
Kaupunkiseutujen sisääntuloteiden ja katuverkon ruuhkautuminen, esimerkkikohteena Helsingin seutu

Liiteraportti 3. Liikenteen ja ruuhkautuvuuden kehitys, 
liikennejärjestelmätason toimien ja säteittäisväylien 
kaistajärjestelyjen arvioinnit
5.8.2020



Sisältö

Helsingin seudun pääväylien liikenteen ja ruuhkautuvuuden toteutunut kehitys s. 3

Helsingin seudun pääväylien liikenteen ja ruuhkautuvuuden kehitysennusteita s. 16

Liikennejärjestelmätason toimien arviointi keinokohtaisesti s. 20

Liikennejärjestelmätason toimien arviointi vertailu s. 33

Helsingin seudun säteittäisväylien kaistajärjestelyjen                          
liikennejärjestelmävaikutusten arviointi s. 39

Hämeenlinnanväylän kaistajärjestelyjen VISSIM-simuloinnit s. 59

Yhteenveto säteittäisväylien kaistajärjestelyjen vaikutuksista ja toimivuusarvioista s. 69



Helsingin seudun pääväylien liikenteen ja 
ruuhkautuvuuden toteutunut kehitys

(lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen tieverkon liikenteen ja 
ruuhkautuvuuden seuranta 2019, Uudenmaan ELY-keskus 2020)



Helsingin seudun tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden 
sujuvuutta on arvioitu maaliskuussa 2020 valmistuneessa 
selvityksessä Uudenmaan ELY-keskuksen tieverkon 
liikenteen ja ruuhkautuvuuden seuranta 2019 (Uudenmaan 
ELY-keskus/Ramboll Finland Oy).

Liikennemääriä ja niiden kehitystä on arvioitu 
Helsingin seudun LAM-pisteen tietojen perusteella. Tiedot 
on poimittu vuosilta 2012-2017 syys-lokakuun (viikot 36-
43) arkipäivien (ma-pe) osalta. Ajanjakso kattaa 40 
arkipäivää jokaisena syksynä.

Liikenteen sujuvuutta ja sen kehitystä on arvioitu 
HERE-paikannustiedoista  laaditun sujuvuusaineiston 
perusteella. Nopeus- ja sujuvuustiedot on poimittu vuosien 
2015-2017 syys-lokakuiden (viikot 36-43) arkipäivien (ma-
pe) ajalta. 40 arkipäivän ajanjakso oli sama kuin LAM-
aineistossa.

Ruuhkautuvuuden kehityksen tunnuslukuja on 
laskettu HERE-aineiston perusteella Helsingin seudun 
kriittisesti kuormittuvalle tieverkolla, joka kattaa vain osan 
koko verkosta. Ruuhkautuvuuden mittarina tunnuslukuja 
laskettaessa on ollut ruuhkautumisesta syntyvä matka-
ajan kasvu suhteessa vähäliikenteisen ajan matka-aikaan. 
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Arkivuorokausiliikenteen kehitys Helsingin seudun tieverkolla

Syys-lokakuiden arkivuorokausiliikenne on kasvanut kaikkien 
Helsingin seudun LAM-pisteiden osalta 8,9 % vuosina 2012-
2019. Liikenteen kasvu on painottunut ajalle 2016-2019, 
jolloin liikenne on kasvanut 6,7 %.

Voimakkaimmin liikenne on kasvanut Kehä III:llä, noin 
14,3 % ja hitaimmin säteittäisväylillä, noin 4,9 %.

Kehäteiden liikenteen kehityksessä näkyy selvästi Kehä I:n 
keskiosan vuoden 2016 tietyömaat, jolloin liikenteen 
välityskyky ja sujuvuus olivat Kehä I:llä tilapäisesti 
alentuneet.
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Liikenteen kehitys, esimerkkikohteena vt3 (Hämeenlinnanväylä)
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Hämeenlinnanväylän liikenne on kasvanut ajanjaksolla 
2012-2019 voimakkaammin kuin Helsingin seudun 
säteittäisväylien liikenne keskimäärin.

Liikenteen kasvu on ollut voimakkainta Kehä III:n 
ulkopuolella. 

• Kivihaan liikennemääriin on voinut vaikuttaa 
Hakamäentien liikennevalojen mahdollinen 
ohjelmamuutos: 2015-2017 aamuhuipputunnin 
liikennemäärät Helsingin suuntaan ovat kasvaneet 19 %. 
2016-2017 iltahuipputunnin liikennemäärät Tampereen 
suuntaan ovat laskeneet noin 9 %.

Huipputuntien liikennemäärät ovat kasvaneet vuorokausi-
liikennettä hitaammin. Huipputuntien liikennemäärien 
kasvua on todennäköisesti hidastanut välityskyvyn 
täyttyminen mm. Hakamäentien liittymässä.

Keimola Kaivoksela Pirkkola Kivihaka

Arkivuorokausiliikenne 2019 57 150 61 937 52 575 41 358

-muutos 2012-2019 16.0 % 11.7 % 7.5 % 14.8 %

Aamuhuipputuntiliikenne 2019 3 560 3 600 2 976 2 064

-muutos 2012-2019 13.9 % 3.7 % 1.6 % 23.8 %

Iltahuipputuntiliikenne 2019 3 752 3 644 3 069 2 113

-muutos 2012-2019 10.0 % 1.5 % -5.9 % -6.2 %

Liikennemäärät syys-lokakuun arkipäivinä



Liikenteen kehitys, esimerkkikohteena vt3 (Hämeenlinnanväylä) 
Helsingin ajosuunnassa
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Ruuhkautuvuus syksyllä 2019
(huipputuntien mediaaniruuhkautuminen)

Aamuhuipputunnin 2019 
mediaaniruuhkautuminen

Iltahuipputunnin 2019 
mediaaniruuhkautuminen
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Pitkä- ja lyhytkestoinen ruuhkautuvuus, aamuliikenne 2019

Aamun klo 7-9 mediaaniruuhkautuminen (keskimäärin tunnin kestävä 
ruuhkautuminen), syksy 2019

Aamun klo 7-9 ylädesiilin ruuhkautuminen (keskimäärin 12 min kestävä 
ruuhkautuminen), syksy 2019
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Pitkä- ja lyhytkestoinen ruuhkautuvuus, iltapäiväliikenne 2019

Iltapäivän klo 15-17 mediaaniruuhkautuminen (keskimäärin tunnin 
kestävä ruuhkautuminen), syksy 2019

Iltapäivän klo 15-17 ylädesiilin ruuhkautuminen (keskimäärin 12 min 
kestävä ruuhkautuminen), syksy 2019



11

2017 AHT

Ruuhkautuvuuden kehitys 2015-2019, aamuliikenne
(aamuhuipputunnin mediaaniruuhkautuminen)

2015 AHT 2019 AHT
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2017 IHT

Ruuhkautuvuuden kehitys 2015-2019, iltapäiväliikenne
(iltapäivän huipputunnin mediaaniruuhkautuminen)

2015 IHT

2019 IHT

2019 IHT



Varsinkin iltapäiväliikenteen ruuhkautuvuus Helsingin seudun 
tarkastelujaksoilla on kasvanut huomattavasti vuoden 2017 jälkeen. 
Vuoden 2019 HERE-aineiston linkkijako on hieman muuttunut 
aiemmista vuosista, joten vuoden 2019 tiejaksokohtaiset tulokset 
eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien suhteen.

Ruuhkautuvuuden kasvu on kuitenkin huomattavaa myös aiemmin 
esitetyissä karttakuvissa, joiden vertailukelpoisuutta linkkijaon 
muutokset eivät juuri haittaa.  

LAM-aineisto näyttää vuorokausiliikenteen kasvua ajanjaksolle 
2015-2019 kaikkien Helsingin seudun pisteiden osalta +6,3 %. 
Ruuhkautuminen kasvaa tyypillisesti jyrkästi liikennemäärien 
kasvuun nähden.
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Ruuhkautuvuuden kehitys pääkaupunkiseudun keskeisten pääväylien 
osalta
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Ruuhkautuvuuden kehitys kehätiet -
säteittäisväylät

Kehä I:llä ruuhkautuvuus on laskenut 2015-2017 kehätien keski-
osien parantamistoimien seurauksena, mutta kääntynyt selvään 
kasvuun 2017-2019. Muutokset ruuhkautumisessa ovat olleet 
iltapäiväliikenteessä aamuliikennettä suuremmat.

Kehä III:lla aamuliikenne on melko sujuvaa, eikä 
ruuhkautumisessa ole tapahtunut suuria muutoksia 2015-2019. 
Iltapäiväliikenteessä Kehä III:n ruuhkautuminen on kuitenkin 
kasvanut huomattavasti 2015-2019. Ruuhkautuminen on 
kohdistunut pääosin jaksolle Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä. 

Säteittäisillä pääväylillä ruuhkautuminen on kasvanut 2015-
2019 aamuliikenteessä noin kolmanneksella ja iltapäiväliikenteessä 
noin neljänneksellä.

Vuoden 2019 HERE-aineiston linkkijaon muutokset heikentävät 
hieman myös jaksotyyppikohtaista ruuhkautuvuuden kehitys-
arvioita, mutta tulokset ovat hyvin linjassa sivuilla 18 ja 19 
esitettyjen karttakuvien kanssa, joihin linkkijaon muutoksilla ei ole 
olennaista merkitystä. Myös LAM-pisteiden liikennemäärien ja 
ajonopeuksien kehitystiedot tukevat HERE-aineistosta tehtyjä 
havaintoja.

.



Vuorokausiliikenteen kasvuprosentit ajanjaksolle 2015-2019 (4 
vuotta) ovat olleet LAM-aineiston perusteella seuraavat:

• Kaikki Helsingin seudun pisteet +6,3 %

• Kehä I/II:n  pisteet +6,2 %

• Kehä III:n pisteet +11,5 %

• Säteittäisväylien pisteet  +4,0 %

Ruuhkautuminen kasvaa tyypillisesti jyrkästi liikennemäärien 
kasvuun nähden.

Ruuhkautuvuuden kehitystä on tarkasteltu HERE-aineiston 
perusteella Helsingin seudun kriittisesti kuormittuvalle tieverkolla, 
joka kattaa vain osan koko verkosta. Ruuhkautuvuuden mittarina 
on ruuhkautumisesta syntyvä matka-ajan kasvu suhteessa vähä-
liikenteisen ajan matka-aikaan. Ruuhkautuvuus kuvaa huippu-
tuntien mediaaniruuhkautuvuutta syys-lokakuun arkipäivinä.

Aamuliikenteen ruuhkautuvuus ajanjaksolla 2015-2019 (4 
vuotta) on kasvanut seuraavasti:

• Kaikki tarkastelujaksot +49 %

• Kehä I/II +73 %

• Kehä III +9 %

• Säteittäisväylät +32 %

Iltapäiväliikenteen ruuhkautuvuus ajanjaksolla 2015-2019 (4 
vuotta) on kasvanut seuraavasti:

• Kaikki tarkastelujaksot +53 %

• Kehä I/II +31 %

• Kehä III +232 %

• Säteittäisväylät +24 %
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Yhteenveto liikenteen ja ruuhkautuvuuden kehityksestä Helsingin 
seudun tieverkolla 2015-2019



Helsingin seudun pääväylien liikenteen ja 
ruuhkautuvuuden kehitysennusteita

(lähde: Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet, Liikennevirasto 2018)



Liikennemäärien kehitysennusteet (arkivuorokausiliikenteen 
muutos 2017 -> 2030)
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Ve 0 2030 MAL 2030 (sisältää hinnoittelutoimet)



Ruuhkautuvuusaste, iltahuipputunti (liikennemallilla laskettu 
ruuhkaviivytyksen osuus suhteessa ruuhkattomaan matka-aikaan)
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2017 Ve 0 2030
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Ruuhkautuvuusaste, iltahuipputunti (liikennemallilla laskettu 
ruuhkaviivytyksen osuus suhteessa ruuhkattomaan matka-aikaan)

MAL 2030 ilman tienkäyttömaksuja ja 
joukkoliikenteen lipunhinnan alennuksia

MAL 2030 (sisältää hinnoittelutoimet)



Liikennejärjestelmätason toimien arviointi 
keinokohtaisesti



Arvioidut liikennejärjestelmätason toimet

Liikennejärjestelmätason toimien vaikutuksia on arvioitu HSL:n
Helmet-liikenne-ennustemallilla vuoden 2030 ennustetilanteessa.  
Maankäytön kehitysennuste on MAL 2019 -suunnitelman 
ennusteiden mukainen. Lähtökohtana oleva ns. nollaskenaario ei 
sisällä rakenteilla tai jo päätettyjen liikennehankkeiden lisäksi uusia 
hankkeita eikä liikenteen hinnoittelutoimia.

Arvioidut toimet ovat seuraavat:

1. MAL-suunnitelmaan sisältyvien joukkoliikenteen 
kehittämistoimien vaikutukset (ei hinnoittelumuutoksia, 
vertailuasetelma ve1-ve0).

2. MAL-suunnitelmaan sisältyvien tiehankkeiden vaikutukset 
ilman hinnoittelutoimia. Sisältää ve 1:n joukkoliikenteen 
kehittämistoimet (vertailuasetelma ve2-ve1).

3. Bussiyhteydet pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
pääkaupunkiseudulle nopeutettu 10 %. Muu 
liikennejärjestelmä kuten vaihtoehdossa 2 (vertailuasetelma 
ve3-ve2).

4. MAL-hinnoittelutoimien vaikutukset (tienkäyttömaksut, 
joukkoliikenteen lipunhinnan alennukset ja esikaupunki-
vyöhykkeen asiointipysäköinnin uudet maksut) toteutettu. Muu 
liikennejärjestelmä kuten vaihtoehdossa 2 (vertailuasetelma 
ve4-ve2).

5. HSL:n liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman 
mukaisten liityntäpysäköintipaikkalisäysten 
vaikutukset. Vertailuvaihdossa vuoden 2018 mukaiset 
paikkamäärät. Muilta osin MAL-suunnitelman mukainen 
liikennejärjestelmä, mutta ei liikenteen hinnoittelutoimia (ve 2). 
Liityntäpysäköinnin vaikutustarkastelu on tehty liikennemalli-
teknisesti ja vertailuasetelmaltaan muista vaihtoehdoista 
poikkeavasti, joten kyseessä on muihin tarkasteluvaihtoehtoihin 
nähden erillinen herkkyystarkastelu.

Lisäksi on arvioitu yksittäisten MAL-hinnoittelutoimien vaikutuksia 
Helsingin seudun eri vyöhykkeiden tieliikennesuoritteisiin.

Seuraavilla sivuilla on arvioitu ensin yksi kerrallaan em. toimien 
vaikutuksia tieliikenteeseen ja sen ruuhkautuvuuteen. Lopuksi on 
esitetty kaikkia toimia koskeva vertailu päätelmineen.
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Ve 0. Ei uusia toimia jo päätettyjen lisäksi

Tarkastelun tavoitteena on osoittaa, miten tieliikenne ja sen ruuhkautuvuus 
kehittyvät nykytilanteesta (2017) ilman uusia panostuksia liikenne-
järjestelmään. Maankäyttö kuitenkin kehittyy oletetusti: Helsingin seudun 
asukasmäärän kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2030 on liikenne-ennusteissa 
arvioitu olevan noin 19 %.

