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Tiivistelmä

Kaupunkiseutujen sisääntuloväylien ruuhkautumisen on ennustettu 
lisääntyvän kaupungistumisen myötä. Väestönkasvu lisää liikenteen 
kysyntää sisääntuloväylillä. Vaikutus korostuu arkipäivien aamu- ja 
iltapäiväliikenteen huipputunteina, joihin ajoittuu merkittävä osa työ- ja 
opiskelumatkoista. Ruuhkautuminen heikentää kaupunkien ja 
kaupunkiseutujen saavutettavuutta ja vähentää alueiden kilpailukykyä 
esimerkiksi yritysten sijoittumispäätöksissä.

Tämä raportti käsittelee teknologisen kehityksen sekä uusien 
liikkumispalvelujen ja toimintatapojen synnyttämiä mahdollisuuksia, joita 
voidaan hyödyntää kaupunkiseutujen saavutettavuuden ylläpitämiseen tai 
kasvattamiseen. Mahdollisuudet tarjoavat vaihtoehtoisen lähestymistavan 
tieverkon kapasiteetin kasvattamiselle tai ruuhkamaksujen asettamiselle.

Työssä tutkitut ilmiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään:

• Kyydinjakopalvelut ja kysyntäohjattu joukkoliikenne

• Työmatkan ajoittamisen muutokset ja etätyö

• Joukko-, pyörä- ja sähköpyöräliikenne.

Ilmiöiden vaikutuksia on arvioitu viitteellisesti valtatien 3 
(Hämeenlinnanväylä) liikenteeseen pääkaupunkiseudulla. 

Suurin potentiaali sisääntuloväylien ruuhkautumisen vähentämiseen 
havaittiin kyydinjakopalveluilla sekä etätöiden määrän lisäämisellä, sillä 
nämä ilmiöt ovat tehokkaita vähentämään myös kauempaa tulevaa 
liikennemäärää.

Kysyntäohjattu joukkoliikenne ja sähköpyörät vähentävät 
henkilöautoliikenteen kysyntää lyhyillä matkoilla. Lyhyet matkat 

myötävaikuttavat sisääntuloväylien ruuhkautumiseen vasta hyvin lähellä 
kaupunkia – Hämeenlinnanväylän tapauksessa alle 15 km matkojen osuus 
kasvaa merkittävästi Kehä III:n sisäpuolella. Tavalliset polkupyörät ovat 
kilpailukykyisiä niin lyhyillä matkoilla, ettei niillä ole potentiaalia vaikuttaa 
merkittävästi sisääntuloväylien ruuhkautumiseen.

Kysyntäohjattu joukkoliikenne vähentää henkilöautoliikenteen kysyntää 
lyhyiden matkojen lisäksi tiiviisti asutetuilla alueilla, kuten Kivistön aseman 
läheisyydessä.

Joukkoliikenne on jo hyvin kilpailukykyinen kauempaakin keskustaan päin 
suuntautuville matkoille. Kaikkia keskustan läheisyydessä olevia 
määränpäitä ei kuitenkaan palvella yhtä hyvin. Keskeinen haaste 
joukkoliikenteen kilpailukyvylle on tietyillä yhteysväleillä sen 
moninkertainen matka-aika verrattuna henkilöautoon.

Tunnistettuja liikenteen ilmiöitä tulisi vahvistaa koko kaupunkiseudun 
mittakaavassa kaupunkiseutujen saavutettavuuden parantamiseksi. 
Yksittäiselle liikenneväylälle sovellettuna toimenpiteiden vapauttama 
liikennekapasiteetti houkuttelee väylälle liikennettä osittain rinnakkaisilta 
reiteiltä. 

Pienessä mittakaavassa toteutettuina vapautunut kapasiteetti täyttyy 
merkittäviltä osin muilla ajoneuvoilla, ja liikenteen ruuhkautumisen 
väheneminen on marginaalista. Tällöinkin vaikutus kaupunkiseudun 
saavutettavuuteen kuitenkin on positiivinen: saavutettavuudesta hyötyvät 
vapautunutta kapasiteettia käyttämään siirtyneet matkustajat.
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Sisääntuloväylien ruuhkautumisen perusperiaatteet



Sisääntuloväylien ruuhkautuminen ja kaupunkiseutujen 
saavutettavuus

Mitä vähemmän väylällä on ajoneuvoja, sitä suuremmalla nopeudella 
sillä on turvallista ajaa. Liikennemäärän kasvaessa ajonopeudet 
laskevat. Yksittäiselle ajoneuvolle syntyvä viive kasvaa suhteessa tiellä 
olevien ajoneuvojen tiheyteen. 

Väylän välittämä liikennemäärä kasvaa liikennetiheyden kasvaessa, 
kunnes liikennemäärä saavuttaa väylän kapasiteetin. Väylän 
kapasiteetilla tarkoitetaan sitä määrää ajoneuvoja, jotka enimmillään 
pystyvät kulkemaan tieosuuden läpi aikayksikössä. Kapasiteettia 
lähestyttäessä nopeus laskee aluksi maltillisesti ja lähempänä 
kapasiteettia jyrkemmin.

Kun ajoneuvoja pyrkii väylälle sen kapasiteettia enemmän, liikenne 
ruuhkautuu ja alkaa pysähtelemään. Samalla viive kasvaa 
eksponentiaalisesti ja tien välittämä liikennemäärä pienenee.

Yksittäisen liikkujan näkökulmasta tietyn reitin houkuttelevuus riippuu 
sen kulkemiseen kuluvasta ajasta. Mitä enemmän reitillä olevat tiet 
ruuhkautuvat, sitä pidempi aika reitin kulkemiseen kuluu, ja sitä 
vähemmän ajoneuvoja tietä ehtii kulkemaan aikayksikössä.

Kaupunkiseutujen sisääntuloväylien ruuhkautuessa matka tietä pitkin 
kaupunkiin kestää aiempaa kauemmin. Matka ajoneuvolla muuttuu 
vähemmän houkuttelevaksi. Kaupungin saavutettavuus vähenee, 
mikäli liikkujilla ei ole vaihtoehtoisia liikkumistapoja, jotka palvelisivat 
heitä keskimäärin yhtä hyvin. Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla 

esimerkiksi nopeat joukkoliikenneyhteydet tai kesäaikaan lyhyillä 
yhteysväleillä polkupyörän käyttö. Kaikille liikkujille ja yhteysväleille ei 
kuitenkaan ole henkilöautolle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, vaikka 
ruuhkautuminen kasvaisi merkittävästikin. 
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Esimerkkejä liikenneväylien viivytysfunktioista. Keskimmäinen, vihreä viivytysfunktio 
kuvaa nopeuden muutosta liikennemäärän suhteen Hämeenlinnanväylällä.



Hämeenlinnanväylän ruuhkatunnit 2030



Perusennuste 2030

Tämän raportin tarkastelujen vertailutilanteena on käytetty MAL 
2019 -suunnitelman mukaista niukan investoinnin skenaariota 
(Ve0-vaihtoehto) vuodelle 2030. Skenaariossa vain jo päätetyt 
liikenneinvestoinnit on toteutettu. Väestöennusteen mukaan 
Helsingin seudun asukasmäärä on kasvanut merkittävästi: 19 % 
vuoteen 2016 verrattuna. Tarkastelut on tehty Helsingin seudun 
HELMET 3.1 -liikennemallilla.

