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Esipuhe

Tämä taustaselvitys liittyy kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on ollut arvioida kaupunkiseutujen sisääntuloteiden ja katuverkon 
ruuhkautuvuutta ja sen kehitystä sekä tunnistaa erilaisten muutosten ja keinojen vaikutuksia liikenteeseen ja ruuhkautuvuuteen. 
Esimerkkikohteena on ollut Helsingin seutu, jossa tarkastelun kohteena ovat olleet erityisesti seudun säteittäiset pääväylät ja kehätiet.

Työkokonaisuudessa konsultteina ovat toimineet Ramboll Finland Oy, Linea Konsultit Oy ja Flou Oy. Tämä Linean laatima taustaselvitys on 
keskittynyt liikenteeseen vaikuttavien toimintaympäristön muutostekijöihin ja -trendien tarkasteluun. Siinä esiin nostettuja teemoja on käsitelty 
ja osin tarkasteltu tarkemmin myös Ramboll Oy:n ja Flou Oy:n laatimissa osaselvityksissä. Keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset on kuvattu 
yhteisessä yhteenvetoraportissa.

Työ on tehty Väyläviraston toimesta, jossa sitä ovat ohjanneet Jukka Peura, Aimo Huhdanniemi, Auli Forsberg, Maija Rekola, Seppo Serola ja 
Pekka Ovaska. Linea Konsultit Oy:ssä selvityksen ovat laatineet Sakari Somerpalo ja Saara Valtonen. Työ on käynnistynyt maaliskuussa 2020 ja 
valmistunut kesäkuussa 2020.
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Johdanto

Liikenteen ruuhkahuiput mitoittavat väyläkapasiteetin kysynnän ja aiheuttavat sekä matkanteon hidastumisesta johtuvia aikaviiveitä että 
tarpeita kapasiteettia kasvattaville investoinneille. Madaltamalla tai tasoittamalla ruuhkahuippuja voidaan välttää molempia. Työssä on 
tarkasteltu yleisellä tasolla ruuhkautumisen luonnetta ja kehitystä sekä eräiden ruuhkaliikenteeseen vaikuttavien toimintaympäristötekijöiden 
kehitystä. Työ on luonteeltaan esiselvitys, joka pyrkii luomaan yleiskuvaa aiheesta, hahmottamaan asioiden suuruusluokkia sekä nostamaan 
esiin toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän tekijöitä, joiden kehitys voi vaikuttaa merkittävästi ruuhkautumisen kehitykseen. Samalla on 
kirjattu pohdittavaksi mahdollisia jatkoselvitysaiheita, joita on jo osin käsitelty tarkemmin työkokonaisuuden muissa osaselvityksissä.

Työ jakaantuu kahteen osaan, joita ovat ohjanneet seuraavat kysymykset:

I. Minkälaisia ruuhkahuiput ovat ja miten ne ovat kehittyneet pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja kehäväylillä ja niiden eri osissa? 

• Miten ruuhkaliikenteen määrä ja ruuhkien ajallinen kesto ovat muuttunut absoluuttisesti ja suhteessa muuhun liikenteeseen? 

• Miten suuria, jyrkkiä tai pitkiä ruuhkahuiput ovat? 

• Minkälaisista automatkoista ruuhkaliikenne koostuu? 

II. Miten yhteiskunnassa, elämäntavoissa liikkumistottumuksissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat ruuhkaliikenteeseen? Miten ne ovat
muuttuneet ja tulevat muuttumaan ja voidaanko niihin vaikuttaa? Mahdollisina muutostekijöinä on tarkasteltu neljää tekijää pääpainon 
ollessa kolmessa ensimmäisessä:

1. Matkojen määrä: Etätyö yms. muutokset, jotka vähentävät ruuhka-ajan matkoja.

2. Matkojen ajankohta: ”Epätyypilliset” tai joustavat töiden ym. alkamisajat ja muut yhteiskunnan ja elämäntapojen muutokset, jotka
siirtävät ruuhka-ajan matkojen ajankohtaa.

3. Henkilöautojen keskikuormitus: Kimppakyydit ym. kyydinjako, joka vähentää autojen määrää ruuhka-aikoina.

4. Kulkutapamuutokset: Siirtymät muihin kulkutapoihin, joilla on vaikutusta autojen määrään erityisesti ruuhka-aikoina. 

Selvityksen ovat laatineet Sakari Somerpalo ja Saara Valtonen Linea Konsultit Oy:stä.
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I Ruuhkaliikenteen ominaisuuksia ja kehitystrendejä 



Yhteenveto liikenteen kehityksestä sisääntulo- ja 
kehäväylillä

Helsingin kaupungin yhteenvedon mukaan kantakaupungin rajan yhteenlasketun 
kokonaisliikenteen kasvu pysähtyi 1990-luvun alussa ja 2000-luvulla liikenne on 
vähentynyt. Kaupungin rajan laskentalinjalla autoliikenteen kokonaismäärä on jatkanut 
hidastuvaa kasvua vuoteen 2017 saakka.

Väyläviraston yksittäisten LAM-pisteiden karkean tarkastelun perusteella ulompana 
seudulla sisääntuloväylien kokonaisliikennemäärät kasvavat edelleen. Kehäväylistä Kehä 
III:n liikenne on kasvanut nopeasti. Myös Kehä I:n länsipään liikenne on kasvanut 
nopeasti, muualla maltillisemmin.

Jäljempänä esitetyt LAM-pistetiedot perustuvat Väyläviraston LAM-kirjoista poimittuun 
valmiisiin lukuihin. Tästä johtuen liikennemäärissä on molemmat suunnat yhteensä, 
ruuhkaisuuden näkökulmasta olisi parempi tarkastella erikseen ruuhkasuuntia. 

Ruuhkatuntien kehitys eri väylillä ja eri etäisyyksillä keskustasta näyttäisi olevan hyvin 
erilaista. Paremman kuvan saamiseksi olisi hyvä tehdä tarkempi analyysi jatkuvasti 
koottavan LAM-datan avulla. 

• Pääsääntöisesti vuosien 2005-2019 välillä liikennemäärät ovat kasvaneet, mutta 
ruuhkaliikenne on kasvanut selvästi vähemmän kuin KAVL. Poikkeuksena Länsiväylällä 
Soukan, Kehä 3:n keskivaiheilla Voutilan sekä Kehä I:n länsiosassa Konalan pisteiden 
ruuhkaliikenteet ovat kasvaneet enemmän kuin KAVL. Turunväylällä Friisinmäen LAM-
pisteessä ennen Kehä 1:stä ruuhkaliikenne on kasvanut lähes yhtä paljon kuin KAVL.