• Matkustamisen kasvu painottuu joukkoliikenteeseen. Henkilöauto-
matkojen määrä kasvaa asukasmäärää hitaammin.

• Tieliikennesuoritteen kasvu painottuu alempiasteiselle verkolle. Tähän 
vaikuttaa pääväylien ruuhkautuminen, jolloin liikenne pääväylillä ei 
pääse kasvamaan kysyntää vastaavasti.

• Tieliikenteen CO2-päästöt laskevat 20-25 % ajoneuvoteknisen 
kehityksen seurauksena, vaikka liikennesuoritteet kasvavat. Vuoden 
2030 päästökertoimina on käytetty MAL-työn mukaisia kertoimia: 
HA 91 g/km, PA 134 g/km ja KA 639 g/km.

• Liikenteen ruuhkautuminen kasvaa selvästi: ylikuormittuvan verkon osan 
liikennesuorite kasvaa 28 %.  Muutos johtuu sekä ylikuormittuvan 
verkon laajuuden kasvusta että liikennemäärien kasvusta jo nykyisin 
ylikuormittuvalla verkolla.
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Muutos 
2017-
2030 ve 0

Pyöräilymatkojen määrä (vrk) +17 %

Joukkoliikennematkojen määrä (vrk) +23 %

Henkilöautomatkojen määrä (vrk) +13 %

Tieliikenteen km-suorite alempiasteisella verkolla +26 %

Tieliikenteen km-suorite pääväylillä +5 %

Tieliikenteen CO2-päästöt -23 %

Aamun liikennesuorite voimakkaasti 
kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)

+12 %

Aamun liikennesuorite ylikuormittuvalla verkolla 
(kuormitusaste yli 100 %)

+28 %



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet 

23

2017 2030 ve 0



Ve 1. Toteutetaan MAL-suunnitelman joukkoliikennehankkeet

• MAL-joukkoliikennehankkeiden toteuttaminen kasvattaa Helsingin seudun 
joukkoliikennematkojen määrää noin 2 %.

• Henkilöautoliikenteen matkamäärä laskee runsaan prosentin. 
Liikennesuorite vähenee erityisesti alempiasteisella verkolla. Pääväyliltä 
poistuvat henkilöautomatkat korvautuvat osin muulta verkolta siirtyvillä 
liikenteellä. Pääväylien huipputuntiliikennemäärät laskevat tyypillisesti 
alle 50 ajon/h/suunta.

• Tieliikenteen päästöjä joukkoliikennehankkeet vähentävät noin puoli 
prosenttia. Tavaraliikenteen matkamääriin joukkoliikennehankkeet eivät 
vaikuta.

• Joukkoliikennehankkeet keventävät vain vähän kaikkein ruuhkaisimpia 
verkon kohtia. Voimakkaasti kuormittuvan verkon osan liikennesuorite 
kuitenkin laskee 3-4 %.
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Vaikutus 
ve1 – ve0

Pyöräilymatkojen määrä (vrk) -1,1 %

Joukkoliikennematkojen määrä (vrk) +1,9 %

Henkilöautomatkojen määrä (vrk) -1,2 %

Tieliikenteen km-suorite alempiasteisella verkolla -1,2 %

Tieliikenteen km-suorite pääväylillä -0,4 %

Tieliikenteen CO2-päästöt -0,4 %

Aamun tieliikennesuorite voimakkaasti 
kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)

-3,5 %

Aamun tieliikennesuorite ylikuormittuvalla 
verkolla (kuormitusaste yli 100 %)

-0,1 %



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet 
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Liikennemäärien ero ve 1-ve 0 Liikenne- ja sujuvuusennuste, ve 1



Ve 2. Toteutetaan MAL-suunnitelman tieliikennehankkeet

MAL-tiehankkeisiin sisältyvät myös Vihdintien ja Tuusulanväylän
bulevardisoinnit. Jälkimmäinen vähentää Tuusulanväylän välityskykyä ja 
laskee nopeustasoa välillä Kehä I-Asesepäntie.

• Tieliikennehankkeet kasvattavat henkilöautomatkojen määrää noin 0,2 %.

• Pääväylien parantamistoimet siirtävät liikennettä alempiasteiselta verkolta 
pääväylille, mutta liikennesuorite kokonaisuudessaan kasvaa. 
Tuusulanväylän liikennemäärät laskevat.

• Tieliikenteen CO2-päästöt kasvavat noin 0,3 %.

• Liikennesuorite ylikuormittuvalla verkonosalla laskee alle puoleen. 
Voimakkaasti kuormittuvan verkon liikennesuorite kuitenkin kasvaa noin 
5 %.
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Vaikutus 
ve2 – ve1

Pyöräilymatkojen määrä (vrk) -0,2 %

Joukkoliikennematkojen määrä (vrk) -0,2 %

Henkilöautomatkojen määrä (vrk) +0,2 %

Tieliikenteen km-suorite alempiasteisella verkolla -0,2 %

Tieliikenteen km-suorite pääväylillä +0,6 %

Tieliikenteen CO2-päästöt +0,3 %

Aamun tieliikennesuorite voimakkaasti 
kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)

+5,1 %

Aamun tieliikennesuorite ylikuormittuvalla 
verkolla (kuormitusaste yli 100 %)

-59,3 %

Vihdintien bulevardisointi
Tuusulanväylän bulevardisointi



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet 
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Liikennemäärien ero ve 2-ve 1 Liikenne- ja sujuvuusennuste, ve 2



Ve 3. Nopeutetaan kehyskuntien ja PKS:n välisiä linja-
autoyhteyksiä 10 %

Tarkastelussa on nopeutettu pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
pääkaupunkiseudulle kulkevia linja-autovuoroja 10 %. 
Pääkaupunkiseudun sisäiset ja kehysalueen sisäiset linjat on säilytetty 
ennallaan.

• Linjojen nopeutus vaikuttaa hyvin vähän Helsingin seudun matkoihin 
tai tieliikenteeseen: pääväylien liikennesuorite samoin kuin tieliikenteen 
CO2-päästöt vähenevän noin 0,1 %.

• Pääväylien huipputuntiliikennemäärät laskevat tyypillisesti alle 
20 ajon/h/suunta.

• Voimakkaasti kuormittuvan tieverkon liikennesuorite vähenee noin 
prosentin verran.
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Vaikutus 
ve3 – ve2

Pyöräilymatkojen määrä (vrk) -0,0 %

Joukkoliikennematkojen määrä (vrk) +0,1 %

Henkilöautomatkojen määrä (vrk) -0,0 %

Tieliikenteen km-suorite alempiasteisella verkolla -0,0 %

Tieliikenteen km-suorite pääväylillä -0,1 %

Tieliikenteen CO2-päästöt -0,1 %

Aamun tieliikennesuorite voimakkaasti 
kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)

-0,8 %

Aamun tieliikennesuorite ylikuormittuvalla 
verkolla (kuormitusaste yli 100 %)

-0,8 %



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet 
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Liikennemäärien ero ve 3-ve 2 Liikenne- ja sujuvuusennuste, ve 3



Ve 4. Toteutetaan MAL-suunnitelman tienkäyttömaksut, 
joukkoliikenteen lipun hinnan alennukset ja uudet 
esikaupunkivyöhykkeen pysäköintimaksut

• Helsingin seudun joukkoliikennematkojen määrä kasvaa noin 17 % ja  
henkilöautomatkojen määrä vähenee noin 15 %. Hinnoittelu ei vaikuta 
tavaraliikenteen matkamääriin.

• Tieliikennesuorite vähenee alempiasteisella verkolla noin 11 % ja 
pääväylillä keskimäärin 8 %.

• Tieliikenteen CO2-päästöt vähenevät noin 6 %. 

• Liikennesuorite ylikuormittuvalla verkonosalla laskee yli 70 %. Myös 
muulla voimakkaasti kuormittuvalla verkolla liikennesuorite vähenee yli 
40 %. Muutokset johtuvat pääosin voimakkaasti kuormittuvan verkon 
supistumisesta.
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Vaikutus 
ve4 – ve2

Pyöräilymatkojen määrä (vrk) +1,1 %

Joukkoliikennematkojen määrä (vrk) +17,2 %

Henkilöautomatkojen määrä (vrk) -14,8 %

Tieliikenteen km-suorite alempiasteisella verkolla -10,7 %

Tieliikenteen km-suorite pääväylillä -7,6 %

Tieliikenteen CO2-päästöt -5,8 %

Aamun tieliikennesuorite voimakkaasti 
kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)

-44,2 %

Aamun tieliikennesuorite ylikuormittuvalla 
verkolla (kuormitusaste yli 100 %)

-76,6 %



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet 
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Liikennemäärien ero ve 4-ve 2 Liikenne- ja sujuvuusennuste, ve 4



Ve 5. Toteutetaan HSL:n liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman 
paikkamäärät

Mallinnus on tehty HSL:n liityntäpysäköintimallilla, joka on tehty 
Helmet-mallin päälle. Malli jakaa joko auto- tai joukkoliikenne-
matkoja auto+joukkoliikennematkoiksi ja ennustaa liityntä-
pysäköintipaikan valinnan. Malli toimii aamuhuipputunnin 
mukaisessa liikennetilanteessa. Malli poikkeaa menetelmältään 
Helmet-mallista, eikä se tuota kaikilta osin samoja vaikutustietoja. 
Tästä syystä tulokset on esitetty muista tarkasteluista poikkeavasti. 

Helsingin seudulla on vertailutilanteessa nykyiset, noin 14 700 
liityntäpysäköintipaikkaa ja tarkasteluvaihtoehdossa noin 18 500 
liityntäpysäköintipaikkaa. Liikennejärjestelmä ja maankäyttö on 
muilta osin MAL 2019-suunnitelman mukainen, mutta ennuste ei 
sisällä liikenteen hinnoittelutoimia.

Liityntäpysäköintimalli ennustaa vertailutilanteeseen 8780 
liityntäpysäköintiä ja tarkastelutilanteeseen 9020 liityntäpysäköintiä. 
Liityntäpysäköintien määrä siis kasvaa selvästi vähemmän kuin 
paikkamäärä, joten liityntäpysäköintialueiden keskimääräinen 
käyttöaste vähenee uusien paikkojen myötä. 

Noin puolet liityntäpysäköintimatkoista on sellaisia, joilla 
vaihtoehtoinen kulkutapa olisi henkilöauto. Näillä matkoilla 
liityntäpysäköinti vähentää autoliikennettä runkoyhteyksillä. Noin 
puolella liityntämatkoista vaihtoehtoinen kulkutapa on muu kuin 
henkilöauto. Näillä matkoilla liityntäpysäköinti kasvattaa 
autoliikennettä liityntäyhteyksillä.

Koska liityntäpysäköinnin ennustetut muutokset jäävät suhteellisen 
pieniksi, jäävät myös vaikutukset tieliikenteeseen melko pieniksi.

Tieliikennesuorite vähenee hieman Kehä I-vyöhykkeellä ja sen 
sisäpuolella, mutta kasvaa seudun reunaosissa. 

Pääväylien liikennemäärät kasvavat seudun reunaosissa tyypillisesti 
alle 30 ajon/h/suunta ja vähenevät vastaavasti pääkaupunkiseudun 
sisäosissa. Suurimmat muutokset ovat ennusteessa Länsiväylän 
suunnalla, jossa muuttujana on suuri määrä Länsimetron jatkeen 
liityntäpysäköintipaikkoja.

Tarkastelun perusteella pelkästään liityntäpysäköinti-
paikkoja lisäämällä ei kyetä vähentämään merkittävästi 
liikenteen ruuhkautuvuutta, liikennesuoritetta tai 
tieliikenteen CO2-päästöjä. Liikkumisen palvelutasoon ja 
Helsingin seudun ydinosan tieverkon liikenteeseen  liityntä-
pysäköintimahdollisuuksien kasvattamisella  on kuitenkin 
myönteinen vaikutus.

Liityntäpysäköintipaikkojen lisäysten vaikutukset tieliikenteeseen 
riippuvat mm. liikenteen hinnoittelutoimien toteutumisesta sekä 
liityntäpysäköinnin maksujen mahdollisista muutoksista, joten 
tuloksia voi pitää lähinnä suuntaa antavina.
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Liikennejärjestelmätason toimien arviointi vertailu



Tieliikenteen ja ruuhkautuvuuden kehitystrendit

Liikennemäärien kehitys

Liikenteen viime vuosien kasvu on ollut Helsingin seudun ulko-
vyöhykkeillä ja poikittaisliikenteessä selvästi ydinaluetta nopeampaa. 
Helsingin seudun pääväylien autoliikenteen määrä on ollut selvässä 
kasvussa. Viimeisten seitsemän vuoden aikana 2012-2019 LAM-
mittauspisteiden vuorokausiliikennemäärät ovat kasvaneet keski-
määrin noin 9 %. Kasvu on ollut kehäteillä säteittäisväyliä 
voimakkaampaa. Helsingin ulkorajalla kasvu on ollut kuitenkin muuta 
seutua hitaampaa (2013-2018 +3%), ja kantakaupungin ulkokehällä 
autoliikenne on vähentynyt selvästi (2013-2018 -6 %). 

Huipputuntien ruuhkaliikenteet pääväylillä ovat yleisesti kasvaneet 
keskimääräistä arkiliikennettä vähemmän. Tähän voi vaikuttaa mm. 
työssäkäynnin muutokset sekä paikoittainen välityskyvyn 
täyttyminen. 

Vuodelle 2030 laaditussa liikennemalliennusteessa ilman uusia 
liikennejärjestelmän kehittämistoimia ja liikkumistottumusten 
merkittäviä muutoksia Helsingin seudun autoliikenne kasvaa 
vuodesta 2017 keskimäärin noin 10 %. Pääväylien ruuhkautumisen 
seurauksena kasvu painottuu kuitenkin pääväylien ulkopuolelle 
(kasvua 26 %), kun pääväylillä liikenne kasvaa vain 5 %. 

Mikäli MAL 2019 –suunnitelman liikenneverkon kehittämistoimet 
toteutuvat ilman liikenteen hinnoittelua, autoliikenne kasvaa  

keskimäärin noin 9 %. Mikäli myös MAL-suunnitelman mukaiset 
liikenteen hinnoittelutoimet toteutuvat, Helsingin seudun autoliikenne 
säilyy keskimäärin vuoden 2017 tasolla. Pääväylillä liikenne vähenee 
noin 3 % ja muulla verkolla kasvaa noin 11 %.

Ruuhkautuvuuden kehitys

Ruuhkautuvuuden kehitys noudattelee suunnaltaan liikennemäärien 
kehitystä, mutta muuttuu liikennemääriin nähden jyrkemmin. 
Ruuhkautuvuuteen vaikuttaa liikenteen kehityksen lisäksi kapasiteetin 
muutokset.  Pääkaupunkiseudun pääväylillä ruuhkautuvuus on ollut 
viime vuosina selvässä kasvussa ja ruuhkien kesto on pidentynyt 
useimmissa ruuhkakohdissa. Ruuhkautuvuus on kasvanut erityisesti 
kehäteiden iltapäiväliikenteessä.