Liikennevirtojen kasvu painottuu joukkoliikenteeseen, mutta 
henkilöautoliikenteen määrät kasvavat tästä huolimatta, ja 
tieverkon ruuhkautuminen lisääntyy. MAL-suunnittelupöydällä 
olleita tiemaksuja tai joukkoliikenteen lippujen hinnanalennuksia ei 
ole toteutettu. Joukkoliikenteen laskennalliset 
kasvihuonekaasupäästöt ovat pudonneet HSL:n suunnitelmien 
mukaisesti nollaan.

Vertailutilanteessa Hämeenlinnanväylän liikenne Helsingin 
suuntaan ruuhkautuu aamuliikenteen huipputuntina. Liikenne 
hidastuu erityisesti ennen Kehäteiden liittymiä ja Hakamäentien 
liittymää. Ruuhkautuminen on merkittävintä juuri ennen Kehä I:n 
liittymää.

Iltapäivän huipputuntina liikenne ruuhkautuu vastaavasti 
Helsingistä poispäin, mutta ruuhkautuminen jakautuu hieman eri 
tavalla tieosuuksille.
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Helsingin väestöennusteen perusvaihtoehdot vuosilta 2016–2018. Ennusteista on 
laadittu lisäksi nopeat ja hidastuvat vaihtoehdot. (Vuori & Kaasila 2018).



Kuva oikealla esittää aamuhuipputunnin 
kapasiteetin täyttöastetta perusennusteessa 
2030. Numerot tieosuuksien vieressä esittävät 
liikenteen nopeutta väylällä.

Suurimmalla osalla seudun sisääntuloväylistä 
väylien kapasiteetti täyttyy ytimeen päin 
suuntaavassa liikenteessä, ja ajonopeudet 
laskevat huomattavasti ruuhkattoman tilanteen 
ajonopeuksista.

Hämeenlinnanväylän kapasiteetti on 
suurimmaksi osin käytössä 
Klaukkalantien liittymästä 
Hakamäentielle saakka. Ajonopeudet ovat 
pienimmillään ennen Kehä I:n liittymää.

8Numerot esittävät tieliikenteen nopeuksia

Kapasiteetin käyttöasteet 
aamuhuipputunnissa
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Henkilöautomatkojen pituusjakauma Hämeenlinnanväylällä aamuhuipputunnin 
liikenteessä kehäteiden pohjoispuolella Helsingin suuntaan

Hämeenlinnanväylällä aamuhuipputunnin 
liikenteessä Helsingin suuntaan kulkevien 
henkilöautomatkojen pituusjakauma riippuu 
tarkastelupisteestä. Matkojen pituudet kasvavat 
Helsingistä poispäin.

Kehä III:n pohjoispuolella 6 % 
henkilöautomatkoista on alle 15 km 
pitkiä. Kehä I:n kohdalla vastaava luku 
on 26 %. Luvuissa on mukana kehäteille 
kääntyvä liikenne.

Merkittävä osuus liikenteestä on pitkiä matkoja, 
jotka tyypillisesti lähtevät laajalta, 
pääkaupunkiseutua harvemmin asutulta 
alueelta. Näillä matkoilla joukkoliikennettä ja 
kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotoja on 
tyypillisesti haastavaa saada kilpailukykyisiksi.

Henkilöautomatkojen 
pituusjakauma 
Hämeenlinnanväylällä



Joukkoliikenteen tarjonta 
Hämeenlinnanväylän 
käyttäjille

Hämeenlinnanväylän aamuhuipputunnin 
liikenteessä Klaukkalasta Helsinkiin kulkee 5 
bussia tunnissa. Bussien vuoroväli on keskimäärin 
12 minuuttia. 

Kehä I:n pohjoispuolella Hämeenlinnanväylää
etelään kulkee yli kolminkertainen määrä 
busseja, noin 18 bussia tunnissa. 

Hämeenlinnanväylän bussiliikenteen käyttäjämäärä 
on aamuhuipputunnilla Kehä III:n pohjoispuolella 
noin 1020 matkustajaa ja Kehä I:n pohjoispuolella 
1550 matkustajaa etelän suuntaan.

Vastaavasti lähijunaliikenteen matkustajamäärä on 
Kivistön ja Vehkalan asemien välillä 2210 
matkustajaa ja Malminkartanon ja Kannelmäen 
asemien välillä 3730 matkustajaa etelään
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Ketkä käyttävät 
Hämeenlinnanväylää 

ruuhkatunneilla?
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Poikkileikkaus: Kehä III:n pohjoispuoli etelään

Aamuhuipputunti 2030

4590 henkilöajon/h
180 raskasta ajon/h
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Samoilla yhteysväleillä:

140 polkupyörämatkaa/h

1200

450



13

Matkojen
lähtöpaikat

Matkojen
määräpaikat

Henkilömatkojen lähtö- ja 
määräpaikat

Kuvassa on esitetty Hämeenlinnanväylän 
poikkileikkausta käyttävien henkilöautomatkojen 
alueparien henkilöauto-, joukkoliikenne- ja 
polkupyörämatkat. Näin ollaan päästy kiinni siihen, 
millaisia matkoja väylä kokonaisuudessaan voisi 
palvella ennusteen mukaisessa liikennetilanteessa.

Tarkastellussa poikkileikkauksessa 
Hämeenlinnanväylän palvelemissa aluepareissa 
henkilöauton kulkutapaosuus on 
matkatuotoksesta laskettuna 62 %, 
joukkoliikenteen 37 % ja polkupyöräliikenteen 
1 %.

Aamuhuipputunti 2030
Poikkileikkaus: Kehä III:n pohjoispuoli etelään
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Poikkileikkaus: Kehä I:n pohjoispuoli etelään

Aamuhuipputunti 2030

3660 henkilöajon/h
200 raskasta ajon/h

5690 joukkoliikennematkaa/h

Samoilla yhteysväleillä:

390 polkupyörämatkaa/h
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Lähtöpaikat

Määräpaikat

Henkilömatkojen lähtö- ja 
määräpaikat

Kuvassa on esitetty Hämeenlinnanväylän
poikkileikkausta käyttävien henkilöautomatkojen 
alueparien henkilöauto-, joukkoliikenne- ja 
polkupyörämatkat. Näin ollaan päästy kiinni siihen, 
millaisia matkoja väylä kokonaisuudessaan voisi 
palvella ennusteen mukaisessa liikennetilanteessa.

Tarkastellussa poikkileikkauksessa 
Hämeenlinnanväylän palvelemissa aluepareissa 
henkilöauton kulkutapaosuus on 
matkatuotoksesta laskettuna 50 %, 
joukkoliikenteen 47 % ja polkupyöräliikenteen 
3 %.

Aamuhuipputunti 2030
Poikkileikkaus: Kehä I:n pohjoispuoli etelään



Työ- ja opiskelumatkojen 
osuus aamuhuipputunnin 
henkilöautomatkoista

Hämeenlinnanväylällä noin puolet 
aamuhuipputunnin Helsingin suuntaan tehtävistä 
henkilöautomatkoista on työ- ja opiskelumatkoja. 
Kehä III:n pohjoispuolella osuus on 
aavistuksen suurempi kuin Kehä I:n 
pohjoispuolella. Ero on kuitenkin vain yhden 
prosenttiyksikön suuruinen.

Muista matkoista suurin osa on kotiperäisiä 
matkoja (21 %). Näistä suurin osa on 
ostos-, asiointi- ja kyyditysmatkoja (16 %).

Loput muut matkat jakautuvat työperäisiin 
matkoihin (6 %) sekä muihin kuin koti- tai 
työperäisiin matkoihin (3 %).
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Ammattiryhmäjakaumat

Kullekin lähtö- ja määränpääparin liikenteelle on 
arvioitu ammattiryhmäjakauma, joka perustuu 
Helsingin perusaluekohtaisiin pendelöintitietoihin 
sekä lähtöpaikan asukkaiden ammattijakaumiin 
(Ansala 2019). 

