumiseen tyytymättömien osuus oli toiseksi suurin, mikä on hieman 

yllättävää. Ehkä keskustan reunavyöhykkeillä asuvilla on keskimääräistä suuremmat 

odotukset liikennejärjestelmän toimivuudelle, mutta liikkumisympäristö ei vastaa näitä 

odotuksia. On mahdollista, että keskustan reunavyöhykkeet ovat jääneet suunnittelussa 

keskustan hyvien liikenneyhteyksien ja lähiöiden toimivien joukkoliikenneyhteyksien 

väliin. Yleisesti liikkumiseen tyytymättömät ovat myös tyytymättömiä eri kulkutapoihin 

kaikilla alueilla. Yleisesti liikkumiseen tyytymättömät käyttävät useammin autoa 

matkoillaan, kun taas tyytyväiset kävelevät tyytymättömiä useammin, mikä vastaa 

kirjallisuudessa esiintynyttä tulosta, että aktiivisten kulutapojen käyttäjät ovat yleensä 

tyytyväisempiä liikkumiseensa. 

4.2 Tutkimuksen tieteellinen ja käytännön merkitys 

Suomesta on aiemmin puuttunut termi liikkumisen sosiaalisen tasa-arvon tutkimiselle ja 

siitä keskustelemiselle. Tämän tutkimuksen myötä termi liikenneköyhyys nostettiin esille 

keinona arvioida liikkumisen sosiaalista tasa-arvoa ja liikkumisessa koettuja haasteita 

erilaisissa liikkujaryhmissä sekä erilaisilla alueilla. Tutkimuksessa laaditun viitekehyksen 

avulla on mahdollista arvioida, mitkä henkilökohtaiset tai asuinympäristöön liittyvä tekijät 

synnyttävät liikenneköyhyyttä Suomessa. 

Termi liikenneköyhyys on otettu Suomessa aktiivisesti osaksi julkista keskustelua. 

Liikenneköyhyys-termi on helppo omaksua käyttöön sekä asiantuntijoiden että 

tavallisten kansalaisten keskuudessa, ja se tarjoaa viitekehyksen liikkumisessa koettujen 

haasteiden tunnistamisessa. Tutkimus kannustaa laatimaan mittareita sekä 

objektiiviselle että subjektiiviselle liikenneköyhyydelle alueiden liikennesuunnittelun 

tueksi. Tulosten julkistuksen myötä liikenneköyhyys-termi on ilmaantunut käyttöön sekä 

mediassa että suunnittelun tukena. Liikenneköyhyys-termiä ovat käyttäneet ja 
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uutisoineet muun muassa Motiva, Suomen Tieyhdistys, TransDigi, ELY-keskukset, 

liikenne- ja viestintäministeriö, HSL, Traficom, Tekniikka & Talous, Helsingin Uutiset, 

Rakennuslehti, Varsinais-Suomen liitto, Sitra ja Maaseudun uusi aika. 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että joukkoliikenteeseen ja jalankulkuun 

pohjautuva liikennejärjestelmä tuottaa enemmän tyytyväisyyttä liikkumiseen. 

Tutkimustulosten pohjalta myös keskustan reunavyöhykkeiden liikennejärjestelmän 

kehittäminen olisi tärkeää. Kirjallisuuden perusteella matka-ajan tärkeys korostuu 

liikkumistyytyväisyyttä tutkittaessa, joten joukkoliikennejärjestelmää kehitettäessä 

matka-aikaan olisi tärkeä kiinnittää huomiota, mikäli joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 

halutaan kasvattaa. 

Liikenneköyhyyden ilmeneminen sekä subjektiivisena että objektiivisena ilmiönä auttaa 

tunnistamaan, että liikenteen tasa-arvon tutkimuksen tulisi sisältää sekä erilaisten 

mittareiden avulla liittyviä tutkimuksia että liikkujaryhmien kokemukseen perustuvaa 

analyysiä, ja vain hyödyntämällä molempia näkökulmia voidaan saada kokonaiskuva 

liikenneköyhyydestä Suomessa. Tutkimuksen avulla tunnistettiin, miten jo olemassa 

olevia aineistoja voidaan hyödyntää liikenteen sosiaalisen tasa-arvon tutkimuksessa 

uudenlaisella tavalla. 

4.3 Jatkotutkimustarpeet 

Liikkumistyytyväisyyden ja liikenneköyhyyden tutkimuksessa on edelleen paljon työtä 

Suomessa. Liikenneköyhyyden analysoimiseksi olisi tärkeä kehittää kyselytutkimus, 

jonka avulla voitaisiin pureutua sekä kokemukselliseen että objektiivisesti mitattuun 

liikenneköyhyyteen ja niiden väliseen suhteeseen. Kyselytutkimuksen avulla olisi 

mahdollista selvittää, miten liikkumistyytyväisyys muuttuu eri elämäntilanteissa ja onko 

tyytyväisyys pienempää silloin, kun liikkumistarpeet ovat suuret ja liikkumiseen on 

käytettävissä vähemmän aikaa, kuten tämän tutkimuksen tulokset vihjaavat. Myös 

liikennepoliittisten toimenpiteiden hyväksyttävyyttä liikenneköyhyyden ja 

liikkumistyytyväisyyden näkökulmasta voitaisiin tutkia kyselytutkimuksen avulla. 

