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FIPTrans kyselytutkimus
● Kyselytutkimus 1008 vastaajalle
Helsingin, Tampereen ja Oulun
työssäkäyntialueella
● TNS-Gallupin kautta syksyllä 2013
● Hieman vanhempaa, eläköityneempää ja
korkeammin koulutettua kuin
kansalaiset keskimäärin (suhteellisen
normaalia kansalaiskyselylle)
○ - Yleisesti ottaen
kiinnostuneempia, jotka
hyväksyvät ilmastonmuutoksen
aiheuttaman uhan
● Enemmistöllä pääkulkumuotona auto
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Keskeiset erot
● Eroja löytyy sekä väestön ikään ja ammattitaustaan että vastaajan
asuinpaikkaan liittyen
● Keskeiset erot asuinpaikan suhteen: auton käyttö yleisintä Oulussa,
Helsingin seudulla taas vahvin ympäristötietoisuus
● Tilastollisesti merkittävät sukupuolierot: Miehet käyttävät enemmän
autoa, naiset epävarmempia ajatuksissaan teknologiasta
● Ikään liittyvät erot: Nuoret ja iäkkäät pyöräilevät enemmän kuin keskiikäiset; Iäkkäämmät vastaajat uskovat enemmän ilmastonmuutoksen
kuin muut; nuoret taas enemmän liikenteen rooliin ilmastonmuutoksen
kiihdyttäjänä; Nuoret eivät kannata yhtä paljon biopolttoaineita kuin
muut ikäryhmät
● -> Miten tämä vaikuttaa politiikkakeinojen yhteiskunnalliseen
hyväksyttävyyteen eri alueilla Suomessa?

Teknologioiden tukeminen
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● Yksikään keino/teknologia ei
noussut muita paremmiksi
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● Trendejä:
● -> Vahva tuki keinoille, jotka
lisäävät biopolttoaineiden
käyttöä henkilöautoliikenteessä.
● -> Myös tuki sähköautoille
● -> Suosittuja ovat myös
innovaatiot, jotka lisäisivät
mahdollisuuksia käyttää julkista
liikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.
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More extensive use of liquid biofuels

Electric vehicles, including fuel-cell vehicles
Ticketing system across different types of public transport and city
bikes
Smart traffic lights and routing advice to direct the priority of buses

Politiikkakeinot: Enemmistö vastustaa
erilaisia maksuja – julkisen liikenteen
palvelut ja infran kehittäminen suosittuja
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Increasing the frequency and accessibility of public transport
Making cycling and walking easier, e.g. by providing safe and broad cycle routes

Increase the amount of city-bikes significantly
Higher parking prices
Tax- or parking benefits for emissions-free vehicles
Congestion charging or road prices

Q: Below are policies that may help reduce the environmental impacts of urban travel. Please
choose five options that you think should be put into action (in Finland) over the next decade.

Uudet teknologiat ovat epäsuosittuja

Uusien ratkaisujen yhteiskunnallinen
hyväksyttävyys

● Uudet avaukset, kuten Ollilan tiemaksutyöryhmän ehdotus, saavat usein
aluksi täydellisen tyrmäyksen kansalta
● -> Miten niiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä voidaan
edistää jo ennen esityksen antamista/esitystä antaessa?
● Hyväksyttävyyttä lisää avoin keskustelu, oikea ja perusteltu tieto sekä
mielikuvat – näihin kannattaa panostaa

Julkinen liikenne, pyöräily ja kävely
- Kaupunkiseuduilla selvä tuki näiden
kehittämiselle ja parantamiselle

Kuva: VR, Aamulehti, 2011

Suositukset

● Support experiments that aim at understanding and enhancing
changes necessary in the whole socio-technical system
● Support multiple complementary niches
● Design and implement environmental and transport policies in
a way that takes into account how policy instruments create
demand for innovative technologies, products and services.

● Start specific innovation programmes for enhancing
entrepreneurial experimentation towards reduction of
transport demand and promoting seamless intermodal
transport.

Kiitos!
●Ota yhteyttä!
●
●Puh. 040 674 4703
●venla.virkamaki@ymparisto.fi
●