Hämeenlinnanväylän aamuhuipputunnin 
liikenteessä Helsingin suuntaan lähtöpaikka on 
pääasiassa ”Muu Helsingin seutu” tai Vantaa. 
Espoo on esitetty kaaviossa vertailukohteena.

Jakaumat vaihtelevat huomattavasti 
alueparien välillä.
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Vantaa-Pasila

Vantaa-Lauttasaari

Vantaa-Jakomäki

Espoo-Pasila

Espoo-Lauttasaari

Espoo-Jakomäki

Muu Helsingin seutu - Pasila

Muu Helsingin seutu - Lauttasaari

Muu Helsingin seutu - Jakomäki

1 Johtajat

2 Erityisasiantuntijat

3 Asiantuntijat

4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

5 Palvelu- ja myyntityöntekijät

7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

9 Muut työntekijät

X Tuntematon, 0 Sotilaat, 6 Maanviljelijät

Pendelöijien ammattiryhmäjakauma Espoosta, 
Vantaalta ja muualta Helsingin seudulta eräisiin 
Helsingin peruspiireihin. Ammattiryhmät ovat 
Tilastokeskuksen Ammattiryhmäluokitus 2010 
mukaisia. Arvioitu Ansala (2019) perusteella. 
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Työ- ja opiskelumatkat 
sosioekonomisen aseman 
mukaan

Ammattiryhmille on arvioitu tämän raportin 
tarkasteluja varten karkeat vastaavuudet 
sosioekonomisen aseman mukaan. Luokittelut 
vastaavat toisiaan lähinnä viitteellisellä tasolla. 
Hämeenlinnan aamuruuhkaan arvioitu palkansaajien 
sosioekonominen jakauma vastaa kuitenkin 
kohtuullisesti Uudellamaalla asuvien työssäkäyvien 
sosioekonomista jakaumaa. 

Työmatkaliikenteessä kulkee myös 
opiskelijoita ja työssäkäyviä yrittäjiä. Tämän 
raportin tarkastelujen näkökulmasta heidän 
on oletettu noudattavan samaa jakaumaa ja 
luokittelua kuin työssäkäyvät toimihenkilöt ja 
työntekijät. 

Palkansaajaryhmien jakaumat kehäteiden 
kohdalla eivät aamuhuipputunnin aikana eroa 
merkittävästi toisistaan. Kehä I:n kohdalla 
toimihenkilöiden osuudet ovat hieman Kehä III:n 
kohtaa suuremmat. Eroavaisuudet johtuvat mm. 
Pasilan ja Lauttasaaren kaltaisten keskustan 
työpaikka-alueiden keskimääräistä suuremmista 
asiantuntijoiden, erityisasiantuntijoiden ja  johtajien 
osuuksista (ks. edellinen sivu).
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Arvio liikenteen jakaumasta 
sosioekonomisen aseman mukaan 
aamuhuipputunnin liikenteessä kehäteiden 
ulkopuolella Helsingin suuntaan. 

Työ- ja 
opiskelu-
matkat
yht. 53 %

Työ- ja 
opiskelu-
matkat
yht. 54 %



Matka-ajat eri kulkutavoilla
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Kulkumuotojen välinen kilpailukyky



Matka-ajat eri 
kulkutavoilla

Keskimääräinen matka-aika työmatkoilla on 26 
minuuttia ja opiskelumatkoilla 21 minuuttia. 
Matka-aikojen pituuksissa on vaihtelua, mutta 
kansainväliset tutkimukset (Zahavi & Talvitie 
1980; Stopher, Ahmed & Liu 2016) osoittavat, 
että keskimääräinen matka-aika on pysynyt 
samana pitkän ajan yli.

Keskimääräisen matka-ajan pysyvyyden takia (nk. 
matka-aikabudjettiteoria) on luontevaa tarkastella 
eri kulkutapojen matka-aikaulottumia eri 
kulkutavoilla aamuhuipputunnilla. 

Aamuhuipputunnin matka-aikaulottumat kertovat 
siitä, miten kauas tietyllä kulkutavalla on 
mahdollista matkustaa erityisesti töihin.

Seuraavilla kalvoilla on esitetty matka-ajat 
eri kulkutavoilla valituista 
Hämeenlinnanväylän varrella olevista 
kohteista aamuhuipputunnilla 2030.

Keskimääräiset matka-ajat eri matkaryhmissä (Liikennevirasto 2018).



Kulkumuoto:
Henkilöauto

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030



Kulkumuoto:
Joukkoliikenne

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030

" "
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Kulkumuoto:
Polkupyörä 
(13 km/h)

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030

Matka-aika polkupyörällä

" "
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Kulkumuoto:
Sähköpolkupyörä 
(23 km/h)

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Henkilöauto

Lähtöpaikka:
Kivistö

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Joukkoliikenne

Lähtöpaikka:
Kivistö

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Polkupyörä 
(13 km/h)

Lähtöpaikka:
Kivistö

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030

Matka-aika polkupyörällä
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Kulkumuoto:
Sähköpolkupyörä 
(23 km/h)

Lähtöpaikka:
Kivistö

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Henkilöauto

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Joukkoliikenne

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Polkupyörä 
(13 km/h)

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030

Matka-aika polkupyörällä
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Kulkumuoto:
Sähköpolkupyörä 
(23 km/h)

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Matka-aika
Aamuhuipputunti 2030



Eri kulkutapojen matka-
aikojen suhteet
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Kulkumuotojen välinen kilpailukyky
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Matka-ajat Helsingin keskustaan:

- henkilöauto 70 minuuttia
- joukkoliikenne 64 minuuttia
- polkupyörä 128 minuuttia

Joukkoliikenne

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Matka-aikojen suhde
Aamuhuipputunti 2030

/
Henkilöauto
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Polkupyörä

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Matka-aikojen suhde
Aamuhuipputunti 2030

/
Henkilöauto
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Matka-ajat Helsingin keskustaan:

- henkilöauto 40 minuuttia
- joukkoliikenne 39 minuuttia
- polkupyörä 83 minuuttia

Joukkoliikenne

Lähtöpaikka:
Kivistö

Matka-aikojen suhde
Aamuhuipputunti 2030

/
Henkilöauto
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Polkupyörä

Lähtöpaikka:
Kivistö

Matka-aikojen suhde
Aamuhuipputunti 2030

/
Henkilöauto
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Matka-ajat Helsingin keskustaan:

- henkilöauto 31 minuuttia
- joukkoliikenne 33 minuuttia
- polkupyörä 60 minuuttia

Joukkoliikenne

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Matka-aikojen suhde
Aamuhuipputunti 2030

/
Henkilöauto
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Polkupyörä

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Matka-aikojen suhde
Aamuhuipputunti 2030

/
Henkilöauto



Kulkutapaosuudet
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Kulkumuotojen välinen kilpailukyky
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Kulkumuoto:
Henkilöauto

Lähtöpaikka:
Klaukkala

Henkilöauton
kulkutapaosuus
määräpaikan mukaan

Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Henkilöauto

Lähtöpaikka:
Kivistö

Henkilöauton
kulkutapaosuus
määräpaikan mukaan

Aamuhuipputunti 2030
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Kulkumuoto:
Henkilöauto

Lähtöpaikka:
Kaivoksela

Henkilöauton
kulkutapaosuus
määräpaikan mukaan

Aamuhuipputunti 2030



Liikennemäärät, jos
Hämeenlinnanväylän ennustetut
käyttäjät (poikkileikkauksesta
Kehä III pohjoinen) siirtyisivät

muille kulkutavoille
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Kulkumuotojen välinen kilpailukyky
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Kapasiteetin käyttöasteet ilman 
nykyistä liikennettä

Kuva esittää tilannetta, jossa kaikki 
Hämeenlinnanväylän aamuhuipputunnissa Kehä III:n 
pohjoispuolella Helsingin suuntaan ennustetut 
henkilöautomatkat jäävät tekemättä.

