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1 Miksi työmatkaliikenteen suunnittelua?  
 

Hyvinvointia,  kustannussäästöjä 
ja vähemmän  päästöjä samanai-
kaisesti  

Työnantajaorganisaation toimintatavat vaikut-
tavat työntekijöiden liikkumisvalintoihin. Työn-
tekijöiden liikkumisvalinnat puolestaan vaikut-
tavat organisaation toimintaan muun muassa 
liikkumisen kustannusten ja työntekijöiden 
terveyden ja virkeyden muodossa. Lisäksi hen-
kilökunnan liikkumisesta aiheutuvat päästöt 
muodostavat merkittävän osan monen orga-
nisaation hiilijalanjäljestä. 

Työmatkaliikenteen suunittelulla ja erilaisilla 
viisaisiin liikkumisvalintoihin kannustavilla 
porkkanoilla työnantajaorganisaatiot pystyvät 
samanaikaisesti parantamaan henkilöstönsä 
tyytyväisyyttä ja työssä jaksamista, saavut-
tamaan kustannussäästöjä sekä kantamaan 
ympäristövastuunsa toteuttamalla liikenteen 
päästöjä vähentäviä toimia.   

 

 

Ilmastonmuutoksen  hillintä ja 
ruuhkat  liikennejärjestelmän  
haasteena  

Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
kääntyivät taas kasvuun vuonna 2010 biopolt-
toaineiden käytön lisääntymisestä huolimatta. 
EU:n ilmastopolitiikan yleisenä tavoitteena on 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuo-
teen 2020 mennessä vuoteen 1990 verrattu-
na. 

EU:n energia- ja ilmastopaketin taakanjako-
päätöksen (406/2009/EY) mukaan Suomella 
on oikeudellisesti sitova velvollisuus vähentää 
päästökaupan ulkopuolisten toimialojen  
– liikenne mukaan lukien – päästöjä 16 % vuo-
teen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävien kul-
kutapojen käytön edistäminen sisältyy myös 
Uudenmaan ELYn strategisiin ja toiminnallisiin 
tulossopimuksiin sekä PTS-kauden strategisiin 
linjauksiin. 

Työmatkaliikenteen suunnittelu on yksi keino 
vähentää liikenteen ilmastokuormitusta. Lähes 
kolmannes henkilöautolla ajettavista kilomet-

reistä aiheutuu työn ja kodin välisistä matkois-
ta sekä työasiamatkoista Suomessa. Työmat-
kaliikenteen suunnittelu on liikkumisen ohja-
usta, jolla pyritään kestävien kulkutapojen 
käytön edistämiseen erilaisin kannustimin ja 
pehmein keinoin. 

Työmatkaliikenteen suunnittelu on myös yksi 
keino varmistaa tiestön liikennöitävyys ja lii-
kennejärjestelmän toimivuus. Uudenmaan 
ELYn strategisten linjausten mukaan nelipor-
rasperiaatteen ensimmäisen ja toisen portaan 
keinoja – joihin myös työmatkaliikenteen 
suunnittelu kuuluu – on nostettava entistä 
vahvemmin esiin myös tiestön liikennöi-
tävyyden ja toimivuuden varmistamisessa. 
Uudenmaan ELYn alueella ruuhkat ovat mer-
kittävä haaste erityisesti työmatkoilla. 

Ulkomaisten kokemusten mukaan työmatka-
liikenteen suunnittelun myötä autonkäyttö voi 
vähentyä 10–30 prosenttia jopa muutamassa 
vuodessa.  
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Uudenmaan ELYn  oma esimerkki  
on tärkeä  

Useat julkiset organisaatiot ovat jo tehneet 
omia työmatkaliikenteen suunnitelmiaan, mm. 
LVM, Keski-Suomen ELY-keskus, Helsingin ym-
päristökeskus ja kaupunkisuunnitteluvirasto, 
HSL ja HSY.  

TEM on edellyttänyt valtion hallinnon organi-
saatioilta energiatehokkuussuunnitelmien 
laadintaa vuoden 2012 aikana. Työmatkalii-
kenteen suunnittelu on osa kokonaisuutta. 

Uudenmaan ELY-keskus voi olla edelläkävijä 
hyödyntämällä omaa liikenteen ja ympäristön 
asiantuntemustaan. ELY-keskuksen esimerkki 
ja mitattavat tulokset kannustavat ja auttavat 
muita työnantajaorganisaatioita suunnittele-
maan omaa työmatkaliikennettään. Työnanta-
jien kautta voidaan vaikuttaa tehokkaasti koko 
työssäkäyvän väestön kulkutapavalintoihin. 