• Sekä KAVL että ruuhkaliikenne ovat vähentyneet vuosien 2005-2019 välillä 
Länsiväylällä Hanasaaren ja Lahdenväylällä Viikinmäen laskentapisteissä Helsingissä. 
Myös Turunväylällä Helsingin rajalla KAVL on kasvanut vain hiukan, viime vuosina ei 
yhtään, ja ruuhkaliikenne on pysynyt ennallaan. Espoon suunnalla viime vuosien 
kehitykseen lienee osaltaan vaikuttanut HSL:n lippu-uudistus ja länsimetro. 6

Vuoden 100. ruuhkatunnin liikennemäärän 
kehitys Hämeenlinnanväylän kolmella laskenta-
pisteellä (lähde Väyläviraston LAM-kirjat)



Yhteenveto liikenteen kehityksestä sisääntulo- ja 
kehäväylillä

Ruuhkaliikenteet ovat yleisesti kasvaneet keskimääräistä arkiliikennettä vähemmän. Tähän voi olla useita syitä:

• Yhteiskunnan ja ihmisten toiminta on muuttunut siten, että muiden kuin työmatkojen osuus ruuhka-ajan matkoista on 
kasvanut ja samaan aikaan työaikojen vaihtelu on kasvanut.

• Ruuhka-aikoina väyläkapasiteetti on täynnä, jolloin liikennevirta pakostikin levittäytyy sen ulkopuolella. Joissain 
tarkastelupisteissä tämä saattaa olla tilanne 15 minuutin jaksoilla tarkasteluna, mutta tunnin aikana kapasiteetti ei vielä 
todennäköisesti ole ylittynyt monessakaan kohdassa. Tähän viittaa se, että ruuhkaisimpienkin tuntienkin liikenne on kasvanut 
ilman, että lisäkapasiteettia on rakennettu sekä sivujen 15 ja 16 tiedot 15 minuutin aikajaksojen erilaisista nopeuksista. 
Todellinen tilanne eri kohteissa selviäisi LAM-datan tarkemmalla analyysillä. 

• Ruuhkaviiveiden kasvu saanee osan ihmisistä välttämään pahimpia ruuhkahuippuja jo paljon ennen kapasiteetin lopullista 
ylittymistä. Tämä lienee yhteiskunnan muutoksen ohella todennäköisin syy sille, että ruuhkaliikenne on kasvanut hitaammin 
kuin kokonaisliikenne.

Voidaan ajatella, että ruuhkautuminen saa liikenteen jakautumaan ajallisesti tasaisemmin ja parantaa siten infrastruktuurin 
käyttöastetta. Täysimääräinen vastaaminen ruuhkaliikenteen potentiaaliseen kasvuun lisäkapasiteettia rakentamalla ei ole 
kustannustehokkuuden näkökulmasta optimaalista, koska tällöin ruuhkahuippujen välttämiseen ei ole kannusteita niilläkään 
henkilöillä, joilla matkan tekemisen, ajankohdan tai kulkutavan muutos olisi helppoa. Iso kysymys on se, miten ruuhkahuippujen 
madaltumista ja liikenteen tasaisempaa jakautumista voitaisiin saada aikaan ilman, että se tapahtuu ruuhkien aiheuttamien 
aikaviiveiden kautta.
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Autoliikenteen pitkän aikavälin kehitys Helsingissä

• Lähde: Liikenteen kehitys Helsingissä 2018; Helsinki, 
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:12

• Helsingin kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt 
kymmenessä vuodessa (2008-2018) 11 % ja viidessä vuodessa 6 %. 
Vuosien 2017-2018 välillä autoliikenne väheni yhden prosentin.

• Helsingin kaupungin rajan (vuoden 2008 raja) ylittävä autoliikenne 
on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 7 % ja viiden 
vuoden aikana 3 %. Vuosien 2017-2018 välillä autoliikenne kuitenkin 
väheni myös kaupungin rajalla yhden prosentin.

• Helsingin poikittaislaskentalinjalla liikennemäärät ovat pysyneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana samalla tasolla ja lisääntyneet 
viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden prosentin.
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Seuraavilla sivuilla kuvattujen 
LAM-laskentapisteiden sijainti



Liikenteen kehitys pääväylillä, Länsiväylä

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Kt 51 LAM-piste Soukka: Arkipäivän keskimääräinen vuorokausi liikenne laskenut tarkastelujaksolla 19%. Ruuhkaisimpien tuntien 
liikennemäärät kasvaneet jopa enemmän 20-22%. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.

• Kt 51 Hanasaaren LAM-piste ennen Lauttasaarta: Arkipäivän keskimääräinen vuorokausi liikenne laskenut tarkastelujaksolla 7%. 
Ruuhkatuntien liikennemäärät vähentyneet vielä enemmän, 11-12 %. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.
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Liikenteen kehitys pääväylillä, Turunväylä

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Vt1 Nupurin LAM-piste ennen Kehä 3: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 26 %, 
ruuhkatuntien liikennemäärät selvästi vähemmän, 15-17 %. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.

• Vt1 Friisinmäen LAM-piste ennen Kehä 1: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 35 %,
ruuhkatuntien liikennemäärät miltei saman verran, 30 %. Aamuhuippu iltapäivähuippua suurempi.

• Vt1 Huopalahden LAM-piste: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 7 %, ruuhkatuntien
liikennemäärät sen sijaan vähentyneet noin 2 %. Aamu- ja iltapäivähuippu yhtä suuret.
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Liikenteen kehitys pääväylillä, Hämeenlinnanväylä

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Vt 3 Keimolan LAM-piste Kehä 3:n ulkopuolella: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 
25 %, ruuhkatuntien liikennemäärät lähes puolet vähemmän, 12-16 %. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.

• Vt 3 Kaivokselan LAM-piste Kehä 1:n ja 3:n välillä: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 
noin 7 %, ruuhkatuntien liikennemäärät alle 1 %. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.

• Vt 3 Pirkkolan LAM-piste Kehä 1:n sisäpuolella: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut noin 
13 %, ruuhkatuntien liikennemäärät selvästi vähemmän 4-8 %. Aamu- ja iltapäivähuippu yhtä suuret.
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Liikenteen kehitys pääväylillä, Tuusulanväylä

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Kt45 LAM-piste Tuomarinkartano Kehä 1:n ulkopuolella: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 
12 %, sen sijaan ruuhkatuntien liikennemäärä vähentyneet 0-2%. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.

• Kt45 LAM-piste Oulunkylä Kehä 1:n sisäpuolella: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 19 %, 
ruuhkatuntien liikennemäärät kasvaneet selvästi vähemmän 8-12%. Iltapäivähuippu aamua isompi.
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Liikenteen kehitys pääväylillä, Lahdenväylä

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Vt 4 LAM-piste Jakomäki Kehä 1:n ulkopuolella:  vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 14 %, 
ruuhkatuntien liikennemäärät huomattavasti vähemmän, 2 %. Iltapäivähuippu aamua isompi.