Vuoden 2030 aamuliikenteen ennusteessa ylikuormittuvan 
(kuormitusaste yli 100 %) verkon liikennesuorite kasvaa vuodesta 
2017 ilman kehittämistoimia 28 %. MAL-liikenneverkon kehittämis-
hankkeet toteutuessa ylikuormittuvan verkon liikennesuorite laskee 
noin puoleen ja myös MAL-hinnoittelutoimien toteutuessa 
ylikuormittuvan verkon suorite laskee yli 80 %. Voimakkaasti 
kuormittuvan (kuormitusaste yli 90 %) verkon liikennesuorite säilyy 
ennustetilanteissa kuitenkin lähes nykytasolla ilman hinnoittelutoimia. 
MAL-hinnoittelutoimien myötä voimakkaasti kuormittuvan verkon 
liikennesuorite laskee lähes 40 %.
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Toimien vertailua, ruuhkautuvuus

Vertailussa on syytä huomioida, että ve 2 (tiehankkeet) sisältää myös ve
1:n toimet (joukkoliikennehankkeet) ja ve 3 ja ve 4 sisältävät ve 2:n ja ve
1:n toimet (joukko- ja tieliikennehankkeet).

• Tieliikenteen ruuhkautuvuutta vähentää tarkastelluista 
toimista selkeästi eniten MAL-suunnitelman mukaiset 
hinnoittelutoimet (ve 4 vs.  ve 2). Nämä vähentävät huomattavasti 
sekä ylikuormittuvan verkon että muun voimakkaasti kuormittuvan 
verkon laajuutta. Liikenteen sujuvuus lähes koko verkolla ja kaikilla 
mittareilla paranee selvästi jopa nykytilanteeseen nähden.

• Myös tiehankkeet (ve 2 vs. ve 1) vähentävät huomattavasti 
ylikuormittuvan verkon laajuutta, mutta kokonaisuudessaan 
voimakkaasti kuormittuvan verkon laajuus säilyy ennallaan 
mm. siksi, että henkilöautomatkojen määrä ja liikennesuorite hieman 
kasvavat. Liikenteen keskimääräinen sujuvuus pääkaupunkiseudun eri 
vyöhykkeillä on skenaariossa 2 (joukko- ja tieliikennehankkeet) lähellä 
nykytilannetta, mutta muualla Helsingin seudulla liikenne hieman 
hidastuu nykyisestä.

• Pelkästään joukkoliikenneyhteyksiin kohdistuvat toimet (ve 1 
vs. ve 0 ja ve 3 vs. ve 2) vaikuttavat tieliikenteen 
kokonaissujuvuuteen suunnaltaan myönteisesti, mutta hyvin 
lievästi. Ylikuormittuvan verkon laajuuden kasvu ve 3 vs ve 2 saattaa 
johtua ajoreittien mikromuutoksista jolloin jokin linkki siirtyy 
voimakkaasti kuormittuneesta ylikuormittuneeksi. Alueellisissa 
keskinopeuksissa ei esiinny merkittäviä eroja.
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Toimien vertailua, liikennesuoritteet ja 
CO2-päästöt

Vertailussa on syytä huomioida, että ve 2 (tiehankkeet) sisältää myös ve
1:n toimet (joukkoliikennehankkeet) ja ve 3 ja ve 4 sisältävät ve 2:n ja ve
1:n toimet (joukko- ja tieliikennehankkeet).

• Tieliikenteen suoritteita ja päästöjä vähentää tarkastelluista 
toimista selkeästi eniten MAL-suunnitelman mukaiset 
hinnoittelutoimet (ve 4 vs.  ve 2). Henkilöautoliikenteen päästöt 
vähenevät noin 9 % ja tieliikenteen kokonaispäästöt noin 6 %. 
Hinnoittelutoimet eivät vaikuta merkittävästi tavaraliikenteen 
päästöihin.

• Pelkästään joukkoliikenneyhteyksiin kohdistuvat toimet (ve 1 
ja ve 3 vs. ve 2) vaikuttavat tieliikenteen suoritteisiin ja 
päästöihin suunnaltaan myönteisesti, mutta hyvin lievästi. 

• Tiehankkeet (ve 2 vs. ve 1) vähentävä hieman 
liikennesuoritetta alempiasteisella verkolla, mutta 
kasvattavat hieman tieliikenteen kokonaissuoritetta ja CO2-
päästöjä.

• CO2-päästöihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa liikenteen 
hinnoittelun ja ajoneuvojen käyttövoimaan liittyvien keinojen 
avulla.
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Yksittäisten hinnoittelutoimien vaikutuksia tieliikennesuoritteisiin 
(lähde: Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet, Liikennevirasto 2018)
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● Kun tarkastellaan yksittäisten hinnoittelutoimien vaikutuksia 
liikennesuoritteeseen v. 2030, havaitaan että pysäköintimaksujen 
korotuksella on Helsingin alueella lähes sama 7-11 %:n vähentävä 
vaikutus kuin tienkäyttömaksuilla. Joukkoliikenteen lipunhinnan 
alentamisen vaikuttavuus on noin puolet jompaankumpaan edellisistä 
nähden.

● Helsingin seudun sisääntuloväylien ruuhkautumisen 
kannalta kriittisin vyöhyke osuus Espoon ja Vantaan 
alueelle. Tällä vyöhykkeellä liikennesuoritteeseen pysäköinnin 
hinnan korotukset vaikuttavat vain vähän, koska malliin kuvatut 
korotukset kohdistuvat pääosin Helsingin alueelle. Tällä 
vyöhykkeellä tienkäyttömaksut vähentävät tieliikenne-
suoritetta noin 9 % ja joukkoliikenteen lipun hinnan 
alentaminen noin 4 %.

● Muun Helsingin seudun liikennesuoritteisiin yksittäisillä hinnoittelu-
toimilla on vain noin prosentin vaikutus, pysäköinnin hinnan 
korotuksella ei sitäkään. Tämä johtuu siitä, että pääkaupunkiseudulle 
painottuvat hinnoittelutoimet kohdistuvat vain osaan kehys-
vyöhykkeen kaikista matkoista.



Liikennesuoritemuutosten riippuvuus yksittäisistä liikenteen 
hinnoittelutoimista (lähde: Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet, Liikennevirasto 2018)
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● Autoliikenteen kilometrisuoritteiden muutokset indikoivat liikenne-
määrien keskimääräisiä muutoksia eri vyöhykkeillä. Liikenteen 
päästöjen muutokset mukailevat suoritemuutoksia.

● MAL-luonnoksessa (vihreät palkit) Helsingin alueella tieliikenne-
suoritetta on nykyistä 5-10 % vähemmän, Espoo-Vantaa 
vyöhykkeellä lähes nykyisen verran ja muualla Helsingin seudulla 
9 % nykyistä enemmän. 

● Ilman MAL-toimia (0+, harmaat palkit) liikennesuorite kasvaisi 
nykyisestä kaikilla vyöhykkeillä (kasvu 13-17 %).

● Mikäli tienkäyttömaksut ja niillä rahoitettavaksi kaavailtu joukko-
liikenteen lipunhinnan alentaminen jää toteutumatta (tummempi 
sininen), liikennesuorite kasvaisi nykyisestä Helsingissä noin 7 %, 
Espoo-Vantaa vyöhykkeellä noin 15 % ja muualla Helsingin seudulla 
11 %.

● Jos pelkästään pysäköinnin hinnan korotukset jäävät toteutumatta 
(violetti), liikennesuorite kasvaisi nykyisestä pääkaupunkiseudulla 
noin 2 % ja muualla Helsingin seudulla noin 10 %.

● Mikäli tavoitteena on pysäyttää tieliikennesuoritteen kasvu 
Helsingin seudulla nykytasolle, näyttää tienkäyttö-
maksujen käyttöönotto olevan lähes välttämätön 
toimenpide.



Helsingin seudun säteittäisväylien kaistajärjestelyjen 
liikennejärjestelmävaikutusten arviointi



Työvaiheessa vertaillaan säteittäisväylien erilaisten kehittämis-
ratkaisujen vaikutuksia ruuhkautuvuuteen, liikennemääriin ja 
liikennejärjestelmätason tunnuslukuihin.

Tarkasteltavia vaihtoehtoja vuoden 2030 ennusteskenaariossa 
ovat:

1. Lisäkaistojen rakentaminen MAL-suunnitelman mukaisesti 
valtateille 3 ja 4 ilman kaistankäyttörajoituksia 
(henkilöautoliikenteelle 2-3 ajokaistaa/suunta).

2. Säteittäisväylien uusien kolmansien kaistojen osoittaminen 
joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen käyttöön 
(henkilöautoliikenteelle 2 ajokaistaa/suunta).

3. Osoitetaan joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle yhtenäiset 
kaistat Kehä III:n tasolta katuverkkoon saakka ilman lisä-
kaistojen rakentamista (henkilöautoliikenteelle 1-2 
ajokaistaa/suunta).

Etuisuuskaistojen (ve 2 ja 3) on oletettu olevan seuraavien 
liikennekomponenttien käytössä:

• Linja-autot

• Kuorma-autot

• Pakettiautot tai pakettiautojen määrä vastaava määrä 
ammattimaista liikennettä (8 % muusta kuin linja-auto- ja 
kuorma-autoliikenteestä).

Vaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu liikenne-
järjestelmätasolla HSL:n Helmet-liikennemallilla tehdyillä 
analyyseillä. Tarkasteluissa on huomioitu etuuskaistalle siirtyvän 
liikennekomponentin aiheuttama kuormituskevenemä 
henkilöautoille jäävillä kaistoilla. Etuisuuskaistoilla liikenteen on 
oletettu olevan ruuhkatonta.

Seudullinen Helmet-liikennemalli ei kuvaa yksityiskohtaisia 
liikennetapahtumia, kuten kaistanvaihtoja, sekoittumista tai 
jonojen kertymistä ongelmakohdista ylävirtaan. Tästä syystä 
toimivuutta on arvioitu Hämeenlinnanväylän osalta tarkemmin 
VISSIM-simulointimallin avulla.
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Tarkastelut tavoite ja sisältö



Nykytilanne 2017

• Simuloinnit ruuhkautuvuuden muutosten havainnollistamiseksi.

• Ei ole kuitenkaan varsinainen vertailuvaihtoehto

Vertailuvaihtoehto 2030 (0+)

• MAL 2019 -suunnitelman tie- ja joukkoliikennehankkeet ilman 
säteittäisväylien lisäkaistahankkeita vt 3 Kaivoksela-
Kannelmäki ja vt 4 Kulomäentie-vt 7

• Sisältää mm. Vihdintien ja Tuusulanväylän bulevardisoinnin, 
Tattarisillan eritasoliittymän ramppijärjestelyineen vt 7-Kehä I 
sekä Kuninkaantammen eritasoliittymän vt 3:lla.

• Ei sisällä MAL-hinnoittelutoimia.

1. Lisäkaistojen rakentaminen MAL-suunnitelman 
mukaisesti ilman kaistankäyttörajoituksia 
(henkilöautoliikenteelle 2-3 ajokaistaa/suunta).

• Lisäkaistat vt 3 Kaivoksela-Kannelmäki

• Lisäkaistat vt 4 Kulomäentie-Kehä III ja Kehä III-vt 7.

2. Nykyisten ja uusien kolmansien kaistojen 
osoittaminen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen 
käyttöön (henkilöautoliikenteelle 2 ajokaistaa/suunta).

• Vt 1 Tuomarila-Kehä II

• Vt 3 Kaivoksela-Kehä I

• Vt 4 Kulomäentie-Kehä III.

3. Osoitetaan joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle 
yhtenäiset kaistat Kehä III:n tasolta katuverkkoon saakka 
ilman lisäkaistojen rakentamista (henkilöautoliikenteelle 
1-2 ajokaistaa/suunta).

• Kt 51 Kehä III-Ruoholahti pääajoradalle etuisuuskaista

• Vt 1 Kehä III-Munkkiniemi yhtenäinen etuuskaista

• Vt 3 Kehä III-Kivihaka yhtenäinen etuuskaista

• Kt 45 Kehä III-Kehä I yhtenäinen etuuskaista

• Vt 4 Kehä III-Koskelantie yhtenäinen etuuskaista

• Vt 7 Kehä III-vt 4 yhtenäinen etuuskaista.
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Vaihtoehtojen tarkennetut kuvaukset



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet, 2017 
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• Liikenne ruuhkautuu monin paikoin 
säteittäisväylillä Kehä III:n ja Kehä I:n 
välillä.

• Hämeenlinnanväylällä, 
Tuusulanväylällä ja Lahdenväylällä 
ruuhkautumista tapahtuu jo Kehä 
III:n ulkopuolella.



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 ve 0 
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• Toteutuneet vt1:n lisäkaistat sekä 0-
verkkoon sisältyvät vt3:n ja vt 4:n 
liittymähankkeet kaistajärjestelyineen 
keventävät säteittäisväylien ruuhkia 
paikoin Kehä I:n ja Kehä III:n välillä, 
mutta Kehä III:n ulkopuolella ruuhkat 
pahentavat.



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 ve 1 
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• MAL-suunnitelmaan sisältyvät 
lisäkaistahankkeet vt3:lla ja vt4:lla 
vähentävät ruuhkia, mutta 
ruuhkaisuus näillä väylillä 
lisäkaistajaksojen ulkopuolella hieman 
kasvaa.



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 ve 2 
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• Kolmansien kaistojen varaaminen 
linja-autoille ja tavaraliikenteelle 
kasvattaa henkilöautoliikenteen 
ruuhkautuvuutta valtateillä 1, 3 ja 4.

• Voimakasta ruuhkautumista esiintyy 
kilometrimääräisesti suurin piirtein 
saman verran kuin nykytilanteessa.



Aamuhuipputunnin liikenne- ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 ve 3 
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• Henkilöautojen käytettävissä olevan 
kaistamäärän pudottaminen osalla 
Kehä III:n eteläpuolisilla 
säteittäisväyläjaksoilla ruuhkauttaa 
henkilöautoliikenteen pahoin. 

• Kapasiteetin merkittävä lasku myös 
vähentää henkilöautoliikenteen määriä 
sekä näillä jaksoilla että muualla 
verkolla. 



• 0+ -vaihtoehdossa v. 2030 ylikuormittuvan verkon pituus kasvaa 
nykytilanteesta noin 30 % . Vaihtoehdossa 1 ylikuormittuvan verkon pituus 
laskee alle nykytason ja vaihtoehdossa 2 nykytasolle. Vaihtoehdossa 3 
ylikuormittuvan verkon pituus on noin 40 % nykyistä suurempi.

• V. 2030 aamuliikenteen keskinopeus säilyy melko lähellä nykytasoa 
Helsingin seudun eri vyöhykkeillä vaihtoehdoissa 0+, 1 ja 2. Vaihtoehdossa 
2 liikenne kuitenkin hidastuu Espoon ja Vantaan vyöhykkeellä noin 3 %.

