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1 JOHDANTO 

1.1 Kaupunkiliikenteen muutos 

Liikenneyhteyksillä ja liikennejärjestelmällä on aina ollut keskeinen merkitys kaupun-

gistumiselle, kaupunkiverkostojen syntymiselle sekä yksittäisten kaupunkien maankäyt-

törakenteen muotoutumiselle. Autoistuminen ja esikaupungistuminen toisen maailman-

sodan jälkeen on viimeisin kaikkialla teollistuneessa maailmassa kaupunkien kehittymi-

seen vaikuttanut liikenteen ja liikkumisen muutos. Liikennettä lisäsivät tuolloin osaltaan 

myös väestönkasvu, tulotason nousu ja liikkumistapojen muutos. Autojen yleistyminen 

mahdollisti kaupunkien laajenemisen kaikkiin suuntiin ja asuinalueiden ja työpaikkojen 

hajaantuminen kasvatti työmatkaliikennettä valtavasti. Vuodesta 1960 suomalaisten 

liikennesuorite onkin viisinkertaistunut ja liikenteestä tullut keskeinen osa ihmisten 

elämää, sillä työssä ja vapaa-ajalla matkustetaan enemmän ja pitempiä matkoja kuin 

aikaisemmin. Myöskään viestintäteknologian kehittymisellä ei ole ollut odotettuja lii-

kennettä vähentäviä vaikutuksia vaan viestintäteknologia pikemminkin täydentää kuin 

korvaa kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia. (Laakso & Loikkanen 2004, 302-309, 

371) 

 

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 2004-2005 mukaan kotimaanmatkojen 

henkilöliikennesuorite (42 km/vrk) on kasvanut 6 prosenttia vuosiin 1998/1999 verrat-

tuna ja kasvu on keskittynyt erityisesti autoiluun. Matkoista eniten ovat kasvaneet työ-

matkasuoritteet ja toiseksi eniten ostos- ja asiointimatkojen suoritteet. Suurin osa mat-

kasuoritteista kertyy kuitenkin edelleen vapaa-ajan matkoista. Suurin yksittäinen syy 

matkasuoritteen kasvulle on naisten lisääntynyt autoilu ja kakkosautojen hankkiminen 

perheeseen. Henkilöliikennesuoritteesta 5 prosenttia muodostuu kevyestä liikenteestä, 

76 prosenttia henkilöautoilusta ja 16 prosenttia julkisesta liikenteestä, tosin alueelliset 

erot etenkin erilaisten työssäkäyntialueiden välillä ovat huomattavia. Työssäkäyntialu-

een reuna-alueilla matkasuoritteet (km/vrk) ovat tutkimuksen mukaan poikkeuksetta 

suurempia kuin työssäkäyntialueen keskuskunnissa. (Henkilöliikennetutkimus 2004-

2005 2006, 16-18, 24) Liikennesuoritteen kasvun ja autoistumisen synnyttämät liiken-
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neongelmat näkyvät kuitenkin juuri keskuskuntien kaupunkialueilla, sillä päästöt ja nii-

den aiheuttamat ongelmat kasautuvat samoille alueille kuin ihmiset ja tuotanto. (Laakso 

& Loikkanen 2004, 347) Kuntaliiton (2011) mukaan Suomen väestöstä 75,9 prosenttia 

asuu kaupungeissa. Euroopan alueella vastaava osuus on 72 % (Euroopan Parlamentti 

2009, 21). 

 

Liikenneongelmat, kuten ruuhkautuminen, ilmansaasteet ja melu, ovat liikenteen tuot-

tamia haitallisia ulkoisvaikutuksia, joita liikenteen käyttäjät eivät ainakaan välittömästi 

korvaa haitasta kärsiville. Muita ulkoisvaikutuksia ovat muun muassa liikenneonnetto-

muudet ja liikenneväylien aiheuttamat maiseman muutokset. (Laakso & Loikkanen 

2004, 347) Kaupunkialueiden liikenneongelmat syntyvät korkeasta kokonaisliikenne-

määrästä ja vinoutuneesta kulkutapajakaumasta, joihin voidaan puuttua rakenteellisilla 

muutoksilla, kuten kaavoituksella ja maankäytön muutoksilla, mutta myös pehmeäm-

millä keinoilla. Tällöin ohjauksen kohteena ovat liikennejärjestelmän sijaan ihmisten 

liikkumis- ja kulkutapavalinnat. Juuri kulkutapajakauman ja liikennesuoritteen muutos 

on välttämätön, jotta esimerkiksi ruuhkautumisen ja ilmansaasteiden haitallisia vaiku-

tuksia voidaan vähentää. Kestävien liikkumistapojen edistämistä ja ihmisten liikkumis-

tarpeen vähentämistä kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi. 

 

Liikkumisen ohjaus on muun muassa Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 

ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2009 - 2020 asettama ohjauskeino. Liikkumisen 

ohjauksella pyritään saavuttamaan yhtäältä valtakunnalliset ilmastotavoitteet ja toisaalta 

löytämään ratkaisuja kaupunkialueiden liikenneongelmiin. Yksi keskeisimmistä liikku-

misen ohjauksen osa-alueista on kannustaa kestävän työ- ja virkamatkaliikkumisen edis-

tämiseen työpaikoilla. Työpaikat aiheuttavat noin 27 prosenttia henkilökilometreistä ja 

28 prosenttia henkilöautoilla tehtävistä henkilökilometreistä. Työmatkoista 79 prosent-

tia tehdäänkin henkilöautoilla. (Henkilöliikennetutkimus 2004-2005 2006, 24, 31 sekä 

Motiva 2010a, 13-14) Luonteeltaan työmatkat ovat muun muassa vapaa-ajan matkoihin 

verrattuna toistuvia ja suuntautuvat samaan kohteeseen, joten niiden hallinnalle on hy-

vät mahdollisuudet. (LVM 2002, 13) Kaupunkialueilla työmatkoilla on keskeinen mer-

kitys, koska matkat keskittyvät lyhyille ajanjaksoille aamuun ja iltapäivään ja ne aiheut-

tavat suurimman osan ruuhkautumisesta (Laakso & Loikkanen 2004, 310). 
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1.2 Tutkielman tarkoitus ja menetelmät 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella, miten työnantaja voi kehittää kestävää työmat-

kaliikkumista työpaikallaan. Tavoitteena on selventää niitä konkreettisia toimenpiteitä 

ja muutoksia, joita työnantaja voi toteuttaa työpaikalla sen jälkeen, kun työmatkaliik-

kumisen nykytila on arvioitu esimerkiksi henkilöliikkumiskyselyn tai yleisemmän arvi-

oinnin kautta. Maantieteellisen viitekehyksen löytämiseksi liikkumisen ohjaukselle tar-

kastelen myös yleisesti, mitkä seikat vaikuttavat liikkumiseen kaupunkialueella. Tut-

kielmani on osa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukes-

kus Valonian RULLAA-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on pk-yritysten työ- ja vir-

kamatkaliikkumisen tehostaminen Varsinais-Suomen alueella.  

 

Rajaan työni koskemaan työmatkaliikennettä kaupunkialueilla, joihin myös suurin osa 

työmatkaliikenteen ongelmista keskittyy. Työpaikat ovat yksi keskeisimmistä liikku-

mista aiheuttavista toiminnoista ja teoriaosuudessa käsittelenkin kaupunkiliikennettä 

juuri toimintojen sijoittumisen ja maankäytön näkökulmista. Teoriaosuudessa määritte-

len lisäksi, mitä kestävällä liikenteellä tarkoitetaan ja miten henkilöliikenteen liikku-

misvalintoihin voidaan vaikuttaa. Työpaikat aiheuttavat runsaasti myös tavaraliikennet-

tä ja liikkumisen ohjaus voi henkilöliikenteen ohella kohdistua myös tavaraliikentee-

seen, kuten yhteiskuljetusten suunnitteluun. Keskityn työssäni vain henkilöliikenteen 

ohjaamiseen ja jätän tarkastelun ulkopuolelle tavarakuljetuksiin ja logistiikkaan suun-

tautuvan ohjauksen. Tarkastelun ulkopuolelle jätän myös liikkumispalveluita tarjoavat 

organisaatiot ja niihin kohdistuvan liikkumisen ohjauksen.   

 

Tutkielma on teoriapainotteinen ja empiriaosuus syntyy havainnollistamiseen käytetyis-

tä esimerkeistä. Kaupunkiliikenneluvun lopussa tarkastelen Turun kaupunkiseudun Ra-

kennemalli 2035:ttä osoittaakseni, kuinka merkittävää maankäytön ja liikenteen vuoro-

vaikutus on suunnittelutyössä. Lisäksi rakennemallityössä korostuvat havainnollisesti 

kestävän liikenteen periaatteet ja tavoitteet. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksesta käy-

tän esimerkkitapauksina Valonian syksyllä 2010 tekemää työmatkaliikkumiskyselyä 

Varsinais-Suomessa sijaitsevalle Avanti–Tuulissuo yrityskeskittymälle ja kyselyn poh-

jalta esiin nousseita toimintaehdotuksia. Toisena esimerkkitapauksena käytän Turun 

lentokentän läheisyydessä olevaa yrityskeskittymää, jonne teimme työmatkaliikkumis-
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kyselyn keväällä 2011 myös osana RULLAA-hanketta. Alueeseen kuuluu Kärsämäen, 

Runosmäen, Urusvuoren ja lentokentän teollisuusalueet, joten käytän kyselystä lyhen-

nettä KRUL. 
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2 KAUPUNKILIIKENNE 

2.1 Keskeisiä käsitteitä 

Ilmastotavoitteet 

Euroopan unioni on oikeudellisesti sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 

prosenttia vuoden 1990 päästötasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomea koskevat valta-

kunnalliset ilmastotavoitteet määritellään kansallisessa pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategiassa1 sekä ilmasto- ja energiapoliittisessa selonteossa2, jossa asetetaan 

tavoitteeksi vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 

tasosta vuoteen 2050 mennessä. (YM 2011b ) Myös kaupungit ovat tehneet omia pääs-

tötavoitteitaan, esimerkiksi Tampereen kaupunki on sitoutunut EU:n pormestareiden 

ilmastosopimuksessa yli 20 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. Ta-

voitteiden toteuttamiseksi Tampereen seudulla on valmisteltu laaja-alainen ilmastostra-

tegia ja ECO2 – Ekotehokas vähähiilinen Tampere 2020 -ohjelma. (Tampereen kaupun-

ki 2010, 3) Myös Turun seudulla on sitouduttu 20 prosentin päästövähennystavoitteisiin 

vuoteen 2020 mennessä. (Turun kaupunki 2009, 4) Tavoite on kirjattu muun muassa 

kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan vuosille 2009 – 2013. Alueellisesti ilmasto-

tavoitteita on tarkasteltu Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa, jossa liiken-

teelle on asetettu omat tavoitteensa. Tavoitteena on, että liikenteen päästöt ovat vähen-

tyneet vuoden 2007 tasosta 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. (Luotsi 2011, 13,16) 

 

Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys määritellään jatkuvaksi ja ohjatuksi maailmanlaajuiseksi muutokseksi, 

joka on yhtä aikaa maailmanlaajuinen, alueellinen ja paikallinen. Kestävän kehityksen 

päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämän mahdollisuudet. 

Toisaalta on kyse myös ihmisen toiminnan sopeuttamisesta luonnon asettamiin reunaeh-

                                              
1 Ks. kansallinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia (2008) Saatavissa: 
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2658  
2 Ks. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009) Valtioneuvoston kans-
lia: http://www.vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/fi.jsp  
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toihin. Kestävä kehitys voidaan jakaa myös taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen 

kestävään kehitykseen. (YM 2003, 12 – 13)  

 

Kulkutapajakauma 

Kulkutapajakauma kertoo määrättyjen kulkuneuvojen prosenttiosuuden kokonaismatka-

suoritteesta, esimerkiksi henkilöauton, linja-auton ja pyörän välillä. 

 

Liikkuminen (engl. mobility) 

Liikkuminen käsittää kyvyn liikkua, mutta myös laajemmin liikkujan mahdollisuuden 

valita milloin, millä ja minne hän liikkuu. Matkan optimoimiseksi liikkujan tulee olla 

tietoinen matkan tekoon liittyvästä yleisesti käytettävissä olevasta informaatiosta, kuten 

reiteistä ja aikatauluista. (Euroopan parlamentti 2009, 21) 

 

Liikkumisen ohjaus 

”Liikkumisen ohjaus on ensisijaisesti kysyntälähtöinen lähestymistapa henkilö- ja tava-

raliikenteeseen, jossa yhteistyöllä toimijoiden välillä (kuten kunnat, yritykset, yhteisöt) 

ja joukolla työkaluja tuetaan ja kannustetaan asenteiden ja käyttäytymisen muutosta 

kohti ympäristöystävällisempien kulkumuotojen käyttöä. Nämä työkalut perustuvat 

yleensä parempaan informaatioon, viestintään, organisointiin, koordinointiin ja ne vaa-

tivat edistämistä.” (Kiiskilä ym. 2002, 16 sekä EU 2011) 

 

Liukuva työaika 

Työaikalain (605/1996) 13 §:ssä liukuva työaika määritellään seuraavasti: ”Työnantaja 

ja työntekijä voivat … sopia liukuvasta työajasta niin, että työntekijä voi sovituissa ra-

joissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Sovittaessa liuku-

vasta työajasta on sovittava ainakin kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liu-

kumarajasta, lepoaikojen sijoittamisesta sekä säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten 

enimmäiskertymästä. Liukuvassa työajassa säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhen-

tää tai pidentää liukuma-aika, joka voi olla enintään kolme tuntia. Viikoittainen sään-

nöllinen työaika on keskimäärin enintään 40 tuntia. Edellä 1 momentissa mainittu 

enimmäiskertymä saa olla enintään 40 tuntia. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, 

että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla vapaa-ajalla.” 
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Matkasuorite/Liikennesuorite 

Matkasuoritteella tarkoitetaan henkilön tai ryhmän määrättynä ajanjaksona tekemien 

matkojen yhteenlaskettua pituutta, esimerkiksi km/vrk tai km/v. (Henkilöliikennetutki-

mus 2004-2005 2006, 14) 

 

Työmatka ja työasiamatka 

Tässä työssä käytän työmatka-termiä kuvaamaan asunnon ja työpaikan välistä matkaa ja 

työasiamatka-termiä kuvaamaan työpaikalta tehtäviä tilapäisiä kokous-, koulutus- ja 

virkamatkoja. Verotuksellisesti asunnon ja työpaikan välinen matka erotetaan työmat-

kasta, jota puhekielessä kutsutaan usein työasiamatkaksi tai virkamatkaksi. (TVL 72 § 

sekä Verohallinto 2009a) 

