Liikkumisen ilmastotalkoot
Itä-Suomessa –kyselyn tulokset
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Perustiedot kyselystä

Kyselyn tavoitteena oli selvittää itäsuomalaisten asenteita ja
halukkuutta muuttaa liikkumistaan ilmastoystävällisempään
suuntaan. Kyselyssä kysyttiin päästövähennysten tärkeydestä
sekä henkilöautoilusta ja lentämisestä.
Kysely toteutettiin webropol-kyselynä touko- ja kesäkuussa 2019. Kyselyn toteutti

Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton ja Pohjois-Savon liiton kanssa. Lisätietoja kyselystä löytyy raportista
Liikkumisen ilmastotavoitteiden saavuttaminen Itä-Suomessa.
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Perustiedot vastaajista 1/2
Vastauksia:

1 417 kpl

•

•

•
•

•
•
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Vastaajista suurempi osa
oli naisia, kuten
kyselytutkimuksissa
yleensä.
18-75-vuotiailta saatiin
hyvin vastauksia.
Alaikäisiltä ja yli 75vuotiailta saatiin vain
vähän vastauksia.
Merkittävä osa
vastanneista oli
työssäkäyviä.
Maakunnittainen
vastausjakauma oli hyvä,
samoin eri asuinpaikan
tyyppien jakauma.
Eri tuloluokista saatiin
hyvin vastauksia.
Kokonaisvastausmäärä,
1 417 kpl, on kohtuullinen ja
mahdollistaa
johtopäätösten teon.

Perustiedot vastaajista 2/2
• 90 %:lla vastaajista oli
henkilöauto kotitaloudessaan.
Henkilöautoja on Itä-Suomessa
noin 66 %:lla kotitalouksista,
mikä tarkoittaa, että kyselyyn
vastasi keskimääräistä enemmän
autoilevia itäsuomalaisia.
• Eniten vastaajia oli ryhmästä,
jossa ajettiin 10 000–19 999 km
vuodessa. Useat vastaajat
ajoivat myös joko alle 10 000 km
tai 20 000–29 999 km vuodessa.
• Lähes kolmannes vastaajista ei
lennä ollenkaan. Noin neljännes
lentää 3–5 vuoden välein ja
toinen neljännes 1–2 kertaa
vuodessa. Tätä useammin
lentävien määrä oli pieni.
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Huoli ilmastonmuutoksesta

Suurin osa itäsuomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Naiset ovat jonkin verran enemmän huolissaan kuin miehet, samoin
vanhemmat ikäluokat, pienempituloiset ja taajamassa asuvat. Tilastollisesti merkittäviä erot ovat vain miesten ja naisten välisissä vastauksissa.
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Henkilöautoliikenteen päästöjen
vähentämisen tärkeys 1/2

Henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämistä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 68 % vastaajista. Naiset pitivät päästöjen vähentämistä
tärkeämpänä kuin miehet, samoin vanhemmat ikäluokat verrattuna nuoriin ja keski-ikäisiin. Tuloryhmittäin tärkeämpänä päästöjen
vähentämistä pitivät pienituloiset ja suurituloiset. Taajama-alueella asuvat pitivät päästöjen vähentämistä jonkin verran tärkeämpänä kuin
haja-asutusalueella asuvat.
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Henkilöautoliikenteen päästöjen
vähentämisen tärkeys 2/2

Henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämisen tärkeys korreloi eniten vastaajan henkilöauton käytön kanssa. Mitä enemmän kotitaloudessa
oli autoja, sitä vähemmän tärkeänä päästöjen vähentäminen nähtiin. Vastaavasti mitä enemmän vastaaja ajoi kotitaloutensa henkilöautoilla
vuodessa, sitä vähemmän tärkeänä päästöjen vähentäminen nähtiin. Edellisen sivun taustamuuttujista yhtä merkittäviä olivat vain naisten ja
miesten väliset erot.
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Lentoliikenteen päästöjen
vähentämisen tärkeys 1/2

Lentoliikenteen päästöjen vähentämistä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 85 % vastaajista. Naiset pitivät päästöjen vähentämistä
tärkeämpänä kuin miehet, samoin pienituloiset verrattuna muihin tuloryhmiin. Ikäryhmittäin tai asuinpaikan tyypin mukaan eroja vastaajien
välillä ei juurikaan ollut.
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Lentoliikenteen päästöjen
vähentämisen tärkeys 2/2

