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Kuinka töihin mennään

Naiset käyttävät selvästi miehiä enemmän joukkoliikennettä
työmatkoillaan. Naisten joukkoliikenteen käyttö on kuitenkin
selvästi laskenut. Vuosina 1998-1999 naisista 17 prosenttia
käytti työmatkoihinsa joukkoliikennettä. Kuusi vuotta myöhemmin luku oli enää 14 prosenttia. Miesten joukkoliikenteen käyttö työmatkoilla on pysynyt samalla tasolla, noin 6-7
prosentissa.

Alueellisia erilaisuuksia
Työmatkoilla käytetyt kulkutavat vaihtelevat alueittain. Henkilöauton käyttö on yleistä työssäkäyntialueiden reunakunnissa ja haja-asutusalueella, mutta varsinkin pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto.
Kulkutavat työmatkoilla vuosina 1998-1999 ja 2004-2005

Vuosina 2004-2005 67 prosenttia työmatkoista tehtiin henkilöautolla. Kasvua vuosiin 1998-1999 verrattuna oli yli kolme
prosenttiyksikköä. Samana aikana erityisesti kävelyn ja pyöräilyn käyttöosuudet työmatkoilla ovat pudonneet (yhteensä
hieman alle kolme prosenttiyksikköä). Joukkoliikenteen
kulkutapaosuus työmatkoilla on pudonnut prosenttiyksikön
verran.

Kun koko maassa 67 prosenttia työmatkoista tehdään henkilöautolla, pääkaupunkiseudulla luku on 50 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla asuvista 32 prosenttia käyttää joukkoliikennettä maan keskiarvon ollessa vain 10 prosenttia.

Sekä miesten että naisten henkilöauton käyttö työmatkoilla
on kasvanut. Vuosina 2004-2005 miehistä 75 prosenttia käytti
henkilöautoa. Kasvua oli kaksi prosenttiyksikköä. Naisten henkilöauton käyttö kasvoi huomattavasti enemmän.
Vuosina 1998-1999 naisista 53 prosenttia teki työmatkansa
henkilöautolla. Vuosina 2004-2005 luku oli jo 60 prosenttia.
Kulkutapojen käyttö työmatkoilla eri alueilla

Miesten kulkutapaosuudet työmatkoilla 2004-2005 (prosenttia)

Naisten kulkutapaosuudet työmatkoilla 2004-2005 (prosenttia)

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tutkimus toteutetaan Suomessa kuuden vuoden välein ja se kattaa kuusi vuotta täyttäneet suomalaiset.

Työmatkojen pituudet ja kestot
Työmatkojen keskipituus vuosina 2004-2005 oli 13,4 kilometriä. Työmatkojen keskipituus on pysynyt samalla tasolla
kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Työmatkojen
pituuksissa on kuitenkin tapahtunut muutoksia: Yhtäältä kuluneena ajanjaksona on syntynyt uusia palvelualan työpaikkoja lähelle asutusta, mikä on lisännyt lyhyiden työmatkojen
määrää. Toisaalta perheet ovat muuttaneet yhä kauemmas
keskusta-alueista väljemmän asumismuodon perässä ja
tämä on pidentänyt työmatkoja.

Yli 20 000 euroa vuodessa ansaitsevat työskentelevät yleensä säännöllisesti ja tekevät siten enemmän työmatkoja kuin
pienempituloiset.

Kuluneena ajanjaksona naisten työmatkojen keskipituudet
ovat hieman pudonneet ja miesten työmatkojen keskipituudet hieman kasvaneet. Miesten työmatkojen keskipituus on
nykyisin noin 16 kilometriä ja naisten 10 kilometriä.

Henkilöauton käyttö kuljettajana on sitä yleisempää, mitä
suuremmat tulot ovat. Toisaalta henkilöauton matkustajana
viihdytään harvemmin, kun tulot kasvavat.

Tulojen kasvaessa yli 40 000 euroon vuodessa myös työmatkojen pituus kasvaa: paremman elannon toivossa ollaan
valmiita tekemään pitkiäkin työmatkoja. Ylimmässä tuloluokassa työmatkan keskipituus on yli 16 kilometriä, kun pienituloisimpien työmatkojen keskipituus on vain 11 kilometriä.

Kulkutapojen käyttö työmatkoilla eri tuloluokissa

Ammatillisia erilaisuuksia
Työmatkojen keskipituus eri kulkutavoilla 2004-2005 (kilometriä)

Keskimäärin koko maassa yhdensuuntainen työmatka
kestää 22 minuuttia, pääkaupunkiseudulla 26 minuuttia ja
pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa 32 minuuttia.

Eri ammateissa toimivien työmatkojen pituudet vaihtelevat.
Pisimmät työmatkat, keskimäärin 16 kilometriä, ovat yrittäjillä. Toiseksi pisimpiä työmatkoja tekevät johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt. Heidän työmatkojensa
keskipituus on 14 kilometriä.
Muiden toimihenkilöiden ja työntekijöiden työmatkojen
keskipituus on 13 kilometriä. Maanviljelijöiden ja muiden
maatalousyrittäjien työmatkojen keskipituus on 11 kilometriä. Monet maatalousyrittäjät työskentelevät siis oman
tilansa ulkopuolella.
4 prosenttia työikäisisestä työvoimasta tekee kotityötä.

Lisätietoja osoitteesta www.hlt.fi ,WSP Finland Oy. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen teettävät
Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus.