• Vt 4 LAM-piste Viikinmäki: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne vähentynyt 4%. Ruuhkatuntien 
liikennemäärät vähentyneet vielä enemmän, -7-9 %. Aamu- ja iltapäivähuippu lähes yhtä suuret.
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Liikenteen kehitys pääväylillä, Kehä 3

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Kt 50 LAM-piste Järvenperä: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 32 %, ruuhkatuntien 
liikennemäärät 22-24 %. Iltapäivähuippu aamupäivää isompi.

• Kt 50 LAM-piste Voutila: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 42 %. Ruuhkatuntien 
liikennemäärät ovat kasvaneet jopa enemmän, 41-48 %. Aamu- ja iltapäivähuiput lähes yhtä suuret.

• Kt 50 LAM-piste Heidehof: vuosien 2006 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut jopa 75 % ja 
ruuhkatuntienkin liikennemäärät kasvaneet 40-70%. Iltapäivähuippu aamupäivää isompi.
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Liikenteen kehitys pääväylillä, Kehä 1

• Lähde: LAM-kirjat, Väylävirasto

• Mt 101 LAM-piste Konala: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 38 %. Ruuhkatuntien 
liikennemäärät ovat kasvaneet jopa enemmän, 42-44 %. Aamu- ja iltapäivähuiput yhtä suuret.

• St 101 LAM-piste Länsi-Pakila: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 9 %, ruuhkatuntien 
liikennemäärät selvästi vähemmän, 0-4 %. Iltapäivähuippu aamupäivää isompi.

• St 101 LAM-piste Pukimäki: vuosien 2005 ja 2019 välillä arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvanut 13 %, ruuhkatuntien 
liikennemäärät selvästi vähemmän, 1-4 %. Iltapäivähuippu aamupäivää isompi.
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Ruuhkien suunta ja ajankohta

• Lähde: Henkilöautoliikenteen sujuvuus Helsingin seudulla syksyllä 2017; 
HSL 9/2018

• TomTom-navigaattoreista kerättyyn aineistoon perustuvan 
sujuvuustarkastelun perusteella ”aamun ruuhkahuippu eteni Helsingin 
seudulla vyöhykkeittäin kohti Helsingin keskustaa. Kehyskunnissa ja 
pääkaupunkiseudun ulkorajoilla hitaimmat keskinopeudet mitattiin 
tarkastelluista aikajaksoista klo 7.30–8.00, kun taas Helsingin 
kantakaupungissa vasta tuntia myöhemmin klo 8.30–9.00.” 

• Aamuruuhkien eriaikaisiin huippuihin vaikuttanee myös se, että erilaisilla 
työpaikoilla on erilaiset työajat. Keskustassa on paljon toimisto- ja kaupan 
työpaikkoja, joihin mennään myöhemmin kuin teollisuustyöpaikkoihin.

• ”Iltapäivällä työmatkaliikenne hajautuu aamua pidemmälle aikavälille ja 
kodin sijaan suuntana voi olla esimerkiksi kauppa tai harrastukset. Siten 
ruuhka ei etene yhtä suoraviivaisesti kuin aamulla, vaan jatkuu melko 
samankaltaisena kaikissa tarkastelluissa aikajaksoissa klo 15.30–17.00. 
Keskimäärin liikenne oli kuitenkin hitaimmillaan klo 16.00–16.30 niin 
kantakaupungissa kuin pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä ja kehäteillä.”

• Lähteen mukaan ”sisääntuloväylien liikenne oli aamulla Helsinkiin päin 
keskimäärin selvästi hitaampaa kuin iltapäivällä Helsingistä poispäin.”
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Ruuhkien suunta ja ajankohta
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• Lähde: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-
kartat/kadut/liikennetilastot/sujuvuus/reittityokalu/reittivertailut.html

• Länsiväylän ja Turunväylän liikenne on Helsingin päässä aamulla keskustaan 
päin selvästi hitaampaa kuin iltapäivällä Helsingistä poispäin. Länsiväylän 
ruuhkahuippu on selvästi jyrkempi kuin Turunväylällä. Kehä I:n iltapäivä-
ruuhkassa nopeudet ovat selvästi alhaisemmat kuin aamuruuhkassa.

• Esimerkit kuvaavat vain rajattuja kohteita Helsingissä. Ruuhkien suuruus eri 
kulkusuunnilla lienee hyvin erilainen seudun eri väylillä ja eri kohdissa. 
Räätälöidymmän kuvan saamiseksi LAM-dataa olisi hyvä analysoida tarkemmin.  

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/liikennetilastot/sujuvuus/reittityokalu/reittivertailut.html


Aamuruuhkan pituus

• Lähde: Yle Uutiset 19.11.2017 
https://yle.fi/uutiset/3-9934229

• Kuva kuvaa Hämeenlinnanväylän laskenta-
pistettä lähellä Hakamäentietä vuonna 2017.

• ”Selvitimme Helsingin ruuhkahuiput: Pahin 
hetki on keskellä viikkoa kello 8.30.”

• Puoli tuntia aikaisemmin ja myöhemmin 
liikenne on selvästi sujuvampaa.

• Tarkempien LAM-pistetietojen mukaan selvästi 
hidastuneen liikenteen kokonaiskesto 
Hämeenlinnanväylän LAM-pisteiden 
aamuruuhkassa on lähes kaksi tuntia.

• Tärkeä kysymys ruuhkiin vaikuttamisen 
kannalta on, riittääkö (ja missä) ruuhkan 
mataloittamiseen matkojen ajankohdan 
siirtäminen 15-30 minuuttia pois jyrkimmistä 
ruuhkahuipuista, vai vaaditaanko suurempaa 
joustoa kahden tunnin ruuhka-ajan 
ulkopuolelle? Myös tätä olisi hyvä analysoida 
LAM-pistedatasta.
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Ruuhkaliikenteen ajankohta ja koostumus

• HLT 2016, Helsingin seutu sekä HLT 2016, koko maa

• ”Helsingin seudun henkilöautoilun arkipäivän huiput 
ajoittuvat aamulla klo 6 ja 9 ja iltapäivisin klo 15 ja 
18 välille. Iltapäivän liikennemäärien huippu on 
selvästi aamua korkeampi.” LAM-pistetietojen 
mukaan aamu- ja iltapäivähuipun ero on kuitenkin 
selvästi pienempi seudun pääteillä.