• Vaihtoehdossa 3 aamuliikenne hidastuu nykyisestä 7-8 % Helsingin 
esikaupunkivyöhykkeellä sekä Espoon ja Vantaan vyöhykkeellä. Helsingin 
kantakaupungissa aamuliikenteen nopeus sen sijaan kasvaa nykyisestä 
noin 6 %, kun liikennettä pääsee keskustaan vähemmän. Koko Helsingin 
seudun alueella aamuliikenne hidastuu noin 3 % nykyisestä.
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Liikenteen ruuhkautuvuus ja sujuvuus



• Vaihtoehdossa 1 henkilöautoliikenteen määrä hieman kasvaa ja muiden 
liikennemuotojen käyttö hieman vähenee pääväylien sujuvoituessa. 
Seututasolla muutokset jäävät kuitenkin noin promillen tasolle.

• Vaihtoehdossa 2 vaikutukset henkilöauto- ja joukkoliikennematkojen 
määriin jäävät hyvin vähäisiksi. Vaihtoehdossa sekä henkilöauto- että linja-
autoliikenne sujuvoituvat 0+ -vaihtoehtoehtoon nähden.

• Vaihtoehdossa 3 henkilöautomatkojen määrä laskee noin 19 000 
matkalla/arkivuorokausi, mikä on noin prosentti henkilöautomatkojen 
kokonaismäärästä. Siirtymä tapahtuu pääosin joukkoliikenteeseen, jonka 
matkamäärä kasvaa noin 16 000 matkalla/vrk (seututasolla +1,3 %).
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Kulkutapavaikutukset

Erot v. 2030 vs. ve 0+

MUUTOKSET (arki-vrk) Ve 1 Ve 2 Ve 3

PP-matkamäärä 16 % -0.1 % -0.2 % 0.3 %

JL-matkamäärä 26 % -0.1 % 0.0 % 1.3 %

HA-matkamäärä (henkilöinä) 12 % 0.1 % 0.0 % -0.9 %

Muutos 

2017 -> 

2030 ve 0+



• Aikakustannuslaskelmat on tehty ajanarvoilla 9 eur/henkilö-h ja 25 eur/ajoneuvo-
tunti (tavara- ja linja-autot). Linja- ja tavara-autojen ajanarvo on yli kaksin-
kertainen henkilöautoon nähden, joissa keskimääräinen henkilömäärä on 
kaupunkiliikenteessä tyypillisesti noin 1,3.

• Vaihtoehdossa 1 syntyy pienehköjä aikasuoritesäästöjä kaikille tieliikenne-
muodoille. Vuosittaisten aikasäästöjen arvo on noin 2 milj. euroa. 

• Vaihtoehdossa 2 linja-autoliikenne ja tavaraliikenne nopeutuu, mutta 
henkilöautoliikenne hidastuu. Henkilöliikenteen aikasuorite kokonaisuudessaan 
kasvaa, mutta tavaraliikenteen vähenee. Tavaraliikenteen osalta aikasäästö on 
merkittävä, noin 4 % ja arvoltaan noin 28 milj. euroa/v. Henkilöliikenteen osalta 
aikakustannukset kasvavat noin 21 milj. euroa/v, joten nettovaikutus on noin 7 
milj. euroa/v säästöä.

• Vaihtoehdossa 3 tavaraliikenteen säästöt ovat hieman suuremmat (n. 34 milj. 
euroa/v) kuin vaihtoehdossa 2, koska henkilöautoliikenne ruuhkauttaa tavara-
liikennettä vähemmän myös etuisuusjaksojen ulkopuolella. Henkilöliikenteen 
aikatappiot kuitenkin kasvavat huomattavasti ruuhkien kasvaessa ja myös 
kulkutapamuutosten seurauksena, ja nettovaikutus jää noin 3 milj. euroa/v 
aikakustannuksia kasvattavaksi. Vaihtoehdossa 3 linja-autoliikenteen kasvava 
matkustajamäärä todennäköisesti lisäisi myös vuorotarjontaa, mikä osaltaan 
lieventäisi hieman henkilöliikenteen aikatappioita.

• Pelkkien aikakustannusten tarkastelu ei anna kokonaiskuvaa vaihto-
ehtojen yhteiskuntataloudellista vaikutuksista. Vaihtoehdoilla on myös 
paljon muita rahamääräiseksi muunnettavissa olevia vaikutuksia, joita 
ei tämän työn käsittelylaajuudessa ole mahdollista arvioida. 49

Vaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteen 
aikasuoritteisiin

Erot v. 2030 vs. ve 0+

MUUTOKSET (arki-vrk) Ve 1 Ve 2 Ve 3

Henkilöaikasuorite yhteensä (h/vrk) 14 % 0.0 % 0.5 % 1.0 %

Aikasuor KA (ajon.h/vrk) 27 % -0.1 % -4.2 % -5.1 %

Aikasuor. BU (ajon.h/vrk) 8 % 0.0 % -0.5 % -2.4 %

Muutos 

2017 -> 

2030 ve 0+



• Vaikutukset autoliikenteen määriin ja joukkoliikenteen matkustajamääriin 
verkolla on esitetty seuraavilla sivuilla aamuhuipputuntien osalta.

• Vaihtoehdossa 1 liikennesuorite vähenee hieman alempiasteisella 
verkolla, mutta kasvaa pääväylillä niiden sujuvoituessa. Kokonaisuudessaan 
tieliikennesuorite hieman kasvaa, kun henkilöautomatkoja tulee hieman 
lisää. Seututasolla suoritekasvua on noin 2 promillea. Bussiliikenteeseen 
siirtyy hieman matkustajia raideliikenteestä.

• Vaihtoehdossa 2 vaikutukset autoliikenteen kilometrisuoritteisiin jäävät 
vaihtoehtoa 1 pienemmiksi. Bussiliikenteen sujuvoituessa matkustajia 
siirtyy selvästi erityisesti junista busseihin. Bussiliikenteen matkustaja-
kilometrit kasvavat seututasolla lähes 2 prosenttia. 

• Vaihtoehdossa 3 tieliikennesuorite vähenee selvästi, seututasolla yli 
prosentin. Alempiasteisella verkolla autoliikenne kuitenkin kasvaa, kun 
pääväylät ruuhkautuvat kapasiteetin laskiessa. Bussiliikenteen matkustaja-
kilometrit kasvavat huomattavasti, seututasolla noin 11 %. Kasvua tulee 
siirtymistä sekä henkilöautoliikenteestä että raideliikenteestä, erityisesti 
junista.
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Vaikutukset liikennemääriin ja kilometrisuoritteisiin

Matkustaja-km BU -12 % 0.1 % 1.8 % 11.1 %

Erot v. 2030 vs. ve 0+

MUUTOKSET (arki-vrk) Ve 1 Ve 2 Ve 3

Autol. suorite alempiast. verkolla (milj. km/vrk) 24 % -0.1 % 0.0 % 0.4 %

Autol. suorite pääväylillä (milj.km/vrk) 5 % 0.3 % 0.2 % -1.7 %

Autol .suorite yhteensä (milj.km/vrk) 9 % 0.2 % 0.1 % -1.3 %

Muutos 

2017 -> 

2030 ve 0+



Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 ve 1 vs. ve 0 
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• Liikennettä siirtyy rinnakkaisilta 
tie- ja katuverkolta uusille 
lisäkaistajaksoille.



Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 ve 2 vs. ve 0 
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• Liikennettä siirtyy Lahdenväylälle 
rinnakkaiselta verkolta, mutta 
selvästi vähemmän kuin 
vaihtoehdossa 1.

• Turunväylällä henkilöautoliikenteen 
kapasiteetin leikkaus siirtää 
liikennettä rinnakkaisille 
yhteyksille.



Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 ve 3 vs. ve 0 

53

• Henkilöautoliikenne vähenee 
huomattavasti säteittäisväylillä 
niiden ruuhkautuessa. 

• Osa liikenteestä siirtyy 
rinnakkaisille katu- ja 
tieyhteyksille, osa vaihtaa 
kulkutapaa ja osa matkoista 
suuntautuu muualle.



Aamuhuipputunnin joukkoliikenteen matkustajaennuste ve 0 v. 2030
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• Vuoden 2030 ennustetilanteessa 
säteittäinen joukkoliikenne 
keskittyy pääosin raiteille. 
Hämeenlinnanväylällä,  
Lahdenväylällä ja erityisesti 
Turunväylällä kulkee kuitenkin 
ratakäytävien ulkopuolista 
maankäyttöä palvelevaa linja-
autoliikennettä.



Aamuhuipputunnin joukkoliikennematkustusero 2030 ve 1 vs. ve 0 
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• Kehäradalta ja pääradalta siirtyy 
hieman joukkoliikennematkustajia 
Hämeenlinnanväylän ja 
Lahdenväylän linja-autoihin.



Aamuhuipputunnin joukkoliikennematkustusero 2030 ve 2 vs. ve 0 
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• Kehäradalta, pääradalta ja 
rantaradalta siirtyy  joukko-
iikennematkustajia säteittäisväylien 
linja-autoihin. Myös matkojen 
suuntautumisessa voi tapahtua 
lieviä muutoksia.



Aamuhuipputunnin joukkoliikennematkustusero 2030 ve 3 vs. ve 0 
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• Henkilöautoliikenteestä sekä 
Kehäradalta, pääradalta ja 
rantaradalta siirtyy  joukkoliikenne-
matkustajia säteittäisväylien linja-
autoihin. 

• Säteittäisväylien linja-automatkustus 
kasvaa ruuhkasuunnassa paikoin yli 
1000 matkustajalla/h. Tämä 
tarkoittaa, että linja-auto-
matkustajien määrä kasvaa 
paikoittain noin kaksinkertaiseksi.



• Helsingin työssäkäyntialueen tieliikenteen CO2-päästöt on laskettu käyttäen 
alla olevia viitteellisiä päästökertoimia. Kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2030 
on sovitettu VTT:n huhtikuussa 2020 esittämään päästöjen kehitysarvioon. 
Päästöjen laskennassa ei ole huomioitu vaihtoehtojen ruuhkautumiserojen 
vaikutuksia polttoaineen kulutukseen ja edelleen CO2-päästöihin.

• Vaihtoehdossa 1 CO2-päästöt kasvavat seututasolla 2 promillea 
henkilöautomatkojen määrän ja kilometrisuoritteen kasvaessa.

• Vaihtoehdossa 2 tieliikenteen CO2-päästöt ovat samaa tasoa vaihtoehdon 
1 kanssa. Henkilöautoliikenteen päästöt kasvavat vähemmän, mutta 
tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen hieman enemmän. Pääväylien 
sujuvoituminen ohjaa tavaraliikennettä hieman pidemmille, mutta 
nopeammille reiteille. Bussiliikenteeseen siirtyy matkustajia raideliikenteestä, 
mikä voi vaikuttaa bussiliikenteen vuorotarjontaan ja edelleen päästöihin.

• Vaihtoehdossa 3 CO2-päästöt laskevat selvästi, seututasolla lähes 
prosentin. Henkilöautoliikenteen päästöt laskevat noin 1,5 %, mutta 
bussiliikenteen matkustajakilometrit ja oletettavasti myös vuorotarjonta 
kasvavat huomattavasti. Kokonaismuutos on kuitenkin pienehkö suhteessa 
käyttövoimatekniikan kehityksen vaikutuksiin.

• Henkilövahinko-onnettomuuksien tieluokkakohtaisiin 
liikennesuoritemuutoksiin perustuva laskennallinen vaikutus on 
vaihtoehdoissa 1 ja 2 alle 0,5 onn/v. Vaihtoehdossa 3 laskua on 4 onn/v.
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Vaikutukset tieliikenteen CO2-päästöihin ja henkilövahinko-
onnettomuuksiin

Erot v. 2030 vs. ve 0+

MUUTOKSET (arki-vrk) Ve 1 Ve 2 Ve 3

Tieliikenteen HeVa-onnettomuudet (kpl/v) -17 % 0.0 % 0.0 % -0.4 %

Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt -37 % 0.3 % 0.1 % -1.5 %

Kuorma-autoliikenteen CO2-päästöt -28 % 0.0 % 0.1 % 0.1 %

Linja-autoliikenteen CO2-päästöt -47 % 0.1 % 1.8 % 11.1 %

Tieliik. CO2-päästöt (tonnia/v) -35 % 0.2 % 0.2 % -0.7 %

Muutos 

2017 -> 

2030 ve 0+



Hämeenlinnanväylän kaistajärjestelyjen 
VISSIM-simuloinnit



• Simuloinnit on laadittu aamun huipputunnin tilanteessa, joka säteittäisväylillä 
tyypillisesti iltapäiväliikennettä ruuhkaisempaa.

• Liikennemäärät on viety VISSIM-malliin edellä esitetyistä Helmet-mallilla 
laadituista liikenne-ennusteista kehähaastattelemalla. Simulointimalli kattaa 
Hämeenlinnanväylän Klaukkan liittymästä Hakamäentien liittymään 
väliliittymineen

• Helmet-malliin kuvattu välityskyky voi poiketa paikoin VISSIM-mallin 
tuottamasta välityskyvystä mm. liikenteen sekoittumisalueilla. Helmet-malli 
näyttää ruuhkautumisen pullonkaulalinkille, kun todellisuudessa ja myös 
VISSIM-jonoutuminen tapahtuu pullonkaulakohdasta ylävirtaan. Näistä syistä 
VISSIM-mallin ja Helmet-mallin ruuhkautuvuuskuvat poikkeavat paikoin 
toisistaan.

• Simulointeja laadittaessa haasteena on saada simuloinnin liikennemäärät ja 
ruuhkautuvuus tasapainoon Helmet-mallin kanssa, koska liikennemäärä-
ennusteet perustuvat Helmet-mallilla tuotettuun ruuhkautuvuuden ja 
liikennemäärien tasapainoon.

• Mikäli simuloinnissa välityskyky on suurempi kuin Helmetissä, simulointi 
tuottaa liian hyvän sujuvuuden. Jos simulointimallissa välityskyky on Helmet-
mallia pienempi, simulointi tuottaa liian ruuhkaisen liikennetilanteen.
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Simulointien laadinta



Nykytilanteen 2017 simuloitu aamuhuipputunti

KIVISTÖ –
VANTAANLAAKSO

VANTAANLAAKSO –
KEHÄ I  

KEHÄ I - HAKAMÄENTIE

Keskimääräinen 
ajonopeus noin 
50-80 km/h

Ryhmittymiset 
aiheuttavat 
keskimääräisen 
ajonopeuden 
alenemaa

Keskimääräinen 
ajonopeus noin 
60-80 km/h

• Nykytilanteen simuloinnissa liikenne ruuhkautuu 
selkeimmin Klaukkalan liittymässä sekä Kehä I:n 
liittymäalueella (Kehä I:n saapuvan liikenteen 
sekoittumisalueella).

• Kehä III:n ja Kehä I:n välillä liikenne paikoin 
hidastuu, mutta voimakasta ruuhkautumista ei 
tällä jaksolla simuloinneissa ilmennyt. Helmet-
nykytilaennusteessa jakso ruuhkautuu 
simulointeja voimakkaammin.



