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TIEDOTE 
Julkaisuvapaa heti 
 
 
Suomalaisilla ei pelkoja matkustaa – rajoituksia kevennettävä! 
 
Useat eri tahot – viranomaiset mukaan lukien – ovat viime päivinä todenneet julkisuudessa, että 
nyt kannattaa matkustaa. Esimerkiksi THL ja HUS ovat ilmaisseet asian omissa viesteissään. 
Linja-autoliitto on samoilla linjoilla ja toivottaakin kaikki tervetulleeksi kyytiin. Liitto toivoo 
myös, että matkustusrajoituksia purettaisiin pikimmiten. Liiton teettämä kansalaiskysely tukee 
ajatusta. Tulokset osoittavat, että suuri osa kansalaisista haluaisi keventää rajoituksia. 
 
Kyselyn perusteella linja-autolla matkustaminen on vähentynyt ennen kaikkea siksi, että 
matkustaminen ylipäänsä – erityisesti vapaa-ajan matkustaminen – on vähentynyt 
koronapandemian seurauksena, siitä johtuvista rajoituksista. 
 
Vapaampaa matkustamista kaivataan 
 
Kysymykseen kuinka paljon vastaajat kaipaavat vapaampaa matkustamista, kantaa ottaneista 60 % 
kaipaa vapaampaa matkustamista kotimaassa erittäin tai jokseenkin paljon. Linja-autoalan 
näkökulmasta huomion arvoista on se, että erityisesti yli 65-vuotiaiden kansalaisten keskuudessa 
on patoutunutta kysyntää opastetuille päiväretkille, kulttuuri- ja teatterimatkoille sekä muille 
Suomessa tapahtuville ryhmämatkoille, joissa liikutaan linja-autolla. 
 
Kansalaisilla ei ole pelkoja käyttää linja-autoa 
 
Kyselyssä ei noussut esiin sellaisia tuloksia, joiden perusteella kansalaiset pelkäisivät nimenomaan 
linja-autolla matkustamista. Kun vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä mitä pelkoja tai 
ennakkoluuloja linja-autoliikennettä kohtaan heille on koronan johdosta jäänyt, enemmistö (53 %) 
näki, ettei heille ole jäänyt mitään pelkoja tai ennakkoluuloja. 
 
Ihmiset haluavat matkustaa jatkossakin laajamittaisesti linja-autoilla. Linja-autoja käytetään 
kaupunkiliikenteessä erityisesti ostos- ja vapaa-ajanmatkoihin sekä työmatkoihin. Kauko- ja 
tilausliikennettä puolestaan kotimaan matkailuun sekä ostos- ja vapaa-ajanmatkoihin. 
 
Ihmiset haluavat matkustaa vastuullisesti 
 
Matkustajat ovat valmiita jatkamaan vastuullista käytöstä linja-autoilla liikuttaessa myös korona-
ajan jälkeen. Kyselyyn vastanneista 61 % kertoo, että he tulevat korona-ajan jälkeen linja-autolla 
matkustaessaan panostamaan käsihygieniaan enemmän. Yli puolet (59 %) vastanneista tulee 
jättämään linja-autolla matkustamisen väliin tuntiessaan itsensä sairaaksi. 
 
Linja-autoliiton kyselyssä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita liittyen 
linja-autolla matkustamiseen ennen koronapandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen. Kyselyn 
tarkoituksena oli myös luoda luottamusta linja-autolla liikkumiseen ja toimialaan yleensä. 
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Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä kesän aikana. Tutkimukseen vastasi 
yhteensä 1046 suomalaista. Otos edustaa täysi-ikäisiä mannersuomalaisia sukupuolen, iän ja 
asuinmaakunnan mukaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. 
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