• Työpaikalle menevien ja sieltä lähtevien matkojen 
määrä on luonnollisesti suurin piirtein yhtä suuri 
aamulla ja iltapäivän aikana (vaikka matkojen 
sijoittuminen eri matkaryhmiin riippuu 
tutkimuksessa käytetyistä matkamäärittelyistä), 
mutta iltapäivällä on aamua selvästi enemmän 
ostos- ja asiointi- sekä vapaa-ajan matkoja.

• Seudun sisääntulo- ja kehäväylien autoliikenteen 
koostumus oletettavasti poikkeaa keskimääräisestä 
jonkin verran, ainakin koulu- ja opiskelumatkojen 
osuus lienee pienempi.
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Ruuhkaliikenteen koostumus

• Lähde: Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 
2018; HSL 9/2019

• Aamuruuhkassa on pääosin työ-, koulu- ja opiskelu-
matkoja ja jonkin verran ostos- ja asiointimatkoja. 
Oletettavasti pääosa henkilöautomatkoista on 
työmatkoja.

• Iltapäivällä työ-, ostos- ja asiointi- ja vapaa-ajan 
matkojen huippu osuu osin päällekkäin, mikä 
suurentaa ruuhkahuippua ja levittää sen kestoa.

• Vuoteen 2012 verrattuna kotiperäisten työmatkojen 
määrä henkeä kohden laski (0,7 -> 0,6 matkaa/vrk) 
ja samalla muiden kuin kotiperäisten työmatkojen 
määrä henkeä kohti nousi (0,2 -> 0,3). 
Kokonaisuudessaan työmatkojen määrä siis pysyi 
samana, mutta asukkaat kulkivat harvemmin 
suoraan kotoa työpaikalle tai päinvastoin.
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II Ruuhkiin vaikuttavia muutostekijöitä

• Etätyö

• Joustava työaika

• Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset

• Joukkoliikenteen osuus



• Lähde: Työolobarometri 2018; Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja 2019:51 

• Työolobarometrin perusjoukkona ovat työlliset suomenkieliset 
palkansaajat. Tutkimuksessa etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, 
jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on 
sovittu työnantajan kanssa.

• Työolobarometrin mukaan etätyö on viime vuosina selvästi 
yleistynyt. Vuonna 2018 etätyötä teki säännöllisesti 21 % ja 
satunnaisesti 14 % palkansaajista, yhteensä 35 %.

• Päivittäin etätyötä tekevien osuus on pieni, 3 %. Joko viikoittain 
tai päivittäin etätyötä tekevien osuus oli 14 %. Viikoittain tai 
päivittäin etätyötä tekevien osuus on kaksinkertaistunut vuoteen 
2012 verrattuna.

• ”Sosioekonomisen aseman ja sektoreiden mukaiset erot etätyön 
tekemisessä ovat huimia. Vuonna 2018 etätyötä tekivät 
pääasiassa ylemmät toimihenkilöt. Heistä jopa 27 % oli etätyössä 
päivittäin tai viikoittain. Alemmilla toimihenkilöillä osuus oli 11 %. 
Työntekijöistä vain yksi sadasta teki etätyötä viikoittain. Etätyötä 
tekevät selvästi eniten valtion palkansaajat. Teollisuudessa etätyö 
on harvinaisinta. Vuoteen 2012 verrattuna etätyö on yleistynyt 
toimihenkilöillä. Sektoreista etätyö on lisääntynyt eniten valtiolla. 
Ilmiö on kasvussa myös yksityisissä palveluissa ja kunnissa.”

• Etätyön yleisyyserot eri toimialoilla ja työpaikkatyypeillä saattavat 
vaikuttaa siihen, minkä kellonajan ruuhkahuippuihin etätyöllä on 
enemmän vaikutusta. 24

Etätyön kehitys TEM:n mukaan



Etätyön kehitys Tilastokeskuksen mukaan

• Lähde: Tilastokeskus, Digiajan työelämä – työolotutkimuksen 
tuloksia 1977-2018, Helsinki 2019

• Työolotutkimuksen perusjoukkona ovat työlliset palkansaajat. 
Etätyö on tutkimuksessa määritelty ansiotyöksi, jota tehdään 
varsinaisen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu 
työnantajan kanssa ja jota voisi tehdä myös varsinaisella 
työpaikalla.

• Työolotutkimuksen mukaan etätyötä tekevien osuus on 
kasvanut vuoden 1997 neljästä prosentista 28 prosenttiin 
vuonna 2018. Kasvu on kiihtynyt ja suurin muutos on ollut 
viimeisten viiden vuoden 2013 ja 2018 välillä, 12 %-yksikköä.

• Työolotutkimuksessa ei ole kysytty etätyön määrää tai useutta.

• Työolotutkimus antaa hieman alhaisemman luvun etätyötä 
tekevien osuudesta kuin työolobarometri, mutta vahvistaa sen 
tulokset etätyön nopeasta yleistymisestä. Lukujen eroa voi 
selittää työolotutkimuksen kysymyksen haastattelijaohje, joka 
rajaa etätyön työksi, jota voisi tehdä myös varsinaisella 
työpaikalla. Etätyön liikenteellisiä vaikutuksia tarkasteltaessa 
ehto on tärkeä.
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Etätyö valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 2016 mukaan

• Lähteet: HLT 2016, koko maa sekä HLT 2016, Työssäkäynti ja 
liikkuminen, Liikenneviraston faktakortti 2018

• Etätyötä ei HLT:n tutkimuskysymyksessä ole määritelty tarkemmin.

• HLT:n mukaan viimeisen viikon aikana etätyötä tehneiden osuus 
kaikista työssäkäyvistä oli noin 20 %. Osa (8 %) teki kuitenkin 
etätyötä alle päivän viikossa. Vähintään yhden päivän viikossa 
etätyötä tekevien osuus kaikista työssäkäyvistä oli 12 %. Se on 
hieman pienempi kuin Työolobarometrin vuoden 2016 vastaava luku 
14 % palkansaajista. 1-2 päivää viikossa etätyötä tekevien osuus 
kokopäivätöissä käyvistä oli HLT:n mukaan 7 %.

• 5 % työssäkäyvistä teki etätöitä yli 2 päivää viikossa. Osuus on sama 
kuin kotoa käsin ansio/yrittäjätyötä tekevien. Voi olla, että osalla yli 
2 päivää viikossa etätöitä tekevistä kyse on pikemminkin kotona 
tehtävästä työstä tai työpaikasta kotona kuin etätyöstä varsinaisen 
työpaikan ulkopuolella. 

• HLT:n mukaan 1-2 päivää viikossa etätöitä tekevien työmatkat ovat 
on huomattavasti keskimääräistä pitempiä. Etätyön vaikutus liikenne-
määriin lienee siten keskimääräistä suurempi pääkaupunkiseudulla, 
jonne suuntautuu paljon pitkiä työmatkoja, ja erityisesti 
kaupunkiseudun sisääntuloväylillä.