Tulevaisuudessa olisi myös mielenkiintoista tutkia sukupuolten välisiä eroja 

liikenneköyhyyden kokemuksesta sekä sitä, vaikuttaako sukupuoli siihen, millaisia 

liikkumismahdollisuuksia henkilöllä on käytössään, millaisia haasteita liikkumisessa 

koetaan ja millaiset liikennepolitiikan keinot koetaan hyväksyttäviksi. 
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4.4 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimus pohjautuu laajaan kirjallisuuteen, joka liittyy muun muassa liikenneköyhyyteen, 

liikkumisen sosiaaliseen tasa-arvoon ja liikkumistyytyväisyyteen. On kuitenkin syytä 

huomata, että vaikka liikenneköyhyyttä otsikkotasolla käsitteleviä artikkeleita on 

löydettävissä jonkin verran, liikenneköyhyyden määrittely kirjallisuudessa on hyvin 

vajavaista, minkä vuoksi tässä työssä liikenneköyhyyden määritelmä pohjautuu vahvasti 

artikkeleihin, joissa yhtenä kirjoittajana on Karen Lucas. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin tilastollista analyysia, joka pohjautuu joka toinen vuosi 

toteutettavaan laajaan kansalaistutkimukseen, jonka toimivuutta on arvioitu jo vuodesta 

2011, jolloin tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran. Käytetyn kansalaistutkimuksen 

otos on suuri ja vastaajamäärät riittäviä, mutta tutkimuksen vastausprosentti oli kuitenkin 

pieni, mikä saattaa heikentää tutkimuksen validiteettia. Validiteetti kertoo, miten hyvin 

tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa sitä ilmiön ominaisuutta, mitä on 

tarkoituskin mitata (Tilastokeskus 2020a), ja validiteetti on hyvä, kun tutkimuksen 

kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat (Hiltunen 2009). Tutkimuksen toisessa 

artikkelissa liikkumisen yleistyytyväisyyttä käytetään subjektiivisen liikenneköyhyyden 

mittarina, mitä voidaan kritisoida validiteetin näkökulmasta. Tyytyväisyyttä käytetään 

kuitenkin usein mittarina subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksessa koetun köyhyyden 

arvioinnissa (Rojas 2008), ja koska muuta tutkimusaineistoa ei ollut käytettävissä 

kokemuksellisen liikenneköyhyyden arviointiin, liikkumistyytyväisyyden katsottiin 

kuvastavan subjektiivisen liikenneköyhyyden ilmenemistä riittävällä tasolla erityisesti, 

koska vastaajat olivat joutuneet arvioimaan eri kulkutapoja useammasta 

liikenneköyhyyteen liittyvästä näkökulmasta ennen vastaamista 

yleistyytyväisyyskysymykseen. 

Kun vastaajia ryhmiteltiin alueellisesti eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille, 

vastaajamäärät eivät aina riittäneet tilastolliseen analyysiin, mikä voi heikentää tulosten 

reliabiliteettia. Reliabiliteetin avulla voidaan ilmaista, miten luotettavasti ja toistettavasti 

käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä (Tilastokeskus 2020b). Itse tutkimusaineisto on 

kuitenkin kerätty jo useampana vuotena ja mittaristo on hiottu siten, että 

tutkimuskysymykset olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä vastaajille, kaikki 

ymmärtäisivät tutkimuskysymykset samoin ja tutkimus voidaan toistaa säännöllisesti, 

jotta tuloksia voidaan seurata. Satunnaisvirheet aineistossa voivat heikentää 

tutkimuksen reliabiliteettia (Heikkilä 2009), ja analyysivaiheessa on pyritty vähentämään 

satunnaisvirheiden vaikutusta tuloksiin poistamalla tutkimusaineistossa esiintyviä 

selvästi poikkeavia arvoja, jotka vaikuttaisivat tuloksiin. 
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Tilastollisen analyysin avulla halutaan tehdä yleistyksiä perusjoukkoon otoksen avulla ja 

löytää muuttujien välisiä riippuvuuksia (Heikkilä 2014). Tilastollisia menetelmiä voidaan 

kuitenkin kritisoida teknisluontoisesta, tieteenfilosofisesta sekä tutkimuksen käytäntöihin 

liittyvästä näkökulmasta (MOTV 2020c). Ottamatta kantaa kahteen ensimmäiseen, 

tutkimuksen käytäntöihin liittyvä kritiikki on syytä ottaa huomioon myös tätä tutkimusta 

tarkasteltaessa. Tilastollisia testejä voidaan käyttää väärin siten, että tutkimukseen 

valitaan väärä analyysi tai analyysin tuloksia ei osata tulkita. Toisaalta tilastollisia testejä 

käytetään usein myös rituaalinomaisesti sisällöllisten tulkintojen kustannuksella. (MOTV 

2020c) Tässä tutkimuksessa tilastollinen testi on pyritty valitsemaan siten, että 

käytettävä data vastaisi testin vaatimuksia. Koska nominaaliasteikolla mitatuille 

muuttujille on olemassa vain hyvin vähän tilastollisia testejä, päätettiin valita 

yksinkertaiset testit, joiden avulla analyysit oli mahdollista toteuttaa. Tuloksia on pyritty 

myös tulkitsemaan siten, että tulosten taustatekijöihin voidaan kiinnittää huomiota, 

vaikka niitä ei suoraan tässä tutkimuksessa pystytä varmistamaan. Tutkijalla on siis suuri 

vastuu menetelmän valinnassa, käytetystä merkitsevyystasosta ja tulosten tulkinnasta 

(Heikkilä 2014). Näin ollen tutkijasta johtuvaa virhettä ei voida lukea pois yksiselitteisesti. 

Tulokset on laskettu IBM SPSS -ohjelmistolla, joka laskee analyysit valmiiksi tutkijan 

puolesta. Näin ollen ne tulokset, joissa menetelmän ehdot täyttyvät, voidaan 

pääsääntöisesti yleistää koskemaan populaatiota. 
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