Oman toiminnan suunnittelu ja sen vaikutus-
ten mittaaminen kehittää myös ELY-keskuksen 
substanssiosaamista, erityisesti neliporraspe-
riaatteen ensimmäisen portaan alueella.  

Työn aikana kehitetyt menetelmät mahdollis-
tavat henkilökunnan kulkutapavalintojen ja 
työmatkaliikenteen vaikutusten tarkan mit-
taamisen, jopa yksittäisen auton päästöarvo-
jen tasolta lähtien. Valittuja mittareita seu-
raamalla pystytään todentamaan uusien käy-
täntöjen, kannustimien, parempien olosuhtei-
den ja viestinnän vaikutukset. Työmatkaliiken-
teen suunnittelussa toimitaan neliporras-
periaatteen ensimmäisellä portaalla ja pysty-
tään tuottamaan mitattavia vaikutuksia. 
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2 Työryhmä ja suunnitteluprosessi 
 

Työskentelyä poikkihallinnolli-
sessa  työryhmässä  

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliiken-
teen suunnittelusta vastannut työryhmä, jossa 
oli edustettuna eri vastuualueet1, henkilöstö- 
ja taloushallinto, viestintä ja henkilökunta, 
aloitti työnsä kesäkuussa 2011. 

Työryhmän työskentelyyn osallistuivat: 
 Merja Soosalu, henkilöstöpäällikkö 
 Janne Kesälahti, hallintojohtaja 
 Eini Hirvenoja, L -vastuualue 
 Eija Lehtonen, Y-vastuualue 
 Pirkko Rantanen, E-vastuualue 
 Jussi Heinämies, henkilöstön edustaja 
 Satu Pääkkönen, ilmastoryhmä 
 Riitta Tornivaara-Ruikka, henkilöstön edustaja 
 Reetta Harmaja, viestintä 

 
Työryhmän tukena toimi konsultti, joka vastasi 
henkilökuntakyselyn toteutuksesta ja ryhmä-
työskentelyn fasilitoinnista. Konsulttina toimi 
Mobinet Oy, jonka työstä vastasivat Ville Voltti 
ja Johanna Taskinen. 

                                                             
1 L = Liikenne ja infrastruktuuri, Y = Ympäristö ja luon-
nonvarat, E = Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri 

Tilannekartan kautta henkilökun-
takyselyyn  

Työryhmän ensimmäinen työpaja järjestettiin 
17. kesäkuuta, jolloin käsiteltiin työskentelyn 
lähtökohdat: vallitsevat käytännöt ja olosuh-
teet sekä alustavat ideat ja tavoitteet.  

Henkilökuntakyselyn tutkimusviikoksi valittiin 
viikko 35 eli 29.8.–2.9.2011. Sähköisesti toteu-
tettu kysely onnistui erittäin hyvin ja vastaus-
aktiivisuus nousi 71 prosenttiin. Ensimmäisiä 
tuloksia saatiin käyttöön syyskuun lopulla. 

Toimenpiteet tunnistettiin,  arvi-
oitiin ja priorisoitiin työpajoissa  

Henkilökuntakyselyn tulosten valmistuttua 
syyskuussa 2011 alkoi tiivis työpajojen sarja. 

Toisessa työpajassa 6. lokakuuta perehdyttiin 
henkilökuntakyselyn tuloksiin, joiden pohjalta 
tunnistettiin tarpeita ja ideoitiin toimenpiteitä. 

Kolmannessa työpajassa 27. lokakuuta keski-
tyttiin toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. 
Vaikutuksia arvioitiin työhyvinvoinnin, kustan-
nusten ja ympäristön näkökulmista. Lisäksi 

arvioitiin toimenpiteiden toteutettavuutta ja 
tarkennettiin tavoitteet ja mittarit. 

Neljännessä työpajassa 24. marraskuuta tar-
kennettiin toimenpiteiden toteuttamispolkuja 
sekä priorisoitiin ne ohjelmaksi. Lisäksi käsitel-
tiin seurantaa, vastuutahoja ja päätöksente-
koa. 

Henkilökunnan ja johdon osallis-
tuminen  

Henkilökuntakyselyn tuloksia esiteltiin ja niistä 
keskusteltiin vastuualueiden henkilökuntain-
foissa. Intranetissä julkaistiin artikkeli tuloksis-
ta ja konsultin esitys videona. Tuloksia esitel-
tiin myös johtoryhmässä ja YT:ssä. Suunnitel-
maluonnoksen valmistuttua toimenpideoh-
jelma esiteltiin ilmastoseminaarissa 8. joulu-
kuuta.  