• Kysyttäessä etätyön syitä 69 % työssäkäyvistä vastasi, ettei tee 
etätyötä. Tämän kysymyksen perusteella noin 30 % työssäkäyvistä 
tekee etätöitä ainakin joskus. Osuus on samaa suuruusluokkaa kuin 
Työolotutkimuksessa ja Työolobarometrissä.

• Etätyön syyksi 4 % työssäkäyvistä ilmoitti ajansäästön, 2 % pitkän 
työmatkan ja 1 % ruuhka-aikojen välttämisen. Yhteensä 
liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvien syiden osuus oli 7 % kaikista 
työssäkäyvistä ja runsaat 20 % etätyötä tekevistä.
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Etätyö MAL-barometrin mukaan

27

• Lähde: Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutu-
barometri 2018, lyhyt kooste 26.10.2018, HSL

• MAL-barometri on mielipidekysely maankäytön, asumisen 
ja liikenteen kehittämisen tavoitteista ja keinoista yli 15-
vuotiaille seudun asukkaalle. Vastaukset on laajennettu 
vastaamaan väestöä kunnittain, mutta muu edustavuus ei 
selviä lyhyestä koosteesta. Etätyötä ei tutkimus-
kysymyksessä ole määritelty tarkemmin.

• MAL-barometrin mukaan Helsingin seudulla etätyötä 
vähintään kuukausittain tekevien osuus työssäkäyvistä on 
39 % ja viikoittain tekevien osuus kaikista työssäkäyvistä 
on 23 %. Molemmat luvut ovat selvästi suurempia kuin 
edellä kuvatut valtakunnalliset tulokset.

• Etätyötätekevien osuus oli kasvanut selvästi vuodessa 
(2017  2018).

* Luvut sisältävät myös päivittäin ja viikoittain etätöitä tekevät



Etätyö jatkossa?

• Lähde: Tilastokeskus, Digiajan työelämä –
työolotutkimuksen tuloksia 1977-2018, Helsinki 2019

• Tutkimuksen perusjoukkona ovat työlliset 
palkansaajat. 

• 28 % palkansaajista teki etätyötä vuonna 2018. 
Lisäksi 10 % kertoi, että etätyönteko olisi mahdollista 
ja olisi kiinnostunut työskentelemään etänä. 

• Siten tutkimuksen mukaan lähes 40 % palkansaajista 
oli potentiaalisia etätyöntekijöitä. Tutkimus ei anna 
vastausta siihen, paljonko etätyötä olisi mahdollista ja 
halua tehdä.

• Viittä prosenttia etätyö ei kiinnosta, vaikka se olisi 
mahdollista. 56 % on työtehtävissä, joissa etätyö ei 
ole mahdollista.
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Etätyö koronakriisin jälkeen?

• Lähde: YLEn uutinen Taloustutkimuksen kyselystä 
https://yle.fi/uutiset/3-11291865, 5.4.2020

• Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta on 
käytettävissä vain YLEn uutisessa julkaistut luvut ja graafit.

• Uutisotsikon mukaan ”yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin 
koronakriisin aikana.” Uutisen tietojen mukaan 76 % työikäisistä on 
siirtynyt etätöihin kokonaan tai lähes kokonaan.

• ”Etätöissä ollaan etenkin pääkaupunkiseudulla toimihenkilö- ja 
esimiesammateissa ja pitkälti valtion, kuntien ja järjestöjen 
palveluksessa, valkokaulusammateissa. Etätöissä on paljon myös 
freelancereita, itsensätyöllistäjiä ja pienyrittäjiä.”

• Kyselyn mukaan ”puolet työikäisistä tekisi mielellään töitä etänä 
aina, kun se on mahdollista, naiset vielä selvästi mieluummin (56%) 
kuin miehet (46%). Suosituinta etätyö on 30-44-vuotiaiden 
ikäluokassa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. 
Epäsuosituinta etätyö on 20-29-vuotiaiden keskuudessa.”

• Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11346371, 11.5.2020 ja Eurofound

• EU:n elin- ja työolojen kehittämisvirasto Eurofoundin tekemän 
tutkimuksen mukaan Suomessa etätyöhön koronavirusepidemian 
takia siirtyneiden työntekijöiden osuus on 59 %. 
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Etätyön vaikutukset ruuhkaliikenteeseen
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• Edellä kuvattujen tietojen perusteella voidaan tehdä karkea laskelma etätyön vaikutuksista ruuhka-ajan liikennemääriin. 
Voidaan olettaa, että Helsingin seudulla etätyö korvaa nykyisin 15-30 prosentilla kodin ulkopuolella kokopäivätyössä käyvistä 
ihmisistä keskimäärin yhden päivän työmatkat viikossa eli 3-6 % kaikista säännöllisistä työmatkoista. 

• Jos oletetaan henkilöautolla tehtyjen työmatkojen ja -matkaketjujen osuudeksi automäärästä 70 % (aamuruuhka) ja 50 % 
(iltapäiväruuhka), ruuhkaliikenteen vähenemät ovat vastaavasti noin 2-4 %.

• Suurempaa lukua voidaan perustella etätyön keskimääräistä isommalla osuudella Helsingin seudulla, pitkillä työmatkoilla joita
merkittävä osa sisääntuloväylien ruuhkaliikenteestä on, valkokaulustyöpaikkojen suurella osuudella Helsingin ydinalueella 
sekä sillä, että osa etätyöläisistä tekee useita etäpäiviä viikossa. Paremman tiedon puuttuessa voidaan olettaa, että etätyötä 
tekevien osuus autoilijoista on yhtä suuri kuin keskimäärin.

• Empiirisen kokemuksen perusteella etätyö on yleisintä perjantaisin. Jos näin on, vaikutus perjantain työmatkaliikenteeseen 
on vielä suurempi, mutta vastaavasti muina päivinä pienempi.

• Laskelmien perusteella etätyön kasvun vaikutus pääkaupunkiseudun ruuhka-aikojen liikennemääriin on kohtuullisen pieni, 
mutta näkyvä. Etätyön nopea yleistyminen voi olla yksi merkittävä syy sille, että sisääntuloväylien liikennemäärät eivät viime 
vuosina ole juurikaan kasvaneet, varsinkaan lähempänä Helsingin keskustaa.

• Jos oletetaan, että koronakriisin jälkeen etätyötä tekevien osuus kasvaisi 40-50 prosenttiin ja keskimääräinen etätyöpäivien 
määrä viikossa yhdestä puoleentoista, vastaavan laskelman perusteella etätyö korvaisi 12-15 % kaikista säännöllisistä 
työmatkoista ja 6-10 % ruuhka-ajan liikenteestä. Etätyön suosion kehityksellä voi siten olla merkittävä vaikutus seudun 
pääväylien ruuhkahuippujen kehitykseen. Jo aiemmin etätyötä tehneiden etätyöpäivien lisääntymisellä voi olla yhtä suuri tai 
suurempikin vaikutus kuin etätyöläisten määrän kasvulla.



