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• Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena 

matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen joukkoliikenteessä.  Tutkimus 

käsitti pääkaupunkiseudun linja-auto, metro-, lähijuna- ja raitiovaunuliikenteen sekä 

Tampereen ja Turun linja-autoliikenteen. 

• Tutkimuksen vertailuaineistoina käytettiin soveltuvin osin liikenne- ja viestintäministeriön 

julkaisua 87/ 2005 ”Turvallisuuden merkitys pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä” sekä 

53/ 2006 ”Sosiaalinen turvallisuus suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteessä”. 

Tulosten vertailtavuuden takia lomake pyrittiin pitämään mahdollisimman samanlaisena 

kuin 2005-2006 –tutkimuksissa.
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• Aineisto kerättiin lomakekyselynä. Matkustajille jaettiin matkan aikana lomake, jonka he 

joko täyttivät ja palauttivat matkan kuluessa tai täyttivät matkan jälkeen ja palauttivat 

sen postitse. Matkustajien osalta aineiston keruu tehtiin 2011 joulukuun aikana, paitsi 

lähijunissa, joissa aineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 2011.

• Henkilökuntakyselyssä lomakkeet ja vastauskuoret toimitettiin  esimiehille tms., jotka 

jakoivat ne vastaajille. Henkilökunnan osalta aineiston keruu tehtiin joulukuun 2011 –

tammikuun 2012 aikana, paitsi lähijunien konduktööreille/ junamyyjille sekä VR 

turvapalveluiden kenttävalvontaryhmälle maalis-toukokuussa 2011.
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Vastaajamäärä Vastausprosentti

Linja-autoliikenne

Matkustajat PKS 294 29

Matkustajat Tre 225 38

Matkustajat Tku 207 35

Kuljettajat PKS 94 13

Kuljettajat Tre 64 18

Kuljettajat Tku 110 19

Raitiovaunuliikenne

Matkustajat PKS 147 37

Kuljettajat PKS 34 17

Metroliikenne

Matkustajat PKS 142 36

Kuljettajat PKS 30 30

Lähijunaliikenne

Matkustajat PKS 947 53

Konduktöörit PKS 90 23

Muut

Matkalipuntarkastajat PKS 42 42

Metron turvahenkilöstö PKS 29 19

VR turvahenkilöstö PKS 23 18
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Kokonais-

arvosana

2011

Arki

työmatkal.

2011

Arki 

myöhäisl.

2011

Viikonloppu 

myöhäisl.

2011

Kokonais-

arvosana

2005-6

Arki

työmatkal.

2005-6

Arki 

myöhäisl.

2005-6

Viikonloppu 

myöhäisl.

2005-6

Linja-autoliikenne

Matkustajat PKS 7,9 8,8 7,5 6,7 7,9 8,8 7,6 6,7

Matkustajat Tre 8,2 8,9 7,8 7,0 8,2 8,9 7,8 6,9

Matkustajat Tku 8,0 8,7 7,6 6,8 8,0 8,7 7,5 6,4

Kuljettajat PKS 7,4 8,5 6,6 5,9 7,7 8,8 7,4 6,4

Kuljettajat Tre 8,2 9,3 8,0 7,1 8,2 9,1 7,8 6,8

Kuljettajat Tku 7,6 8,7 7,1 6,3 7,7 8,8 7,4 6,3

Matkalipuntarkastajat PKS 7,6 8,6 6,8 6,1 - - - -

Turvahenkilöstö PKS 7,9 8,9 7,1 6,4 - - - -

Raitiovaunuliikenne

Matkustajat PKS 8,1 8,9 7,5 6,9 7,8 8,6 7,2 6,5

Kuljettajat PKS 7,5 8,6 7,0 6,2 7,2 8,1 6,9 5,9

Matkalipuntarkastajat PKS 7,4 8,2 6,3 5,5 - - - -

Turvahenkilöstö PKS 7,6 8,4 7,3 6,8 - - - -

Metroliikenne

Matkustajat PKS 7,9 8,8 7,2 6,6 7,5 8,4 6,8 6,1

Kuljettajat PKS 7,4 8,5 7,0 6,1 7,1 8,4 6,7 5,8

Matkalipuntarkastajat PKS 7,4 8,1 6,3 5,5 - - - -

Turvahenkilöstö PKS 7,8 8,3 7,3 6,7 - - - -

Lähijunaliikenne

Matkustajat PKS 7,7 8,9 7,6 6,6 7,6 8,8 7,2 6,2

Konduktöörit PKS 7,1 8,7 7,2 5,9 7,5 8,7 7,2 6,1

Turvahenkilöstö PKS 6,8 8,0 6,6 5,7 - - - -
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• Arkipäivien työmatkaliikenne koetaan turvallisena, mutta erityisesti viikonloppujen 

myöhäisliikenne saa heikon turvallisuusarvosanan.