Tilanne on hypoteettinen, mutta se havainnollistaa 
liikenteen sopeutumista kysynnän muutoksiin: 
Hämeenlinnanväylälle vapautunutta 
kapasiteettia siirtyy käyttämään 
perusennusteessa rinnakkaisilla väylillä kulkevia 
henkilöautoja.

Poisjääneet liikkujat paransivat Helsingin 
saavutettavuutta muiden liikkujien näkökulmasta. 
Sama ilmiö toistuu seuraavilla kalvoilla 
esitettyjen tarkastelujen seurauksina. Ilmiötä ei 
kuitenkaan ole huomioitu erikseen 
tarkastelukohtaisesti.

Tarkastelu on tehty kiinteällä ajoneuvokysynnällä. 
Todellisuudessa Hämeenlinnanväylän
henkilöautoliikennekysynnän poisjäänti kasvattaisi 
henkilöautoliikenteen kulkutapaosuutta muilla 
aluepareilla, joten liikennemäärät Hämeenlinnanväylällä
olisivat vielä jonkin verran kuvan mukaista suuremmat.

Numerot esittävät tieliikenteen nopeuksia



Tarkastelut



Tarkasteltavat ilmiöt
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Tässä raportissa tarkastellaan liikenteen ilmiöiden potentiaalia kolmeen ryhmään jaoteltuna.

Kulkutapajakauma 
(%) eri pituisilla 

matkoilla vuonna 
2018. Helsingin 

seudun asukkaiden 
Helsingin seudun 

sisäiset matkat. 
(HSL 2019).
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Henkilöauto Joukkoliikenne Pyöräily Kävely

Joukko-, pyörä- ja sähköpyöräliikenne
Joukko-, pyörä- ja sähköpyöräliikennettä tutkitaan siitä 
näkökulmasta, kuinka paljon niiden palvelutasoa tulee parantaa, 
jotta kulkumuodot olisivat kilpailukykyisiä etenkin lyhyillä matkoilla.

Joukkoliikenteen laskennallinen ovelta ovelle -matka-aika saa olla 
enintään puolitoistakertainen ollakseen kilpailukykyinen 
henkilöautoon nähden (Liikennevirasto 2018).

III

Työmatkan ajoittamisen muutokset ja etätyö
Erityisesti työmatkoihin vaikuttavat ilmiöt vaikuttavat liikenteen 
kysyntään etenkin ruuhkatunneilla ja vähentävät ruuhka-aikaan 
liikkuvien ihmisten määrää. Ruuhkautuminen ja liikennemäärät 
vähenevät paitsi tieverkolla, myös muissa liikennevälineissä. 

II

Kyydinjakopalvelut ja kysyntäohjattu joukkoliikenne
Tämän ryhmän ilmiöillä kasvatetaan ajoneuvojen keskikuormitusta eli 
keskimääräistä lukumäärää ihmisiä ajoneuvossa. Jotta ilmiöt 
helpottaisivat sisääntuloväylien ruuhkia, palvelujen tulisi kyetä 
houkuttelemaan henkilöauton käyttäjiä.

Kyydinjakopalvelut toimivat tyypillisesti koko matkan pituudelle, kun 
taas kysyntäohjattu joukkoliikenne saattaa toimia liityntäliikenteenä 
suuremman kapasiteetin joukkoliikenneyhteyksille.

I



Kyydinjakopalvelut 
ja kysyntäohjattu 
joukkoliikenne
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Kyydinjakopalveluille 
potentiaalisimmat 
henkilöautomatkat

Kyydinjakopalveluiden avulla yksityishenkilöt voivat 
jakaa henkilöautokyytejä toistensa kanssa. Jakaminen 
tarjoaa mahdollisuuden säästää matkakustannuksissa tai 
matka-ajassa.

Jakamisen potentiaalia on arvioitu mallissa, jossa 
henkilöauton kuljettaja tarjoaa kyytiä toisille 
henkilöautoa tai joukkoliikennettä käyttävälle henkilölle. 
Kyydin yhdistäminen toteutuu ehdolla, että 
matkustajan rahalliset ja ajalliset säästöt 
ylittävät mahdolliselle kuljettajalle koituvat 
kustannukset. Näissä tilanteissa olisi periaatteessa 
mahdollista sopia kuljettajalle maksettavasta rahallisesta 
korvauksesta, josta molemmat osapuolet hyötyisivät. 
Tarkasteluissa on oletettu, että kaikki seudun asukkaat 
ovat täysin tietoisia kyydinjakopalveluista.

Tarkastelujen perusteella palvelulla on suurin potentiaali 
pitkillä pääväylien suuntaisilla matkoilla. Yhteysväleillä, 
joilla joukkoliikenteen palvelutaso on heikko, merkittävä 
osa yhdistetyistä matkoista korvaa aikaisempia 
joukkoliikennematkoja, jolloin vaikutus 
henkilöautosuoritteeseen voi olla jopa sitä kasvattava. 
Lyhyillä matkoilla matkustajan hakemiseen 
liittyvät viiveet ja matala maksuhalukkuus 
laskevat kimppakyytien houkuttelevuutta.
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Kyydinjakopalveluiden vaikutus 
tieliikenteen kysyntään

Kyydinjaon suurimmat mahdollisuudet ovat 
säännöllisissä työmatkoissa, varsinkin 
pidemmillä matkoilla, joilla hyödyt ja 
matkustajan maksuvalmius on korkeammat. 
Muilla matkoilla palvelun käyttö on vähäisempää. 

Palvelun laajalla käytöllä on mahdollista saavuttaa 
arviolta 12 % vähennys ajoneuvokilometreissä. 
Matkustajien noudon ja jätön myötä osa suoritteesta 
siirtyy myös pääväyliltä matalamman tason tieverkolle.

Kyydinjakopalveluiden käyttö pääväylillä on 
muuta seutua korkeampaa. 

Liikennemäärän arvioidaan vähentyvän 
aamuhuipputunnilla Hämeenlinnanväylällä kehäteiden 
poikkileikkauksissa seuraavasti:

- Kehä III: 18 %

- Kehä I: 12 % 

Liikenteen nopeus poikkileikkauksessa nousee palvelun 
laajan käytön myötä seuraavasti: 

- Kehä III: 52 km/h  67 km/h

- Kehä I: 66 km/h  70 km/h
Numerot esittävät tieliikenteen nopeuksia
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Kyydinjakopalveluiden 
vaikutus 
liikennemääriin

Liikennemäärät vähenevät merkittävästi 
kaikilla säteittäisväylillä. Vaikutus on 
merkittävä myös joillakin kehäteiden 
osuuksilla.



Vaikutus liikennemääriin
Hämeenlinnanväylällä

-18 % Kehä III
-12 % Kehä I

Vaikutus on arvioitu aamuhuipputunnin 
liikennemäärään kehäteiden pohjoispuolella 
Helsingin suuntaan.

Kyydinjakopalvelut

Ajonopeudet:
67 km/h Kehä III
70 km/h Kehä I

Henkilöajoneuvosuorite vähenee 
12 %. Pääosa vähenemästä tapahtuu 
pitkillä matkoilla.