Uusi työaikalaki (872/2019) voimaan 1.1.2020

• Lähde: TEM https://tem.fi/uusi-tyoaikalaki-pahkinankuoressa

• ”Uusi työaikalaki vastaa työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon 
yleistymiseen. Työaikalaissa annetaan työpaikoille välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, kuten sopia nykyistä väljemmin 
liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankin käyttöönotosta.”

• ”Liukuvan työajan järjestely vastaa pitkälti vanhan työaikalain sääntelyä, mutta liukumarajoja on kasvatettu. Liukuvasta työajasta sovitaan 
työnantajan ja työntekijän kesken. Liukuvassa työajassa säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentää tai pidentää liukuma-aika, joka saa 
olla enintään neljä tuntia vanhan lain kolmen tunnin sijaan. Liukumat voidaan sijoittaa työpäivän alkuun tai välittömästi kiinteän työajan 
päättymisen jälkeiseen aikaan taikka työpäivän päättymisen jälkeiseen ilta-aikaan.”

• Uusi joustotyöaikaa koskeva säännös lisää työntekijän mahdollisuuksia itse päättää työajan sijoittelusta ja työntekopaikasta.

• ”Työaikalakiin on lisätty uusi joustotyöaikaa koskeva säännös. Työnantaja ja työntekijä saavat työehtosopimuksen säännöllisen työajan 
pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä poiketen sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta, jonka mukaan vähintään puolet 
työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Joustotyöajan käyttö on mahdollista töissä, 
jotka eivät ole sidottuja tiettyyn vuorokauden aikaan tai viikonpäivään taikka työntekopaikkaan. Joustotyöajan käyttö soveltuu 
asiantuntijatyöhön, jossa työtä ohjaavat työntekijälle asetetut tavoitteet eikä yksinomaan työn suorittaminen tiettyyn aikaan ja tietyssä 
paikassa.”
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Joustava työaika

• Lähde: Työolobarometri 2018; Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja 2019:51 

• Työolobarometrin perusjoukkona ovat työlliset suomenkieliset 
palkansaajat. Joustavalla työajalla tarkoitetaan tutkimuskysymyksen 
mukaan työaikajärjestelmää, jossa normaalin työajan ylittävät tai 
alittavat työtunnit merkitään ylös ja ne voi pitää myöhemmin 
vapaana tai tehdä sisään.

• Joustavia työaikoja on selvästi etätyömahdollisuuksia tasaisemmin 
eri toimialoilla ja eri työpaikkatyypeissä. Vuonna 2018 joustavan 
työajan järjestelmän piirissä oli 68 % palkansaajista. 59 %:lla oli 
mahdollisuus sekä päivittäisiin joustoihin että kokonaisiin 
vapaapäiviin ja 9 %:lla oli mahdollisuus ainoastaan päivittäisiin 
joustoihin.

• Työolobarometrin mukaan ”joustavien työaikojen järjestelmät 
yleistyivät 2000-luvun puolivälistä viime vuosiin saakka, mutta 
kasvu on nyt tasaantunut. Nimenomaan niiden osuus, jotka voivat 
pitää kertyneitä tunteja myös vapaapäivinä, kasvoi.” 

• Näistä tilastoista ei kuitenkaan selviä se, kuinka suurella osalla 
työntekijöistä on mahdollisuus muuttaa työpäivän alkamis- tai 
loppumisajankohtaa, miten paljon sitä on mahdollista muuttaa ja 
kuinka paljon työntekijät näitä mahdollisuuksia käyttävät. On myös 
muistettava, että monien matkustusaikoja määrittelevät muutkin 
syyt kuin vain oma työpaikka. 
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Joustava työaika

33

• Lähde: Tilastokeskus, Digiajan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 
1977-2018, Helsinki 2019

• Työolotutkimuksen perusjoukkona ovat työlliset palkansaajat. 

• Työolotutkimuksen mukaan vuonna 2018 palkansaajista 65 % voi 
vaikuttaa työhön tulo- ja lähtöaikoihin vähintään puoli tuntia.

• Vaikutusmahdollisuuksissa oli suuria eroja sosioekonomisten ryhmien 
välillä. Ylemmistä toimihenkilöistä 84 % saattoi vaikuttaa tulo- ja 
lähtöaikoihinsa, työntekijöistä 52 %. Miehillä oli enemmän 
mahdollisuuksia kaikissa ryhmissä. 

• Työolobarometrin ja Työolotutkimuksen luvut eivät kerro sitä, miten 
paljon joustoja käytetään tai kuinka paljon puolta tuntia enemmän 
joustovaraa on. Joustavien työaikojen piirissä oleva palkansaajaosuus on 
kuitenkin niin suuri, että oletettavasti päivittäisten joustojen 
mahdollisuudella on selvä vaikutus ainakin ruuhkahuippujen terävyyteen.

• Joustavien työaikojen piirissä olevien työntekijöiden määrä on kasvanut 
2010-luvulle saakka, mutta sen jälkeen se näyttäisi saavuttaneen 
lakipisteen, jollei esimerkiksi uusi työaikalaki lisää joustomahdollisuuksia.

• Tämän kehitystrendin jatkuessa uusien työntekijöiden siirtyminen 
joustavampien työaikojen piiriin ei enää vaikuttaisi hillitsevästi 
ruuhkahuippujen kasvuun. Joustojen käyttö tai joustovara voivat silti 
kasvaa ja vaikuttaa ruuhkaliikenteeseen. 