Suunnitelmaluonnos on tarkoitus käsitellä 
YT:ssä, työvaliokunnassa ja johtoryhmässä. 
Toimenpideohjelman toteuttaminen ajoittuu 
vuosille 2012–2013. Suurin osa toimenpiteistä 
ja päätöksistä ajoittuu vuodelle 2012.  
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3 Olosuhteet ja nykyinen liikenne 
 

Muutto  yhteisiin tiloihin Pasilan 
virastokeskukseen  

Uudenmaan ELY-keskuksessa oli vuonna 2011 
7 toimipistettä, joissa työskenteli 460 henki-
löä. Yli 90 prosenttia henkilökunnasta työsken-
telee Pasilan eri osissa sijaitsevissa Y-, E- ja L- 
vastuualueiden toimipisteissä. Muut toimipis-
teet sijaitsevat Hämeenlinnassa (17), Hakunin-
maalla Helsingissä (3), Lahdessa (1) ja Kouvo-
lassa (3).  

Vuoden 2013 alussa Y- ja E-vastuualueet 
muuttavat Pasilan virastokeskukseen Opastin-
sillalle, jossa L-vastuualue jo toimii. Uusia yh-
teisiä tiloja suunnitellaan parhaillaan. 

Ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin Uu-
denmaan ELYn toimipisteiden nykyiset olosuh-
teet liikennejärjestelmän, kiinteistöjen sekä 
liikkumiseen liittyvien etujen, palvelujen ja 
käytäntöjen osalta. Lisäksi tunnistettiin henki-
lökunnan työmatkaliikenteen merkitys ja yh-
tymäkohdat Uudenmaan ELYn strategisiin 
toimintoihin. 
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Liikkumisen suunnittelulla  on 
henkilökunnan voimakas tuki  

Henkilökuntakyselyn mukaan Uudenmaan 
elyläiset pitävät erittäin tärkeänä, että työnan-
taja edistää ympäristöystävällistä liikkumista 
niin kodin ja työpaikan välillä kuin työajalla 
tapahtuvilla matkoilla. Toisaalta ero nykytilaan 
on suuri eli käytännön toimet ja ilmapiiri eivät 
vielä vastaa sitä, mitä toivotaan.  

Tuloksista näkyy, että päätoimipisteet ovat 
Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien päässä, sillä 
yli puolet tutkimusviikon työmatkoista tehtiin 
julkisilla liikennevälineillä. Sateisesta viikosta 
huolimatta noin joka kymmenes matka pyö-
räiltiin.  

Tyytyväisyys nykyisiin työmatkaolosuhteisiin 
on varsin hyvä. Eniten tyytymättömyyttä ai-
heuttaa joukkoliikenteen korkeat lippujen 
hinnat. Ne harmittavat jopa enemmän kuin 
joukkoliikenteen aikataulut ja täsmällisyys.  

Elyläiset voisivat pienentää työ-
matkojensa hiilijalanjälkeä  lähes 
kolmanneksen  

Yhteensä työmatkoista aiheutuu yli 310 000 kg 
hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Vaikka kulkuta-
pajakauma näyttää jo nyt hyvältä, niin pitkät 

pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat työ-
matkat näkyvät päästöissä. 

Kyselyn tulokset ovat tulevaisuuden suhteen 
erittäin rohkaisevia. Työmatkojen päästöt 
voisivat vähentyä jopa kolmanneksella. Arvio 
perustuu tutkimusviikon todellisiin matkoihin 
ja henkilökunnan omiin näkemyksiin siitä, mi-
ten oma työmatka olisi mahdollista toteuttaa. 

Potentiaalin saavuttaminen ei vaadi keneltä-
kään mahdottomia. 

Päästövähennyspotentiaalia ei voi saavuttaa 
millään yksittäisellä toimenpiteellä, vaan ko-
konaisuus koostuu erilaisiin tilanteisiin sopivis-
ta vaihtoehdoista, joista jokainen tuottaa pie-
nen siivun päästövähennyspotentiaaliin. Mi-
kään toiminta ei ole vahvasti ylitse muiden, 
vaan tarvitaan laaja paletti. 
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Sosiaalitilat hiertävät  

Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat nykyiset 
sosiaalitilat. Suurin piirtein kaikki pyöräilijät 
pitivät vaatteiden ja varusteiden säilytysmah-
dollisuuksia huonoina. Myös virastotalon pe-
seytymistilat harmittavat jonkin verran.  