Vaikutus liikenteen 
ilmastopäästöihin

Vähenee

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät liikennesuoritteen ja 
ruuhkautumisen vähentyessä.

Ilmastohyödyt laskevat, mitä suurempi 
osa palvelun piiriin siirtyvistä käyttäjistä 
on aikaisempia joukkoliikenteen 
käyttäjiä.

Vaikutus 
kulkumuotojakaumaan

Vaikutus on suurinta pitkillä 
työmatkoilla, joilla matkojen 
jakamisen mahdollisuus on suurin.

Henkilöauto Osuus kasvaa 
(matkustajana)

Joukkoliikenne Osuus pienenee

Pyöräily Vaikutus vähäinen

Kävely Vaikutus vähäinen

Hyvän joukkoliikennetarjonnan alueilla 
siirtymä on pääosin henkilöauto-
liikenteestä. Heikon 
joukkoliikenteen palvelutason 
alueilla joukkoliikenteen 
kulkutapaosuus laskee.
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Kysyntäohjatulle joukkoliikenteelle 
potentiaalisimmat 
henkilöautomatkat

Kysyntäohjatun joukkoliikenteen osalta on tutkittu 
kutsuohjatun joukkoliikenteen tai kimppataksin kaltaista 
palvelua, jolla käyttäjät saavat haluamansa 
joukkoliikennematkan suoraan määränpäähänsä. 

Palvelun hinnoittelun lähtökohtana on ollut arvio kyseisen 
palvelun tuotantokustannuksista. Matkan hinta muodostuu 
seuraavista osista:

• Aloitusmaksu: 3,50 €

• Kilometrikohtainen veloitus: 0,80 €/km

Palvelulla nähdään suurin potentiaali keskusta-
alueella tapahtuvilla matkoilla niiden korkean 
väestöntiheyden sekä korkeiden rahallisten ja 
ajallisen henkilöauton pysäköintikustannusten 
takia.

Myös tiheissä aluekeskuksissa palvelulla on mahdollista 
kilpailla henkilöautoliikenteen kanssa.

Siirryttäessä Kehä III:n ulkopuolelle palvelun potentiaali 
laskee nopeasti. Pitkät välimatkat ja matala väestötiheys 
tekee palvelusta kilpailukykyistä vain perinteisen 
joukkoliikenteen kanssa, jolloin pienemmän 
ajoneuvokohtaisen matkustajamäärän takia 
ajoneuvosuoritteen määrä jopa kasvaa.
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Kysyntäohjatun joukkoliikenteen suurin 
potentiaali kohdistuu melko lyhyille tiheissä 
keskuksissa tapahtuviin 
henkilöautomatkoihin. 

Matkojen suuresta määrästä johtuen palvelulla on 
mahdollista saavuttaa arviolta 14 % vähennys 
ajoneuvokilometreissä.

Pidemmillä, pääväylillä tapahtuvilla, matkoilla 
palvelun käyttö on vähäisempää. 

Liikennemäärän arvioidaan vähentyvän 
aamuhuipputunnilla Hämeenlinnanväylällä
kehäteiden poikkileikkauksissa seuraavasti:

- Kehä III: 9 %

- Kehä I: 6 % 

Liikenteen nopeus poikkileikkauksessa nousee 
palvelun laajan käytön myötä seuraavasti: 

- Kehä III: 52 km/h  61 km/h

- Kehä I: 66 km/h  68 km/h

Kysyntäohjatun joukkoliikenteen 
vaikutus tieliikenteen kysyntään

Numerot esittävät tieliikenteen nopeuksia
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Kysyntäohjatun 
joukkoliikenteen 
vaikutus liikennemääriin

Liikennemäärät vähenevät merkittävästi 
Hämeenlinnanväylällä sekä osalla muista 
säteittäisväylistä. Vaikutus on merkittävä 
myös Kehä III:lla Turun- ja Porvoon 
moottoriteillä.



Vaikutus liikennemääriin
Hämeenlinnanväylällä

-9 % Kehä III
-6 % Kehä I

Vaikutus on arvioitu aamuhuipputunnin 
liikennemäärään kehäteiden pohjoispuolella 
Helsingin suuntaan.

Kysyntäohjattu joukkoliikenne

Ajonopeudet:
61 km/h Kehä III
68 km/h Kehä I

Henkilöajoneuvosuorite vähenee 
14 %. Pääosa vähenemästä 
tapahtuu lyhyillä matkoilla ja 
tiheästi asutetuilla alueilla.

Vaikutus liikenteen 
ilmastopäästöihin

Vähenee

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
päästöt vähenevät liikennesuoritteen ja 
ruuhkautumisen vähentyessä.

Vaikutus lähipäästöihin on suurempi, 
koska suurin osa käytöstä tapahtuu 
tiheästi asutuilla alueilla, jossa 
altistuvien määrä on korkea.

Vaikutus 
kulkumuotojakaumaan

Palvelu vähentää auton käyttöä 
alueilla, jossa sen palvelutaso ei 
ole merkittävästi perinteisen 
joukkoliikennettä parempi.

Pysäköintiin liittyvä aika ja 
rahakustannus kaupunkiseudulla 
lisäävät käyttöä.

Henkilöauto Osuus pienenee

Joukkoliikenne Osuus kasvaa

Pyöräily Vaikutus vähäinen

Kävely Vaikutus vähäinen
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Työmatkan 
ajoittamisen 
muutokset ja etätyö
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Arvio mahdollisuuksista etätyöhön ja työmatkan ajoittamisen 
muutoksiin sosioekonomisen aseman mukaan

Etätyön tekijöiden osuus on kasvanut merkittävästi vuosina 
2008–2018 kaikissa palkansaajaluokissa sosioekonomisen 
aseman mukaan. Suurin suhteellinen kehitys on tapahtunut 
alempien toimihenkilöiden luokassa, jossa etätyön tekijöiden osuus 
on yli nelinkertaistunut. Myös työntekijöiden luokassa olevien 
palkansaajien etätöiden tekijöiden osuus on kolminkertaistunut, 
vaikka osuus olikin edelleen vain 3 % vuonna 2018. (Sutela et al. 
2019).

Sutela et al. (2019) mukainen määritelmä etätyönteolle: työntekijä 
tekee töitä osittain kotona niin, että on sopinut siitä työnantajansa 
kanssa ja käyttää kotona työskentelyyn tietotekniikkaa.

Määritelmä ei ota kantaa etätyön teon määrään. Tämän osion 
tarkasteluja varten on oletettu, että keskimääräinen 
etätyöntekijä tekee etätyönä yhden päivän viikossa.

Tätä tarkastelua varten on laadittu karkea ennuste, jossa etätöitä 
tekemättömistä työntekijöistä yhtä suuren osan oletetaan siirtyvän 
etätöiden tekoon aikavälillä 2018–2030 kuin tätä edeltäneenä 
vuosikymmenenä. Muutos on arvioitu kullekin sosioekonomiselle 
ryhmälle erikseen. 

Todellisuudessa seuraavan vuosikymmenen muutos 
etätyönteossa tulee tuskin olemaan yhtä suoraviivainen, 
kun teknologian kehitys mahdollistaa yhä useamman 
työtehtävän suorittamisen etäältä.
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Etätyöntekijöiden osuus palkansaajaryhmittäin sosioekonomisen aseman perusteella 
Uudellamaalla. Vuoden 2008 ja 2018 luvut perustuvat Sutela et al. (2019), ja vuoden 2030 

luku on arvio. 