 

Työssäkäyntialue ja pendelöinti 

Työssäkäyntialue määritetään pendelöinnin eli asuinpaikkakunnan ja työssäkäyntikun-

nan välisen työmatkaliikenteen avulla. Työssäkäyntialueeseen kuuluvat kaikki ne ympä-

ryskunnat, joiden työssäkäyvistä 10 prosenttia käy töissä työssäkäyntialueen keskus-

kunnassa. (Tilastokeskus 2008) 

2.2 Kaupunkitutkimus 

Kaupunkiliikenteen tutkimus on osa kaupunkitutkimusta3, jota tehdään muun muassa 

kaupunkimaantieteen ja liikennemaantieteen aloilla. Molemmissa tarkastelun kohteena 

on liikenteen ja maankäytön välinen vuorovaikutus. Liikennettä tarkastellaankin osana 

toiminnallista kaupunkialuetta, jossa liikenne nähdään yhtäaikaisesti syynä ja seurauk-

sena kaupungin maankäytölle ja kaupunkirakenteen muotoutumiselle.  Maankäytöllä ja 

toimintojen sijoittumisella on vaikutusta ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen ja toisaalta 

liikennejärjestelmät ja liikennepolitiikka vaikuttavat alueen saavutettavuuteen ja siihen, 

millaisia maankäytöllisiä ratkaisuja alueella tehdään. (Laakso & Loikkanen 2004, 300, 

358) Myös poliittiset, taloudelliset ja teknologiset muutokset sekä muutokset väestöra-

kenteessa ja yhteiskunnan arvoissa vaikuttavat liikenteen ja maankäytön ratkaisuihin.  
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Suomessa kaupunkitutkimusta on tyypillisesti tehty yhden yliopistoaineen näkökulmas-

ta, esimerkiksi taloustieteessä kaupunkitalouden ja maantieteessä kaupunkimaantieteen 

näkökulmasta. Monitieteinen kaupunkitutkimus on kuitenkin lisääntynyt ja toisaalta 

tutkimus, suora toiminta ja vaikuttaminen kietoutuvat entistä tiiviimmin yhteen. Niinpä 

akateemisen maailman, muun yhteiskunnan ja soveltavan hyötyä etsivien toimijoiden 

väliset rajat ovat hämärtyneet ja esimerkiksi erilaiset kaupunkien kehittämiseen keskit-

tyvät ajatushautomot ja ryhmittymät sekä konsulttitoimistot ovat lisääntyneet. (TEM 

2008, 25, 27) Lisäksi kaupunkilaisten kokemuksellinen tieto näkyy yhä enemmän kau-

punkisuunnitteluprosesseissa ja -päätöksissä. Osallistumista vahvistaa osaltaan kaavoi-

tusprosessiin lakisääteisesti kuuluva osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä 

kaavan vaikutusten arvioinnista tehtävä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 § 

1 momentti). 

2.3 Toiminnallinen kaupunki 

Kaupunki voidaan määrittää monella eri tavalla, mutta liikenteen ja liikkumisen kannal-

ta kaupunkia on oleellista tarkastella toiminnallisena alueena (functional urban area, 

FUA4), kuten työssäkäyntialueena. Kaupunki on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen 

ulkopuolisten alueiden kanssa, ja niinpä kaupunkia ei ole perusteltua tarkastella ainoas-

taan hallinnollisten rajojen muodostamana kokonaisuutena. Toiminnallinen kaupunki-

alue käsittää kaupungin niin yksittäisen ihmisen päivittäisenä alueena, alueellisena kes-

kuksena ympäryskunnille ja toisaalta valtakunnallisena ja kansainvälisenä solmukohta-

na. Käytännössä toiminnallinen kaupunkialue eli työssäkäyntialue on alue, joka vetää 

eniten työvoimaa puoleensa ympäryskunnista.  

 

Suomen työssäkäyvistä joka kolmas käy töissä asuinkuntansa ulkopuolella ja eniten 

pendelöintiä tapahtuu suuriin kaupunkeihin. Pendelöinnin määrään vaikuttavat ympä-

                                                                                                                                     
3 Ks. lisää kaupunkitutkimuksesta Suomessa TEM 2008. 
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ryskuntien määrä ja liikenneyhteydet. Sirpaloitunut kuntarakenne ja toisistaan hajautu-

neet asumis- ja työssäkäyntialueet lisäävät pendelöintiä.  Ilmiönä pendelöinti on kuiten-

kin monimutkainen, ja siten siihen vaikuttavat myös monet taloudelliset, yhteiskuntapo-

liittiset sekä ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin liittyvät asiat. Lapsiperheiden työssäkäynti-

liikenteeseen vaikuttavat muun muassa asumisen hinnan ohella lasten päivähoitotilanne 

ja harrastusmahdollisuudet. Useissa kunnissa pendelöivät työntekijät tuovat suurimman 

osan kuntien verotuloista ja asuinkunnan ulkopuolella työskentelevillä onkin keskimää-

rin suuremmat tulot kuin asuinkunnan sisällä työskentelevillä. Pendelöinti on autoval-

taista ja 64 prosentilla pendelöivistä työntekijöistä onkin oma auto tai työsuhdeauto. 

(Tilastokeskus 2008)  

 

Toiminnalliseen kaupunkialueeseen (FUA) voi kuulua useita ydinkeskustoja, ja siten 

sen määrittäminen edellyttää myös morfologisten kaupunkikeskustojen (morphological 

urban area, MUA) huomioon ottamista. Tällöin työssäkäyntialueiden määrittämiseen 

vaikuttavat myös ydinkeskustan tai -keskustojen väestöntiheys ja alueen historiallinen 

ydin- ja reuna-alue rakenne. Suomen mittakaavassa suurimmatkaan toiminnalliset kau-

pungit eivät muodosta useiden ydinkaupunkien yhteistä työssäkäyntialuetta, vaan työs-

säkäyntialueella on selkeä keskuskunta. Suomen suurin työssäkäyntialue (FUA) on Hel-

sinki ja seuraavaksi suurimmat Turku ja Tampere. (ESPON 2007, 14-15, 44)  Työssä-

käyntialueen ohella kaupunkia voidaan tarkastella myös ekologisena toiminta-alueena, 

jolle pääosa luonnonvarojen kulutuksesta ja jätteiden tuotosta keskittyvät. (Davoudi 

2009, 135) 

2.4 Maankäyttö ja liikenne kaupunkialueilla 

Kaupunkialueilla erilaiset toiminnot sijaitsevat lähekkäin, jotta tavaroiden ja palvelui-

den vaihto olisi mahdollisimman helppoa ja taloudellista. Liikenteellä ja liikennejärjes-

telmällä onkin suuri vaikutus toimintojen sijoittumiseen ja edelleen saavutettavuuteen. 

                                                                                                                                     
4 Ks. lisää FUA tutkimuksista ESPON project 1.4.3 (2007). Study on urban functions (saatavissa Interne-
tissä 25.4.2011) 
http://www.mdrl.ro/espon_cd2/Project_Reports/Preparatory_studies_and_scientific_support_projects/1.4.
3_final_report.pdf  
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Esimerkiksi yritykset sijoittuvat mielellään keskustoihin lähelle asiakkaita tai liikenteen 

solmukohtiin, joissa kaupunkien välinen liikenne sujuu taloudellisesti. Kotitaloudet sen 

sijaan pyrkivät sijoittumaan lähelle yrityksiä, joissa on heidän työpaikkansa ja toisaalta 

lyhyen matkan päähän palveluista. (Laakso & Loikkanen 2004, 299) Esikaupungistumi-

sen myötä toiminnot ovat hajautuneet kaupunkien reuna-alueille, mikä kasvattaa liiken-

netarvetta ja edelleen liikenteen haitallisia ulkoisvaikutuksia.  

 

Liikennealueet ja liikenneinfrastruktuuri kilpailevat kaupungeissa maa-alasta muiden 

maankäyttömuotojen kanssa ja vaihtoehtoisen maankäyttömuodon arvo määrittää myös 

osan liikennealueiden taloudellisesta arvosta. Kaupunkialueiden ulkopuolella maan 

vaihtoehtoinen käyttömuoto on maa- tai metsätalous, joten väylärakenteiden arvo on 

tavallisesti maapohjan arvoa suurempi. Sen sijaan kaupunkialueilla, joissa vaihtoehtoi-

nen käyttö tarkoittaa maan rakentamista, maapohjan vaihtoehtoisarvo on moninkertai-

nen väylärakenteiden arvoon verrattuna. (Laakso & Loikkanen 2004, 360-361) Liiken-

teelle osoitettavan maa-alan määrä riippuu paljolti myös kaupunkirakenteesta ja kau-

pungin maantieteellisestä sijainnista. Esimerkiksi Helsingissä ja sitä ympäröivillä alueil-

la liikenneverkostolle on vähemmän uutta maa-alaa osoitettavana kuin vaikkapa Turus-

sa, jossa kaupungin kasvamiselle ei ole toistaiseksi samanlaisia rajoitteita. Hajautumisen 

myötä yritykset ja asuinalueet sijoittuvatkin yhä kauemmas toisistaan, jolloin ihmisten 

liikkumistarve ja siten myös uusien liikenneväylien rakennustarve kasvavat. Helsingissä 

tiivis kaupunkirakenne, väestöpaine ja kallis maan arvo ovat pakottaneet liikennejärjes-

telmien kehittämiseen ja toisaalta liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen myös maan 

ala- ja yläpuolelle. Muihin Euroopan suurkaupunkeihin verrattuna Helsingissä onkin 

korkea joukkoliikenneosuus liikenteen kokonaissuoritteesta (Laakso & Loikkanen 2004, 

317). 

  

Maankäytön ratkaisuilla ja erityisesti kaavoituksella pyritään vastaamaan hajautumisen 

aiheuttamiin ongelmiin ja tavoittelemaan eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua ja ovat osa maan-

käyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestel-

mää. Vuonna 2008 alueidenkäyttötavoitteita tarkistettiin niin, että ne vastaavat parem-

min ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. (YM 2011a) 
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”Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat 

hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan 

asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on 

mahdollisimman vähäinen…Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat 

elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntara-

kenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.” 

(VN 2008, 2) 

 

”Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka 

käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkei-

noelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö so-

vitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja 

parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttö-

edellytyksiä.” (VN 2008, 6) 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maankäyttö- ja rakennuslaki antavat suuntaa 

yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi (YM 2003, 15). MRL:n tavoitteena on järjestää 

alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympä-

ristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-

vää kehitystä (MRL 1 § 1 momentti ). Päämääränä on yhdyskuntarakenne, jossa palve-

lujen saatavuus ja saavutettavuus on turvattu samalla kun liikennetarve vähenee (YM 

2003, 15). Ohjauksella ja lainsäädännöllä voidaan kuitenkin vain luoda otolliset puitteet 

kestävien liikkumisvalintojen tekemiselle, sillä lopullisen liikkumis- ja kulkutapavalin-

nan tekee yksilö. Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan kuitenkin pyrkiä toteuttamaan lii-

kennejärjestelmä, jossa kestävien liikkumisvalintojen tekeminen on vaivatonta ja ennen 

kaikkea taloudellista.   

2.5 Kestävä kaupunkiliikenne 

Kestävällä liikkumisella pyritään vähentämään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuk-

sia ja erityisesti melua, ilmansaasteita ja kasvihuonekaasupäästöjä. Kestävällä liikkumi-

sella tarkoitetaankin ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumismuotoja, 
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kuten kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Toisaalta 

kestävä liikkuminen koostuu myös liikkumisvalinnoista ja -tavoista, esimerkiksi asuin-

paikan valinta tai mahdollisuus etätyöhön vaikuttavat henkilön liikkumistarpeeseen ko-

konaisuudessaan. Liikkumisesta aiheutuvia päästöjä voi myös kompensoida5 ja auton 

käyttöä tehostaa taloudellisella ajotavalla. Erilaisten kulkumuotojen yhdisteleminen, 

esimerkiksi työmatkalla, voi myös osoittautua tehokkaaksi ratkaisuksi kestävään liik-

kumiseen. Aina koko matkan tekeminen muulla kulkuneuvolla kuin autolla ei ole mah-

dollista ja tällöin olisi hyvä korvata edes osa automatkasta tilanteesta riippuen joko 

joukkoliikenteellä, kävelyllä tai pyöräilyllä. Liikkumisen tasa-arvoa ja esteettömyyttä 

voidaan parantaa turvaamalla liikkumismahdollisuudet eri väestöryhmille, parantamalla 

liikenneturvallisuutta ja lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kestävän liik-

kumisen osa-alueiden kehittäminen toisiaan tukevana kokonaisuutena on tarpeellista, 

kun etsitään ratkaisua autoliikenteen haittojen vähentämiseksi. (LVM 2008, 8 – 9 sekä 

YM 2003, 13) 

 

Kestävän liikennepolitiikan toteuttamiseen kaupunkialueilla vaikuttavat vahvasti myös 

muut kuin ympäristöpoliittiset tavoitteet. Esimerkiksi kaupunkialueen saavutettavuudel-

la muilta alueilta ja kaupunkien sisäisen liikenne- ja viestintäjärjestelmän toimivuudella 

on merkitystä alueen kilpailukyvylle ja houkuttelevuudelle (Laakso & Loikkanen 2004, 

301). Toisaalta liikennejärjestelmän on toteutettava sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 

tuotettava palveluja erilaisille liikkujaryhmille. Autoistuminen on vähentänyt muilla 

kulkumuodoilla saavutettavissa olevia palveluja ja toisaalta lisääntynyt liikenne heiken-

tää autottomien ja liikkumisrajoitteisten kulkemista lähikohteisiinkin kävellen tai pyö-

räillen. Niinpä niin kutsutussa autoyhteiskunnassa toimintojen saavutettavuus ei ole 

kaikille hyvä ja tasapuolinen. (YM 2003, 39) Kun tavoitteena on sosiaalisesti ja talou-

dellisesti kestävä kaupunkikehitys, toimintojen saavutettavuuden on ihmisten, yritysten 

ja muiden toimijoiden näkökulmasta säilyttävä tai kehityttävä. Kehitys tulisi kuitenkin 

saavuttaa fyysistä liikkumista tai ainakin henkilöautoilua vähentävästi. (Kiiskilä ym. 