Sosiaalitilojen kehittäminen on erityisen ajan-
kohtaista, nyt kun koko ELY on muuttamassa 
yhteisiin tiloihin. Tiloja on kuitenkin kehitettä-
vä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja viras-
tokeskuksen muiden vuokralaisten kanssa.  

Työsuhdelippu henkilökunnan 
kärkitoive  

Henkilökunnan ehdoton ykköstoive olisi saada 
käyttöön ns. työsuhdelippu eli työnantajan 
subventoima joukkoliikennelippu. Etätyöhön 
on myös kiinnostusta, peräti 204 elyläistä ha-
luaisi tehdä etätöitä ja pystyisi myös omien 
työtehtäviensä puolesta tekemään. 183 henki-
löä olisi kiinnostunut taloudellisen ja turvalli-
sen ajotavan valmennuksesta. 

Muita kärkitoiveita ovat joukkoliikenneinfor-
maation tarjoaminen, sosiaalitilojen paranta-
minen, pyörähuolto ja kimppakyytien tukemi-
nen.  
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4 Toimenpideohjelma 2012–2013  
 

Tavoitteet  ja mittarit 2015  

Tavoitteet asetettiin vuoteen 2015, ja ne on 
jaettu kolmeen pääkohtaan: 

1. Olosuhteiden ja edellytysten parantaminen.   
2. Ympäristöhaittojen vähentäminen 
3. Kestävien valintojen edistäminen 

Mitattavien tavoitteiden lisäksi asetettiin toi-
minnalliset tavoitteet, joiden pääkohdat ovat 
kustannustehokkuus, edelläkävijyys ja henki-
lökunnan osallistuminen. 

 

Kuhunkin päätavoitteeseen liittyy 2-3 kvantita-
tiivista mittaria. Esimerkiksi ympäristöhaitto-
jen vähentämisen osalta tavoitellaan 10 % 
vähentymää hiilidioksidipäästöissä sekä työ- 
että työasiamatkojen osalta vuoteen 2015 
mennessä. Yksin autolla tehtävien työmatko-
jen osuus halutaan pudottaa alle 20 %:iin ny-
kyisestä 23 %:sta. Mittarit ja toiminnallisten 
tavoitteiden sisältö on tarkemmin kuvattu 
liitteessä 2. 

Tavoitteiden  saavuttaminen edel-
lyttää monipuolista  toimenpide-
valikoimaa  

Työn aikana etsittiin monipuolista toimenpide-
valikoimaa, joka vaikuttaa kattavasti eri tavoit-
teiden saavuttamiseen ja joka tarjoaa yksilöity-
jä kannustimia kaikille liikkujaryhmille vannou-
tuneista autoilijoista joukkoliikenteen kanta-
asiakkaisiin. 

Puolet toimenpiteistä on todettu haastaviksi 
toteuttaa. Näillekin toimenpiteille on kuitenkin 
löydetty realistinen toteuttamispolku, ja haas-
teeseen halutaan vastata. Puolet toimenpiteis-
tä on toteutettavissa nopeasti ja kohtuullisen 
helposti, jos toimenpiteille vain löytyy niiden 

vaatima rahoitus. Toimenpideohjelma on esi-
tetty seuraavalla sivulla. 

Suunnitelman  toteuttaminen ja 
seuranta 

Suunnitelma käsitellään johtoryhmässä alku-
vuodesta 2012. Yksittäisten toimenpiteiden 
toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään ta-
pauskohtaisesti erikseen.  

Suunnitelman toteutuksen seurannasta vastaa 
ilmastoryhmä täydennettynä muutamilla työ-
ryhmän jäsenillä. Seurantapalavereja on suun-
niteltu järjestettäväksi kolme kertaa vuodessa, 
painottuen kauden 2012–2013 alkuun ja lop-
puun. Suunnitelman tilanne raportoidaan joh-
toryhmälle vuosittain. 

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan henki-
lökuntakyselyillä syksyllä 2012 ja 2013, tämän 
jälkeen joka toinen vuosi. 

Ohjelman viestintä tapahtuu toimenpiteiden 
toteutuksen myötä osana organisaation nor-
maalia toimintaa. Hyvistä kokemuksista viesti-
tään ulkoisesti, ja omalla esimerkillä kannuste-
taan muita organisaatioita työmatkaliikenteen 
suunnitteluun.
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