Suhteessa etätyöntekijöiden osuuden kehittymiseen 
muutokset palkansaajien mahdollisuudessa vaikuttaa 
työhön tulo- ja lähtöaikoihinsa ovat olleet maltillisia. Vuonna 
2008 62 % pystyi vaikuttamaan työhön tulo- ja lähtöaikoihinsa 
vähintään puolella tunnilla. Vuonna 2018 vastaava luku oli 65 %. 
Menneen kehityksen perusteella vuosi 2030 tuskin eroaa 
merkittävästi nykyhetkestä työhön tulo- ja lähtöaikojen 
vaikutusmahdollisuuksien osalta. (Sutela et al. 2019).



Etätyön ja työmatkan ajoittamisen muutosten potentiaaliset 
vaikutukset liikenteeseen

Etätyöt

Etätöiden tekijöiden osuuden kasvun vaikutuksia on arvioitu 
kahdessa skenaariossa: 

1. Etätyöntekijöiden osuus kasvaa edellisen sivun oletusten 
mukaisesti vuoteen 2030 saakka. 

2. Etätyöntekijöiden osuus kasvaa edellisen sivun oletusten 
mukaisesti, minkä lisäksi etätyöntekijät ryhtyvät tekemään 
keskimäärin kaksi päivää etätyötä viikossa.

Ensimmäisen skenaarion arvioidaan toteutuvan joka 
tapauksessa teknologisen kehityksen myötä. 
Jälkimmäinen skenaarion arvioidaan myöskin olevan 
realistinen, ja sekin saattaa toteutua vuoteen 2030 
mennessä ilman erityisiä toimenpiteitä.

Etätyöntekijöiden osuuden huomattava kasvu COVID-19-
pandemian alla viittaa siihen, että merkittävä osa ylempien ja 
alempien toimihenkilöiden tehtävistä on lopulta mahdollista 
suorittaa etätyönä.
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Työmatkan ajoittamisen muutokset

Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työmatkan ajoittumiseen eivät 
ole juuri muuttuneet vuodesta 2008. Vuosien 2008 ja 2018 välillä 
niiden palkansaajien osuus, joilla on mahdollisuus vaikuttaa työmatkan 
ajoittumiseen yli puoli tuntia, on kasvanut kolmella prosenttiyksiköllä. 
Osuus on nyt noin kaksi kolmasosaa palkansaajista. (Sutela et al. 
2019).

Ruuhkautuneen tieosuuksien välityskyky paranee jo merkittävästi jo 
pienillä työmatkan ajoituksen muutoksilla. Työmatkan ajoituksen 
siirtäminen puolella tunnilla suuntaan tai toiseen on tässä suhteessa 
merkittävä muutos. Mahdollisuus työmatkan ajoituksen muutoksiin 
koskee kuitenkin jo nykytilanteessa suurta osaa työntekijöistä.

Kun kukin liikkuja valitsee itselleen suurimman hyödyn tarjoavan 
matka-ajankohdan ja kulkumuodon, ja oletetaan, ettei ruuhka-aikaan 
autoilijoiden joukko ole erityisen vääristynyt suhteessa työmatkan 
ajoittumisen mahdollisuuksiin, ruuhkassa autoilun tulisi siis tarjota 
ruuhkasta huolimatta kaikille siinä mateleville työssäkäyville suurempi 
hyöty kuin muut mahdolliset työmatkan ajankohdat.

Yksittäisen liikkujan hyötyfunktioon voidaan vaikuttaa 
esimerkiksi ruuhkamaksuilla, mutta myös muita keinoja voi olla 
mahdollista löytää.



Vaikutus liikennemääriin
Hämeenlinnanväylällä

1–3 % Kehä III
0–3 % Kehä I

Vaikutus on arvioitu aamuhuipputunnin 
liikennemäärään kehäteiden pohjoispuolella 
Helsingin suuntaan.

Etätyöt

Vuoden 2008–2018 mukaisen 
kehityksen jatkuessa liikennemäärät 
vähenevät 1 %. Mikäli 
etätyöntekijät tekisivät 
keskimäärin yhden lisäpäivän 
vuonna 2030, olisi vaikutus 7 %. 
Vaikutus jakautuu epätasaisesti 
viikonpäiville.

Ajonopeudet:
+1 km…+4/h Kehä III
0 km/h Kehä I

Henkilöajoneuvosuorite vähenee 1–7
%.

Vaikutus liikenteen 
ilmastopäästöihin

Vähenee

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät samassa suhteessa 
autoliikenteen määrän vähenemiseen. 

Lähipäästöjen määrät vähenevät 
suhteessa liikennemäärän 
vähenemiseen kokonaisuudessaan.

Vaikutus 
kulkumuotojakaumaan

Ilmiön vaikutus kulkumuotojakaumaan 
on epävarma. Etätöiden määrän kasvu 
vaikuttaa eri tavalla eri 
sosioekonomisissa asemissa oleviin 
henkilöryhmiin.

Etätyöntekijöiden osuuden kasvu 
vaikuttaa toimihenkilön asemassa 
oleviin palkansaajiin sekä osaan 
yrittäjistä. Työntekijän 
sosioekonomisessa asemassa oleviin 
etätöillä ei ole merkittävää vaikutusta. 
Vaikutusta opiskelijoihin ei ole selvitetty 
tässä työssä.



Joukko-, pyörä- ja 
sähköpyöräliikenne
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Joukkoliikenteen palvelutason 
yhteys kulkumuoto-osuuteen

Joukkoliikenteen palvelutason merkitystä kulkumuoto-
osuuksien muodostumisessa on havainnollistettu oheisella 
kuvaajalla. Kuvaajassa on havainnollistettu liikennettä niiden 
lähtöpaikkojen ja määränpäiden välillä, joiden välillä 
kulkevasta liikenteestä pienikin osa kulkee aamuhuipputunnin 
aikana Hämeenlinnanväylää Kehä III:n pohjoispuolella 
Helsinkiin päin. Hämeenlinnanväylän suuntaisilla yhteysväleillä 
Kehäradan rooli joukkoliikenteessä on merkittävä.

Vaaka-akselilla on joukkoliikenteen ja henkilöauton 
kulkumuoto-osuuksien suhde, ja pystyakselilla vastaavasti 
näiden kulkumuotojen matka-ajan suhde. Yksi piste kuvaa 
yhtä lähtöpaikka–määränpää-paria. Joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuus kasvaa oikealle ja matka-aika lyhenee 
alaspäin suhteessa henkilöauton vastaaviin lukuihin. 

Joukkoliikenne muuttuu vähitellen kilpailukykyiseksi, 
kun sen matka-aika lähestyy auton matka-aikaa. 
Joukkoliikenne muuttuu suosituimmaksi kulkumuodoksi 
hieman ennen kohtaa, jossa henkilöauton ja joukkoliikenteen 
matka-ajat ovat yhtä suuret.

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen 
edellyttää matka-ajan lyhentämistä suhteessa 
henkilöautoon. Perusennusteessa joukkoliikenteen matka-
aika on joillakin yhteysväleillä jopa yli nelinkertainen 
henkilöautoon verrattuna.
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Joukkoliikenteen ja henkilöauton kulkumuoto-osuuksien suhde

Yhteysvälien joukko- ja henkilöautoliikenteen kulkumuoto-osuuksien ja matka-aikojen suhteet 
niillä yhteysväleillä, joiden välinen liikenne kulkee aamuhuipputunnin henkilöautoliikenteessä 

Kehä III:n pohjoispuolella Helsingin suuntaan.