Kimppakyydit

• Lähteet: Liikkumisen palvelut valtakunnallisessa liikennetutkimuksessa; Traficom 22/2019 
sekä HLT 2016. Matkaketjut ja liikkuminen palveluna, Liikenneviraston faktakortti 2018 

• Kimppakyydeillä tarkoitetaan matkoja, joissa vähintään kaksi henkilöä on matkustamassa 
samaan aikaan samalla reitillä ja heistä toinen toimii kyydin tarjoajana ja toinen 
matkustajana ja mukana matkalla on muitakin kuin perheen jäseniä. Matkan järjestäjänä 
on yksilö, ei muu palveluntarjoaja, mutta palvelu, jonka kautta yhdistyminen kimppakyytiin 
tapahtuu voi olla myös kaupallinen tai esim. kunnan tai työpaikan tarjoama. 
Kyydinjakopalveluilla toisilleen vieraiden henkilöiden on mahdollista jakaa matkansa ja 
liittyä jo olemassa olevaan matkaan. Kyydinjakopalvelut voivat välittää kimppakyytejä, 
mutta tarjota myös ammattimaisempia kuljetuspalveluja. (Traficom 2019)

• Kimppakyydeille on ominaista, että kimppakyytirinki vakioituu nopeasti ja matkustaminen 
on säännöllistä liikkumista, kuten työ- ja/tai viikonlopun vierailumatkoja. Vakiintuminen ja 
rinkien ”sulkeutuminen” johtaa siihen, että kimppakyytipalveluissa on ollut vähän avointa 
tarjontaa. Tämä on ollut yksi keskeinen haaste kaupallisten palveluiden kannattavuuden 
saavuttamisessa. Osa kyydinjakopalveluista (esim. Lyft) on onnistunut saavuttamaan 
palvelualustan vaatiman kriittisen massan muuttamalla lähestymistään päivittäiseen 
liikkumiseen ja ammatti- ja puoliammattilaiskuljettajien tuottamiin liikennepalveluihin, joita 
voi verrata taksiliikenteeseen. (Traficom 2019)

• Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan 44 % käytti kimppakyytejä tai 
yhteiskuljetusta (automatkoja, joissa mukana muitakin kuin perheenjäseniä, kunnan 
järjestämät yhteiskyydit pois rajattuna). Lähes päivittäin kimppakyytiä käytti 1 %, yhden 
tai muutaman kerran viikossa 15 % suomalaisista. Työmatkoilla kimppakyytiä käytti ainakin 
joskus vajaa viidesosa toimihenkilöistä ja työntekijöistä. (HLT 2016)

• Kimppakyytien yleistymisellä voisi parhaimmillaan olla ruuhkien kasvua hillitsevä vaikutus, 
mutta todennäköisesti se vaatisi jotain porkkanoita, esim. rahallista korvausta tai liikenne-
etuuksia kimppakyytiautoille. Tätä pitää punnita suhteessa sen vaikutuksiin muille 
henkilöautoilijoille, joukkoliikenteelle ja harmaaseen talouteen. Kimppakyytiläisten määrän 
kasvu voi myös vähentää enemmän joukkoliikenne- kuin henkilöautomatkoja. 34

Kuvien lähde HLT 2016, Matkaketjut ja liikkuminen 
palveluna, Liikenneviraston faktakortti 2018 



Henkilöautojen keskikuormitusmuutosten vaikutus

• Lähteet: HLT 2016, Helsingin seutu sekä Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen ajoneuvoliikenteen 
määräpaikkatutkimus 2008; YTV 2009

• HLT: keskikuormitus Helsingin seudun asukkaiden henkilöautolla tekemillä työmatkoilla on 1,1 henkilöä/auto.

• Vuoden 2008 määräpaikkatutkimuksen mukaan henkilöautojen keskikuormitukset pääkaupunkiseudun 
tutkimuspisteissä vaihtelivat 1,2:n ja 1,4:n välillä.

• Sisääntuloväylien aamuruuhkissa, joissa työmatkojen osuus on suuri, henkilöautojen keskikuormitus liikkuu 
oletettavasti välillä 1,1-1,2 ja iltapäiväruuhkissa, joissa muita matkaryhmiä on enemmän, välillä 1,2-1,3.
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• Jos oletetaan henkilöautolla tehtyjen työmatkojen ja -
matkaketjujen osuudeksi automäärästä 70 % (oletus 
sisääntuloväylien aamuruuhkasta) ja niiden keskikuorma 
nousisi 1,1:stä 1,2:een, liikenteen kokonaismäärä vähenisi 
noin 6 %.

• Jos oletetaan henkilöautolla tehtyjen työmatkojen 
osuudeksi automäärästä 50 % (oletus sisääntuloväylien 
iltapäiväruuhkasta) ja niiden keskikuorma nousisi 1,1:stä 
1,2:een, liikenteen kokonaismäärä vähenisi noin 4 %.

• Keskikuorman nousu 1,1:stä 1,2:een vaatisi kyyditysten/ 
kimppakyytien kaksinkertaistumista: joka kymmenennessä 
autossa 2 henkilöä  joka viidennessä autossa 2 henkilöä 
(olettaen, että kyydissä on aina vain yksi henkilö).

Ylempi kuva HLT 2016 Helsingin seutu ja alempi 
kuva Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen 
ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008



Harrastuksiin kuljettamisen vähentäminen (esimerkit)

Kehityssuunta on ollut se, että lasten ja nuorten harrastukset ovat muuttuneet entistä useammin ohjatuksi toiminnaksi. Samalla harrastuksien 
valintaperusteena on vähenevässä määrin lähiympäristön tarjonta ja lapsia ollaan entistä useammin valmiita kuljettamaan harrastuksiin. Samalla 
lasten vapaa liikkumisen on muutenkin vähentynyt yhteiskunnan ja kansalaisten arvostusten myötä: yhtäältä lasten liikkumista rajoitetaan 
liikenteen ja ennen kaikkea sosiaalisen turvattomuuden kokemuksen vuoksi selvästi takavuosia enemmän ja samaan aikaan käsitys siitä, 
minkälaisia matkoja lapset ja nuoret ”jaksavat” itse kulkea, on vuosien varrella muuttunut. Kehityssuunnan muutoksella on selvästikin 
huomattava potentiaali vähentää kyydityskilometrejä. Todennäköisesti kyyditysten väheneminen vaikuttaa joiltain osin myös vanhempien 
ajankäytön tiukkuuteen ja se yhdessä alkuiltapäivän kyytikilometrien vähenemisen kanssa ehkä vaikuttaa jossain määrin myös iltapäiväruuhkiin.

Oulu

• Lähde: Harrastuksiin kuljettamisen vähentäminen liikunnan palvelurakennetta muuttamalla, loppuraportti 18.01.2018, 
https://www.motiva.fi/files/14410/Liikkumisen_ohjauksen_raportti_LAHIRAHINA.pdf

• ”Lähirähinä toimintamallin tavoitteena on saada monipuolinen harrastaminen takaisin lähiympäristöihin ja tällä tavalla muuttaa nykyistä 
liikunnan palvelurakennetta. ”

• Lähiliikunta-kysely: vastaajien perheiden lapset käyvät ohjatuissa harrastuksissa 2,4 päivänä viikossa. Kyselyn perusteella lapsia kuljetetaan 
keskimäärin 70 km viikossa harrastuksiin / perhe ja aikaa matkoihin kuluu noin 3 h 47 min. Lähes puolet, 47,7%, perheistä ilmoitti, että 
lähiliikuntaan osallistuminen on vähentänyt lasten autolla harrastuksiin kuljettamista. Lähirähinään osallistuvat kuljettavat lapsiaan 
keskimäärin 23 km harrastuksiin viikossa ja aikaa siihen kuluu 1 h 53 min.