2002, 13) Kestävän henkilöliikenteen toteuttaminen edellyttää tehokkaan liikennepoli-

                                              
5Liikkumisesta aiheutuvia päästöjä voi kompensoida, esimerkiksi maksamalla lentokoneella matkustetta-
essa vapaaehtoisen ympäristömaksun. Maksujen kerryttämät varat sijoitetaan ympäristönsuojeluun. 
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tiikan ja sitä tukevien keinojen määrittelemistä ja toisaalta julkisen ja poliittisen hyväk-

synnän saavuttamista valituille toimenpiteille (Euroopan parlamentti 2010, 15) 

2.6 Henkilöliikenteen kysyntään ja kulkutapajakaumaan vaikut-
taminen 

Yksilötasolla liikkumis- ja kulkutapavalintoja voidaan verrata tavaroiden ja palveluiden 

kuluttamiseen, ja niinpä erityisesti tulot ja liikennekustannukset vaikuttavat liikkumisen 

määrään. Pienituloisten kotitalouksien jäsenellä keskimääräinen matkasuorite on 40 

prosenttia pienempi ja suurituloisilla 75 prosenttia suurempi kuin väestön keskimääräi-

nen matkasuorite. Suurempaan tuloluokkaan kuuluvilla myös työasioihin liittyvien mat-

kojen osuus on huomattavasti suurempi kuin pienituloisilla. Lisäksi iällä, sukupuolella, 

ammatilla ja asuinpaikalla on vaikutusta liikennesuoritteeseen ja kulkutapavalintoihin. 

(Laakso & Loikkanen 2004, 310 – 312, 319) Ympäristöarvot näkyvät yhä enemmän 

ihmisten kulutusvalinnoissa ja myös liikkumista voidaan tarkastella arvovalintana.   

 

Henkilöliikenteessä kaupunkilaiset tekevät valinnan yleisimmin kävelyn, pyöräilyn, 

mopoilun, moottoripyöräilyn, yksityisautoilun ja julkisen liikenteen välillä. Kulkumuo-

tovalintaan vaikuttavat eri kulkumuotojen kustannukset, pysäköintimahdollisuudet sekä 

vaihtoehtoisten matkustusmuotojen saatavuus, palvelutaso ja niitä koskevat mieltymyk-

set ja arvostukset (EPOMM 2009, 25).  Liikennekustannukset koostuvat matkan rahalli-

sista kustannuksista ja aikakustannuksista. Kotitalouksille ja yrityksille henkilöliiken-

teen rahalliset kustannukset syntyvät liikennevälineiden hankinnasta, omistuksesta, säi-

lytyksestä ja käytöstä sekä muilta ostettavista liikennepalveluista. (Laakso & Loikkanen 

2004, 339) Suurin osa ihmisistä ei pyri ensisijaisesti minimoimaan liikkumistaan, sääs-

tämään liikkumiskustannuksissaan tai tyydy välttämättömimpään tai kokonaistaloudelli-

simpaan kulkumuotovalintaan. Myös puolet henkilöautolla tehdyistä matkoista on pi-

tuudeltaan sellaisia, että ne olisi mahdollista tehdä kävellen tai pyöräillen, ja usein tar-

jolla olisi myös mahdollisuus käyttää kulkemiseen joukkoliikennettä. (YM 2003, 38) 

 

Erityisesti yksilölle aiheutuvien liikennekustannusten nousun katsotaan vähentävän lii-

kennesuoritetta ja kustannusten alenemisen lisäävän sitä (Laakso & Loikkanen 2004, 
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321). Yhteiskunnalle sekä välillisesti yksilöille aiheutuvat liikenteen ulkoiskustannukset 

ei toistaiseksi Suomessa päädy liikenteen käyttäjien maksettavaksi. Liikenneverkon 

investoinnit ja ylläpito sekä julkiselle liikenteelle maksettavat tuet kustannetaan Suo-

messa verovaroin eikä välittömiä käyttömaksuja, kuten tietulli- tai ruuhkamaksuja, ole 

vielä käytössä. Auto- ja ajoneuvoveroista tai polttoaineveroista kertyvät varat ovat fis-

kaalisia eikä niitä ole korvamerkitty liikennekulujen kattamiseen. (Laakso & Loikkanen 

2004, 300) Liikenteeseen liittyvien verojen ja maksujen muutoksilla valtio voi kuitenkin 

vaikuttaa yksilön liikennekustannuksiin ja edelleen liikennesuoritteeseen. Taloudellisten 

ohjauskeinojen, kuten verojen, asettamisesta päätetään vuonna 2012, jos Liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2009-2020 

määriteltyjen toimenpiteiden avulla ei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Kestävään liikenteeseen voidaan Euroopan parlamentin mukaan vaikuttaa kuudella eri 

tavalla: kehittämällä uutta teknologiaa, parantamalla joukkoliikennettä, lisäämällä ih-

misten ympäristötietoisuutta ja ympäristöarvoja, edistämällä kestävää maankäytön ja 

liikennejärjestelmän yhteissuunnittelua, lisäämällä informaatio- ja kommunikaatiotek-

nologiaa sekä käyttämällä taloudellisia ohjauskeinoja. Kestävän liikenteen tavoitetta 

tulee myös tarkastella yhtä aikaa kolmesta eri näkökulmasta eli tehokkuus-, muutos- ja 

vähennysnäkökulmista. Tehokkuusnäkökulma korostaa mahdollisuutta vähentää liiken-

teen ympäristöhaittoja ja toisaalta parantaa eri toimintojen saavutettavuutta uuden tek-

nologian kehittämisellä. Muutosnäkökulma painottaa kulkumuotojakauman uudelleen 

muotoutumista niin, että yksityisautoilun osuus vähenee ja kevyen liikenteen ja joukko-

liikenteen osuudet kasvavat. Lisäksi vähennysnäkökulman mukaan on tärkeää, että ko-

konaisliikennesuorite henkilöä kohden pienenee, kuitenkin niin että liikkumisen perus-

tarpeet tyydyttyvät. (Euroopan parlamentti 2010, 19 – 21)  

2.7 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 

Viime vuosikymmeninä myös Turun kaupunkiseudulla väestönkasvu on keskittynyt 

kehyskuntiin, minkä seurauksena asutus on levinnyt yhä laajemmalle alueelle. Sen si-

jaan työpaikat ja seudulliset, laajaa väestöpohjaa vaativat palvelut keskittyvät kuntien 

keskuksiin. Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijainti on kasvattanut liikkumisen 
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tarvetta ja välimatkojen pituutta. Turun kaupunkiseudulla pyritäänkin löytämään ratkai-

suja eheytyneen yhdyskuntarakenteen saavuttamiseksi. Kaupunkiseudulle laaditaan par-

haillaan kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävää 

Rakennemalli 2035. Rakennemalli on kuntien yhteinen maankäyttöstrategia, vaikkei se 

ohjaakaan suunnittelua juridisesti. Mallissa tehdään seudullisesti merkittävien toiminto-

jen ja verkostojen, kuten asumisen, työpaikka-alueiden ja liikenneverkon, pitkäaikaiset 

periaatelinjaukset. Suunnittelualue käsittää Turun kaupungin ja sen 13 ympäryskuntaa. 

Aluerakenteen ydin on Turun kaupunkiseudun toiminnallinen työssäkäyntialue (FUA), 

joka muodostaa alueen asukkaille ja yrityksille jokapäiväisen, kuntarajoista riippumat-

toman talousalueen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskunta-

suunnittelua ja muodostavat viralliset vaatimukset myös Turun kaupunkiseudun raken-

nemallityölle. (Varsinais-Suomen liitto 2010, 2, 5, 32) 

 

Kestävän liikenteen kehittäminen näkyy vahvasti rakennemallin tavoitteissa. Yleista-

voitteissa muun muassa määritellään, että maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteis-

suunnittelulla edistetään kestävää kehitystä, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

varautumista. Yksityiskohtaisissa tavoitteissa painotetaan liikkumisen tapojen uudista-

mista muun muassa yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehitystä ohjaamalla. Näin hilli-

tään matkan pituuksien kasvua, lisätään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kilpailu-

kykyä ja hillitään henkilöautoliikenteen osuuden kasvua. Seudullisen joukkoliikennejär-

jestelmän perustaksi luodaan nopeudeltaan ja vuorotarjonnaltaan kilpailukykyinen run-

koverkko, joka muodostuu runkobussi-, pikaraitiotie- tai paikallisjunaverkostoista.   

Kaupunkiseudun mahdollisten kasvusuuntien ja tiivistämismahdollisuuksien selvittämi-

seksi on luotu toisistaan poikkeavia rakennemallivaihtoehtoja. Neljä päävaihtoehtoa 

ovat ydinkaupunkiseutua painottava Kotilo, monikeskusmalli Verkko, liikennekäytä-

vämalli Helmet ja liikennekäytävämalli Mustekala. (Varsinais-Suomen liitto 2011, 5-9) 

 

Rakennemallivaihtoehtojen laatimisen lähtökohtana on varautuminen noin 75 000 asuk-

kaan ja noin 20 000 työpaikan lisäykseen vuoteen 2035 mennessä. Mallivaihtoehdot 

poikkeavat toisistaan erityisesti sen mukaan, minne asutuksen ja työpaikka-alueiden 

kasvu kohdistetaan ja millaisella liikennejärjestelmällä toimintojen sijoittumista tuetaan.  

Kotilo-mallissa väestönkasvu ja työpaikat keskittyvät ydinkaupunkialueelle ja meren-

rantavyöhykkeelle. Tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa monipuoliset ja hyvin saavu-
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tettavat palvelut. Joukkoliikennejärjestelmä perustuu pikaraitiotiehen ja sitä tukeviin 

runkobussilinjoihin ja seudulliseen linja-autoliikenteeseen. Verkko-mallissa väestön-

kasvu ohjataan Naantalin, Turun, Raision ja Kaarinan muodostamalle ydinkaupunkialu-

eelle ja ympäröivän alueen kuntakeskuksiin. Uudet palvelu- ja toimistotyöpaikat sijoit-

tuvat kasvaviin taajamiin ja ydinkaupunkialueelle. Joukkoliikenne perustuu runkobussi-

järjestelmään. Mallissa painottuvat myös Turun ohitustien ja muiden pääväylien varsi-

alueet. Liikennekäytävämalli Helmet perustuu Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin 

suuntautuvaan paikallisjunaliikenteeseen ja asemanseutuihin, joihin niin väestönkasvu 

kuin työpaikkojenkin kasvu kohdistuisi pääasiassa. Turun keskustassa mallin mukaiset 

juna-asemat sijaitsevat tiheässä, Turun lähialueilla noin kahden kilometrin välein ja 

kauempana harvemmassa. Liikennekäytävämalli Mustekalan ideana on kasvattaa kau-

punkiseudun laajentumat kiinni ydinkaupunkiseutuun. Malli perustuu runkobussilinjas-

toon ja olemassa olevien liikenneväylien parantamiseen.6 (Varsinais-Suomen liitto 

2011, 9-22) 

 

Rakennemallialueella autoilun osuus on nykytilanteessa 56,8 prosenttia, joukkoliiken-

teen 8,5 prosenttia, pyöräilyn 10,8 prosenttia ja kävelyn 23,9 prosenttia. Arvioiden mu-

kaan kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen osuudet lisääntyisivät eniten ydinkau-

punkialueita painottavassa Kotilo-mallissa. Verkko monikeskusmallissa kävelyn ja pyö-

räilyn kulkutapaosuudet säilyisivät nykytasolla, mutta joukkoliikenteen osuus saattaisi 

kasvaa hieman. Helmet-malli perustuu täysin uuteen liikennejärjestelmään, paikallisju-

naan, joten sen suosion ennakoiminen on hankalaa. Mustekala-mallissa kasvu sijoite-

taan ydinkaupunkialueen ulkopuolelle, mikä lisää automatkojen keskipituutta. Kestävän 

liikenteen kannalta Mustekala-malli onkin huonoin. Mallit ovat kärjistettyjä, ja käytän-

nössä lopullinen ratkaisu muodostunee useamman mallin sekoituksesta. (Varsinais-

Suomen liitto 2011, 38, 62) Kestävän liikenteen periaatteiden mukainen rakennemalli 

tukisi toteutuessaan kaupunkiseudulla tehtävää liikkumisen ohjaustyötä. Myös työpai-

koilla tehtävä liikkumisen ohjaustyö helpottuu, jos työpaikka-alueet ohjataan toimivien 

joukkoliikennereittien läheisyyteen.  

                                              
6 ks. rakennemallivaihtoehdot karttakuvina Turun kaupungin Internet-sivuilta: 
http://www.turku.fi/Public/Default.aspx?contentid=164085  
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3 LIIKKUMISEN OHJAUS 

3.1 Liikkumisen ohjaus  

Eurooppalainen liikkumisen ohjauksen verkoston (European Platform on Mobility Ma-

nagement, EPOMM) mukaan liikkumisen ohjaus (engl. mobility management) tarkoit-

taa kestävän liikenteen kehittämistä ja oman auton käytön kysynnän hallintaa liikenteen 

käyttäjien valintoihin ja asenteisiin vaikuttamalla (EPOMM 2011). Liikkumisen ohjauk-

sen tavoitteena on siten joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen ja 

oman auton järkevämpi käyttö. Autoilua ei ole tarkoitus lopettaa kokonaan vaan tehos-

taa sen välttämätöntä käyttöä esimerkiksi taloudellisen ajotavan tai yhteiskäytön lisää-

misellä. Liikkumisen ohjaus on ihmisten liikkumistottumuksiin vaikuttamista, jota to-

teutetaan tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin keinoin. Eri kulkutapojen käyttöä ja 

yhdistämistä helpottavien palveluiden kehittäminen kuuluu myös osaksi liikkumisen 

ohjausta. (LVM 2008, 4-6) Liikkumisen ohjaus -ajattelutavan juuret löytyvät Yhdysval-

loista, jossa se tunnetaan nimellä Travel Demand Management, TDM (Kiiskilä ym. 

2002, 22).  

