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 seurantakysely

 2 toimipaikkaa (ed. 3)

 537 työntekijää 

 tutkimusviikko 12, 18.-24.3. (ed. 10)

 vastausprosentti 42 % (vastaajia 223) (ed. 35 %)

Taustatiedot



Taustatiedot

 Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -

tunnustus 2017

 Normaali toimistotyöaika 

 Työajan joustot (liukumat käytössä)

 Etätyö ja -neuvottelut

 Pukeutumis- ja peseytymistilat 

 Pyörien pysäköinti sisällä

 Autopaikat maksullisia

• 50 paikkaa kk-veloitus

• 10 paikkaa päiväveloitus 7,5 e/pvä

 Työsuhdeautoetu käytössä 9 henkilöllä

 Työsuhdematkalippuetu 264 euroa / v, 

ePassi, kaikilla mahdollisuus etuun

 Kimppakyydit talon autolla ja omalla 

kuljettajalla, mahdollisuus kaikilla



Työpajassa 2017 tärkeimmiksi 

tunnistetut toimenpiteet

 Kimppakyytirinki Tukevaan

 Lisää vaatesäilytystiloja pyöräilijöille, huolehditaan suihku- ja 

vaatteidenvaihtotilojen riittävästä määrästä tulevan remontin 

yhteydessä

 Työsuhdematkalippuetu vaihtoehdoksi pysäköinti-/autoedulle

 Autopaikat maksullisiksi

 Viestintä ja kampanjat

 Pyöräilyneuvoja

 Muita: etätyön edistäminen, kaupunkipyörät asiointipyöriksi, 

sähköauton latauspaikka, taloudellisen ajotavan koulutus, 

pukukaappien avainkäytännöt, markkinoidaan työpaikan 

autokuljetusta vs. taksien käyttö
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2019

2017



Työmatkat



20192017



20192017
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20192017



Kasvihuonekaasupäästöt (CO2 ekv.)

Työmatkat kestävällä 

tasolla, jos päästöt 

enintään 4,2 kg/hlö/vko

Vastaa 

- 10 x 5,8 km:n pituisen 

työmatkan kulkemista 

bussilla viikossa

- 10 x 2,7 km autolla.
* Bussin päästökerroin 73 g/km

* Auton 155 g/km

=> 6 kg/hlö/vko (ed. 12 kg)
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43 %:lla (ed. 46) vastaajista vähäpäästöinen auto (CO2 alle 130 g/km)



(25 %)

(25 %)



5.4.2019



Muutospotentiaali



20192017



(61 %)

(22 %)

(5 hlö)

(39 %)
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(9 %)

(12 %)



Työasiamatkat
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(19 %)
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Turvallisuus

 Turvallisuus











Työmatkaliikunta



Työmatkaliikunta

(27 %) (49 %)

(75 %) (91 %)



Minkälaisia esteitä koet 

työmatkaliikunnalle (kävely 

/ pyöräily). 

Muu, mikä: saan jo riittävästi 

liikuntaa, pyöräilyn koettu 

vaarallisuus, puutteellinen katujen 

kunnossapito, sää, 

pysäköintipaikan kiinteä 

vuosimaksu kannustaa autoiluun 

päivittäin, liian lyhyt työmatka

”Maksan autoni pysäköintipaikasta joka päivä 

ympäri vuoden käytänkö sitä tai ei! Ei 

minkäänlaista joustoa. Miksi käyttäisin muuta 

liikkumamuotoa?”



Tyytyväisyys työmatkan 
olosuhteisiin





(20 %)

(44 %)

(25 %)

(20 %)

(47 %)

(22 %)

(61 %)

(30 %)



Palautetta työnantajalle 

 Paremmat pyöriensäilytystilat

 Vaatteiden säilytys- ja kuivatustilat

 Tiedotus tiloista ja kaappien jako?

 Työsuhdepyöräetu

 Työmatkaetu käytettävyys VR:n 

sarjalippuun?

 Autopaikkojen maksullisuus sai kiitosta, 

mutta myös harmitti

 Työnantajan tuki työmatkalippuun on hyvä 

juttu ja edistää joukkoliikennettä autoilun 

sijaan.

 Suihkutilat järjestettävä riittävin 

kuivauskaapein, kunnon pyörätelineet johon 

saa pyörän lukkoon. Työnantaja voisi tukea 

sähköpyörän hankintaa.

 Uusi pysäköintipaikkojen jakotapa loistava.

 Satunnaisten käyttäjien veloitus autopaikasta 

7,50 euroa/päivä on kohtuuttoman iso.

 Maksullinen pysäköintipaikka ilman mitään 

joustoa ei kannusta käyttämään muita tapoja 

tulla töihin kuin autolla. Maksan jopa lomallani 

pysäköintipaikasta... 
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