Vuoden 2030 vertailuvaihtoehdon ve 0 simuloitu toimivuus

KIVISTÖ –
VANTAANLAAKSO

VANTAANLAAKSO –
KEHÄ I  

KEHÄ I - HAKAMÄENTIE

Sekoittumisalueen 
kapasiteetti 
ylärajoilla

Keskimääräinen 
ajonopeus noin 
40-60 km/h

Keskimääräinen 
ajonopeus 50-70 km/h 
välillä Kehä I – Haagan 
eritasoliittymä

Kaivoksela –
Kuninkaantammi 
välillä 
sekoittumisalueiden 
kapasiteetti loppuu, 
vaikutukset lähes 
Kehä III asti.

Nopeuden alenema 
johtuu osittain 
Kaivokselan ja 
Kuninkaantammen 
eritasoliittymistä

Keskimääräinen 
ajonopeus noin 
60-70 km/h 
pohjoinen-etelä 
suunnassa.

• Simuloinnissa liikenne ruuhkautuu voimakkaasti 
Kaivokselan ja Kuninkaantammen liittymien 
kohdalla sekä Kehä I:n eteläpuolisella 
sekoittumisalueella. Kaivokselan kohdan 
ruuhkautuminen säteilee  pohjoiseen 
Vantaanlaakson liittymään saakka.

• Simuloitu ruuhkautuvuus vastaa kohtalaisen 
hyvin Helmet-mallin ruuhkautuvuutta.



Vaihtoehdon ve 1 simuloitu toimivuus 2030

KIVISTÖ –
VANTAANLAAKSO

VANTAANLAAKSO –
KEHÄ I  

KEHÄ I - HAKAMÄENTIE

Kehä I – vt 3 
sekoittumisalueen 
tukkiutuminen 
vaikuttaa pitkälle 
pohjoiseen. 
Keskimääräinen 
nopeustaso välillä 
Kuninkaantammi –
Kehä I on noin  40 -
50 km/h

Sekoittumis-
alueen 
jonoutumi-
nen vaikuttaa 
myös Kehä I 
länsi – itä -
suuntaiseen 
liikenteeseen

Liikenne jonoutuu 
pahoin Kehä I ja vt 3 
eteläpuolen 
sekoittumisalueen 
vuoksi. 

Kehä III 
sekoittumisalue 
jonoutuu hieman 
(ei vaikutusta vt 3 
liikenteelle

• Lisäkaistat Kaivoksela-Kannelmäki purkavat 
ruuhkaisuuden Kaivokselan ja Kuninkaantammen 
kohdalta, mikä kasvattaa Hämeenlinnanväylän
etelän suunnan liikennettä aamulla enimmillään 
noin 900 ajon/h/suunta. Kaivokselan ja 
Kannelmäen välillä liikenne sujuu hyvin.

• Hämeenlinnanväylän liikenteen kasvu 
ruuhkauttaa simuloinnissa jakson Vantaanlaakso-
Martinlaakso. Liikenne ruuhkautuu simuloinnissa 
pahasti myös Kehä I:n eteläpuolisella 
sekoittumisalueella ja jonkin verran myös 
Klaukkalan nykyisen liittymän kohdalla, kun 
2+2-kaistaisen poikkileikkauksen kapasiteetti 
täyttyy.

• Simuloitu ruuhkautuminen vastaa varsin hyvin 
Helmet-mallin ruuhkautumista.



Vaihtoehdon ve 2 simuloitu toimivuus 2030

3) VANTAANLAAKSO –
KEHÄ I  

4) KEHÄ I -
HAKAMÄENTIE

Ei muutosta

n. 300 ajoneuvoa 
puuttuu mallista

• Kolmansien kaistojen Kaivoksela-Kehä I 
varaaminen vain linja-autojen ja 
tavaraliikenteen käyttöön toimii simuloinneissa 
melko hyvin Kehä III:n ja Kehä I:n välillä. Liikenne 
kuitenkin ruuhkautuu Kehä I:n eteläpuolisella 
sekoittumisalueella. 

• Liikenteen sujuvuuteen Kaivokselan ja Kehä I:n välillä 
vaikuttaa se, että simuloinneissa liittymistä tulevat 
autot eivät vaihda ”väkisin” pääkaistoille, vaan 
jatkavat etuisuuskaistaa kunnes pääkaistoilla on tilaa 
kaistanvaihdolle. Näin ollen simuloinneissa 
pääkaistoille sijoittuu vähemmän liikennettä kuin 
Helmet-ennusteessa, jolloin simuloitu toimivuus on 
huomattavasti parempi kuin Helmet-ennusteessa. 
Tämä taas tarkoittaa sitä, että todellinen kapasiteetti 
ja myös liikennemäärä on Helmet-ennustetta 
suurempi.

• Tästä syystä simuloinnissa liikennemääriä on 
kasvatettu 5 %. Tässä simuloinnissa Hämeenlinnan-
väylän toimivuus oli melko lähellä ve 1:n toimivuutta: 
liikenne ruuhkautui Vantaanlaakson liittymän 
eteläpuolella ja Kehä I:n liittymän eteläpuolella.

• Liikenteen simuloitu sujuvuus Kaivokselan ja Kehä I:n 
välillä jäi kuitenkin selvästi Helmet-ennustetta 
paremmaksi, joten mallit eivät ole täysin tasapainossa 
keskenään.

KEHÄ III



Ve 2 (+5 %) 2030 Video2

KEHÄ I ETL pohjoispuoli*
Ajoneuvojen värit

Henkilöauto

Pakettiauto

Raskas ajoneuvo

Linja-auto

*) Videossa 2x nopeus



Vaihtoehdon ve 3 simuloitu toimivuus 2030

VANTAANLAAKSO –
KEHÄ I  

KEHÄ I - HAKAMÄENTIE

Keskimääräinen 
ajonopeus 20-50 
km/h

Liittymiskaistojen 
toimivuus hyvä

• Yhtenäiset joukko- ja tavaraliikenteen kaistat Kehä III:lta 
Hakamäentielle ilman lisäkaistojen rakentamista toimivat 
alustavien simulointien perusteella kohtuulliset hyvin, vaikka 
liikenne välillä pysähteleekin pääkaistalla Kuninkaantammen 
eteläpuolella.

• Liikenteen sujuvuuteen vaikuttaa se, että myös vaihtoehdossa 3 
simuloinneissa liittymistä tulevat autot eivät vaihda ”väkisin” 
pääkaistoille, vaan jatkavat etuisuuskaistaa kunnes pääkaistoilla 
on tilaa kaistanvaihdolle. Näin ollen simuloinneissa pääkaistoille 
sijoittuu vähemmän liikennettä kuin Helmet-ennusteessa, jolloin 
simuloitu toimivuus on huomattavasti parempi kuin Helmet-
ennusteessa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että todellinen kapasiteetti 
on Helmet-ennustetta suurempi.

• Tästä syystä myös vaihtoehdon 3 osalta simuloinnin liikenne-
määriä on kasvatettu 5 %. Myös tässä tilanteessa simuloitu 
toimivuus on selvästi parempi kuin Helmet-ennusteissa, joten 
mallit eivät ole keskenään täysin tasapainossa. Pääkaistojen 
kapasiteetin ylittävää henkilöautoliikennettä sijoittuu etuisuus-
kaistoille, jotta liikenne ei tuki linja- ja tavara-autojen kulkua.



Ve 3 (+5%) 2030 Video

KUNINKAANTAMMEN ETL*
Ajoneuvojen värit

Henkilöauto

Pakettiauto

Raskas ajoneuvo

Linja-auto

*) Videossa 2x nopeus



• Liikenteen ennustettu kasvu kasvattaa huomattavasti 
Hämeenlinnan ruuhkautumista erityisesti Kehä III:n 
eteläpuolella ilman toimenpiteitä

• Välityskyvyn kasvattaminen (ve 1, lisäkaistat Kaivoksela-
Kannelmäki ilman käyttörajoituksia) poistaa ruuhkat lisäkaistan 
kohdalta, mutta kasvattaa liikennettä ja ruuhkautuvuutta 
muualla Hämeenlinnanväylällä, erityisesti Kaivokselan 
pohjoispuolella ja Kehä I:n eteläpuolella. Liikenteen 
kokonaissujuvuus kuitenkin paranee suhteessa 
vertailuvaihtoehtoon.

• Kolmansien kaistojen varaaminen joukko- ja tavara-
liikenteelle (ve 2) ei kasvata ennusteen mukaan 
Hämeenlinnanväylän henkilöautoliikennettä yhtä paljon kuin 
vapaat lisäkaistat (ve 1). Liikenteen simuloidussa sujuvuudessa 
ei ole suuria eroja suhteessa vapaisiin lisäkaistoihin. 

• Yhtenäinen joukko- ja tavaraliikenteen lisäkaista Kehä 
III:lta Hakamäentielle ilman lisäkaistoja leikkaa 
ruuhkautumisen takia huomattavasti Hämeenlinnanväylän
liikennettä, jolloin liikennekysyntä ja ruuhkautuminen 
tasapainottuvat. Simuloinneissa toimivuus jäi selvästi 
paremmaksi kuin Helmet-liikenne-ennustemallissa, vaikka 
pääkaistan liikenne ruuhkautui huomattavasti 
Kuninkaantammen kohdilla. Pääkaistalle liittyvä 

henkilöautoliikenne hidasti myös ajoittain linjaa ja tavara-
autojen kulkua.

• Kohtalainen toimivuus vaihtoehdoissa 2 ja 3  johtuu kuitenkin 
osittain siitä, että simuloinneissa useimmat ajoneuvot 
eivät noudata kaistankäyttörajoituksia ehdottomasti: 
liityttäessä etuisuuskaistalta vaihdetaan pääkaistoille vain tilan 
salliessa, eikä etuuskaistalle pysähdytä odottamaan tilaa. Tämä 
vastannee melko hyvin  todellista käyttäytymistä.

• Vaihtoehdoissa 2 ja 3 erkaneminen aiheuttaa ajoittain häiriöitä, 
kun erkaneva henkilöauto joutuu väistämään etuisuuskaistan 
liikennettä.

• Simuloinneissa ei havaittu tilanteita, joissa linja-auto- ja 
tavaraliikennekaistat olisivat aiheuttaneet liittymäramppien 
ruuhkautumista, koska liittyvä liikenne ei liittynyt väkisin 
pääkaistoille. Myöskään jonoutumisen yltämistä Kehä III:n 
pohjoispuolelle ei simuloinneissa havaittu.

• Simulointimallin (VISSIM) ja liikenne-ennustemallin (Helmet) 
liikennetilanteita ei saatu vaihtoehtojen 2 ja 3 (linja-auto- ja 
tavaraliikennekaistat) täysin tasapainoon, joten 
simulointitulokset ovat näiden vaihtoehtojen osalta suuntaa-
antavia.
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Yhteenveto Hämeenlinnanväylän kaistajärjestelyjen toimivuudesta



Yhteenveto säteittäisväylien kaistajärjestelyjen 
vaikutuksista ja toimivuusarvioista



Ve 1. Lisäkaistojen rakentaminen ilman käyttörajoituksia valtateille 3 ja 4
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Henkilöauton käyttö kasvaa hieman ja vastaavasti joukkoliikenteen 
käyttö hieman vähenee (vaikutukset seututasolla 0,1 %).

Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon liikennesuorite 
laskee noin 40 %, mutta voimakkaasti kuormittuvan (kuormitusaste 
yli 90 %) verkon suorite kasvaa hieman (1-2 %). Lisäkaistat 
purkavat merkittävästi pahimpia ruuhkakohtia, mutta muualla 
verkolla ruuhkautuminen vastaavasti hieman kasvaa. Haasteena on 
erityisesti liikenteen kasvu ja ruuhkautuminen valtateillä 3 ja 4 
lisäkaistajaksojen ulkopuolella.

Tieliikenteen kilometrisuorite ja CO2-päästöt kasvavat hieman 
(+0,2 %), mutta toisaalta liikenne hieman vähenee alempiasteisella 
verkolla (-0,1 %).

Saavutettavuus paranee hieman sekä henkilöliikenteen että tavara-
liikenteen osalta. Molempien osalta aikasäästöjen arvo on noin 
miljoona euroa/vuosi, yhteensä noin 2 milj. eur/v.

Hämeenlinnanväylän aamuliikenteen simuloinneissa välityskyvyn 
kasvattaminen poistaa ruuhkat lisäkaistan kohdalta, mutta kasvattaa 
liikennettä ja ruuhkautuvuutta muualla Hämeenlinnanväylällä, 
erityisesti Kaivokselan pohjoispuolella ja Kehä I:n eteläpuolella. 
Liikenteen kokonaissujuvuus kuitenkin paranee suhteessa 
vertailuvaihtoehtoon.
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Henkilöautoliikenteen käytössä oleva kaistamäärä vähenee kahteen  
jaksoilla vt 1 Tuomarila-Kehä II sekä vt 3 Kannelmäki-Kehä III. 
Henkilöautoille vapautuu hieman lisää kapasiteettia jaksoilla vt 3 
Kaivoksela-Kannelmäki sekä vt 4 Kulomäentie-vt 7.

Henkilöauton ja joukkoliikenteen kulkutapaosuudet säilyvät lähes 
muuttumattomina. 

Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon liikennesuorite 
laskee yli 20 %, mutta voimakkaasti kuormittuvan (kuormitusaste yli 
90 %) verkon suorite kasvaa  (8 %). Joukko- ja tavaraliikenteen 
lisäkaistat keventävät pahimpia ruuhkakohtia, mutta nykyisin 3+3-
kaistaisilla jaksoilla henkilöautojen ruuhkautuminen vastaavasti 
hieman kasvaa. Verrattuna edelliseen vaihtoehtoehtoon ruuhkaisuus 
on suurempaa.

Henkilöautoliikenteen kilometrisuorite ja CO2-päästöt kasvavat 
hieman (+0,1 %). 

Kehäradalta, pääradalta ja rantaradalta siirtyy ennusteessa 
joukkoliikennematkustajia säteittäisväylien linja-autoihin. Linja-
autojen matkustuskilometrit kasvavat seututasolla noin 2 %, pääosa 
kasvusta on siirtymää raideliikenteestä. Linja-automatkustuksen 
huomattava kasvu säteittäisväylillä johtaa tarpeeseen lisätä vuoro-
tarjontaa, mikä puolestaan saattaa lisätä joukkoliikenteen CO2-
päästöjä linja-autoliikenteen käyttövoimasta riippuen.

Saavutettavuus paranee sekä tavaraliikenteen että joukkoliikenteen  
osalta, mutta keskimäärin hieman heikkenee henkilöautoliikenteen 
osalta.

Tavaraliikenteen aikasäästöjen arvo on noin 28 milj. euroa/vuosi, 
mutta henkilöliikenteen (kaikki kulkutavat yhteen laskien) 
aikakustannukset kasvavat 21 milj. euroa/vuosi. Aikakustannusten 
yhteenlaskettu säästö on noin 7 milj. euroa/v.

Hämeenlinnanväylän aamuliikenteen simuloinneissa kolmansien 
kaistojen varaaminen joukko- ja tavaraliikenteelle ei kasvata 
ennusteen mukaan Hämeenlinnanväylän henkilöautoliikennettä yhtä 
paljon kuin vapaat lisäkaistat. Simuloinneissa erkanevat autot 
aiheuttavat ajoittain häiriöitä, kun erkaneva henkilöauto joutuu 
väistämään etuisuuskaistan liikennettä. Simuloinneissa liikenne 
jonoutui Kehä I:n liittymän pohjoispuolelle saakka, mikä johtui Kehä 
I:ltä etelän suuntaan liittyvän liikenteen aiheuttamasta ruuhkasta, 
eikä välttämättä tarkastelluista etuisuuskaistoista.