 

Liikkumisen ohjaus on useissa Euroopan maissa todettu tehokkaaksi ja edulliseksi kei-

noksi vaikuttaa liikenteen kysyntään. Muun muassa työpaikkojen liikkumisen ohjauk-

sella on pystytty vähentämään yksityisautoilun osuutta työmatkoilla 10-30 % työpaik-

kaa kohden. (LVM 2008, 4) Euroopassa liikkumisen ohjausta koordinoi eurooppalainen 

liikkumisen ohjauksen verkosto EPOMM. Hollanti ja Ruotsi ovat liikkumisen ohjauk-

sen edelläkävijämaita Euroopassa, kun taas Suomessa liikkumisen ohjauksen idea on 

verrattain uusi ja vakiintuneet toimintamallit ovat vasta kehittymässä erilaisten hankkei-

den ja projektien kautta. Kestävää liikkumista on Suomessa perinteisesti edistetty osa-

alueittain eikä esimerkiksi eri kulkumuotoja yhdistävää matkantekoa ole tarkasteltu 

vaihtoehtoisena liikkumismuotona silloin, kun pyöräilyä, kävelyä tai joukkoliikennettä 

ei ole mahdollista hyödyntää koko matkalla. (LVM 2009, 31) 
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Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto käynnistivät liikkumisen ohjaus -

toimintaan keskittyvän hankehaun vuosille 2010-2011. Hankehaun ja liikkumisen ohja-

uksen ohjelman tarkoituksena on käynnistää seudullinen liikkumisen ohjaus ja linkittää 

se valtakunnalliseen liikkumisen ohjaus -työhön. Liikkumisen ohjaus on otettu myös 

osaksi kansallista pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa sekä liikenne- ja viestin-

täministeriön hallinnonalan ilmastopoliittista ohjelmaa. (Motiva 2011i) Kestävän liik-

kumisen tavoitteet näkyvätkin jo kattavasti eri politiikan aloilla ja niitä toteuttavissa 

ohjelmissa ja suunnitelmissa, kuten vuonna 2008 tarkistetuissa valtakunnallisissa aluei-

denkäyttötavoitteissa (alaluku 2,4). Valtakunnallisesti liikkumisen ohjausta koordinoi 

valtion omistama asiantuntijayritys Motiva. Seudullista liikkumisen ohjaustyötä tekevät 

muun muassa Tampereen ympäristötietokeskus Moreeniassa toimiva Ekokumppanit oy 

ja Turussa toimiva Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelu-

keskus Valonia. Varsinaiset seudulliset liikkumisen ohjauksen palvelukeskukset on tar-

koitus perustaa lähivuosina. 

3.2 Liikkumisen ohjauksen toimintatavat 

Liikenneongelmien suhteen Suomi ja muut pohjoismaat poikkeavat jonkin verran Länsi-

Euroopan muista maista. Erot johtuvat harvasta väentiheydestä, minkä vuoksi kaupun-

kien välisillä väylillä ei yleisesti ole pahoja ruuhkia ja toisaalta on runsaasti harvaan 

asuttuja alueita, joilla joukkoliikenneyhteydet ovat puutteelliset. Suurimmissa kaupun-

geissa liikenteen ongelmat ovat kuitenkin samantapaisia kuin muualla Euroopassa. 

(YTV 2002, 9) Suomessa liikkumisen ohjaus keskittyykin pääasiassa kaupunkiliiken-

teen kehittämiseen. Pyrkimyksenä on vastata globaaleihin kaupunkiliikenteen ongel-

miin, kuten ruuhkautumiseen ja ilman saasteisiin. Harvaan asutuilla alueilla liikkumisen 

ohjaus työtä voidaan toteuttaa esimerkiksi kehittämällä kimppakyytien ja yhteiskäyttö-

autojen sekä asiakastarpeen mukaan reitittyvän eli kutsuohjatun joukkoliikenteen käyt-

töä. 

 

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö, liikennevirasto ja Motiva kehittävät ja mark-

kinoivat liikkumisen ohjauksen toimintamalleja yleisellä taholla ja tulevaisuudessa seu-

dulliset palvelukeskukset toteuttavat palveluita käytännössä. Liikkumisen ohjausta to-
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teutetaan yhteistyössä julkisen hallinnon, liikkumistarvetta synnyttävien tahojen ja liik-

kumispalveluiden tarjoajien kanssa. Tavoitteena on järjestää olosuhteet sellaisiksi, että 

ihmiset voivat tehdä vaivattomasti kestäviä ratkaisuja liikkumiseen suhteen. Yhteistyö 

julkisen hallinnon ja liikkumispalveluiden tarjoajien kesken pyrkii varmistamaan sen, 

että kestävä liikkuminen otetaan huomioon eri prosesseissa ja päätöksenteossa, esimer-

kiksi kaavoituksessa ja julkisen palveluverkon suunnittelussa. (Motiva 2011c, 3) 

 

Liikenteen määrään ja kulkutapajakaumaan voidaan vaikuttaa kaikilla liikennepolitiikan 

keinoilla, joista liikkumisen ohjauksen keinot ovat niin kutsuttuja pehmeitä keinoja. 

Esimerkiksi tiedollisen ohjauksen keinot eivät välttämättä vaadi suuria investointeja, 

mutta niillä on silti mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi liikkumistottumuksiin. Kovia 

keinoja ovat muun muassa liikennejärjestelmien ja maankäytön suunnittelu ja liikenteen 

hinnoittelu. (EPOMM 2011) Käytännössä liikkumisen ohjauksesta vastaavat palvelu-

keskukset voivat olla mukana liikennejärjestelmien suunnittelutyössä asiantuntijoina ja 

yhteistyöeliminä.  

 

Liikkumisen ohjauksen toimintatavat voidaan jakaa tiedolliseen ohjaukseen ja markki-

nointiin sekä palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Palveluiden käyttäjälähtöi-

nen kehittäminen kohdistuu pääasiassa liikkumispalveluita tarjoaviin organisaatioihin, 

kuten paikallisiin joukkoliikennetoimistoihin. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena ei ole 

kuitenkaan uuden liikenneinfrastruktuurin rakentaminen vaan pyrkiä käyttämään ole-

massa olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti (Kiiskilä ym. 2002, 17). Pyrki-

myksenä on tällöin kannustaa organisaatioita parantamaan palveluidensa käyttäjälähtöi-

syyttä ja nivomaan kestävän liikkumisen eri palveluja kokonaisuuksiksi, esimerkiksi 

paikallisliikenteen ja seutuliikenteen reittejä ja aikatauluja yhdistämällä. (LVM 2008, 

10) Muutos liikkumisvalinnoissa edellyttääkin, että yksityisautoilulle tarjotaan laadukas 

ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto.  

 

Tiedollista ohjausta ja markkinointia voidaan kutsua kestävän liikkumisen kuluttajaneu-

vonnaksi, joka kohdistuu eri liikkujaryhmiin. Liikkujaa lähestytään yhtäältä yksityis-

henkilönä ja toisaalta erilaisten yhteisöjen, kuten koulujen tai työpaikkojen, jäsenenä. 

Tietoa kestävän liikkumisen eri osa-alueista tarjotaan kattavasti, esimerkiksi Internet-

portaalin, puhelinneuvonnan tai palvelupisteiden avulla. Toisaalta kestävää liikkumista 
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markkinoidaan suoramarkkinoinnilla, konsultoinnilla, koulutuksella ja kampanjoilla. 

(LVM 2008, 10) Suuri osa kaupunkien liikenteestä ja ruuhkautumisesta aiheutuu työ-

matkaliikenteestä, joten yritykset ja työpaikat ovat tyypillisiä kohteita konsultoinnille ja 

koulutuksille.  
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4 TYÖMATKALIIKKUMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAI-
KOILLA 

4.1  Yrityksen yhteiskuntavastuu 

Perinteisesti kaupunkiliikenteen kehittäminen on mielletty julkisen vallan tehtäväksi, 

eikä aihetta ole tarkasteltu liikennettä synnyttävien tahojen, kuten työpaikkojen, vastuun 

näkökulmasta. Työmatkat kuitenkin edustavat noin viidennestä kaikista henkilöliiken-

teen matkoista. (LVM 2002, 13) Työpaikoilla katsotaankin olevan yhä enemmän vas-

tuuta työntekijöiden liikkumiskulttuurin kehittämisestä ja myös hyvät mahdollisuudet 

vaikuttaa työntekijöiden liikkumistarpeeseen sekä liikkumis- ja kulkutapavalintoihin. 

Esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset työmatkat ovat usein toistuvia ja suuntautuvat 

samaan kohteeseen. Suurin osa työmatkoista myös tehdään kaupunkiseuduilla, joilla on 

parhaat edellytykset joukkoliikenteen, kimppakyytien sekä pyöräilyn ja kävelyn hyö-

dyntämiseen. Perinteistä työnantajan vastuualuetta laajemmalle ulottuva työpaikan liik-

kumiskulttuurin uudelleenarviointi on myös omiaan osoittamaan yrityksen yhteiskunta-

vastuullisuutta. (LVM 2002, 13-14)  

 

Yritysten yhteiskuntavastuu käsite korostaa yritysten osuutta yhteiskunnassa, jolloin 

sillä on myös muiden yhteiskunnan jäsenten tapaan vastuu yhteiskunnan toiminnasta. 

Yhteiskuntavastuu jaetaan kolmeen osa-alueeseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekolo-

giseen vastuuseen. Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan pääasiassa yrityksen tehtävää 

tuottaa voittoa ja hyödykkeitä sekä luoda uusia työpaikkoja. Yritysten sosiaalinen vas-

tuu sen sijaan korostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Ekologinen vastuu eli ympäristövastuu korostaa ympäristönäkökohtien huomioimista 

kokonaisvaltaisesti yrityksen päätöksenteossa ja toiminnassa, joka nykyisellään voidaan 

nähdä myös mahdollisuutena saavuttaa kilpailuetua ja luoda positiivista yrityskuvaa. 

(Pihkola 2004, 168) Kestävän liikkumiskulttuurin kehittäminen työpaikoilla käsittelee 

sekä yritysten sosiaaliseen että ekologiseen vastuuseen liittyviä aihealueita. Muun mu-

assa Bansal ja Kendall (2000, 718) ovat tutkineet syitä, miksi yritykset panostavat ym-

päristövastuullisuuteen. He tunnistavat toiminnalle neljä päämotiivia: oman toiminnan 
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legitimointi eli toiminnan muuttaminen voimassa olevien lakien mukaiseksi, osakkaiden 

painostus, kilpailukyvyn parantaminen ja eettiset motiivit.  

 

Lainsäädännöllä voidaan kannustaa yrityksiä muuttamaan toimintaansa ympäristöystä-

vällisemmäksi. Lisäksi lainsäädännöllä luodaan yrityksen toiminnalle puitteet, joissa 

ympäristöystävällinen toiminta on muuhun toimintaan verraten tehokasta. Suomessa ja 

koko Euroopan unionissa yrityksiä koskeva ympäristölainsäädäntö lisääntyy ja tiuken-

tuu jatkuvasti kansainvälisten ympäristötavoitteiden mukaisesti. Ympäristötavoitteiden 

toteutuminen edellyttää toimia varsinkin tuotannon alkupäähän, kuten energia- ja raaka-

ainetuotantoon, keskittyvissä yrityksissä, joiden ympäristövaikutukset ovat huomatta-

vimmat. Toinen tärkeä yritysryhmä ovat logistiikka-alan yritykset, sillä Suomessa suu-

rin osa kuljetuksista kulkee edelleen osana tieliikennettä. Suurin osa liikenteen energi-

ankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä syntyykin juuri tieliikenteestä (Motiva 2011a). 

Myös kuluttajat ja sijoittajat ovat tietoisempia valinnoistaan, mikä osaltaan kiristää tuot-

teisiin ja palveluihin kohdistuvaa painetta.   

4.2  Kestävän liikkumisen toimintamallit työpaikoilla 

Liikkumisen ohjauksen hyötyjä sekä kehittämistoimenpiteitä on tarkasteltava ensisijai-

sesti työpaikkakohtaisesti. Yleisimmät hyödyt, joita liikkumisen ohjauksella työpaikoil-

la tavoitellaan, ovat työntekijöiden liikennekulujen alentuminen, työnantajan säästöt 

liikenteelle tarjottavissa palveluissa, kuten autopaikoissa, ja olemassa olevien työnanta-

jan tarjoamien liikennepalvelujen, kuten työbussien, tehokkaampi käyttö. Tavoitteena 

on myös työhyvinvoinnin ja työtehon paraneminen, poissaolojen väheneminen sekä 

työntekijöiden terveyden kohentuminen, jos kävelyllä ja pyöräilyllä korvataan linja-

autolla ja autolla tehtäviä työ- ja työasiamatkoja. (LVM 2002, 21) Lisäksi käyttäyty-

mismuutokset työhön liittyvillä matkoilla voivat muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia 

myös muilla matkoilla ja vaikuttaa myös muiden perheenjäsenten liikkumistottumuksiin 

(Motiva 2011d, 3).  

 

Työnantaja voi vaikuttaa työntekijöiden liikkumiseen koko yrityksen elinkaaren ajan. 

