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Pendelöinti

• Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssäkäyntiä oman 
asuinalueen ulkopuolella.

• Hämeenlinnasta pendelöi vuonna 2018 ulos 7926 ihmistä 
(v.2016 7375) ja sisään 8341 (v.2016 8196) (Tilastokeskus, 
2020). 



Pendelöintikysely 2020

• Vastaajia oli yhteensä 376 (2016: 265, 2019: 468) 

• Aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä 

• Kyselyn toteuttamisen ajankohta 28.10.-16.11.2020

• Kyselystä tehtiin tiedote ja jaettiin aktiivisesti pendelöintiraadin
kautta. Lisäksi media teki kyselystä juttuja.

• Kohderyhmänä Hämeenlinnaan tai Hämeenlinnasta työhön tai 
opiskelemaan matkustavat henkilöt 

• Kyselyn aiheet olivat: matkan kesto, matkareitit, kulkuvälineet, 
etätyöt, pysäköinti, asemanseudun kehittäminen ja muut 
kehitysehdotukset julkiseen liikenteeseen sekä kevyeen liikenteeseen 



Koronan vaikutus

• Kyselyn ajoituksella haluttiin tutkia erityisesti koronan 
aiheuttamia muutoksia pendelöinnissä. 

• Kyselyn aikaan koronaepidemia oli THL:n luokituksen mukaan 
Kanta-Hämeessä kiihtymisvaiheessa, mutta valtion asettamia 
rajoituksia työssäkäynnille ei ollut voimassa. Työpaikkojen itse 
asettamia etätyösuosituksia kuitenkin oli.

• Vastaajia ohjeistettiin vastaamaan kyselyyn kyselyhetken 
mukaisilla tiedoilla eli epidemian vaikutus tulee kysymyksissä 
esiin.



Vastaajien taustatiedot

• Vastaajista naisia 61 %, miehiä 37 %, muu/ei 
halua kertoa 1 % (v.2019 naisia 60 % ja miehiä 
39 %) 

• Ikäjakauma 17-71 vuotta. (Keskiarvo 45 
vuotta)

• Keskimäärin vastaajat olivat pendelöineet 14 
vuotta

• Jakauma 0-45 vuotta

• Vastaajista 96  % asuu Hämeenlinnassa tai 
matkustaa Hämeenlinnan kautta työskentely-
/opiskelupaikkakunnalle ja 4 % käy töissä / 
opiskelee Hämeenlinnassa toisesta kunnasta

• 2019 kyselyssä 87 % oli Hämeenlinnasta 
pendelöiviä

• Hämeenlinnasta pendelöivistä vastaajista 314 
käyttää kulkuvälineenä junaa, 92 omaa autoa 
ja 30 bussia pääosassa matkaansa. 
(kysymyksessä sai vastata useita vaihtoehtoja)



Pendelöivien perhetilanne

n=369 n=351



Kuinka usein teet etätöitä?

2020 n=372



Etätyö viimeisten 12 kuukauden aikana 2012-
2019 (Työolobarometri 2019, ennakkotiedot, 
TEM)



Lasketaanko työmatkasi työajaksi?



Järjestä seuraavat vaihtoehdot järjestykseen sen mukaan, 
mitkä tekijät vaikuttavat liikkumisvalinnoissasi eniten

n=359



Hämeenlinnasta pendelöivät
”Asun Hämeenlinnassa tai lähialueella ja kuljen työ- tai opiskelumatkoja 
Hämeenlinnasta tai Hämeenlinnan kautta muualle” (n=361)



Mikä on matkasi kohdepaikkakunta?

n=361



Millä kulkumuodolla kuljet yleensä pääosan 
työ- tai opiskelumatkastasi?

2019 n=409, 2020 n=362



Kuinka monta vuotta olet pendelöinyt? 

n=351



Missä näet itsesi 5 vuoden sisällä? 

n=357



Missä näet itsesi 5 vuoden sisällä? 

Vastaajista 51 jätti kysymykseen avoimen vastauksen

• 9 vastaajaa viittasi  vastauksessaan pysäköinnin hinnoitteluun

• 6 vastaajaa suunnitteli tekevänsä etätöitä

• 12 vastaajaa suunnitteli muuttamista

• 16 vastaajaa pohti tulevaisuuden urakehitystä Hämeenlinnassa



Olisitko kiinnostunut etätyöpisteestä 
muualla kuin kotona?

2019 n=403, 2020 n=354



Jos kuljet junalla tai bussilla, kuinka pitkä on 
matkasi asemalle tai pysäkille?

2019 n=333, 2020 n=288



Paljonko maksat pendelöintimatkoista (ilman 
pysäköintimaksuja) yhteensä vuodessa?

2019 n=335, 2020 n=300



Paljonko maksat tällä hetkellä kuukaudessa? 

n=204-232



Liityntäpysäköinti

n=346



Kuinka pitkä on pysäköintitarpeesi linja-auto- tai 
rautatieaseman liityntäpysäköinnissä 
yleisimmin?

n=291



Jos kuljet junalla tai bussilla, miten yleensä 
kuljet liityntämatkan asemalle tai pysäkille?

n=361



Mitä palveluita kaivattiin juna- ja linja-
autoasemille
• Palvelutoiveisiin tuli yhteensä 233 vastausta

• Noin 100 vastausta liittyi pysäköintiin ja sen hinnoitteluun.

• Noin 20 vastauksessa toivottiin kehitystä pyöräpysäköintiin