Kuten henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämisen osalta, myös lentoliikenteen päästöjen vähentämisen tärkeys korreloi parhaiten sen
kanssa, kuinka paljon vastaaja lentää. Mitä enemmän vastaaja käytti lentokonetta, sitä vähemmän tärkeänä päästöjen vähentäminen nähtiin.
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Henkilöautoilun vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 1/5

Henkilöautoilevista vastaajista (1 239 kpl) 39 % ilmoitti vähentäneensä henkilöautolla liikkumista ilmastonmuutoksen takia. Muissa
kyselytutkimuksissa, joissa on tutkittu liikkumista (esim. Itä-Suomen liikkumiskysely), henkilöautoilun vähentyminen ei ole näkynyt,
päinvastoin. Eniten autoilua olivat vähentäneet naiset, nuoret ja iäkkäämmät, pieni- ja suurituloiset sekä taajamassa asuvat.
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Henkilöautoilun vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 2/5
Jos olet vähentänyt, miten olet liikkunut sen sijaan?

Henkilöautoilua vähentäneistä (486 kpl) suurin osa oli siirtynyt pyöräilyyn ja kävelyyn. Vastaajien oli mahdollista valita useampi
vastausvaihtoehto. Keskimäärin vastaajat valitsivat 2,6 vaihtoehtoa, mikä tarkoittaa, että automatkoja on korvattu useilla eri vaihtoehdoilla.
Lähes joka neljäs vastaaja oli jättänyt matkan kokonaan tekemättä.
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Henkilöautoilun vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 3/5

Henkilöautoilevista vastaajista (1 239 kpl) 15 % oli valmiita vähentämään omaa henkilöautoiluaan merkittävästi ja 45 % jonkin verran. Miehet
olivat naisia huomattavasti haluttomampia vähentämään autoiluaan: 54 % vastanneista miehistä ilmoitti, ettei halua vähentää autoiluaan
ollenkaan tai haluaa vain hyvin vähän. Nuoret olivat huomattavasti valmiimpia vähentämään autoiluaan kuin muut ikäluokat, samoin
taajamassa asuvat verrattuna haja-asutusalueella asuviin. Valmius vähentää autoilua kasvoi myös tulojen kasvaessa.
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Henkilöautoilun vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 4/5
Jos haluaisit vähentää, miten haluaisit liikkua?

Vastaajat, jotka voisivat vähentää edes jonkin verran (743 kpl), korvaisivat auton mieluiten polkupyörällä, linja-autolla tai junalla.
Huomionarvoista on kiinnostus sähköpyörään, yli neljännes vastaajista voisi käyttää sitä. Vastaajat valitsivat keskimäärin 3 vaihtoehtoa.
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Henkilöautoilun vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 5/5
Jos et halua vähentää, mitkä ovat pääasiallisia syitä siihen?

Muissa syissä nousi esille nykyisen autoilun
vähäisyys sekä syyt, jotka ovat tulkittavissa
kuuluvan vastausvaihtoehtoihin ”matkojani ei ole
mahdollista tehdä muuten kuin henkilöautolla” tai
”en koe tarpeelliseksi torjua ilmastonmuutosta”.

80 % vastaajista, jotka eivät halua vähentää (475 kpl), ilmoittavat pääasialliseksi syyksi sen, ettei omia matkoja ole mahdollista tehdä muuten
kuin henkilöautolla. Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon ja keskimäärin vastaajat valitsivat 2,1 vaihtoehtoa.
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Muut henkilöautoilun keinot 1/8
Onko kotitaloudessa toteutettu seuraavia muutoksia viimeisen kolmen vuoden
aikana?

Henkilöautoilevista vastaajista (1 239 kpl) 67 % ei ollut toteuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana kyselyssä esitettyjä muutoksia. Erilaisista
muutoksista suosituin oli pienempipäästöisemmän bensa- tai dieselauton hankinta, jonka oli toteuttanut noin neljännes vastaajista.
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Muut henkilöautoilun keinot 2/8
Oletko valmis toteuttamaan seuraavia muutoksia seuraan viiden vuoden
aikana?