Oikealla: kulkumuoto-osuudet 
Helsingin seudulla 2018 matkan 

pituuden mukaan (HSL 2019)

Pyöräliikenteen potentiaali

Pyöräliikenteen osuus Helsingin seudun liikenteestä on 
vuoden 2018 Henkilöliikennetutkimuksen perusteella (HSL 
2019) yhteensä 9 %. Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 
on suurimmillaan 1–3 km pituisilla matkoilla (19 %). 
Tämän jälkeen kulkumuoto-osuus laskee vähitellen. 98 % 
polkupyörämatkoista oli alle 15 km pitkiä.

Hämeenlinnanväylällä aamuhuipputunnin 
liikenteessä niiden matkojen osuus, joilla 
polkupyörä voi periaatteessa olla kilpailukykyinen, 
on Kehä III kohdalla 6 % ja Kehä I kohdalla 26 %.

Helsingin seudun asukkaista 71 prosentilla on polkupyörä 
käytettävissään milloin tahansa (HSL 2019), joten 
pyörämatkojen osuutta ei ainakaan merkittävästi määritä 
polkupyörän käyttömahdollisuus. 

Keskeisin kitkatekijä polkupyörän käyttöön löytyy 
luultavasti pyörän hitaasta keskinopeudesta. 

Vuoden 2018 Pyöräilybarometri-tutkimuksen mukaan 
potentiaalisimmat tekijät pyöräilyn lisäämiseen Helsingin 
seudulla olivat ilkivallalta ja varastamiselta turvatut 
pysäköintipaikat sekä kattavampi ja yhtenäisempi 
pyöräväyläverkko (Helsingin kaupunki).
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Sähköpyöräliikenteen 
potentiaali

Tämän raportin tarkasteluja varten on laadittu 
hypoteettinen arvio sähköpyörien potentiaalisesta 
kulkumuoto-osuudesta Helsingin seudulla, ks. kaavio 
oikealla. Arvio on laadittu Liikenneviraston selvityksen 
(2015) sekä HSL:n liikkumistutkimuksen 
kulkumuotojakauman pohjalta (2019).

Liikenneviraston selvityksen (2015) perusteella 
sähköpyörillä on merkittävä potentiaali alle 30 km 
pituisilla matkoilla. 

Sähköpyörien potentiaali perustuu polkupyöriin 
verrattuna noin 10 km/h suurempaan 
keskinopeuteen.

Liikenneviraston selvityksen (2015) arvioiden pohjalla on 
käytetyt kulkumuoto-osuudet painottuvat Helsingin seudun 
kulkumuoto-osuuksia enemmän joukkoliikenteeseen ja 
pyöräilyyn, mikä saattaa vääristää tuloksia alle 5 km 
pituisilla matkoilla. Hämeenlinnanväylällä
aamuhuipputuntina kehäteiden kohdalla alle 5 km 
matkojen osuus on kuitenkin alle promille.
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Vaikutus liikennemääriin
Hämeenlinnanväylällä

-0,7 % Kehä III
-1,5 % Kehä I

Keskimääräinen vaikutus on arvioitu 
aamuhuipputunnin liikennemäärään kehäteiden 
pohjoispuolella Helsingin suuntaan.

Sähköpyörät

Pyöräilyn osuus on keskimääräistä 
pienempi talviaikaan sekä huonolla 
säällä.

Ajonopeudet:
+1 km/h Kehä III
0 km/h Kehä I

Henkilöajoneuvosuorite 
Hämeenlinnanväylän aamuruuhkan 
liikenteessä vähenee noin 0,5 %.

Vaikutus liikenteen 
ilmastopäästöihin

Vähenee

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät samassa suhteessa 
autoliikenteen osuuden vähenemiseen. 

Vaikutus lähipäästöihin on suurempi, 
sillä osa sähköpyörän käyttäjistä olisi 
aiemmin joukkoliikenteellä.

Vaikutus 
kulkumuotojakaumaan

Sähköpyörien kulkumuoto-osuus siirtyy 
tasaisesti kaikilta kulkumuodoilta 
matkan pituuden mukaan.

Henkilöauto Osuus pienenee

Joukkoliikenne Osuus pienenee

Pyöräily Osuus kasvaa

Kävely Osuus pienenee



Tulokset



Ilmiö Vaikutukset liikennejärjestelmän 
ruuhkautumiseen

Vaikutukset 
kulkumuotojakaumaan

Vaikutukset CO2-
päästöihin

Vaikutukset lähipäästöihin

Kyydinjakopalvelut ++ Vähentää merkittävästi ruuhkautumista Saattaa alentaa joukkoliikenteen 
käyttöä alueilla, jossa sen 
palvelutaso on matala.

++ Vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 
merkittävästi

+ Vähentää lähipäästöjä, mutta 
saattaa kasvattaa liikennettä 
katuverkolla.

Kysyntäohjattu 
joukkoliikenne

+ Vähentää ruuhkautumista Saattaa alentaa muun 
joukkoliikenteen käyttöä.

++ Vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä
merkittävästi

++ Vähentää lähipäästöjä 
merkittävästi, etenkin tiheästi 
asutuilla alueilla

Etätyöt ++ Vähentää merkittävästi ruuhkautumista 
sosioekonomisen jakauman mukaisesti 
viikonpäivästä riippuen

Ei vaikutusta ++ Vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä
merkittävästi

++ Vähentää lähipäästöjä 
merkittävästi

Työmatkan 
ajoittamisen 

muutokset

++ Vähentää merkittävästi ruuhkautumista 
ja mahdollistaa suuremmat 
vuorokausitason liikennemäärät

Kasvattaa henkilöauton osuutta +/- Ei huomattavaa vaikutusta, 
vaikka liikenteen sujuvoituminen
voi hieman vähentää ajoneuvojen 
keskikulutusta

+/- Liikenteen jakautuminen 
pidemmälle ajalle laskee 
päästöpitoisuuksia. Kasvanut 
suorite kasvattaa päästöjä

Sähköpyörät + Vähentää ruuhkautumista, mutta altis 
sään vaihteluille ja lumiolosuhteille

Vähentää muiden kulkumuotojen 
osuuksia

+ Vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä

+ Vähentää lähipäästöjä

Yhteenveto tutkituista ilmiöistä
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Ilmiöiden vaikutuksia ei voida laskea sellaisenaan yhteen, sillä ilmiöt vaikuttavat osin samoihin matkustajiin. 



Keitä liikenteen kysyntää vähentävät ilmiöt palvelevat?

Kyydinjakopalveluiden avulla on mahdollista vähentää tieverkolla kulkevaa 
ajoneuvomäärää koko kaupunkiseudun alueella. Kyydinjakopalvelut palvelevat kaiken 
pituisia matkoja, kunhan yhdisteltävien matkojen lähtö- ja määränpäät ovat lähellä toisiaan.

Kysyntäohjatulla joukkoliikenteellä voidaan kasvattaa joukkoliikenteen 
palvelutasoa entisestään alueilla, joita joukkoliikenneverkko palvelee jo hyvin. 
Kysyntäohjattu joukkoliikenne soveltuu huonosti pitkiin matkoihin, jotka muodostavat 
suurimman osan sisääntuloväylien liikenteestä – ruuhkautuminen on kuitenkin suurinta 
lähimpänä keskustaa, missä myös lyhyiden matkojen osuus on suurin.