Esimerkiksi valitessaan toimipaikan sijaintia niin yrityksen alkuvaiheessa, harkitessaan 
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toimipaikan vaihdosta tai rakennuttaessaan uutta toimitilaa, sijaintipäätöksessä tulisi 

ottaa huomioon työntekijöiden mahdollisuus tulla töihin kävellen, pyöräillen ja joukko-

liikenteellä. Tarve kestävien liikkumismuotojen edistämiseen työpaikoilla syntyy usein 

kiinteistöön kohdistuvista ongelmista, kuten parkkipaikkojen puutteesta ja kestävän 

liikkumisen kehittämistoimenpiteet voivatkin kohdistua muun muassa työpaikkakiin-

teistön infrastruktuuriin. Esimerkiksi pyöräilijöiden kannalta on tärkeää, että työpaikalla 

on turvalliset pyörien säilytystilat sekä toimivat suihku- ja vaatteidenvaihtotilat. Kestä-

vään liikkumiseen voi kannustaa myös muuttamalla parkkipaikat maksullisiksi ja jaka-

malla paikat ensisijaisesti kimppakyydillä töissä kulkeville. (Motiva 2011e )  

 

Työn organisoinnilla voidaan kannustaa kestävään liikkumiseen ja esimerkiksi liukuva 

työaika voi joissain tapauksissa soveltua paremmin työaikojen ja joukkoliikenteen aiko-

jen yhteensovittamiseen. Kestävään liikkumiseen kannustavat edut ja työpaikan säännöt 

ovat tärkeitä, mutta erityisesti työpaikan johdon oma sitoutuminen kestävien liikkumis-

muotojen kehittämiseen ja usko niiden hyödyllisyyteen on tärkeää toimenpiteiden on-

nistumiseksi ja muun muassa osastojen välisen yhteistyön sujumiseksi. (LVM 2002, 21 

sekä Motiva 2011d, 4) Toimivat tilat ja laitteet etäneuvotteluihin vähentävät työ-

asiamatkoja kokonaisuudessaan ja toisaalta matkojen tekoon voidaan varata myös työ-

paikan yhteiskäytössä oleva polkupyörä, sähköpyörä tai yhteiskäyttöauto. Kestävien 

työ- ja virkamatkojen lisäämiseksi on myös hyvä ottaa käyttöön työnantajan osittain tai 

kokonaan työntekijälle maksama joukkoliikenteen työsuhdematkalippu. Joukkoliiken-

teen matkakortteja voi ostaa myös työntekijöiden yhteiskäyttöön. Kun työntekijän ei 

tarvitse käyttää omaa autoa työasiamatkoihin, hänen ei välttämättä myöskään tarvitse 

ajaa töihin omalla autolla. Valitessaan työsuhdeautoja ja työpaikan autoja, työnantajan 

kannattaa suosia vähäpäästöisiä malleja. Työpaikalla tulisi myös jakaa tietoa kestävistä 

liikkumistavoista ja niistä saatavista eduista keskitetysti esimerkiksi työpaikan verk-

kosivujen kautta. (Motiva 2011e ) Kestävän liikkumisen kehittämistoimenpiteitä tarkas-

tellaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Työmatkaliikkumissuunnitelman laatiminen työpaikalle on yksi kattavimmista keinoista 

edistää kestävää liikkumista työpaikoilla. Suunnitelmien laatiminen on yleistynyt Suo-

mea laajemmin muun muassa Alankomaissa ja Ruotsissa, ja esimerkiksi Iso-

Britanniassa suurilta työnantajilta edellytetään liikkumissuunnitelman (Travel Plan) 



24 

 

tekemistä (Motiva 2011j). Liikkumissuunnitelman laatii yleensä työpaikan ulkopuolinen 

toimihenkilö tai konsultti. Suunnitelman tavoitteena on laatia työpaikalle strategia, jon-

ka avulla tunnistetaan organisaation keinot edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähen-

tää henkilöauton käyttöä. Työmatkaliikkumissuunnitelma tehdään johdon ja henkilöstön 

yhteistyönä vastaamaan työpaikan todellisia tarpeita ja olosuhteita. (Valonia 2011a) 

Suunnitelman laatimista edeltää yleensä työntekijöille kohdistettu työmatkaliikkumis-

kysely ja työnantajalle toteutettu työpaikan nykytilannetta arvioiva kysely. Työpaikka-

kiinteistöön voidaan toteuttaa myös paikan päällä tehtävä yleisarvio. Kokonaisvaltaisen 

liikkumissuunnitelman laatiminen työpaikalla on kuitenkin vain yksi vaihtoehto muiden 

pienempien kehittämistoimenpiteiden joukossa.  

 

Jonkinasteinen nykytilanteen arviointi on kuitenkin aina hyvä tehdä, jotta toimenpiteillä 

pystytään tosiasiallisesti vaikuttamaan työntekijöiden liikkumis- ja kulkumuotovalintoi-

hin. Juuri työmatkaliikkumiskyselyn tavoitteena on määrittää, millaisia liikkujaryhmiä 

työpaikalla on. Työnantajan kannalta on hyödyllisintä löytää se liikkujaryhmä, joka on 

potentiaalisin muuttamaan käyttäytymistään ja panostaa ryhmän kannalta oleellisiin 

toimenpiteisiin. (EPOMM 2009, 18) Usein potentiaaliseen liikkujaryhmään kuuluvat ne 

autoilevat työntekijät, jotka asuvat työpaikan lähistöllä tai linja-autoreitin varrella.  

4.3 Esimerkkitapaukset Turun seudulta 

Varsinais-Suomessa liikkumisen ohjaustyötä edistää Valonia eli Varsinais-Suomen kes-

tävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Valonia toteutti syksyllä 2010 osa-

na RULLAA-hanketta työmatkaliikkumiskyselyn Liedossa sijaitsevalle Avanti-

Tuulissuo yrityskeskittymälle ja keväällä 2011 Turun lentokenttää ympäröivälle yritys-

keskittymälle. Molempien kyselyjen tarkoituksena oli muun muassa selvittää alueen 

työmatkaliikenteen kulkutapajakauma ja sen kehittämismahdollisuudet. Kohderyhmänä 

olivat alueen työntekijät. 

 

Avanti-Tuulissuo on Turusta Helsinkiin vievän E18-valtatien varteen hiljattain kasvanut 

yrityskeskittymä, joka sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä Turun keskustasta. 

Alueelle ei tällä hetkellä kulje suoraa linja-autoreittiä ja niinpä huomattavan suuri osa 



25 

 

työntekijöistä kulkee töihin omalla autolla. Talvikaudella omalla autolla tai työsuhdeau-

tolla töihin saapuu 95 prosenttia ja kesällä 89 prosenttia työntekijöistä. Alueelle ei 

myöskään kulje kattavasti kevyenliikenteen väyliä eikä kesä- ja talvikautena pyöräilevi-

en määrässä siten synny lainkaan eroa. Alueelle saapuukin enemmän työntekijöitä kesä-

aikaan moottoripyörällä kuin polkupyörällä. Työntekijöiden keskimääräinen työmatka 

Avanti-Tuulissuo alueella on myös varsin pitkä, 17 kilometriä. (Valonia 2011b, Liite 1 

ja Valonia 2011c) 

 

Turun lentokentän eteläpuolella sijaitsevat Urusvuoren, Runosmäen ja Kärsämäen teol-

lisuusalueet (KRUL) sijaitsevat Avanti–Tuulissuo alueeseen verraten toimivien bussi-

reittien varrella, mutta suurin osa työntekijöistä kulkee silti työmatkansa omalla autolla. 

Turun pohjoispuolelta kulkevalta ohitustieltä puuttuu kuitenkin tällä hetkellä linja-

autoliikenne, ja Turun keskustan ulkopuolelta tulevat reitit kiertävätkin aina keskustan 

kautta, niin sanotun sädemallin mukaisesti. Keskustan ulkopuolelta saapuvalle joukko-

liikenne ei olekaan välttämättä houkutteleva vaihtoehto, sillä esimerkiksi kymmenen 

minuutin työmatka autolla ohitustietä pitkin voi venyä tunnin mittaiseksi bussimatkaksi. 

Työmatkan autoilee talvisaikaan 79 prosenttia ja kesäaikaan 60 prosenttia työntekijöis-

tä. Työmatkoilla pyöräily lisääntyy kuitenkin kesäaikaan huomattavasti. Alueelle tule-

vien työntekijöiden keskimääräinen työmatka on 12 kilometriä. (Valonia 2011d) Lento-

kentän lähialuetta on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää varsinkin logistiikkaan erikois-

tuneeksi yrityskeskittymäksi, eli logistiikkakeskukseksi (Logicity 2011). Hanke kulkee 

nimellä Logicity ja sen on tarkoitus tuoda alueelle runsaasti uutta yritystoimintaa, jol-

loin myös työmatkaliikenne alueella kasvaa huomattavasti. Logicityn alue on huomioitu 

kasvavana työpaikka-alueena myös Turun kaupunkiseudun rakennemallivaihtoehdoissa. 

Tarkastelen kyselyjen tuloksia tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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Kuva 1: Avanti-Tuulissuo ja KRUL-yrityskeskittymäalueet. 

(Lähde: Turun Seudun karttapalvelu) 
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5 TYÖNANTAJAN OHJAUSKEINOT  

5.1 Työn johto ja organisointi 

5.1.1 Työn johtaminen ja tavoitteiden asettaminen 

Kun yrityksen tavoitteena on vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia, on tärkeää teh-

dä pysyviä muutoksia yrityksen johtamis- ja toimintatapoihin. Toimenpiteiden taustalla 

tulisi myös olla selkeät tavoitteet. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi ajokaluston polt-

toaineen kulutusta, päästöjen vähentämistä tai työasiointiliikenteen kulkutapaosuuksien 

kehittämistä. Yritysten ympäristötavoitteiden on hyvä olla julkisia. Julkisten päämäärien 

ansiosta yritys voi hyödyntää ympäristötietoisuuttaan markkinoinnissa ja ulkoisen yri-

tyskuvan muodostamisessa. Tavoitteet ja valitut toimintamallit voivat olla kirjattuna 

toimintaohjeeksi, toimintapolitiikaksi tai muuksi kirjalliseksi strategiaksi. Toimintamal-

leissa määritellään, miten ja missä työ- ja työasiamatkojen kehittämiseen liittyviä asioita 

käsitellään, toteutetaan ja seurataan yrityksessä. Työntekijöiden asenteisiin ja työpaikan 

liikennekulttuuriin vaikuttamiseksi on myös ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen johto 

on sitoutunut toimintaan ja toimii itse esimerkkinä. Toimintatapojen tulee olla koko 

henkilöstön tiedossa ja parhaimmassa tapauksessa ne voidaan ulottaa koskemaan myös 

yrityksen alihankkijoita ja muita yhteistyötoimijoita. (Kalenoja ym. 2003, 47 sekä teok-

sen liite 1 sivu 3-9) 

5.1.2 Kulkumuotovaihtoehdoista tiedottaminen 

Työnantaja voi perehdyttää työntekijän kestäviin liikkumismahdollisuuksiin jo työsuh-

teen alussa ennen kulkutapojen omaksumista. Millaisilla kulkuneuvoilla työpaikalle on 

mahdollista tulla, mikä on suositeltavaa ja kuinka työpaikalla kannustetaan kestävien 

kulkumuotojen käyttämiseen. Työmatkakyselystä KRUL-yrityskeskittymälle kävi muun 

muassa ilmi, että 31 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, miten joukkoliikenteen ai-
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kataulut soveltuvat omiin työaikoihin vaikka 55 prosentilla vastaajista lähin linja-

autopysäkki sijaitsi alle 300 metrin päässä kotoa. Kulkumuotovaihtoehdoista tiedotta-

mista ei myöskään kokenut tärkeäksi kuin hieman yli 10 prosenttia vastaajista. (Valonia 

2011d) Jotta kulkumuotovalinta ei olisi ainakaan kiinni reitti- ja aikataulutietojen puut-

teesta, työnantaja voi muun muassa jakaa informaatiota paikallisliikenteestä keskitetysti 

yrityksen verkkosivuilla. Kestävän kehityksen mukainen työmatka- ja työasiointiliiken-

ne tulisi ottaa myös osaksi erilaisia hallinnollisia ohjeita ja käytäntöjä. (LVM 2002, 45) 

Työ- ja työasiamatkaliikenteen ympäristökysymyksiä tulisi käsitellä säännöllisissä pala-

vereissa, kuten viikkopalavereissa ja erilaisissa kehityskeskusteluissa (Kalenoja ym. 

2003, 51). Esimerkiksi ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta kertovia lukuja tulisi tar-

kastella säännöllisesti, sillä kehityksen seuraaminen myös kannustaa ympäristöystäväl-

liseen toimintaan jatkossa.  

 

Henkilöstön tietoisuutta liikenteen ympäristövaikutuksista voidaan lisätä ja ylläpitää 

myös kampanjoilla ja tietoiskuilla. Muun muassa Varsinais-Suomessa noin 300 työ-

paikkaa osallistuu vuosittain järjestettävään Pyörällä töihin -kilpailuun. Maakunnan 

sisäisen kilpailun järjestää Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 

palvelukeskus Valonia, mutta vastaavan kilpailun voi järjestää myös yrityksen sisällä. 

Liikenteen ympäristövaikutuksista tiedottaessa pääpaino tulisi olla juuri yksilön vaikut-

tamismahdollisuuksissa, kuten auton valinnassa ja ajotavassa. (Kalenoja ym. 2003, 63-

64) 

5.1.3 Vuoropuhelu viranomaisten kanssa 

Työnantaja voi työntekijöiltä saamansa palautteen perusteella käydä vuoropuhelua myös 

liikennesuunnittelusta vastaavien viranomaisten kanssa. Liikennepalvelujen ja liiken-

neinfrastruktuurin käyttäjiltä saadaankin hyödyllistä tietoa muun muassa liikenneturval-

lisuudesta, liikennejärjestelyjen toimivuudesta ja ongelmakohdista. Työnantaja voi esi-

merkiksi ajaa eteenpäin työpaikan lähiympäristössä olevien liittymien, opasteiden, suo-

jateiden ja pysäkkien sijoittamista ja rakentamista. Vuoropuhelua voi käydä muun mu-

assa osallistumalla yleisötilaisuuksiin, antamalla lausuntoja tulevista kaavoista tai vireil-

lä olevista muutoksista ja myös olemalla suorassa yhteydessä tien- ja kadunpitäjiin, lii-
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kennesuunnittelijoihin ja joukkoliikennetoimistoihin. Joskus pienilläkin muutoksilla voi 

olla suuri vaikutus liikenteen käyttäjien viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Työnantaja voi 

myös sopia liikenneviranomaisten kanssa, että tie- ja kadunrakennustöistä ilmoitetaan 

ennakkoon, jolloin mahdolliset erikoisliikennejärjestelyt voidaan ottaa yrityksessä huo-

mioon ja haittoja vähentää. Kun vuoropuhelu liikenneviranomaisten kanssa on aktiivis-

ta, liikenteen käyttäjien eli työntekijöiden toiveet voidaan ottaa huomioon jo suunnitte-

luvaiheessa. (Kalenoja ym. 2003, 57-58) 

5.1.4 Etätyön ja joustotyön edistäminen 

Työnantaja voi mahdollistaa työntekijöilleen etätyön tekemisen ja vähentää näin työ-

matkojen määrää kokonaisuudessaan. Etätyöllä tarkoitetaan varsinaisen työpaikan ulko-

puolella tehtyä ansiotyötä, esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa tehtyä työtä. Etä-

työtä voisi luonteensa puolesta tehdä myös työpaikalla, ja niinpä esimerkiksi puhe-

linasentajan tai lähetintyötä ei lueta etätyöksi. Etätyölle olennaista ovat ajasta ja paikasta 

riippumattomat työjärjestelyt ja yleensä työn tekemiseen tarvitaankin tietotekniikkaa. 

Yleisimmin etätyöntekijä tekee yhden tai muutaman päivän viikossa töitä kotonaan. 

Etätyön tekemisestä sovitaan aina työnantajan kanssa. (Tilastokeskus 2011a) Tilasto-

keskuksen vuonna 2008 tekemän työolotutkimuksen mukaan vain 8 prosenttia palkan-

saajista tekee työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvia etätöitä (Tilastokes-

kus 2011b).  