Liikenteen simuloidussa kokonaissujuvuudessa ei ole suuria eroja 
suhteessa vapaisiin lisäkaistoihin, koska liikenne sujuu paremmin 
etuisuusjakson ulkopuolella. Kohtalainen toimivuus etuisuusjaksolla 
johtuu kuitenkin osittain siitä, että simuloinneissa ajoneuvot eivät 
noudata kaistankäyttörajoituksia ehdottomasti: liityttäessä 
etuisuuskaistalta vaihdetaan pääkaistoille vain tilan salliessa, eikä 
etuuskaistalle pysähdytä odottamaan tilaa. Tämä vastannee melko 
hyvin  todellista käyttäytymistä. 
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Tässä vaihtoehdossa säteittäisväylien henkilöautoliikenteen käytössä 
on pääosin yksi ajokaista suuntaansa Kehä III:n sisäpuolella.

Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon pituus kasvaa noin 
35 %, mutta liikennesuorite vain noin 11 %, koska säteittäisväylien 
henkilöautoliikenne lähes puolittuu. Voimakkaasti kuormittuvan 
(kuormitusaste yli 90 %) verkon pituus kasvaa noin 16 %, mutta 
liikennesuorite laskee 4 %. Verrattuna muihin kaistajärjestelyihin 
ruuhkaisuus on suurempaa muilla Helsingin seudun vyöhykkeillä, 
paitsi kantakaupungissa, jonne suuntautuu vähemmän 
autoliikennettä.

Henkilöautoliikenteestä sekä Kehäradalta, pääradalta ja rantaradalta 
siirtyy  joukkoliikennematkustajia säteittäisväylien linja-autoihin. 
Säteittäisväylien linja-automatkustus kasvaa ruuhkasuunnassa 
paikoin yli 1000 matkustajalla/h. Tämä tarkoittaa, että linja-
automatkustajien määrä kasvaa paikoittain noin kaksinkertaiseksi, 
mikä edellyttäisi linja-autoliikenteen merkittävää kehittämistä sekä 
juna- ja linja-autoliikenteen välisen työnjaon tarkistamista.

CO2-päästöt laskevat selvästi, seututasolla lähes prosentin. 
Henkilöautoliikenteen päästöt laskevat noin 1,5 %, mutta 
bussiliikenteen matkustajakilometrit ja oletettavasti myös 
vuorotarjonta kasvavat huomattavasti, mikä saattaa kasvattaa 
joukkoliikenteen päästöjä.

Saavutettavuus paranee sekä joukko- että tavaraliikenteen osalta, 
mutta heikkenee huomattavasti henkilöautoliikenteen osalta. 
Tavaraliikenteen aikasäästöjen arvo on noin 34 milj. euroa/vuosi, 
mutta henkilöliikenteen matkustajina (kaikki kulkutavat yhteen 
laskien) aikakustannukset kasvavat 40 milj. euroa/vuosi. Tavara-
liikenteen ja henkilöliikenteen matkustajien aikakustannusten 
yhteenlaskettu kasvu on noin 6 milj. euroa/v. Bussiliikenteen 
nopeutuminen synnyttää bussiliikenteen operoinnille laskennallisen 
noin 2 milj. euron vuosittaisen aikasäästön, mutta tarvittava 
vuorotarjonnan kasvu kasvattaisi puolestaan liikennöintikustannuksia.

Hämeenlinnanväylän aamuliikenteen simuloinneissa henkilöauto-
liikenteen kaista ruuhkautui paikoin voimakkaasti, eivätkä kaikki 
liittymistä saapuneet henkilöautot päässeet liittymään henkilöauto-
kaistalle ennen seuraavaa liittymää. Simuloinneissa ajoneuvot eivät 
noudata kaistankäyttörajoituksia ehdottomasti: liityttäessä etuisuus-
kaistalta vaihdetaan pääkaistoille vain tilan salliessa, eikä etuus-
kaistalle pysähdytä odottamaan tilaa. Tästä huolimatta henkilöauto-
kaistalle pyrkivät autot hidastivat ajoittain etuiskaistan bussi- ja 
tavaraliikennettä, mutta ei kuitenkaan yleensä pysähdyksiin saakka. 
Tämä vastannee melko hyvin  todellista käyttäytymistä. 
Simuloinneissa erkanevat autot aiheuttavat ajoittain häiriöitä, kun 
erkaneva henkilöauto joutuu väistämään etuisuuskaistan liikennettä. 
Tämä aiheutti simuloinneissa ajoittain henkilöautokaistan liikenteen 
pysähtymisiä sekä ilmeisiä vaaratilanteita.
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Yhteenveto vaikutuksista valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitealueittain

Kestävyys Saavutettavuus Tehokkuus Turvallisuus

Ve 1 
Vt 3 ja vt 4 
lisäkaistat kaikelle 
liikenteelle

Lisää hieman 
henkilöauton käyttöä 
ja tieliikenteen CO2-
päästöjä.

Parantaa hieman 
saavutettavuutta 
sekä henkilö- että 
tavaraliikenteen 
osalta.

Vähentää hieman 
liikenteen 
kokonaisaika-
kustannuksia.

Siirtää liikennettä 
alempiasteiselta verkolta 
pääväylille, mutta lisää 
hieman kokonaissuoritetta. 
Vakauttaa vt 3:n ja vt 4:n 
liikennevirtoja.

Ve 2
Vt 1, vt 3 ja vt 4 3. 
kaista vain LA- ja 
tavaraliikenteelle

Vähentää hieman 
raideliikenteen 
käyttöä ja lisää 
hieman tieliikenteen 
CO2-päästöjä.

Parantaa 
saavutettavuutta 
tavaraliikenteen 
osalta mutta 
heikentää 
henkilöliikenteen  
osalta.

Vähentää liikenteen 
kokonaisaika-
kustannuksia.

Lisää hieman 
liikennesuoritetta 
pääväylillä. Vakauttaa vt
3:n ja vt 4:n 
liikennevirtoja, mutta lisää 
kaistanvaihtotarvetta.

Ve 3
Ei lisäkaistoja, 
nykyiset reunakaista 
vain LA- ja 
tavaraliikenteelle 
Kehä III:n ja 
katuverkon välillä 

Vähentää 
henkilöauton käyttöä 
ja tieliikenteen CO2-
päästöjä. 
Raideliikenteen 
käyttö kuitenkin 
vähenee.

Parantaa 
saavutettavuutta 
tavaraliikenteen 
osalta mutta 
heikentää selvästi 
henkilöliikenteen 
osalta.

Kasvattaa hieman 
liikenteen 
kokonaisaika-
kustannuksia.

Vähentää liikenteen 
kokonaissuoritetta, mutta 
lisää liikennettä 
alempiasteisella verkolla. 
Lisää kaistanvaihtotarvetta 
ja nopeuseroja 
rinnakkaisilla ajokaistoilla. 
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	2019 kaikkien Helsingin seudun pisteiden osalta +6,3 %. 
	Ruuhkautuminen kasvaa tyypillisesti jyrkästi liikennemäärien 
	kasvuun nähden.
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	2019. Muutokset ruuhkautumisessa ovat olleet 
	iltapäiväliikenteessä aamuliikennettä suuremmat.
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	aamuliikenne on melko sujuvaa, eikä 
	ruuhkautumisessa ole tapahtunut suuria muutoksia 2015
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	2019. 
	Iltapäiväliikenteessä Kehä III:n ruuhkautuminen on kuitenkin 
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	2019 (4 
	vuotta) ovat olleet LAM
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	aineiston perusteella seuraavat:

	•
	•
	•
	•
	Kaikki Helsingin seudun pisteet +6,3 %


	•
	•
	•
	Kehä I/II:n  pisteet +6,2 %


	•
	•
	•
	Kehä III:n pisteet +11,5 %


	•
	•
	•
	Säteittäisväylien pisteet  +4,0 %
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	liikenne
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	ennustemallilla vuoden 2030 ennustetilanteessa.  
	Maankäytön kehitysennuste on MAL 2019 
	-
	suunnitelman 
	ennusteiden mukainen. Lähtökohtana oleva ns. nollaskenaario ei 
	sisällä rakenteilla tai jo päätettyjen liikennehankkeiden lisäksi uusia 
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	MAL
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	suunnitelmaan sisältyvien 
	joukkoliikenteen 
	kehittämistoimien vaikutukset
	(ei hinnoittelumuutoksia, 
	vertailuasetelma ve1
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	MAL
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	suunnitelmaan sisältyvien 
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	Bussiyhteydet pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
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	liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman 
	mukaisten liityntäpysäköintipaikkalisäysten 
	vaikutukset
	. Vertailuvaihdossa vuoden 2018 mukaiset 
	paikkamäärät. Muilta osin MAL
	-
	suunnitelman mukainen 
	liikennejärjestelmä, mutta ei liikenteen hinnoittelutoimia (
	ve
	2). 
	Liityntäpysäköinnin vaikutustarkastelu on tehty 
	liikennemalli
	-
	teknisesti 
	ja vertailuasetelmaltaan muista vaihtoehdoista 
	poikkeavasti, joten kyseessä on muihin tarkasteluvaihtoehtoihin 
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	Helsingin seudun eri vyöhykkeiden tieliikennesuoritteisiin.

	Seuraavilla sivuilla on arvioitu ensin yksi kerrallaan em. toimien 
	Seuraavilla sivuilla on arvioitu ensin yksi kerrallaan em. toimien 
	vaikutuksia tieliikenteeseen ja sen ruuhkautuvuuteen. Lopuksi on 
	esitetty kaikkia toimia koskeva vertailu päätelmineen.
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	Tarkastelun tavoitteena on osoittaa, miten tieliikenne ja sen ruuhkautuvuus 
	Tarkastelun tavoitteena on osoittaa, miten tieliikenne ja sen ruuhkautuvuus 
	kehittyvät nykytilanteesta (2017) ilman uusia panostuksia 
	liikenne
	-
	järjestelmään
	. Maankäyttö kuitenkin kehittyy oletetusti: Helsingin seudun 
	asukasmäärän kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2030 on liikenne
	-
	ennusteissa 
	arvioitu olevan noin 19 %.

	•
	•
	•
	•
	Matkustamisen kasvu painottuu joukkoliikenteeseen. 
	Henkilöauto
	-
	matkojen 
	määrä kasvaa asukasmäärää hitaammin.


	•
	•
	•
	Tieliikennesuoritteen kasvu painottuu alempiasteiselle verkolle. Tähän 
	vaikuttaa pääväylien ruuhkautuminen, jolloin liikenne pääväylillä ei 
	pääse kasvamaan kysyntää vastaavasti.


	•
	•
	•
	Tieliikenteen CO2
	-
	päästöt laskevat 20
	-
	25 % ajoneuvoteknisen 
	kehityksen seurauksena, vaikka liikennesuoritteet kasvavat. Vuoden 
	2030 päästökertoimina on käytetty MAL
	-
	työn mukaisia kertoimia: 
	HA 
	91 g/km, PA 134 g/km ja KA 639 g/km.


	•
	•
	•
	Liikenteen ruuhkautuminen kasvaa selvästi: ylikuormittuvan verkon osan 
	liikennesuorite kasvaa 28 %.  Muutos johtuu sekä ylikuormittuvan 
	verkon laajuuden kasvusta että liikennemäärien kasvusta jo nykyisin 
	ylikuormittuvalla verkolla.
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	1. Toteutetaan MAL
	-
	suunnitelman joukkoliikennehankkeet


	•
	•
	•
	•
	•
	MAL
	-
	joukkoliikennehankkeiden toteuttaminen kasvattaa Helsingin seudun 
	joukkoliikennematkojen määrää noin 2 %.


	•
	•
	•
	Henkilöautoliikenteen matkamäärä laskee runsaan prosentin. 
	Liikennesuorite vähenee erityisesti alempiasteisella verkolla. Pääväyliltä 
	poistuvat henkilöautomatkat korvautuvat osin muulta verkolta siirtyvillä 
	liikenteellä. Pääväylien huipputuntiliikennemäärät laskevat tyypillisesti 
	alle 50 ajon/h/suunta.


	•
	•
	•
	Tieliikenteen päästöjä joukkoliikennehankkeet vähentävät noin puoli 
	prosenttia. Tavaraliikenteen matkamääriin joukkoliikennehankkeet eivät 
	vaikuta.


	•
	•
	•
	Joukkoliikennehankkeet keventävät vain vähän kaikkein ruuhkaisimpia 
	verkon kohtia. Voimakkaasti kuormittuvan verkon osan liikennesuorite 
	kuitenkin laskee 3
	-
	4 %.
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	2. Toteutetaan MAL
	-
	suunnitelman tieliikennehankkeet


	MAL
	MAL
	MAL
	-
	tiehankkeisiin sisältyvät myös 
	Vihdintien
	ja 
	Tuusulanväylän
	bulevardisoinnit. Jälkimmäinen vähentää 
	Tuusulanväylän
	välityskykyä ja 
	laskee nopeustasoa välillä Kehä I
	-
	Asesepäntie.

	•
	•
	•
	•
	Tieliikennehankkeet kasvattavat henkilöautomatkojen määrää noin 0,2 %.


	•
	•
	•
	Pääväylien parantamistoimet siirtävät liikennettä alempiasteiselta verkolta 
	pääväylille, mutta liikennesuorite kokonaisuudessaan kasvaa. 
	Tuusulanväylän
	liikennemäärät laskevat.


	•
	•
	•
	Tieliikenteen CO2
	-
	päästöt kasvavat noin 0,3 %.


	•
	•
	•
	Liikennesuorite ylikuormittuvalla verkonosalla laskee alle puoleen. 
	Voimakkaasti kuormittuvan verkon liikennesuorite kuitenkin kasvaa noin 
	5 
	%.
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	Aamun tieliikennesuorite ylikuormittuvalla 
	Aamun tieliikennesuorite ylikuormittuvalla 
	verkolla (kuormitusaste yli 100 %)
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	-
	-
	59,3 %
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	3. Nopeutetaan kehyskuntien ja 
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	välisiä linja
	-
	autoyhteyksiä 10 %


	Tarkastelussa on nopeutettu pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
	Tarkastelussa on nopeutettu pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
	Tarkastelussa on nopeutettu pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
	pääkaupunkiseudulle kulkevia linja
	-
	autovuoroja 10 %. 
	Pääkaupunkiseudun sisäiset ja kehysalueen sisäiset linjat on säilytetty 
	ennallaan.

	•
	•
	•
	•
	Linjojen nopeutus vaikuttaa hyvin vähän Helsingin seudun matkoihin 
	tai tieliikenteeseen: pääväylien liikennesuorite samoin kuin tieliikenteen 
	CO2
	-
	päästöt vähenevän noin 0,1 %.


	•
	•
	•
	Pääväylien huipputuntiliikennemäärät laskevat tyypillisesti alle 
	20 
	ajon/h/suunta.