• Joukkoliikenteen suurimpana yksittäisenä ongelmana pidetään kaikissa liikennevälineissä 

ja kaupungeissa päihteitä käyttävien ihmisten häiriökäyttäytymistä.

• Selvä enemmistö vastaajista liikennevälineestä ja asuinpaikasta riippumatta toivoikin 

joukkoliikenteeseen lisää henkilötyönä toteutettua valvontaa. Erityisesti viikonloppujen 

myöhäisliikenteessä tapahtuvan valvonnan lisäämistä pidettiin tärkeänä. Tarkempi 

puuttuminen alkoholin käyttöön pysäkeillä, asemilla ja liikennevälineissä nousi myös 

tärkeimpien kehittämiskohteiden joukkoon. 

• Turvattomuudella on vaikutuksensa joukkoliikenteen käyttöön. Joka viides matkustaja (16-

25 % asuinpaikasta ja liikennevälineestä riippuen) on joskus korvannut 

joukkoliikennevälineen jollain toisella liikennemuodolla turvattomuuden takia. 

• Linja-autoliikenteen tuloksissa ei ollut kovin suuria muutoksia verrattuna vuosien 2005-6 –

tutkimuksiin. Raitiovaunujen, metron ja lähijunien matkustajat antoivat sen sijaan jonkin 

verran edelliskertaista korkeampia turvallisuusarvosanoja.
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• Kuten matkustajat, myös kuljettajat pitävät arkipäivien työmatkaliikennettä turvallisena, mutta 

myöhäisliikenne - erityisesti viikonloppuisin – koetaan ongelmalliseksi.

• Tärkeimpien kehittämiskohteiden listalle nousi eri liikennevälineissä ja kaupungeissa samat 

aiheet kuin matkustajillakin, eli turvapalveluiden järjestyksenvalvojien lisääminen 

liikennevälineisiin ja pysäkeille viikonloppuiltoina sekä tiukempi alkoholin käyttöön puuttuminen.

• Huomattava osa kuljettajista pitää turvattomuutta vakavana ongelmana joukkoliikenteessä. 

Erityisesti pääkaupunkiseudun linja-autonkuljettajat näkevät tilanteen todella huonona. 

• Väkivaltaa joko liikennevälineissä tai pysäkeillä/ asemilla kokeneiden kuljettajien osuus vaihteli 

8-31% välillä. Useimmin väkivallan kohteeksi olivat joutuneet pääkaupunkiseudun linja-

autonkuljettajat ja harvimmin Tampereen linja-autonkuljettajat.

• Osalla kuljettajista turvattomuuden tunne johtaa siihen, että he pyrkivät välttämään hankaliksi 

tiedettyjä tilanteita tai työvuoroja, osa on alkanut harkita jopa työpaikan tai –tehtävän 

vaihtamista lisääntyneen turvattomuuden takia.

• Pääkaupunkiseudun linja-autonkuljettajat antoivat turvallisuudesta tällä kertaa heikommat 

arvosanat kuin 2005. Metron- ja raitiovaununkuljettajien sekä Tampereen linja-autonkuljettajien 

antamat arvosanat olivat edelliskertaista korkeammat.



• Matkalipuntarkastajat pitävät arkipäivien joukkoliikennettä turvallisena, mutta viikonloppujen 

myöhäisliikenteen turvallisuus sai erittäin huonot arvosanat. Erityisesti raitiovaunujen ja metron 

viikonloppujen myöhäisliikenteen turvallisuus nähtiin huonona.

• Myös matkalipuntarkastajien kehittämiskohteiden kärkipäästä löytyi tiukempi puuttuminen 

alkoholin käyttöön.

• Huomattavan suuri osa matkalipuntarkastajista kokee turvattomuutta työssään. 

• Vastaajista 75% on vähintään melko samaa mieltä väittämän ”Pidän turvattomuutta vakavana 
ongelmana joukkoliikenteessä” kanssa. 