 

Suomen ympäristökeskus ja Microsoft aloittivat vuoden 2011 alussa yhteistyönä etätyö-

kampanjan, jonka tarkoituksena on tiedottaa etätyön järjestämisestä ja vaikutuksista 

työpaikoilla. Kampanjan myötä 20.9.2011 vietetään myös ensimmäistä valtakunnallista 

etätyöpäivää. Etätyön myönteisiksi vaikutuksiksi mainitaan muun muassa työn tuotta-

vuuden, tehokkuuden ja jatkuvuuden paraneminen, säästöt kiinteistökustannuksissa sekä 

liikenteen päästöjen ja liikkumisen tarpeen väheneminen ja ruuhkahuippujen tasaami-

nen. (SYKE 2011, 2-3) Säännöllisesti etätöitä tekeviä on toistaiseksi vielä vähän, ja 

siten myös etätöiden ympäristövaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Työmatkaliikenteen 

vähentämiseksi kaupunkialueilla etätyöllä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet, sillä jo 

nyt suurin osa etätyötä tekevistä työntekijöistä asuu pääkaupunkiseudulla ja suurimmis-
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sa kaupungeissa.(Tilastokeskus 2011b) KRUL-alueen kyselyyn vastanneista reilulla 30 

prosentilla on mahdollisuus tehdä etätöitä. Huomioitavaa kuitenkin on, että etätyötä ei 

määritelty kyselyssä erikseen työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaksi 

etätyöksi. (Valonia 2011c)) Työntekijän kannalta etätyö lisää työajan joustavuutta, työ-

motivaatiota ja mahdollisuuksia valita työpaikka toiselta paikkakunnalta. (Kalenoja ym. 

2003, 52) 

 

Joissain tapauksissa joukkoliikennevälineellä tehty työmatka vie enemmän aikaa kuin 

autolla tehty matka. Tällöin matka-ajan laskeminen työajaksi eli ”työ työmatkalla työ-

ajaksi” -käytäntö voi kannustaa työntekijää tekemään työmatkansa henkilöauton sijaan 

linja-autolla tai junalla. Esimerkiksi VR:n junissa on mahdollisuus varata junamatkalle 

paikka työskentelyhytistä ja useimmissa junissa on pistokkeita tietokoneille. KRUL- 

alueen kyselyyn vastanneista hieman yli kymmenen prosenttia tekee työajaksi lasketta-

vaa työtä työmatkalla (Valonia 2011c). Etätyön ja joustotyön tekeminen tulee aina sopia 

kunkin työntekijän kohdalla erikseen, sillä joissain tapauksissa jo työn luonne voi vaatia 

työntekijän läsnäoloa työpaikalla. (LVM 2002, 47) Yksi etätyöpäivä viikossa tai pari 

kuukaudessa soveltuu kuitenkin useimman työntekijän aikatauluun ja työtehtäviin on-

gelmitta. Myös liukuvan työajan käyttö työpaikalla voi parantaa työntekijän mahdolli-

suuksia suunnitella työmatkansa vapaammin. Esimerkiksi työaikojen sovittaminen 

kimppakyyteihin tai joukkoliikenteen aikatauluihin on siten helpompaa. (Kalenoja ym. 

2003, 51) 

5.1.5 Etäneuvottelujen järjestäminen 

Työasiamatkoja voi etätyömahdollisuuden lisäksi vähentää lisäämällä sähköisten neu-

vottelumenetelmien käyttöä työpaikoilla. Videoneuvottelut, verkkokokoukset, sähkö-

postikeskustelut ja puhelinneuvottelut ovat tehokkaita liikennesuoritteen vähentäjiä var-

sinkin kansainvälisissä neuvotteluissa, vaikka etäneuvottelut eivät kokonaan kykene-

kään korvaamaan fyysistä yhteyttä. Menetelmien käyttö vaatii työntekijöiltä teknistä 

valmiutta ja työnantajan järjestämää koulutusta. Liikkumisen vähentyessä työnteko te-

hostuu ja liikenteen ympäristövaikutukset vähenevät. Myös työntekijälle kertyvät liik-

kumisen kustannukset vähenevät. (LVM 2002, 47-48) Sähköisten neuvottelulaitteiden 
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kertakustannukset jäävät runsaasti työasiamatkoja vaativalla työpaikalla matkakustan-

nuksiin ja matkakorvauksiin verraten pienemmiksi. KRUL-alueella videoneuvottelu-

mahdollisuus on reilulla 40 prosentilla työntekijöistä ja verkkokokouksiin vajaalla 30 

prosentilla (Valonia 2011d). Myös etäneuvottelujen järjestämiseen vaikuttaa työn luon-

ne eikä se sovellu kaikkiin työtehtäviin.  

5.2 Kulkuneuvoihin kohdistuvat ohjauskeinot 

5.2.1 Työsuhdeautot ja yhteiskäyttöautot 

Kun työntekijällä tai hänen perheellään on käytössä yksityisajoihin työnantajan hank-

kima henkilö- tai pakettiauto eli työsuhdeauto, saatu etu katsotaan autoeduksi. Yksityis-

ajoksi katsotaan myös asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset työmatkat. Autoetu voi-

daan jakaa auton käyttöetuun ja vapaaseen autoetuun. Auton käyttöedulla tarkoitetaan 

työntekijän yksityiskäytössä olevaa työsuhdeautoa, josta hän maksaa itse polttoaineku-

lut. Kun työnantaja maksaa kaikki auton kulut, myös polttoainekulut, on kyseessä vapaa 

autoetu. (Verohallinto 2009b, ks. alaotsikko Autoetu) Vuonna 2009 auton käyttöetuja 

oli Suomessa 21 830 kappaletta ja vapaita autoetuja 58 093 kappaletta (Verohallinto 

2011a, 1). Työsuhdeauto on työntekijälle veronalainen luontoisetu, jolla tarkoitetaan 

työnantajan muuna kuin rahana maksamaa korvausta työntekijälle. Autoedun laskenta-

perusteista määrätään vuosittain verohallinnon luontoisetupäätöksessä. Suomen vero-

tuskäytäntö perustuu ajatukselle, että kukaan ei joutuisi maksamaan veroa työhön liitty-

västä autoilusta, kuitenkin niin ettei kenellekään tuoteta verotonta hyötyä. (LVM 2002, 

23)7 Niinpä muun muassa työasiamatkoilla oman auton käytöstä saa matkakorvauksia 

joko työnantajalta tai Verohallinnolta matkakuluvähennyksen muodossa. 

 

Autoilun vähentämiseksi työnantaja voi muun muassa tiukentaa työsuhdeautojen myön-

tämisperusteita ja siirtyä tarveharkintaan sen sijaan, että työsuhdeauton hankkiminen 

                                              
7 ks. myös Verohallinto 2010a. 
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kertoisi jotain työntekijän asemasta työyhteisössä (LVM 2002, 47). Jos työn luonne ja 

liikkumistarve eivät myöskään suoranaisesti vaadi auton käyttöä, voi työntekijälle työ-

suhdeauton sijaan tarjota joukkoliikenteen työsuhdematkalipun. Kun työsuhdeauton 

hankkiminen on välttämätöntä, tulisi automallin valinnan perustua auton käyttötarpee-

seen ja verotusarvoon. Työorganisaatio voi myös asettaa työsuhdeautoille omat hiilidi-

oksidipäästörajat. Automallin valinta vaikuttaa auton päästöihin ja edelleen käyttökus-

tannuksiin. Vähäpäästöinen auto viestii myös yrityksen ympäristövastuullisuudesta. 

Suomessa autojen käyttöikä on usein pitkä ja autokannan uusiutuminen hidasta, joten 

työsuhdeautomallin valinnalla on merkitystä Suomen tieliikenteen kokonaispäästöihin. 

(Motiva 2011f )  

 

Työpaikalta tehtävien työasiamatkojen hoitamiseksi työnantaja voi myös hankkia työ-

paikan oman yhteiskäyttöauton, jolloin työntekijän ei välttämättä tarvitse tulla omalla 

autolla töihin työasiamatkoja varten tai välttämättä edes omistaa omaa autoa. Muun mu-

assa Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston työntekijöillä on mahdollisuus 

varata työasiamatkoille kaupungin omistama yhteiskäyttöauto. Myös työpaikan yhteis-

käyttöautojen valinnassa tulisi suosia vähäpäästöisiä malleja. KRUL-alueella työpaikan 

yhteiskäyttöautoa työasiamatkojen tekoon käytti muutaman kerran viikossa noin kolme 

prosenttia kyselyyn vastanneista. Suurin osa työasiamatkoista tehdään omalla tai työ-

suhdeautolla. (Valonia 2011d) Avanti–Tuulissuo alueelle tehdyssä kyselyssä kysyttiin 

myös, miten voisi itse korvata autolla tehtyjä työasiamatkoja ja noin 17 prosenttia vas-

taajista ehdotti sähköpostia ja 14 prosenttia puhelinneuvottelua (Valonia 2011c). Satun-

naisilla työasiamatkoilla myös taksin käyttö voi tulla työnantajalle huomattavasti edulli-

semmaksi kuin yhteiskäyttöauton tai oman auton käytöstä syntyvien kulujen maksami-

nen, kuten autopaikan kustantaminen, pysäköinnin maksaminen matkakohteessa ja ki-

lometrikorvausten maksaminen työntekijälle. Näin työntekijällä ei myöskään kulu aikaa 

pysäköintipaikan etsimiseen. (LVM 2002, 48) 

 

Yrityksen omistuksessa olevan yhteiskäyttöauton sijaan yritys voi myös vuokrata auton 

ulkopuoliselta toimijalta, sillä yhteiskäyttöautojen vuokraamiseen erikoistuneita yrityk-

siä löytyy nykyisin myös Suomesta. Työasiamatkoille yhteiskäyttöautoja tarjoaa muun 

muassa Helsingissä toimiva City Car Club. Käyttämällä yhteiskäyttöautovuokraamoja 

yritys säästää omien autojen hankinnassa ja pysäköintimaksuissa, kun työntekijän ei 
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tarvitse tulla omalla autolla töihin. Helsingissä City Car Clubin autoilla on myös erityis-

pysäköintioikeuksia. (Motiva 2011g) Autojen yhteiskäyttö ja tavallinen autonvuokraus 

eroavat muun muassa siten, että yhteiskäyttöauton saa myös lyhyille, tunnin tai parin 

vuokra-ajoille ja autojen nouto- ja jättöpisteitä on useita. Lisäksi yhteiskäyttöautoilijat 

ovat palveluntarjoajan niin sanottuja jäseniä tai kanta-asiakkaita, joten yksittäisestä 

käyttökerrasta ei tehdä sopimusta. Rekisteröitynyt asiakas maksaakin kuukausimaksun 

ja kustakin varauksesta käytetyn ajan ja ajettujen kilometrien mukaan.  Yhteiskäyttöau-

ton tarkoituksena on sen käyttäjien kesken korvata yksityisauton tai työpaikan auton 

omistaminen kokonaan. (Liikennevirasto 2010, 8) Yhteiskäyttöauton käyttäminen voi 

myös vähentää kiinteistökuluja, kun työpaikan omien parkkipaikkojen ja -hallien tarve 

vähenee.   

5.2.2 Taloudellinen ajotapa 

Taloudellinen ajotapa tarkoittaa ennakoivaa ajoa, jonka tarkoituksena on vähentää polt-

toaineenkulutusta ja haitallisia pakokaasuja. Ajettaessa taloudellisesti vältetäänkin 

ruuhkia ja turhia pysähdyksiä, käytetään suurinta nopeuteen ja liikennetilanteeseen so-

pivaa vaihdetta, hyödynnetään hidastuksissa moottorijarrutusta ja ajetaan tasaisella kaa-

sulla. Polttoaineen kulutusta vähentää myös moottorin esilämmittäminen alle +5 asteen 

lämpötiloissa. Taloudellinen ajotapa vähentää polttoaineenkulutusta 10-15 prosenttia 

ajoneuvotyypistä ja kuljettajan ajotavasta riippuen. Työnantaja voi mahdollistaa työnte-

kijöille taloudellisen ajotavan kurssin ja ottaa taloudellisen ajotavan myös huomioon 

työsuhde- ja yhteiskäyttöautovalinnoissa sekä varustehankinnoissa. Työntekijöitä voi-

daan motivoida seuraamaan polttoaineenkulutustaan itse ja tuloksia voidaan käsitellä 

myös palavereissa ja kehityskeskusteluissa. (Kalenoja ym. 2003, 64-65) 

5.2.3 Kimppakyydit ja työpaikan kimppakyytipörssi 

Kimppakyyti on yksin ajoa huomattavasti taloudellisempi ja ekologisempi vaihtoehto, 

jos joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen kulkuvälineitä ei ole mahdollista käyttää. Kor-

vauksen ottamista asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla ei enää myöskään verrata 

taksiliikenteeseen, kun kyse on molempia hyödyttävästä kimppakyydistä eikä ammatti-
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maisesta henkilöiden kuljettamisesta. (HE 38/2006 vp, s. 35) Työnantaja voi kannustaa 

työntekijöitään kimppakyytien käyttämiseen työmatkoilla, esimerkiksi perustamalla 

työpaikan verkkosivuille kimppakyytipörssin. Kimppakyytipörssi tarkoittaa sivustoa, 

jonne työntekijät voivat merkitä työmatkansa lähtöpisteen, ajan ja mitä kautta he ajavat 

työpaikalle. Siten matkan varrella asuvat voivat halutessaan päästä yhteisellä kyydillä 

töihin. Auton käyttö tehostuu jo kahden hengen kulkiessa samalla kyydillä ja päästöt 

keskimääräisesti puolittuvat.  Parhaiten kimppakyydit soveltuvat työpaikoille, joilla on 

käytössä säännöllinen tai liukuva työaika. Kimppakyydin pettäessä vakinaisen kuljetta-

jan satunnaisesti estyessä työnantaja voi turvata työntekijän töihin tai kotiin pääsyn esi-

merkiksi taksikyydillä. (Motiva 2011h )  

 

Valtakunnallisia kimppakyytipörssejä ovat esimerkiksi kyydit.net, kimppa.net ja green-

riders.com sivustot. Näistä ainakin kyydit.net ja greenriders.com sivustot tarjoavat myös 

työpaikoille ja yhteisöille omia kimppakyytipörssejä. KRUL- ja Avanti–Tuulissuo alu-

eilla kimppakyydin käyttö on harvinaista ja tärkeimmiksi kannusteiksi kimppakyydin 

käyttöön KRUL- alueella mainittiin juuri työpaikan oman kimppakyytipörssin luomi-

nen. Avanti–Tuulissuo -alueen vastaajat painottivat kimppakyytien lisäämiseksi työ-

aikojen sovittamista yhteen, kyytien saatavuuden parantamista ja sujuvampaa tiedon 

kulkua. (Valonia 2011c ja 2011d) 