	•
	•
	•
	Voimakkaasti kuormittuvan tieverkon liikennesuorite vähenee noin 
	prosentin verran.
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	Aamun tieliikennesuorite voimakkaasti 
	Aamun tieliikennesuorite voimakkaasti 
	kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)



	-
	-
	-
	-
	0,8 %
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	verkolla (kuormitusaste yli 100 %)
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	4. Toteutetaan MAL
	-
	suunnitelman tienkäyttömaksut, 
	joukkoliikenteen lipun hinnan alennukset ja uudet 
	esikaupunkivyöhykkeen pysäköintimaksut


	•
	•
	•
	•
	•
	Helsingin seudun joukkoliikennematkojen määrä kasvaa noin 17 % ja  
	henkilöautomatkojen määrä vähenee noin 15 %. Hinnoittelu ei vaikuta 
	tavaraliikenteen matkamääriin.


	•
	•
	•
	Tieliikennesuorite vähenee alempiasteisella verkolla noin 11 % ja 
	pääväylillä keskimäärin 8 %.


	•
	•
	•
	Tieliikenteen CO2
	-
	päästöt vähenevät noin 6 %. 


	•
	•
	•
	Liikennesuorite ylikuormittuvalla verkonosalla laskee yli 70 %. Myös 
	muulla voimakkaasti kuormittuvalla verkolla liikennesuorite vähenee yli 
	40 %. Muutokset johtuvat pääosin voimakkaasti kuormittuvan verkon 
	supistumisesta.
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	kuormittuvalla verkolla (kuormitusaste yli 90 %)
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	5. Toteutetaan 
	HSL:n
	liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman 
	paikkamäärät


	Mallinnus on tehty 
	Mallinnus on tehty 
	Mallinnus on tehty 
	HSL:n
	liityntäpysäköintimallilla, joka on tehty 
	Helmet
	-
	mallin päälle. Malli jakaa joko auto
	-
	tai 
	joukkoliikenne
	-
	matkoja 
	auto+joukkoliikennematkoiksi
	ja ennustaa 
	liityntä
	-
	pysäköintipaikan 
	valinnan. Malli toimii aamuhuipputunnin 
	mukaisessa liikennetilanteessa. Malli poikkeaa menetelmältään 
	Helmet
	-
	mallista, eikä se tuota kaikilta osin samoja vaikutustietoja. 
	Tästä syystä tulokset on esitetty muista tarkasteluista poikkeavasti. 

	Helsingin seudulla on vertailutilanteessa nykyiset, noin 14 700 
	Helsingin seudulla on vertailutilanteessa nykyiset, noin 14 700 
	liityntäpysäköintipaikkaa ja tarkasteluvaihtoehdossa noin 18 500 
	liityntäpysäköintipaikkaa. Liikennejärjestelmä ja maankäyttö on 
	muilta osin MAL 2019
	-
	suunnitelman mukainen, mutta ennuste ei 
	sisällä liikenteen hinnoittelutoimia.

	Liityntäpysäköintimalli ennustaa vertailutilanteeseen 8780 
	Liityntäpysäköintimalli ennustaa vertailutilanteeseen 8780 
	liityntäpysäköintiä ja tarkastelutilanteeseen 9020 liityntäpysäköintiä. 
	Liityntäpysäköintien määrä siis kasvaa selvästi vähemmän kuin 
	paikkamäärä, joten liityntäpysäköintialueiden keskimääräinen 
	käyttöaste vähenee uusien paikkojen myötä. 

	Noin puolet liityntäpysäköintimatkoista on sellaisia, joilla 
	Noin puolet liityntäpysäköintimatkoista on sellaisia, joilla 
	vaihtoehtoinen kulkutapa olisi henkilöauto. Näillä matkoilla 
	liityntäpysäköinti vähentää autoliikennettä runkoyhteyksillä. Noin 
	puolella liityntämatkoista vaihtoehtoinen kulkutapa on muu kuin 
	henkilöauto. Näillä matkoilla liityntäpysäköinti kasvattaa 
	autoliikennettä liityntäyhteyksillä.

	Koska liityntäpysäköinnin ennustetut muutokset jäävät suhteellisen 
	Koska liityntäpysäköinnin ennustetut muutokset jäävät suhteellisen 
	pieniksi, jäävät myös vaikutukset tieliikenteeseen melko pieniksi.

	Tieliikennesuorite vähenee hieman Kehä I
	Tieliikennesuorite vähenee hieman Kehä I
	-
	vyöhykkeellä ja sen 
	sisäpuolella, mutta kasvaa seudun reunaosissa. 

	Pääväylien liikennemäärät kasvavat seudun reunaosissa tyypillisesti 
	Pääväylien liikennemäärät kasvavat seudun reunaosissa tyypillisesti 
	alle 30 ajon/h/suunta ja vähenevät vastaavasti pääkaupunkiseudun 
	sisäosissa. Suurimmat muutokset ovat ennusteessa Länsiväylän 
	suunnalla, jossa muuttujana on suuri määrä Länsimetron jatkeen 
	liityntäpysäköintipaikkoja.

	Tarkastelun perusteella pelkästään 
	Tarkastelun perusteella pelkästään 
	liityntäpysäköinti
	-
	paikkoja 
	lisäämällä ei kyetä vähentämään merkittävästi 
	liikenteen ruuhkautuvuutta, liikennesuoritetta tai 
	tieliikenteen CO2
	-
	päästöjä
	. Liikkumisen palvelutasoon ja 
	Helsingin seudun ydinosan tieverkon liikenteeseen  
	liityntä
	-
	pysäköintimahdollisuuksien 
	kasvattamisella  on kuitenkin 
	myönteinen vaikutus.

	Liityntäpysäköintipaikkojen lisäysten vaikutukset tieliikenteeseen 
	Liityntäpysäköintipaikkojen lisäysten vaikutukset tieliikenteeseen 
	riippuvat mm. liikenteen hinnoittelutoimien toteutumisesta sekä 
	liityntäpysäköinnin maksujen mahdollisista muutoksista, joten 
	tuloksia voi pitää lähinnä suuntaa antavina
	.
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	Liikennemäärien kehitys
	Liikennemäärien kehitys
	Liikennemäärien kehitys

	Liikenteen viime vuosien kasvu on ollut Helsingin seudun 
	Liikenteen viime vuosien kasvu on ollut Helsingin seudun 
	ulko
	-
	vyöhykkeillä 
	ja poikittaisliikenteessä selvästi ydinaluetta nopeampaa. 
	Helsingin seudun pääväylien autoliikenteen määrä on ollut selvässä 
	kasvussa. Viimeisten seitsemän vuoden aikana 2012
	-
	2019 
	LAM
	-
	mittauspisteiden 
	vuorokausiliikennemäärät ovat kasvaneet 
	keski
	-
	määrin 
	noin 9 %. Kasvu on ollut kehäteillä säteittäisväyliä 
	voimakkaampaa. Helsingin ulkorajalla kasvu on ollut kuitenkin muuta 
	seutua hitaampaa (2013
	-
	2018 +3%), ja kantakaupungin ulkokehällä 
	autoliikenne on vähentynyt selvästi (2013
	-
	2018 
	-
	6 %). 

	Huipputuntien ruuhkaliikenteet pääväylillä ovat yleisesti kasvaneet 
	Huipputuntien ruuhkaliikenteet pääväylillä ovat yleisesti kasvaneet 
	keskimääräistä arkiliikennettä vähemmän. Tähän voi vaikuttaa mm. 
	työssäkäynnin muutokset sekä paikoittainen välityskyvyn 
	täyttyminen. 

	Vuodelle 2030 laaditussa liikennemalliennusteessa ilman uusia 
	Vuodelle 2030 laaditussa liikennemalliennusteessa ilman uusia 
	liikennejärjestelmän kehittämistoimia ja liikkumistottumusten 
	merkittäviä muutoksia Helsingin seudun autoliikenne kasvaa 
	vuodesta 2017 keskimäärin noin 10 %. Pääväylien ruuhkautumisen 
	seurauksena kasvu painottuu kuitenkin pääväylien ulkopuolelle 
	(kasvua 26 %), kun pääväylillä liikenne kasvaa vain 5 %. 

	Mikäli MAL 2019 
	Mikäli MAL 2019 
	–
	suunnitelman liikenneverkon kehittämistoimet 
	toteutuvat ilman liikenteen hinnoittelua, autoliikenne kasvaa  
	keskimäärin noin 9 %. Mikäli myös MAL
	-
	suunnitelman mukaiset 
	liikenteen hinnoittelutoimet toteutuvat, Helsingin seudun autoliikenne 
	säilyy keskimäärin vuoden 2017 tasolla. Pääväylillä liikenne vähenee 
	noin 3 % ja muulla verkolla kasvaa noin 11 %.

	Ruuhkautuvuuden kehitys
	Ruuhkautuvuuden kehitys

	Ruuhkautuvuuden kehitys noudattelee suunnaltaan liikennemäärien 
	Ruuhkautuvuuden kehitys noudattelee suunnaltaan liikennemäärien 
	kehitystä, mutta muuttuu liikennemääriin nähden jyrkemmin. 
	Ruuhkautuvuuteen vaikuttaa liikenteen kehityksen lisäksi kapasiteetin 
	muutokset.  Pääkaupunkiseudun pääväylillä ruuhkautuvuus on ollut 
	viime vuosina selvässä kasvussa ja ruuhkien kesto on pidentynyt 
	useimmissa ruuhkakohdissa. Ruuhkautuvuus on kasvanut erityisesti 
	kehäteiden iltapäiväliikenteessä.

	Vuoden 2030 aamuliikenteen ennusteessa ylikuormittuvan 
	Vuoden 2030 aamuliikenteen ennusteessa ylikuormittuvan 
	(
	kuormitusaste 
	yli 100 %) verkon liikennesuorite kasvaa vuodesta 
	2017 ilman kehittämistoimia 28 %. MAL
	-
	liikenneverkon 
	kehittämis
	-
	hankkeet 
	toteutuessa ylikuormittuvan verkon liikennesuorite laskee 
	noin puoleen ja myös MAL
	-
	hinnoittelutoimien toteutuessa 
	ylikuormittuvan verkon suorite laskee yli 80 %. Voimakkaasti 
	kuormittuvan (kuormitusaste yli 90 %) verkon liikennesuorite säilyy 
	ennustetilanteissa kuitenkin lähes nykytasolla ilman hinnoittelutoimia. 
	MAL
	-
	hinnoittelutoimien myötä voimakkaasti kuormittuvan verkon 
	liikennesuorite laskee lähes 40 %.
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	Vertailussa on syytä huomioida, että 
	Vertailussa on syytä huomioida, että 
	Vertailussa on syytä huomioida, että 
	ve
	2 (tiehankkeet) sisältää myös 
	ve
	1:n toimet (joukkoliikennehankkeet) ja 
	ve
	3 ja 
	ve
	4 sisältävät 
	ve
	2:n ja 
	ve
	1:n toimet (joukko
	-
	ja tieliikennehankkeet).

	•
	•
	•
	•
	Tieliikenteen ruuhkautuvuutta vähentää tarkastelluista 
	toimista selkeästi eniten MAL
	-
	suunnitelman mukaiset 
	hinnoittelutoimet 
	(
	ve
	4 vs.  
	ve
	2). Nämä vähentävät huomattavasti 
	sekä ylikuormittuvan verkon että muun voimakkaasti kuormittuvan 
	verkon laajuutta. Liikenteen sujuvuus lähes koko verkolla ja kaikilla 
	mittareilla paranee selvästi jopa nykytilanteeseen nähden.


	•
	•
	•
	Myös tiehankkeet (
	ve
	2 vs. 
	ve
	1) vähentävät huomattavasti 
	ylikuormittuvan verkon laajuutta, mutta kokonaisuudessaan 
	voimakkaasti kuormittuvan verkon laajuus säilyy ennallaan 
	mm. siksi, että henkilöautomatkojen määrä ja liikennesuorite hieman 
	kasvavat. Liikenteen keskimääräinen sujuvuus pääkaupunkiseudun eri 
	vyöhykkeillä on skenaariossa 2 (joukko
	-
	ja tieliikennehankkeet) lähellä 
	nykytilannetta, mutta muualla Helsingin seudulla liikenne hieman 
	hidastuu nykyisestä.


	•
	•
	•
	Pelkästään joukkoliikenneyhteyksiin kohdistuvat toimet (
	ve
	1 
	vs. 
	ve
	0 ja 
	ve
	3 vs. 
	ve
	2) vaikuttavat tieliikenteen 
	kokonaissujuvuuteen suunnaltaan myönteisesti, mutta hyvin 
	lievästi
	. Ylikuormittuvan verkon laajuuden kasvu 
	ve
	3 
	vs
	ve
	2 saattaa 
	johtua ajoreittien mikromuutoksista jolloin jokin linkki siirtyy 
	voimakkaasti kuormittuneesta ylikuormittuneeksi. Alueellisissa 
	keskinopeuksissa ei esiinny merkittäviä eroja.
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	Toimien vertailua, liikennesuoritteet ja 
	Toimien vertailua, liikennesuoritteet ja 
	Toimien vertailua, liikennesuoritteet ja 
	CO2
	-
	päästöt


	Vertailussa on syytä huomioida, että 
	Vertailussa on syytä huomioida, että 
	Vertailussa on syytä huomioida, että 
	ve
	2 (tiehankkeet) sisältää myös 
	ve
	1:n toimet (joukkoliikennehankkeet) ja 
	ve
	3 ja 
	ve
	4 sisältävät 
	ve
	2:n ja 
	ve
	1:n toimet (joukko
	-
	ja tieliikennehankkeet).

	•
	•
	•
	•
	Tieliikenteen suoritteita ja päästöjä vähentää tarkastelluista 
	toimista selkeästi eniten MAL
	-
	suunnitelman mukaiset 
	hinnoittelutoimet 
	(
	ve
	4 vs.  
	ve
	2). Henkilöautoliikenteen päästöt 
	vähenevät noin 9 % ja tieliikenteen kokonaispäästöt noin 6 %. 
	Hinnoittelutoimet eivät vaikuta merkittävästi tavaraliikenteen 
	päästöihin.


	•
	•
	•
	Pelkästään joukkoliikenneyhteyksiin kohdistuvat toimet (
	ve
	1 
	ja 
	ve
	3 vs. 
	ve
	2) vaikuttavat tieliikenteen suoritteisiin ja 
	päästöihin suunnaltaan myönteisesti, mutta hyvin lievästi
	. 


	•
	•
	•
	Tiehankkeet (
	ve
	2 vs. 
	ve
	1) vähentävä hieman 
	liikennesuoritetta alempiasteisella verkolla, mutta 
	kasvattavat hieman tieliikenteen kokonaissuoritetta ja CO2
	-
	päästöjä.