• 56% ei pidä viikonloppujen myöhäisliikenteessä työskentelemisestä, koska tuntee olonsa 
turvattomaksi.

• 44% ei työskentele mielellään arkisin myöhäisliikenteessä turvattomuuden takia. 

• 17% on harkinnut ainakin jonkin verran työn vaihtamista lisääntyneen turvattomuuden takia.

• Vastaajista peräti 74% kertoi joutuneensa työssään väkivallan ja 95% muun häiriköinnin 

kohteeksi.11%:lla häiriköintiä ja väkivaltaa kokeneista kokemukset ovat jääneet ahdistamaan 

niin paljon, että he pyrkivät välttämään vastaavia tilanteita tai hankaliksi tietämiään 

työvuoroja.
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• Lähijunien konduktöörit ja junamyyjät pitävät lähijunaliikennettä turvallisena arkipäivisin, 

mutta arvosana laskee selvästi arjen myöhäisliikenteessä ja viikonlopun myöhäisliikenteestä 

annettu turvallisuusarvosana on jo erittäin heikko. 

• Konduktööreillä kehittämislistan kärjestä löytyvät järjestyksenvalvonnan lisääminen 

viikonloppuiltoina, junien kameravalvonta, junien sisätilojen siisteys sekä tiukempi alkoholin 

käyttöön puuttuminen.

• Myös konduktööreistä ja junamyyjistä suuri osa kokee turvattomuutta työssään.

• Vastaajista 79% on vähintään melko samaa mieltä väittämän ”Pidän turvattomuutta vakavana 

ongelmana lähijunaliikenteessä” kanssa. 

• 37% ei pidä viikonloppujen myöhäisliikenteessä työskentelemisestä, koska tuntee olonsa 

turvattomaksi.

• 30% on harkinnut ainakin jonkin verran työn vaihtamista lisääntyneen turvattomuuden takia.

• Vastaajista 39% kertoi joutuneensa työssään väkivallan ja 83% muun häiriköinnin kohteeksi. 

17%:lla häiriköintiä ja väkivaltaa kokeneista kokemukset ovat jääneet ahdistamaan niin 

paljon, että he pyrkivät välttämään vastaavia tilanteita tai hankaliksi tietämiään 

työvuoroja. 

• Konduktöörit antoivat lähijunaliikenteen turvallisuudelle hiukan heikomman 

kokonaisarvosanan kuin 2005. Eri vuorokaudenaikojen arvosanoissa ei ollut tapahtunut juuri 

lainkaan muutoksia.
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• Metron turvallisuushenkilöstö pitää metroliikennettä turvallisena arkipäivisin, mutta 

arvosana laskee arjen myöhäisliikenteessä ja edelleen viikonlopun myöhäisliikenteessä .

• Vastaajista 55% kertoi joutuneensa työssään väkivallan ja 86% muun häiriköinnin kohteeksi.

• Metron turvallisuushenkilöstölle esitettiin 23 joukkoliikenteeseen liittyvää turvallisuustekijää. 

Eniten kehitettävää he näkivät seuraavissa tekijöissä:

• Kameravalvonta liikennevälineisiin 

• Autoille turvalliset paikoitustilat pysäkeille/ asemille 

• Pysäkkien/ asemien siisteys 

• Pysäkkien/ asemien valoisuus 

• Kameravalvonta pääpysäkeille/ asemille 

• Häiriötilanteista kuuluttaminen liikennevälineissä 

• Pysäkkien/ asemien hätänappi 
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• VR turvallisuushenkilöstö antaa lähijunien arkipäivien työmatkaliikenteen 

turvallisuudesta melko hyvän arvosanan, mutta arvosana laskee selvästi arjen 

myöhäisliikenteessä ja viikonlopun myöhäisliikenteen turvallisuus saa erittäin huonon 

arvosanan.

• Vastaajista 61% kertoi joutuneensa työssään väkivallan ja 83% muun häiriköinnin 

kohteeksi.

• VR turvallisuushenkilöstö näki eniten kehitettävää seuraavissa tekijöissä:

• Kameravalvonta juniin 

• Junien sisätilojen siisteys 

• Kameravalvonta asemille

• Turvapalveluiden järjestyksenvalvojia juniin viikonloppuiltoina 

• Junien turvallisuusohjeiden näkyvyys 
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