5.2.4 Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu 

Työntekijä voi saada asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiä matkoja varten työnanta-

jaltaan työsuhdematkalipun. Työsuhdematkalippu on joukkoliikenteen lippu, jonka hin-

nan työnantaja maksaa kokonaan tai osittain.  Työsuhdematkalippu on työsuhdeauton 

tavoin työnantajan työntekijälle tarjoama luontoisetu. (TVL 64 § sekä Verohallinto 

2009b, ks. alaotsikko Luontoisedun käsite) Työsuhdematkalippuedun tarkoituksena on 

kannustaa oman auton käyttäjiä siirtymään julkisen liikenteen käyttäjiksi. Kannustavuus 

perustuu siihen, että osa työnantajan maksamasta lippuedusta on työntekijälle verova-

paata tuloa. Työsuhdematkalippujärjestelmän katsotaan tukevan myös muita liikenne- ja 

ympäristöpoliittisia tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen ja kaupunkiseutujen ruuhkau-
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tumisen hillintää sekä työvoiman liikkuvuuden edistämistä. (TVL 64 § 2 momentti sekä 

Valtiovarainministeriö 2009, 11)  

 

Työsuhdematkalippu otettiin käyttöön vuonna 2006. Vuoden 2010 alussa työsuhdemat-

kalippua koskeva säännös muutettiin niin, että edun verovapaata osaa ei enää määritellä 

prosentteina lipun hinnasta vaan euromääräisenä. Muutoksella pyrittiin helpottamaan 

lippuedun käyttöönottoa ja laajentamaan käytössä olevaa lippuvalikoimaa. (Verohallin-

to 2011b, ks. alaotsikko Edun arvo) Useimmilla työpaikoilla työsuhdematkalippu on 

tarjottu työntekijöille niin, että etuus ei ylitä verovapaata osuutta, jolloin ei myöskään 

synny muutoksia työnantajan tai työntekijän verotukseen. Työsuhdematkalippuun oi-

keutettujen henkilöiden määrä on myös useissa työnantajaorganisaatioissa rajattu eikä 

lippuetua välttämättä tarjota osa-aikaisille tai lyhyessä työsuhteessa oleville työnteki-

jöille. (Valtiovarainministeriö 2009, 17)  

 

Työnantajan tarjoama työsuhdematkalippu on työntekijälle verovapaata tuloa 300 eu-

roon asti ja 600 euron ylittävältä osalta 3400 euroon asti. Työnantaja voi tarjota kaikissa 

tapauksissa vuotuisesti verovapaan 300 euron lippuedun, jolloin työnantajan ei myös-

kään tarvitse selvittää työntekijän todellisia asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja. 

Lippuedun ylittäessä 300 euroa työnantajan on selvitettävä todelliset matkakulut, sillä 

lippuedun verovapaa osuus ei voi olla matkakuluja suurempi. Lippuedun verovapaan 

edun määrä on vuodessa korkeintaan 3100 euroa. (Verohallinto 2011b, ks. alaotsikko 

Edun arvo ) 

 

Lippuedun arvo: 

 

Verovapaa Veronalainen Verovapaa Veronalainen

0 300 600 3400

 

 

Työsuhdematkalippu koskee yleisesti käytössä olevaa säännöllistä henkilöliikennettä ja 

niin kutsuttuja reittitakseja, jättäen ulkopuolelle lentoliikenteen ja tilausliikenteen, kuten 

normaalit taksit. Lippuetu toteutetaankin olemassa olevia matkakortti- ja lippujärjestel-

miä hyödyntäen. Veroedun edellytyksenä on, että matkalippu on henkilökohtainen eli 
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lipun käyttöoikeus on vain työntekijällä. (Valtiovarainministeriö 2009, 13) Lippuedun 

verovapaan osuuden saa ainoastaan työnantajan maksamiin matkalippuihin. Jos palkan-

saaja ostaa lipun itse ja työnantaja maksaa hänelle erikseen lipun hinnan tai osan siitä, 

työnantajan maksama osuus katsotaan kokonaan ansiotuloksi. (Verohallinto 2011b, ks. 

alaotsikko Lipun hankkiminen) Työsuhdematkalippu on muiden luontoisetujen tavoin 

työnantajan verotusta keventävä kustannuserä, jonka veronalaisesta osuudesta työnanta-

ja maksaa palkan sivukuluja. Työnantaja ilmoittaa maksamistaan työsuhdematkalipuista 

aina vuosi-ilmoituksessaan, vaikka verotettavaa etua tai vähennettävää määrää ei syn-

tyisikään. (Verohallinto 2011b, ks. alaotsikko Vuosi-ilmoitus) 

 

KRUL-alueella työnantajan osittain tai kokonaan maksama joukkoliikenteen työsuhde-

matkalippu koettiin tärkeäksi kannustimeksi joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi työ-

matkoilla. Sen sijaan Avanti–Tuulissuolla työsuhdematkalipulla ei nähdä olevan yhtä 

myönteisiä vaikutuksia joukkoliikenteen käytön lisäämiseen, mikä todennäköisesti selit-

tyy myös läheisten linja-autoreittien puuttumisella. Avanti–Tuulissuolla voitaisiinkin 

kannustaa kulkuneuvojen yhdistämiseen työmatkoilla, näin osa matkasta tehtäisiin esi-

merkiksi linja-autolla ja osa pyöräillen. Avanti–Tuulissuon kyselyyn vastanneita pyy-

dettiin myös asettamaan ehtoja linja-autoliikenteen käytölle työmatkalla, jos sellainen 

kulkisi työpaikalle. Suurimman osan vastaajien mukaan pysäkki saisi sijaita korkeintaan 

500 metrin päässä lähtö- ja määränpäästä ja bussien vuoroväli saisi olla enintään 30 

minuuttia. Suurin osa vastanneista oli myös sitä mieltä, että matka saisi kestää korkein-

taan 30 minuuttia. Linja-autoliikenteen lisäämiseksi niin KRUL ja Avanti–Tuulissuo-

alueilla kuin koko Turun seudullakin olisi ensisijaisen tärkeää perustaa koko Turun seu-

dun kattava seudullinen liikenne, jota voisi käyttää samalla matkakortilla. Tällä hetkellä 

paikallisliikenteessä ja seudullisissa liikenteissä on eri matkakortit. (Valonia 2011c ja 

2011d) 

5.2.5 Työsuhdepolkupyörä, yhteiskäyttöpolkupyörät 

Joukkoliikenteen työsuhdematkalipun ohella työnantaja voi tarjota työntekijälleen työ-

suhdeauton sijasta työsuhdepolkupyörän tai hankkia työpaikan yhteiskäyttöön polku-

pyörän lyhyille työasiamatkoille. Usein yritys tekee työsuhdepyöristä huoltoleasing-
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sopimuksen, jolloin työntekijä saa pyörälleen myös määräaikaishuollot. Turussa työ-

suhdepyörien huoltoleasing-sopimuksia tekee muun muassa Nummen Pyörä Oy. Polku-

pyöräetu on yksi niistä luontoiseduista, joiden arvoa verohallinto ei ole vahvistanut. Jos 

yritys hankkii polkupyöräedun leasing-sopimuksella, verohallinto neuvoo kuitenkin, 

että työntekijän verotuksessa polkupyöräedun luontoisetuarvo on työnantajalle aiheutu-

va kustannus (leasing-maksu/kk) vähennettynä toimistokuluilla. (Verohallinto 2009. ks. 

alaotsikko Esimerkki, polkupyöräetu) Työnantaja voi myös maksaa polkupyörällä teh-

dyistä työasiamatkoista verotonta kilometrikorvausta kymmenen senttiä kilometriltä. 

Tätä suurempi korvaus on työntekijälle veronalaista tuloa.(Verohallinto 2009a, 9 §) 

Työsuhdepyörien hankkimista ei koettu erityisen tärkeäksi kannustimeksi kummalla-

kaan kohdealueella ja esimerkiksi KRUL-alueella tärkeämmäksi koettiin pyöräreittien ja 

sosiaalitilojen parantaminen. (Valonia 2011c ja 2011d) 

5.2.6 Tukea työmatkaliikunnan varustehankintoihin 

Työnantaja voi kannustaa pyöräilyyn myös tukemalla työntekijöiden varustehankintoja. 

Työmatkapyöräily on hyödyllistä arkiliikuntaa, joka sopii myös osaksi työkykyä ylläpi-

tävää (TYKY) toimintaa. Työsuhdepyörien ja yhteiskäyttöpyörien ohella työnantaja voi 

muun muassa tarjota työntekijöille polkupyörien vuosihuollon tai erilaisia varusteita. 

Liikenneturvallisuuden kannalta pyöräilykypärä on paras vaihtoehto. Syke- ja matka-

mittarit kannustavat fyysiseen liikuntaan ja painonhallintaan, kun oman kunnon kehit-

tymistä voi tarkastella luotettavasti. Mittarien hankintaan voi myös liittyä kampanjoita 

ja työyhteisön sisäisiä kilpailuja. Kannustejärjestelmän tulisi kuitenkin olla tasapuoli-

nen, sillä kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kulkea töihin kävellen tai pyöräil-

len. Varustehankintojen veronalaisuus on myös hyvä selvittää ennalta. (Kalenoja ym. 

2003, 60-61) 

5.2.7 Kulkumuotojen yhdistäminen ja liityntäpysäköinti 

Kun työmatkaa ei ole mahdollista tehdä kokonaan joukkoliikenteen kulkuvälineellä tai 

pyöräillen tai kävellen, voi työnantaja kannustaa työntekijöitään myös yhdistelemään 

työmatkalla kullekin parhaiten soveltuvia kulkumuotoja. Työntekijä voi esimerkiksi 
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mennä autolla tai pyöräillen asemalle tai pysäkille ja tehdä loppumatkan junalla tai lin-

ja-autolla. Työnantaja voi myös sopia työntekijän kanssa joukkoliikenteessä vietetyn 

ajan työajaksi. Kun osa matkasta tehdään pyöräillen tai kävellen, hoituu päivittäinen 

liikunnantarve jo työmatkalla. Kulkumuotojen yhdistäminen kuitenkin edellyttää, että 

asemalla tai pysäkillä on turvallinen auton tai pyörän pysäköintimahdollisuus eli niin 

kutsuttu liityntäpysäköintipaikka. Kulkumuotojen yhdistäminen huomioidaan myös 

asunnon ja työpaikan välistä matkakuluvähennystä laskettaessa (Verohallinto 2010b). 

5.3 Työpaikkakiinteistöjä koskevat ohjauskeinot 

5.3.1 Kiinteistöjen olosuhteiden arviointi ja sosiaalitilojen saneeraus 

Sosiaalitilojen toimivuudella on merkitystä varsinkin pyöräillen tai kävellen töihin tule-

ville. Työ- ja työasiamatkoilla pyöräilyyn voidaan kannustaa järjestämällä työpaikoille 

toimivat peseytymis- ja pukeutumistilat sekä tavaroiden säilytystilat. Miehille ja naisille 

tulisi myös olla erilliset, lukittavat suihku- ja pukeutumistilat. Osa työntekijöistä voi 

hyödyntää työmatka-ajan myös päivittäisenä liikuntasuorituksena, mikä ei ole mahdol-

lista ilman kunnollisia peseytymis- ja pukeutumistiloja työpaikalla. Terveellä ja hyvin-

voivalla työntekijällä kertyy oletettavasti myös vähemmän sairaspoissaoloja.  

 

Sosiaalitilojen vähimmäisvaatimuksista sovitaan eri alojen työehtosopimuksissa, mutta 

työnantajalla on mahdollisuus toteuttaa ehtoja kattavammat olosuhteet työpaikallaan. 

Työhyvinvointiin panostaminen lisää työsuhteiden pysyvyyttä ja työpaikan houkuttele-

vuutta. Työnantaja voi arvioida kiinteistön olosuhteita pyöräillen ja kävellen kulkevien 

työntekijöiden kannalta ennen saneerausta esimerkiksi tekemällä työntekijöille kyselyn 

tai suorittamalla kiinteistössä yleisarvioinnin. Jos työnantaja ei ole kiinteistön omistaja, 

voi hän vuokralaisen asemassa esittää toiveita tilojen saneerauksesta ja ottaa sosiaalitilat 

huomioon hakiessaan uutta tai laajentaessaan jo olemassa olemaa toimitilaa. (LVM 

2002, 45) KRUL-alueen työpaikoilla suihku- ja pukeutumistiloja oli käytössä reilulla 80 

prosentilla vastanneista. Kunnostettujen kevyenliikenteen väylien jälkeen tärkeimmäksi 
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kehittämistoimenpiteeksi esitettiin laajempien ja viihtyisämpien peseytymis- ja pukeu-

tumistilojen järjestäminen työpaikalle. (Valonia 2011c)  

5.3.2 Pyöräpysäköintijärjestelyjen kehittäminen 

Pyöräilyn lisäämiseksi työmatkoilla työnantajan tulisi kiinnittää huomiota myös turval-

lisen pyöräpysäköinnin järjestämiseen. Pyörien varastaminen ja niille tehty ilkivalta 

vähentää pyöräilyn houkuttelevuutta ja paras pysäköintivaihtoehto onkin valvottu sisäti-

la ja mahdollisuus pyörän runkolukitukseen. Työpaikkakiinteistöjen pyöräpysäköintiti-

lojen järjestämisestä esitetään ohjeita Rakennustietosäätiön RT-korteissa. Ohjeiden mu-

kaan työntekijöiden pyörille tulee varata yksi paikka 2 – 5 työntekijää kohden polku-

pyörän käytön yleisyyden mukaan. Pyöräpysäköintialueet tulee suunnitella niin väljästi, 

että paikkoja voidaan tarpeen vaatiessa lisätä. Pysäköintipaikat tulee myös sijoittaa 

työntekijöiden käyttämien sisäänkäyntien lähelle ja niillä tulisi olla katetut ja valvotut 

tilat lähellä peseytymis- ja pukeutumistiloja. Myös pyöräpysäkkien sijoittamisesta pää-

tösvalta on pääasiassa kiinteistön haltijalla, mutta vuokralaisena oleva työnantaja voi 

ehdottaa kiinteistön omistajaa toteuttamaan toimenpiteet. ( LVM 2002, 27) 