Tampere

• Lähde: Tampereen koululaisten kyytipalvelu kouluista harrastuksiin ja takaisin kouluille (https://www.mdi.fi/content/uploads/tiivistelma-
naasmaas-mdi-wsp-191216.pdf) ja Tampereella kaupungin nettisivujen uutinen harrastuskyytipalvelusta https://www.tampere.fi/tampereen-
kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/10122019_4.html

• ”Tampereella on kuluneen vuoden aikana rakennettu Tampereen kaupungin, neljän tamperelaisen urheiluseuran sekä kahden konsulttiyhtiön 
yhteistyönä NääsMaaS-harrastuskyytipalvelua, jossa järjestetään yhteiskuljetus lapsille koululta harrastusten pariin ja harrastuksista takaisin 
koululle.” Lapset pääsevät aikaisin iltapäivällä harrastuksiin suoraan koulusta, joten vanhempien ei tarvitse määrittää töistä lähtöaikaa 
harrastumenojen mukaan. 36

https://www.motiva.fi/files/14410/Liikkumisen_ohjauksen_raportti_LAHIRAHINA.pdf
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Joukkoliikenteen osuus

• Lähde: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-
liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/henkiloliikenne-kulkutavoittain/ 20.02.2020

• Kartat kuvaavat henkilöautojen ja joukkoliikenteen (juna, bussi, metro) 
matkustajamääriä sektoreittain. Helsingin kantakaupungin sisääntuloväylien länsi-
ja pohjoissektoreilla (Meilahden silta–Munkkiniemen silta–Mannerheimintie–
Ilmalankatu)  joukkoliikenneosuus oli vuoden 2018 aamuruuhkassa noin 5 %-
yksikköä pienempi kuin koillissektorilla (Tuusulanväylä-Lahden/Porvoonväylä). Jos 
joukkoliikenteen osuus nousisi samalle tasolle, autoliikenteen määrä vähenisi lähes 
10 %. Se lienee ainakin teoriassa saavutettavissa liikennejärjestelmää ja 
maankäyttöä kehittämällä. 
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Henkilöliikenteen matkustaja-
määrät sekä joukko- ja 
henkilöautoliikenteen osuudet 
matkustajista sektoreittain 
kantakaupungin rajalla vuonna 
2018, %, koko vuorokausi 
(molemmat suunnat) ja 
aamuliikenne klo 6–9 (keskustan 
suuntaan).

• Pohjoissektorilla vaikuttavia toimia 
ovat mm. matkalippujen hinnoittelu / 
lippujärjestelmä, runkolinjat ja 
pikaraitiotiet, Espoon kaupunkirata 
sekä Turunväylän, Vihdintien ja 
Hämeenlinnanväylän suuntien linja-
autoliikenteiden ja matkaketjujen 
sujuvuutta ja täsmällisyyttä 
parantavat infratoimet.

• Länsisektorilla metron lopulliset 
vaikutukset näkyvät vasta toisen 
osuuden valmistumisen, 
bussilinjaston vakiintumisen ja 
asukkaiden liikkumistapojen 
muotoutumisen jälkeen.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/henkiloliikenne-kulkutavoittain/


Pohdintaa ja johtopäätöksiä

• Ruuhkaliikenteen määrä ja kehitys ovat erilaisia eri etäisyyksillä keskustasta, eri väylillä, eri kohdissa väyliä ja eri kulkusuunnilla. Myös 
ruuhkien ajankohta ja ajallinen laajuus vaihtelee jossain määrin. Paremman ja räätälöidymmän kokonaiskuvan saamiseksi 
liikennelaskentadataa olisi hyvä analysoida tarkemmin ja kattavammin. 

• Myös aamu- ja iltapäiväruuhkaliikenteen matkantarkoituskoostumus seudun eri pääväylillä poikkeaa todennäköisesti jonkin verran 
toisistaan, vaikka suurin osa aamuruuhkan autoilijoista lieneekin kaikkialla matkalla töihin. Kun tarkastellaan ruuhkiin vaikuttamista 
yksittäisen väylän kannalta, olisi hyvä myös tietää, mistä ja minne väylänosaa käyttävä ruuhkaliikenne on matkalla ja minkälaisia ruuhka-
ajan kulkijat ovat (mm. työpaikan tyyppi).

• Tärkeä kysymys ruuhkiin vaikuttamisen kannalta on myös se, riittääkö (ja missä) ruuhkan mataloittamiseen matkojen ajankohdan 
siirtäminen 15-30 minuuttia pois jyrkimmistä ruuhkahuipuista, vai vaaditaanko suurempaa joustoa kahden tunnin ruuhka-ajan 
ulkopuolelle? Myös tätä olisi hyvä analysoida LAM-pistedatasta.

• Etätyön määristä ja vaikutuksista liikenteeseen on tämän suppean esiselvityksen perusteella hyvin vähän tietoa. Aihetta olisi hyvä 
selvittää laajemmin ja tutkia erityisesti sitä, kuinka suuri osa pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja kehäteiden eri tiejaksojen autoilijoista ja 
niiden vaikutusalueen asukkaista tekee etätöitä, miten paljon ja miten suuri halukkuus etätöiden lisäämiseen on. 

• Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi selvittää, miten isolla osalla työmatkalaisista olisi nykyisten joustojen puitteissa mahdollisuuksia 
välttää ruuhka-aikoja, miten suuria joustomahdollisuudet ovat, miten joustoja nyt käytetään ja mitkä ovat lopultakin perusteita valituille 
työhöntulo- ja lähtöajoille.

• Ainakin ennen isojen kapasiteetti-investointien suunnittelua olisi perusteltua tehdä syvempiä tarkasteluja ko. kohteen ruuhkaliikenteestä 
ja arvioida, mihin ja millä keinoin vaikuttamalla ruuhkaliikenteen kasvua voitaisiin hillitä tai siirtää ruuhkan ulkopuolella. 

• Jossain kohteessa voitaisiin myös pilotoida ja testata erilaisia, selkeästi kohdennettuja ja riittävästi resursoitua liikkumisen ohjauksen 
keinoja, joilla pyrittäisiin vaikuttamaan analyysin perusteella määritettyjen kohderyhmien ruuhka-ajan matkoihin.   

• Pääkaupunkiseudun sisääntuloväylien liikenteestä olisi tarpeen tehdä enemmän edellisen dian tyyppisiä kuvauksia, joissa 
havainnollistetaan väylän automäärien sijasta sillä kulkevia henkilömääriä eri jaksoilla. Näin voidaan kuvata paremmin, kuinka suureen 
kulkijamäärään erilaiset toimenpiteet milläkin väyläjaksolla kohdistuvat. 38
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