Halukkuutta toteuttaa erilaisia muutoksia löytyi. Vastaajista 70 % oli valmis toteuttamaan jonkinlaisen muutoksen. Muutoksista suosituimmat
olivat pienempipäästöisemmän bensa- tai dieselauton hankinta, siirtyminen tankkaamaan biopolttoaineita sekä kaasu- tai sähköauton
hankinta. (n = 1 239 kpl)
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Muut henkilöautoilun keinot 3/8
Oletko valmis toteuttamaan seuraavia muutoksia seuraan viiden vuoden
aikana?

Miesten ja naisten välillä muutosvalmiudessa oli eroja. Naiset olivat valmiimpia luopumaan yhdestä tai useammasta henkilöautosta, mutta
myös epätietoisempia haluaisivatko toteuttaa yhtäkään ehdotettua muutosta. Miehet olivat valmiimpia hankkimaan kaasu- tai sähköauton,
asentamaan muuntosarjan tai siirtymään biopolttoaineisiin. Toisaalta miehet myös selkeämmin ilmoittivat, etteivät ole valmiita toteuttamaan
yhtäkään ehdotettua muutosta seuraavan viiden vuoden aikana. (n = 1 239 kpl)
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Muut henkilöautoilun keinot 4/8
Oletko valmis toteuttamaan seuraavia muutoksia seuraan viiden vuoden
aikana?

Ikäryhmittäin tarkastelusta voidaan yleistää, että nuoremmissa ikäryhmissä muutoshalukkuus on suurempaa kuin vanhemmissa. Lisäksi
vanhemmissa ikäryhmissä on enemmän epätietoisuutta sen suhteen ollaanko valmiita toteuttamaan ehdotettuja muutoksia. Vanhemmat
ikäryhmät pitivät kuitenkin henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämistä keskimäärin tärkeämpänä kuin muut ikäluokat (sivu 6).
(n = 1 239 kpl)
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Muut henkilöautoilun keinot 5/8
Oletko valmis toteuttamaan seuraavia muutoksia seuraan viiden vuoden
aikana?

Tuloryhmittäin tarkasteltuna ehdotettujen muutosten oletettu hinta korreloi selvästi vaihtoehtojen houkuttelevuuden kanssa. Pienituloiset
ovat valmiimpia luopumaan autosta sekä asentamaan muuntosarjoja. Uuden auton hankinta sekä biopolttoaineet kiinnostavat enemmän
tulojen kasvaessa. Pienempituloiset ovat haluttomampia toteuttamaan ehdotettuja muutoksia seuraavan viiden vuoden aikana. (n = 1 239 kpl)
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Muut henkilöautoilun keinot 6/8
Oletko valmis toteuttamaan seuraavia muutoksia seuraan viiden vuoden
aikana?

Asuinpaikan tyyppi ei synnyttänyt merkittäviä eroja vastausten välille. Muualla kunnan taajamassa asuvat olivat kaikkein valmiimpia
toteuttamaan muutoksia. Tätä selittänee se, että heillä on enemmän mahdollisuuksia muuhun liikkumiseen kuin haja-asutusalueella, mutta he
myös käyttävät autoa enemmän kuin kunnan keskusta-alueella asuvat. (n = 1 239 kpl)
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Muut henkilöautoilun keinot 7/8
Oletko valmis toteuttamaan seuraavia muutoksia seuraan viiden vuoden
aikana?

Kotitalouden henkilöautojen määrä ei juurikaan korreloinut sen kanssa oliko vastaaja valmis toteuttamaan yhtäkään ehdotettua muutosta.
Kahden ja kolmen tai useamman auton talouksissa autosta luopumista pidettiin useammin vaihtoehtona kuin yhden auton kotitalouksissa.
Kaasu- tai sähköauton hankinta kiinnosti eniten yhden auton talouksia. (n = 1 239 kpl)
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Muut henkilöautoilun keinot 8/8
Jos et ole valmis toteuttamaan, mitkä ovat pääasialliset syyt?

Muissa syissä nousi esille nykyisen autoilun
vähäisyys sekä syyt, jotka ovat tulkittavissa
kuuluvan vastausvaihtoehtoon ”en koe
tarpeelliseksi torjua ilmastonmuutosta”.

Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat, etteivät ole valmiita toteuttamaan yhtäkään ehdotettua muutosta (197 kpl), 58 % valitsi pääasialliseksi
syyksi taloudelliset syyt ja 45 % sen, ettei koe valinnoillaan olevan merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
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Lentoliikenteen vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 1/5

29 % edes kerran viidessä vuodessa lentävistä vastaajista (979 kpl) ilmoitti, että on vähentänyt lentämistä edes jonkin verran
ilmastonmuutoksen takia. Henkilöautoiluun liittyvistä kysymyksistä poiketen, naisten ja miesten vastausten välillä ei ole juurikaan eroa.
Vanhemmissa ikäryhmissä lentämistä oli vähennetty enemmän kuin nuoremmissa ikäryhmissä, samoin pienituloiset olivat vähentäneet
enemmän kuin muut tuloryhmät.
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Lentoliikenteen vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 2/5
Jos olet vähentänyt, miten olet liikkunut?

Niistä, jotka olivat vähentäneet edes jonkin verran (278 kpl), 78 % ilmoitti ainakin kerran jättäneensä matkan tekemättä. Yli puolet oli korvannut
lentomatkan junalla. Vastaajien oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto.
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Lentoliikenteen vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 3/5

17 % edes kerran viidessä vuodessa lentävistä vastaajista (979 kpl) olisi valmis vähentämään lentämistään merkittävästi ilmastonmuutoksen
takia ja 34 % olisi valmis vähentämään jonkin verran. Huomattavasti suurempi osa piti lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä (sivut 8 ja 9). Miesten ja naisten välillä ei ollut vastauksissa suuria eroja. Keski-ikäiset ja
keskituloiset olivat hieman haluttomampia vähentämään lentämistään muihin ryhmiin verrattuna.
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Lentoliikenteen vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 4/5
Jos haluaisit vähentää, miten haluaisit liikkua?

Niistä vastaajista, jotka olivat valmiita vähentämään edes jonkin verran (503 kpl), suurin osa haluaisi korvata lentämisen junalla. Lähes puolet
voisi jättää matkan tekemättä.
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Lentoliikenteen vähentäminen
ilmastonmuutoksen takia 5/5
Jos et halua vähentää, mitkä ovat pääasiallisia syitä?

Niistä vastaajista, jotka eivät olleet valmiita vähentämään lentämistään tai olivat vain hyvin vähän (417 kpl), yli puolet vastasi, että lentämiselle
ei ole vaihtoehtoja eivätkä halua jättää matkaa tekemättä.

27

Kaartinen Katja

Johtopäätökset
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•

Enemmistö kyselyyn vastanneista (78 %) oli huolissaan ilmastonmuutoksesta.

•

Vastaajat pitivät sekä lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä että henkilöautoliikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Lentoliikenteen päästöjen vähentämistä pidettiin
kuitenkin merkittävästi tärkeämpänä kuin henkilöautoliikenteen (85 % vs. 68 %).

•

Selkeimmät erot vastaajien välillä muodostuivat naisten ja miesten välille: naiset olivat enemmän huolissaan ja pitivät
päästövähennyksiä tärkeämpinä. Parhaiten kuitenkin vastaajien asenteiden kanssa korreloi se, kuinka paljon vastaaja
liikkui henkilöautolla ja/tai lentokoneella. Päästövähennyksiä pidettiin sitä tärkeämpänä, mitä vähemmän kyseisellä
liikennevälineellä liikuttiin.

•

60 % autoilevista vastaajista olisi valmiita vähentämään omaa autoiluaan edes jonkin verran. Naiset olivat valmiimpia kuin
miehet, samoin suurempituloiset kuin pienempituloiset.

•

70 % vastaajista oli valmis johonkin kyselyssä ehdotettuun (pääosin käyttövoimiin liittyviin) toimenpiteeseen. Suosituin
käyttövoimiin liittyvä toimenpide oli pienempipäästöisempään bensa- tai dieselautoon vaihtaminen. Noin puolilta
vastaajista löytyi valmiutta joko sähkö- tai kaasuauton hankintaan tai biopolttoaineisiin siirtymiseen.

•

Noin puolet lentävistä vastaajista oli valmiita vähentämään lentämistään edes jonkin verran. Lentomatka korvattaisiin
mieluiten junalla.
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