Etätöiden vaikutus ruuhkautumisen vähentämisessä voi olla merkittävä, mutta 
vaikutus ei kohdistu tasaisesti kaikkiin viikonpäiviin. Etätöiden vaikutus koskee 
lähinnä toimihenkilöiden sosioekonomisessa asemassa olevia palkansaajia. Toisaalta 
ruuhkamaksujen henkilöautoliikennettä vähentävä vaikutus perustuu ainakin osin etätöiden 
määrän kasvamiseen ja työmatkan ajoittamisen muutoksiin. Ruuhkamaksuja vastaavan 
vaikutuksen mahdollistaminen vapaaehtoisilla keinoilla voidaan ajatella olevan 
tasapuolisempaa: työntekijän sosioekonomisessa asemassa olevilla on toimihenkilöitä 
pienemmät mahdollisuudet välttää ruuhkamaksut, sillä heillä on vähemmän 
joustomahdollisuuksia työn tekemisen paikkaan tai ajankohtaan liittyen. 

Sähköpyörillä voidaan kasvattaa merkittävästi pyöräilymatkojen kilpailukykyistä 
pituutta. Kilpailukykyiset matkat muodostavat vain pienen osan sisääntuloväylien 
liikenteestä – ruuhkautuminen on kuitenkin suurinta lähimpänä keskustaa, missä myös 
lyhyiden matkojen osuus on suurin.
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Ilmiöt palvelevat parhaiten 
lähellä keskustaa, hyvien 
joukkoliikenne-yhteyksien 
varrella asuvia.

Keskustan 
saavutettavuus kasvaa 
lopulta kaikkien 
tieverkkoa käyttävien 
näkökulmasta



Ajoneuvoliikenteen kysynnän vähenemisen vaikutukset 
ruuhkautumiseen ja saavutettavuuteen

Uusien liikkumispalvelujen, työn muutosten tai kestävien kulkutapojen houkuttelevuuden kasvamisen ansiosta vähentynyt 
ajoneuvoliikenteen kysyntä synnyttää liikennejärjestelmässä ketjureaktion, joka vaikuttaa muihin liikkujiin, kunnes järjestelmä 
löytää uuden tasapainoon.

Ajoneuvo-
liikenteen 
kysyntä 
vähenee

Yhteyttä siirtyy käyttämään 
liikkuja, joka on aiemmin 
kulkenut toista kautta 

Yhteyttä siirtyy käyttämään 
liikkuja, joka on aiemmin 
jättänyt kulkematta ylipäänsä 

Ei ole ketään, joka 
olisi valmis kulkemaan 
yhteyttä senhetkisellä 
ruuhkautumisen 
asteella

Alueelle muuttaa uusi 
liikkuja, joka alkaa kulkea 

tieyhteyttä 
Mahdollisten 
lähtöalueiden 
asukasmäärä 

kasvaa

Mahdollisten 
lähtöalueiden 
asukasmäärä 
ei kasva

Ruuhkautuminen 
vähenee ja liikenteen 

nopeus kasvaa

Ruuhkautuminen ei 
lisäänny

Ruuhkautuminen 
lisääntyy

Kaupungin 
saavutettavuus paranee
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Parantunutta saavutettavuutta 
hyödynnetään

Kaikkien matka-
ajat ovat 

lyhyempiä

Matka-ajat eivät 
merkittävästi 

lyhene



Yhteenveto



Yhteenveto

Saavutettavuuden ylläpitäminen ja kehittäminen ilman 
kapasiteetin lisäämistä tai ruuhkamaksuja edellyttää 
ajoneuvoliikenteen kysynnän hillintää muilla keinoin. Kysyntää 
voidaan vähentää kokonaisuudessaan vaikuttamalla tehtyjen matkojen 
määrään, kysynnän ajankohtaa voidaan pyrkiä siirtämään ruuhka-aikojen 
ulkopuolelle tai pelkän tieliikenteen kysyntää voidaan vähentää 
yhdistelemällä matkoja sekä parantamalla muiden kulkumuotojen 
kilpailukykyä.

Joukkoliikenne muuttuu kilpailukykyiseksi, kun sen matka-aika 
lähestyy henkilöauton matka-aikaa. Joukkoliikenne on Helsingin 
sisääntuloväylien aamuhuipputunnilla kilpailukykyinen suurella osalla 
kauempaakin keskustaan päin suuntautuvia matkoja. Kaikkia 
pääkaupunkiseudulla olevia määränpäitä ei kuitenkaan palvella yhtä hyvin 
kaikista lähtöpaikoista. Lisäksi on epäselvää, kuinka joukkoliikenteen 
kapasiteetti riittää nykyisellään, mikäli joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus 
kasvaa nopeasti suuressa mittakaavassa.

Tiheään asutuilla alueilla kysyntäohjattu joukkoliikenne on 
kilpailukykyinen tapa saada liikkujat määränpäähänsä tai suuren 
kapasiteetin joukkoliikenteen äärelle. 

Pidemmillä matkoilla kyydinjakopalvelut voivat olla hyvin 
kannattavia sekä kyytien antajille että kyyditettäville. 
Kyydinjakopalveluiden laaja käyttö vähentää liikenteessä kulkevien 
ajoneuvojen määrää erityisesti sisääntuloväylillä.
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Sähköavustuksella varustettujen pyörien keskinopeus on niin 
huomattava, että ennustetun suuruisella aamuruuhkalla sähköpyörät 
ovat henkilöautojen kanssa yhtä nopeita ruuhkan suuntaan liikuttaessa. 
Perinteisten polkupyörien matala keskinopeus ei riitä tarjoamaan 
merkittävässä mittakaavassa vaihtoehtoa sisääntuloväylien autoliikenteelle.

Etätyöt tarjoavat mittakaavaltaan nopeasti kasvavan mekanismin 
ruuhkautumisen vähentämiseen. Mekanismin hyödyntäminen vaatii 
sellaisen keinovalikoiman valmistelua, joka ylittää perinteisen väylänpidon 
vastuualueen.

Liikenteen kasvihuonekaasu- ja lähipäästöt kuitenkin pienenevät 
kokonaisuudessaan vain, mikäli liikenneverkolta vapautunut 
kapasiteetti ei houkuttele uusia ajoneuvomatkoja. Käytännössä 
päästöjen väheneminen liikenteen kysynnän kautta edellyttää, että myös 
aiemmin toteutumatta jäänyt kysyntä vähenee. Saavutettavuus ja 
liikenteen päästöt eivät ole suoraan kytköksissä toisiinsa.

Kaikki ruuhkautuneilla sisääntuloväylillä liikenteen kysyntää 
vähentävät toimenpiteet parantavat joka tapauksessa 
kaupunkien saavutettavuutta, vaikka liikenteen kysynnän 
väheneminen ei näkyisi merkittävästi liikenteen 
ruuhkautumisessa. Jos tietyllä toimenpiteellä saadaan liikkujat 
vapaaehtoisesti vähentämään henkilöautomatkoja, siirtymään käyttämään 
kestäviä kulkutapoja tai jakamaan kyytejä, on vaikutus saavutettavuuteen 
positiivinen, vaikka väylä seurauksena houkuttelisi uusia ajoneuvomatkoja. 
Toimenpiteiden seurauksena liikkujien määrässä mitattava 
liikennejärjestelmän välityskyky kasvaa.
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Käyttöehdot

Liikenteen ilmiöistä, mekanismeista ja vaikutuksista käytetyt symbolit, yhteenvetosivulla olevan symbolin 
sekä tämän tekstin vasemmalla puolella olevan tekijänoikeussymbolin on laatinut Font Awesome. 
Symbolien käyttö perustuu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssiin (CC BY 4.0). 
Symbolien väritystä on muokattu joillain kalvoilla: alkuperäinen väri on musta.
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