5.3.3 Autopaikkojen jako tarveharkinnan mukaan ja muuttam inen maksulli-

siksi 

Pysäköintimahdollisuuden järjestäminen on kiinteistöön kuuluva velvoite, josta pääte-

tään kuntakohtaisessa asemakaavatason maankäytön suunnittelussa. Työpaikan kiinteis-

töön kuuluvat pysäköintipaikat voivat sijaita myös jossain toisessa kiinteistössä tai esi-

merkiksi liityntäpysäköintialueella. Liityntäpysäköintipaikkoja on muun muassa rauta-

tie-, ja linja-autoasemilla sekä linja-autopysäkkien yhteydessä. Työnantajan tarjoama 

pysäköintipaikka muualla kuin työpaikkakiinteistön osana on työntekijälle veronalainen 

etuus. Usein työntekijöille tarjotaan kuitenkin ilmainen tai edullinen pysäköintimahdol-

lisuus työpaikan läheisyydestä. (LVM 2002, 26-27)  

 

Kestävien liikkumismuotojen käytön kannustamiseksi työnantaja voi periä työntekijältä 

maksun pysäköinnin järjestämisestä tai käyttää paikkojen myöntämisessä tarveharkin-
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taa. Autopaikkoja voidaan esimerkiksi myöntää ensisijaisesti pitkää työmatkaa tekevil-

le, kimppakyytiläisille tai niille, joilla ei ole kohtuullista mahdollisuutta käyttää työmat-

kalla joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen kulkuvälineitä. Huomioon voidaan ottaa 

myös pienten lasten päiväkoti- ja koulukuljetukset sekä työasiamatkat. Autopaikkojen 

määrän ja maksullisuuden säätely voi olla myös kausiluonteista ja siten käytössä pääasi-

assa vain pyöräilykaudella.(LVM 2002, 45-46) Avanti–Tuulissuo alueella 85 prosentilla 

työpaikan parkkipaikat ovat ilmaisia ja 11 prosentilla kaikki tai osa parkkipaikoista on 

maksullisia (Valonia 2011c). KRUL-alueen työpaikoista 91 prosentilla parkkipaikat 

ovat ilmaisia, 8 prosentilla kaikki tai osa parkkipaikoista maksullisia ja yhdellä prosen-

tilla ei ollut parkkipaikkoja ollenkaan (Valonia 2011c). KRUL-alueella parkkipaikkojen 

jako tarveharkinnan mukaan ja asettaminen maksullisiksi olisi todennäköisesti helpompi 

ja hyväksyttävämpi toimenpide kuin Avanti–Tuulissuo -alueella, sillä työssäkäynti alu-

eelle on tällä hetkellä hankalaa ilman omaa autoa.   

 

Autojen esilämmittämisellä voidaan vähentää polttoaineen kulutusta 0,1–0,3 litraa 

käynnistystä kohden, jolloin myös häkä- ja hiilivetypäästöjen määrä vähenee. Moottoria 

kannattaakin esilämmittää lohkolämmittimellä tai polttonestekäyttöisellä lämmittimellä 

alle +5 asteen lämpötilassa. Työnantaja voi tiedottaa työntekijöitään esilämmittämis-

suosituksista ja myös lisätä esilämmitysmahdollisuuksia varustamalla pysäköintialueet 

lämmityspistokkeilla. Myös ajoneuvojen säännöllinen huolto vähentää yleensä polttoai-

neen kulutusta ja pakokaasupäästöjä. (Kalenoja 2003, 56-57) Työnantaja voi huolehtia 

työpaikan ajoneuvojen säännöllisestä huollosta ja ohjeistaa työntekijöitä huoltamaan 

omia autojaan. 

5.4 Seuranta ja arviointi 

Kun yritys on päättänyt kehittää kestävää työ- ja työasialiikennettä, tavoitteiden sään-

nöllinen seuranta on tarpeellista kehityksen ja valittujen toimenpiteiden arvioimiseksi. 

Kestävän liikennekulttuurin muodostaminen työpaikalle onkin jatkuva prosessi, joka 

vaatii myös työntekijöiden motivaatiota ylläpitäviä toimenpiteitä. Onhan loppujen lo-

puksi kyse yksilöiden valinnoista, jotka perustuvat henkilökohtaisiin kustannus-, tottu-

mus- ja arvokysymyksiin. Työntekijöiden on myös hyvä nähdä käyttäytymismuutoksen-
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sa hyödyt ja tulokset mahdollisuuksien mukaan lukumääräisinä ja pidemmältä aikaja-

nalta. Työnantajan toteuttama seuranta voi kohdistua muun muassa kulkutapaosuuksiin 

kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja työasiamatkoilla sekä yrityksen ajoneuvojen 

polttoaineen kulutukseen auto- tai kuljettajakohtaisesti. (Kalenoja ym.2003, 48-49) 

 

Yrityksen ajoneuvojen polttoaineenkulutusta voidaan seurata joko kaluston vuosikulu-

tustietojen tai autokohtaisten tankkausten yhteydessä kerättävien kulutustietojen avulla. 

Käytössä voi olla myös ajotietokone tai erillisiä mittauslaitteita. Tuloksia julkistettaessa 

on hyvä korostaa polttoaineenkulutuksen ja taloudellisen ajotavan yhteyttä pakokaasu-

päästöihin. Kulkutapaosuuksien seurannassa selvitetään kulkutapajakauma samalla lail-

la kuin työmatkaliikenteen alkuarvioinneissa, eli kuinka suuri osuus työntekijöistä kul-

kee työhön liittyvät matkansa kävellen, pyöräillen, omalla tai työsuhdeautolla, kimppa-

kyydillä, joukkoliikenteellä tai muulla kulkuvälineellä. Kesä- ja talviaikojen kulkutapa-

osuudet on myös hyvä selvittää erikseen. Seurannan tuloksia julkistettaessa voidaan 

myös korostaa kävelyn ja pyöräilyn päästöttömyyttä sekä positiivisia terveysvaikutuk-

sia. Työmatkaliikunta onkin tärkeää yleiskunnon ylläpidon, painonhallinnan sekä sy-

dän- ja verisuonisairauksien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemisen kannalta. 

Asennekyselyillä työntekijöiden keskuudessa saadaan sen sijaan tietoa valittujen toi-

menpiteiden tasapuolisuudesta ja onnistumisesta. Samalla saadaan tietää onko suhtau-

tuminen liikenteeseen muuttunut toimenpiteiden jälkeen. (Kalenoja ym. 2003, 48-49, 

55) 

5.5 Liikkumisen ohjauksen ongelmakohtia työpaikoilla 

Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun 

valitessaan toimenpiteitä kestävän liikkumisen edistämiseksi. Työntekijät muodostavat 

erilaisia liikkujaryhmiä eikä kaikilla ole samanlaisia mahdollisuuksia tehdä työmatkaa 

julkisella kulkuneuvolla, pyöräillen tai kävellen. Jo työmatkan pituus ja kodin sijainti 

asettavat rajoitteita kulkumuodon valinnalle. Valintaan vaikuttaa myös perheenjäsenten 

elämäntilanne, ja esimerkiksi Avanti–Tuulissuo alueen työntekijöistä 18 prosenttia 

poikkeaa päivittäin työmatkallaan päiväkodissa tai muussa välttämättömässä paikassa 

(Valonia 2011c). Toisaalta monella työpaikalla tilanne on tällä hetkellä autoiluun kan-
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nustava. Esimerkiksi ilmaiset parkkipaikat eivät ole kaikkia työntekijöitä hyödyttävä 

etuus, ja niiden rinnalla työsuhdepyörien tai pyöräilyvarusteiden hankkiminen osalle 

työntekijöistä ei pitäisi olla tasapuolisen kohtelun vastainen etuus.  

 

Työntekijää on myös hankalaa kannustaa luopumaan oman auton käytöstä, vaikka siitä 

olisi selvää taloudellista hyötyä työnantajalle. Niinpä tilalle on aina pyrittävä tarjoamaan 

jokin muu yhtä houkutteleva vaihtoehto, muun muassa joukkoliikenteen ja kevyenlii-

kenteen käyttöä, kulkumuotojen yhdistämistä tai kulkuvälineiden yhteiskäyttöä edistä-

mällä. (LVM 2002, 46) Myös työnantajan ja työntekijöiden jatkuva keskinäinen vuoro-

puhelu on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Palautekeskusteluja voikin järjestää 

viikkopalavereiden tai muiden tilaisuuksien yhteydessä. Toiminnan käynnistäminen 

vaatii aikaa ja resursseja ja yrityksessä päätöksiä tekevät tahot on jo aikaisessa vaiheessa 

hyvä saada sitoutumaan toimenpiteisiin. Lisäksi kehityksen seuranta ja arviointi on 

merkityksellistä toiminnan jatkuvan kehittämisen ja henkilöstön motivoinnin kannalta. 

(Kalenoja ym. 2003, 93) 
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6 YHTEENVETO 

Liikennesuoritteen kasvun hillitseminen on tärkeää kaupunkiliikenteen ongelmien vä-

hentämiseksi ja valtakunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennesuorit-

teen kasvuun voidaan vaikuttaa laajassa mittakaavassa muun muassa maankäytön suun-

nittelulla ja verotuksella. Alueiden suunnittelussa tähdätäänkin yhä enemmän eheyty-

neeseen yhdyskuntarakenteeseen, jolloin jo eri toimintojen sijoittamisella pyritään vä-

hentämään liikkumisen tarvetta. Myös liiketoiminta muiden toimintojen ohella pyritään 

keskittämään alueellisesti. Valonian työmatkakyselyiden molemmat kohdealueet ovat 

yrityskeskittymäalueita, jotka todennäköisesti laajenevat tulevaisuudessa entisestään. 

Maankäytöllä voidaan erityisesti vaikuttaa uusien yrityskeskittymäalueiden joukkolii-

kennemahdollisuuksiin sekä kevyenliikenteen reitteihin, kuten KRUL-alueen pohjois-

puolelle suunnitteilla olevalla Logicity-alueella. Sen sijaan jo olemassa olevilla alueilla, 

kuten KRUL- ja Avanti–Tuulissuo- yrityskeskittymillä työnantajat ovat yhä enemmän 

vastuussa kestävän työmatkaliikenteen edistämisestä työpaikallaan.  

 

Valtakunnallisella liikkumisen ohjauksella ja suunnittelulla pyritään siihen, että kestävä 

liikennekulttuuri työpaikalla olisi myös taloudellisesti kannattavaa sekä työnantajalle 

että työntekijälle. Henkilöliikenteessä kulkumuotovalintaan vaikuttaakin paljolti rahalli-

set ja ajalliset kustannukset. Työmatkaliikenteellä on myös kansanterveydellisiä vaiku-

tuksia, sillä säännöllisellä arkiliikunnalla voi ehkäistä muun muassa sydän- ja verisuoni-

sairauksia sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Pyöräilyn ja kävelyn hyödyt ovatkin mo-

lemmille osapuolille kiistattomia, sillä terve ja hyvinvoiva työntekijä on myös tehok-

kaampi työntekijä. Sen sijaan joukkoliikenteen käytön lisäämisellä voidaan vähentää 

ilmansaasteita ja parantaa liikenneturvallisuutta. 

 

Työnantajalla on useita keinoja kannustaa työntekijöitä kestävään työmatka- ja työ-

asiamatkaliikenteeseen. Ennen toimenpiteiden valitsemista on kuitenkin selvitettävä 

työntekijöiden nykyinen kulkumuotojakauma, esimerkiksi työmatkakyselyn avulla. Va-

litut kehittämistoimenpiteet voivat liittyä muun muassa työn organisointiin ja johtami-

seen, kulkuneuvoihin kohdistuvaan ohjaukseen sekä työpaikkakiinteistön saneerauk-

seen. Jos työnantaja asettaa autoilulle rajoitteitta, kuten pysäköintimaksuja, on tehok-

kainta samalla asettaa vaihtoehtoisten kulkumuotojen käytölle kannustimia, kuten tarjo-
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ta työntekijöille työnantajan osittain tai kokonaan maksama joukkoliikenteen työsuh-

dematkalippu. Jotta työpaikka säilyttää houkuttelevuutensa työmarkkinoilla, on toimen-

piteiden hyvä olla tasapuolisia erilaisille liikkujaryhmille. Toisaalta yritys voi myös 

tarkoituksellisesti profiloitua ympäristöarvot huomioon ottavaksi työnantajaksi. 

 

Työnantaja toimii sille valtakunnallisesti asetetuissa rajoissa myös kestävän liikenteen 

osalta. Niinpä kaikki työnantajankaan käytössä olevat keinot eivät riitä liikennekulttuu-

rin muuttamiseen ellei verotuskäytäntöjä ja maankäytön suunnittelua tosiasiallisesti to-

teuteta valtakunnallisia tavoitteita noudattaen. Työntekijää ei myöskään voida vaatia 

tekemään valintojaan täysin arvoperustein, jos kestävä liikkuminen, nimenomaan liik-

kuminen julkisella liikenteellä yksityisautoilun sijaan, on liikkujalle kalliimpaa ja hi-

taampaa. Osa liikkumisvalinnoista tehdään kuitenkin tapojen ja tottumusten perusteella 

ja erityisesti näihin liikkujaryhmiin työnantajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. 

Myös työnantajan oma esimerkki kestävän liikkumisen edistämiseksi työpaikalla on 

ensiarvoisen tärkeä. 
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Liite 1: Avanti-Tuulissuo alueen ja KRUL-alueen kulkutapajakaumat 
 
Avanti-Tuulissuo alueen kulkutapajakauma 

 

 

Ensisijaisesti talvella kulkevat

Omalla autolla 
85 % 

Työsuhdeautolla 
10 %

Kimppakyydillä 
2 % 

Pyörällä 
3 %

Ensisijaisesti kesällä kulkevat

Omalla autolla 
79 %

Työsuhdeautolla 
10 % Kimppakyydillä 

2 % 

Moottoripyörällä 
6 % 

Pyörällä 
3 % 
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KRUL-alueen kulkutapajakauma 
 

 

 

Ensisijaisesti talvella kulkevat (N=178)

Omalla autolla 
79 %

Linja-autolla 
8 %

Pyöräillen 
1 %

Sekakäyttäjä* 
8 %

Kävellen 
4 %

Ensisijaisesti kesällä kulkevat (N=178) 

Linja-autolla 
6 %

Moottoripyörällä 
2 % 

Omalla autolla 

60 %

Sekakäyttäjä

20 % 

Pyöräillen 
10 %

Kävellen 

2 % 


