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LINJA-AUTO ON JOUSTAVA 
Linja-auto on joustava liikennemuoto. Linja-
autoliikenteen palvelut voidaan sopeuttaa nopeasti 
muuttuviin olosuhteisiin ja liikennetarpeisiin. 
Linja-autoala kehittää helposti saatavaa 
matkustajainformaatiota ja digitaalisia 
lippujärjestelmiä sekä liikkumisen matkaketjuja.

LINJA-AUTO PALVELEE 
Linja-auto on Suomen tärkein joukkoliikenneväline.  

Julkisen liikenteen matkustajista lähes 60 % on  
linja-automatkustajia. Linja-autot tulevat sinnekin, missä  

muita joukkoliikennemuotoja ei ole tarjolla.

Lento  
0,4 %

Taksi 
8,6 %

Muut 
0,4%

Juna 13,4 %

Raitiovaunu  
9,2 %

Metro 
10,5%

Bussi
57,5 %

MATKUSTAJAMÄÄRÄT:
Bussi 352,6 milj. matk.
Raitiovaunu 56,6
Juna 82,1
Metro 64,1
Taksi 52,5
Lento 2,7
Muut 2,2

JULKISEN LIIKENTEEN MATKUSTAJAT 
YHTEENSÄ 612,7 MILJOONAA MATKUSTAJAA 

Lähde: Liikennevirasto Julkis-
en liikenteen suoritetilasto

LINJA-AUTO ON  
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Linja-autoala kantaa vastuuta tulevaisuudesta. 
Linja-auto on ympäristöystävällinen tapa liikkua. 
Euro-moottorinormien ja biopolttoaineiden 
käyttöönoton myötä linja-autojen päästöt 
ovat vähentyneet merkittävästi. Ensimmäiset 
sähköbussit ovat jo liikenteessä. 

Linja-autot vähentävät myös ruuhkautumista. 
Mikäli yhdessä henkilöautossa matkustaa 
keskimäärin 1,5 henkilöä, niin yksi linja-auto korvaa 
200 metriä pitkän henkilöautojonon.



LINJA-AUTOALA ON  
LÄHES MILJARDIN  
EURON MARKKINA
Linja-autoliikenteen markkina  
on kokonaisuudessaan

• kilpailutettua tai

• kilpailtua  

Pikavuoroliikenne
Suurten kaupunkien 
liikenne
Kaupunki-, seutu-, ja 
lähiliikenne
Tilausliikenne

18,9 %
7,0 %

37,4 %

36,7 %

LIIKEVAIHTO
Kaukoliikenne 82 milj.euroa
Suurten kaupunkien liikenne 440 milj.euroa 
Muu kaupunki-, lähi- ja seutuliikenne 349 milj.euroa 
Tilausliikenne 222 milj.euroa

BUSSILIIKENTEEN KOKONAISLIIKEVAIHTO  
YHT. 1093 MILJ. EUROA 

Lähde: Liikennevirasto Julkisen 
liikenteen suoritetilasto

LINJA-AUTOALA ON  
TYÖLLISTÄVÄÄ  
YRITYSTOIMINTAA 
Linja-autoliitolla on hyvin erikokoisia 
jäseniä, sekä perheyrityksiä että 
monikansallisia linja-autoyhtiöitä. 
Linja-autoyritykset tarjoavat töitä 
noin 12 000 henkilölle. Linja-auto-
alan työpaikkoja on paljon myös 
maaseudulla, jossa työpaikkoja on 
muuten vähän tarjolla.

1-5 linja-autoa
6-10 linja-autoa
11-20 linja-autoa
21-50 linja-autoa
yli 50 linja-autoa

LINJA-AUTOLIITON JÄSENYRITYSTEN KOKOJAKAUMA  

35 %

23 %

21 %

11 % 

10 %

Lähde: Liikennevirasto Julkisen 
liikenteen suoritetilasto



Linja-autoliiton toiminta-ajatus
Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita 
henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja 
edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä. 

Liitto edistää ennakoivalla edunvalvonnallaan toimialan yhtenäistä ja yhdenmukaista 
kehitystä. Liitto tukee alan myönteistä julkisuuskuvaa. Liitto jakaa osaamistaan 
jäsenpalveluidensa kautta jäsenyrityksille. 

Liiton tavoitteena on yhteiskunnallisena vaikuttajana (viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien kautta) turvata jäsenyrityksille kaupunkiliikenteessä ja maanteiden 
henkilöliikenteessä hyvät, tasapuoliset ja kestävät liiketoimintaedellytykset sekä 
asiakkaille laadukkaat ja kattavat liikennepalvelut.

Töölönkatu 4, 00100 HELSINKI
www.linja-autoliitto.fi ◆ etunimi.sukunimi@lal.fi

Parhaiden liikenne- 
palveluiden puolesta 

vuodesta 1928