	•
	•
	•
	CO2
	-
	päästöihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa liikenteen 
	hinnoittelun ja ajoneuvojen käyttövoimaan liittyvien keinojen 
	avulla.
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	Yksittäisten hinnoittelutoimien vaikutuksia tieliikennesuoritteisiin 
	Yksittäisten hinnoittelutoimien vaikutuksia tieliikennesuoritteisiin 
	Yksittäisten hinnoittelutoimien vaikutuksia tieliikennesuoritteisiin 
	(lähde: Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet, Liikennevirasto 2018)


	●
	●
	●
	●
	●
	Kun tarkastellaan yksittäisten hinnoittelutoimien vaikutuksia 
	liikennesuoritteeseen v. 2030, havaitaan että pysäköintimaksujen 
	korotuksella on Helsingin alueella lähes sama 7
	-
	11 %:n vähentävä 
	vaikutus kuin tienkäyttömaksuilla. Joukkoliikenteen lipunhinnan 
	alentamisen vaikuttavuus on noin puolet jompaankumpaan edellisistä 
	nähden.


	●
	●
	●
	Helsingin seudun sisääntuloväylien ruuhkautumisen 
	kannalta kriittisin vyöhyke osuus Espoon ja Vantaan 
	alueelle
	. Tällä vyöhykkeellä liikennesuoritteeseen pysäköinnin 
	hinnan korotukset vaikuttavat vain vähän, koska malliin kuvatut 
	korotukset kohdistuvat pääosin Helsingin alueelle. 
	Tällä 
	vyöhykkeellä tienkäyttömaksut vähentävät 
	tieliikenne
	-
	suoritetta 
	noin 9 % ja joukkoliikenteen lipun hinnan 
	alentaminen noin 4 %.


	●
	●
	●
	Muun Helsingin seudun liikennesuoritteisiin yksittäisillä 
	hinnoittelu
	-
	toimilla 
	on vain noin prosentin vaikutus, pysäköinnin hinnan 
	korotuksella ei sitäkään. Tämä johtuu siitä, että pääkaupunkiseudulle 
	painottuvat hinnoittelutoimet kohdistuvat vain osaan 
	kehys
	-
	vyöhykkeen 
	kaikista matkoista.
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	Figure
	Liikennesuoritemuutosten riippuvuus yksittäisistä liikenteen 
	Liikennesuoritemuutosten riippuvuus yksittäisistä liikenteen 
	Liikennesuoritemuutosten riippuvuus yksittäisistä liikenteen 
	hinnoittelutoimista 
	(lähde: Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet, Liikennevirasto 2018)


	●
	●
	●
	●
	●
	Autoliikenteen kilometrisuoritteiden muutokset indikoivat 
	liikenne
	-
	määrien 
	keskimääräisiä muutoksia eri vyöhykkeillä. Liikenteen 
	päästöjen muutokset mukailevat suoritemuutoksia.


	●
	●
	●
	MAL
	-
	luonnoksessa (vihreät palkit) Helsingin alueella 
	tieliikenne
	-
	suoritetta 
	on nykyistä 5
	-
	10 % vähemmän, Espoo
	-
	Vantaa 
	vyöhykkeellä lähes nykyisen verran ja muualla Helsingin seudulla 
	9 
	% nykyistä enemmän. 


	●
	●
	●
	Ilman 
	MAL
	-
	toimia
	(0+, harmaat palkit) liikennesuorite kasvaisi 
	nykyisestä kaikilla vyöhykkeillä (kasvu 13
	-
	17 %).


	●
	●
	●
	Mikäli tienkäyttömaksut ja niillä rahoitettavaksi kaavailtu 
	joukko
	-
	liikenteen 
	lipunhinnan alentaminen jää toteutumatta (tummempi 
	sininen), liikennesuorite kasvaisi nykyisestä Helsingissä noin 7 %, 
	Espoo
	-
	Vantaa vyöhykkeellä noin 15 % ja muualla Helsingin seudulla 
	11 %.


	●
	●
	●
	Jos pelkästään pysäköinnin hinnan korotukset jäävät toteutumatta 
	(violetti), liikennesuorite kasvaisi nykyisestä pääkaupunkiseudulla 
	noin 2 % ja muualla Helsingin seudulla noin 10 %.


	●
	●
	●
	Mikäli tavoitteena on pysäyttää tieliikennesuoritteen kasvu 
	Helsingin seudulla nykytasolle, näyttää 
	tienkäyttö
	-
	maksujen 
	käyttöönotto olevan lähes välttämätön 
	toimenpide.
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	Helsingin seudun säteittäisväylien kaistajärjestelyjen 
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	Työvaiheessa vertaillaan säteittäisväylien erilaisten 
	Työvaiheessa vertaillaan säteittäisväylien erilaisten 
	Työvaiheessa vertaillaan säteittäisväylien erilaisten 
	kehittämis
	-
	ratkaisujen 
	vaikutuksia ruuhkautuvuuteen, liikennemääriin ja 
	liikennejärjestelmätason tunnuslukuihin.

	Tarkasteltavia vaihtoehtoja vuoden 2030 ennusteskenaariossa 
	Tarkasteltavia vaihtoehtoja vuoden 2030 ennusteskenaariossa 
	ovat:

	1.
	1.
	1.
	1.
	Lisäkaistojen rakentaminen MAL
	-
	suunnitelman mukaisesti 
	valtateille 3 ja 4 ilman kaistankäyttörajoituksia 
	(henkilöautoliikenteelle 2
	-
	3 ajokaistaa/suunta).


	2.
	2.
	2.
	Säteittäisväylien uusien kolmansien kaistojen osoittaminen 
	joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen käyttöön 
	(henkilöautoliikenteelle 2 ajokaistaa/suunta).


	3.
	3.
	3.
	Osoitetaan joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle yhtenäiset 
	kaistat Kehä III:n tasolta katuverkkoon saakka ilman 
	lisä
	-
	kaistojen 
	rakentamista (henkilöautoliikenteelle 1
	-
	2 
	ajokaistaa/suunta).



	Etuisuuskaistojen (
	Etuisuuskaistojen (
	ve
	2 ja 3) on oletettu olevan seuraavien 
	liikennekomponenttien käytössä:

	•
	•
	•
	•
	Linja
	-
	autot


	•
	•
	•
	Kuorma
	-
	autot


	•
	•
	•
	Pakettiautot tai pakettiautojen määrä vastaava määrä 
	ammattimaista liikennettä (8 % muusta kuin linja
	-
	auto
	-
	ja 
	kuorma
	-
	autoliikenteestä).



	Vaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu 
	Vaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu 
	liikenne
	-
	järjestelmätasolla 
	HSL:n
	Helmet
	-
	liikennemallilla tehdyillä 
	analyyseillä. Tarkasteluissa on huomioitu etuuskaistalle siirtyvän 
	liikennekomponentin aiheuttama kuormituskevenemä 
	henkilöautoille jäävillä kaistoilla. Etuisuuskaistoilla liikenteen on 
	oletettu olevan ruuhkatonta.

	Seudullinen Helmet
	Seudullinen Helmet
	-
	liikennemalli ei kuvaa yksityiskohtaisia 
	liikennetapahtumia, kuten kaistanvaihtoja, sekoittumista tai 
	jonojen kertymistä ongelmakohdista ylävirtaan. Tästä syystä 
	toimivuutta on arvioitu 
	Hämeenlinnanväylän
	osalta tarkemmin 
	VISSIM
	-
	simulointimallin avulla.


	Tarkastelut tavoite ja sisältö
	Tarkastelut tavoite ja sisältö
	Tarkastelut tavoite ja sisältö
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	Nykytilanne 2017
	Nykytilanne 2017
	Nykytilanne 2017

	•
	•
	•
	•
	•
	Simuloinnit ruuhkautuvuuden muutosten havainnollistamiseksi.


	•
	•
	•
	Ei ole kuitenkaan varsinainen vertailuvaihtoehto




	Vertailuvaihtoehto 2030 (0+)
	Vertailuvaihtoehto 2030 (0+)

	•
	•
	•
	•
	•
	MAL 2019 
	-
	suunnitelman tie
	-
	ja joukkoliikennehankkeet ilman 
	säteittäisväylien lisäkaistahankkeita 
	vt
	3 Kaivoksela
	-
	Kannelmäki ja 
	vt
	4 Kulomäentie
	-
	vt
	7


	•
	•
	•
	Sisältää mm. 
	Vihdintien
	ja 
	Tuusulanväylän
	bulevardisoinnin, 
	Tattarisillan eritasoliittymän ramppijärjestelyineen 
	vt
	7
	-
	Kehä I 
	sekä Kuninkaantammen eritasoliittymän 
	vt
	3:lla.


	•
	•
	•
	Ei sisällä MAL
	-
	hinnoittelutoimia.



	1.
	1.
	1.
	Lisäkaistojen rakentaminen MAL
	-
	suunnitelman 
	mukaisesti 
	ilman kaistankäyttörajoituksia 
	(henkilöautoliikenteelle 2
	-
	3 ajokaistaa/suunta).


	•
	•
	•
	•
	Lisäkaistat 
	vt
	3 Kaivoksela
	-
	Kannelmäki


	•
	•
	•
	Lisäkaistat 
	vt
	4 Kulomäentie
	-
	Kehä III ja Kehä III
	-
	vt
	7.



	2.
	2.
	2.
	Nykyisten ja uusien kolmansien kaistojen 
	osoittaminen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen 
	käyttöön 
	(henkilöautoliikenteelle 2 ajokaistaa/suunta).


	•
	•
	•
	•
	Vt
	1 Tuomarila
	-
	Kehä II


	•
	•
	•
	Vt
	3 Kaivoksela
	-
	Kehä I


	•
	•
	•
	Vt
	4 Kulomäentie
	-
	Kehä III.



	3.
	3.
	3.
	Osoitetaan 
	joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle 
	yhtenäiset kaistat 
	Kehä III:n tasolta katuverkkoon saakka 
	ilman lisäkaistojen rakentamista 
	(henkilöautoliikenteelle 
	1
	-
	2 ajokaistaa/suunta).


	•
	•
	•
	•
	Kt
	51 Kehä III
	-
	Ruoholahti pääajoradalle etuisuuskaista


	•
	•
	•
	Vt
	1 Kehä III
	-
	Munkkiniemi yhtenäinen etuuskaista


	•
	•
	•
	Vt
	3 Kehä III
	-
	Kivihaka yhtenäinen etuuskaista


	•
	•
	•
	Kt
	45 Kehä III
	-
	Kehä I yhtenäinen etuuskaista


	•
	•
	•
	Vt
	4 Kehä III
	-
	Koskelantie yhtenäinen etuuskaista


	•
	•
	•
	Vt
	7 Kehä III
	-
	vt
	4 yhtenäinen etuuskaista.
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	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	-
	ja ruuhkautuvuusennusteet, 2017 


	Figure
	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Liikenne ruuhkautuu monin paikoin 
	säteittäisväylillä Kehä III:n ja Kehä I:n 
	välillä.


	•
	•
	•
	Hämeenlinnanväylällä
	, 
	Tuusulanväylällä
	ja Lahdenväylällä 
	ruuhkautumista tapahtuu jo Kehä 
	III:n ulkopuolella.
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	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	-
	ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 
	ve
	0 


	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Toteutuneet vt1:n lisäkaistat sekä 0
	-
	verkkoon sisältyvät vt3:n ja 
	vt
	4:n 
	liittymähankkeet kaistajärjestelyineen 
	keventävät säteittäisväylien ruuhkia 
	paikoin Kehä I:n ja Kehä III:n välillä, 
	mutta Kehä III:n ulkopuolella ruuhkat 
	pahentavat.
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	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	-
	ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 
	ve
	1 


	Figure
	Figure
	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	MAL
	-
	suunnitelmaan sisältyvät 
	lisäkaistahankkeet vt3:lla ja vt4:lla 
	vähentävät ruuhkia, mutta 
	ruuhkaisuus näillä väylillä 
	lisäkaistajaksojen ulkopuolella hieman 
	kasvaa.
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	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	Aamuhuipputunnin liikenne
	-
	ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 
	ve
	2 


	Figure
	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Kolmansien kaistojen varaaminen 
	linja
	-
	autoille ja tavaraliikenteelle 
	kasvattaa henkilöautoliikenteen 
	ruuhkautuvuutta valtateillä 1, 3 ja 4.


	•
	•
	•
	Voimakasta ruuhkautumista esiintyy 
	kilometrimääräisesti suurin piirtein 
	saman verran kuin nykytilanteessa.
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	Aamuhuipputunnin liikenne
	-
	ja ruuhkautuvuusennusteet, 2030 
	ve
	3 


	Figure
	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Henkilöautojen käytettävissä olevan 
	kaistamäärän pudottaminen osalla 
	Kehä III:n eteläpuolisilla 
	säteittäisväyläjaksoilla ruuhkauttaa 
	henkilöautoliikenteen pahoin. 


	•
	•
	•
	Kapasiteetin merkittävä lasku myös 
	vähentää henkilöautoliikenteen määriä 
	sekä näillä jaksoilla että muualla 
	verkolla. 





	Slide
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	0+ 
	-
	vaihtoehdossa v. 2030 ylikuormittuvan verkon pituus kasvaa 
	nykytilanteesta noin 30 % . Vaihtoehdossa 1 ylikuormittuvan verkon pituus 
	laskee alle nykytason ja vaihtoehdossa 2 nykytasolle. Vaihtoehdossa 3 
	ylikuormittuvan verkon pituus on noin 40 % nykyistä suurempi.


	•
	•
	•
	V. 2030 aamuliikenteen keskinopeus säilyy melko lähellä nykytasoa 
	Helsingin seudun eri vyöhykkeillä vaihtoehdoissa 0+, 1 ja 2. Vaihtoehdossa 
	2 liikenne kuitenkin hidastuu Espoon ja Vantaan vyöhykkeellä noin 3 %.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 3 aamuliikenne hidastuu nykyisestä 7
	-
	8 % Helsingin 
	esikaupunkivyöhykkeellä sekä Espoon ja Vantaan vyöhykkeellä. Helsingin 
	kantakaupungissa aamuliikenteen nopeus sen sijaan kasvaa nykyisestä 
	noin 6 %, kun liikennettä pääsee keskustaan vähemmän. Koko Helsingin 
	seudun alueella aamuliikenne hidastuu noin 3 % nykyisestä.




	Liikenteen ruuhkautuvuus ja sujuvuus
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	•
	•
	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 1 
	henkilöautoliikenteen määrä hieman kasvaa ja muiden 
	liikennemuotojen käyttö hieman vähenee pääväylien 
	sujuvoituessa
	. 
	Seututasolla muutokset jäävät kuitenkin noin promillen tasolle.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 2 
	vaikutukset henkilöauto
	-
	ja joukkoliikennematkojen 
	määriin jäävät hyvin vähäisiksi. Vaihtoehdossa sekä henkilöauto
	-
	että linja
	-
	autoliikenne 
	sujuvoituvat
	0+ 
	-
	vaihtoehtoehtoon nähden.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 3 
	henkilöautomatkojen määrä laskee noin 19 000 
	matkalla/arkivuorokausi, mikä on noin prosentti henkilöautomatkojen 
	kokonaismäärästä. Siirtymä tapahtuu pääosin joukkoliikenteeseen, jonka 
	matkamäärä kasvaa noin 16 000 matkalla/vrk (seututasolla +1,3 %).
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	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Aikakustannuslaskelmat on tehty ajanarvoilla 9 eur/henkilö
	-
	h ja 25 
	eur/ajoneuvo
	-
	tunti 
	(tavara
	-
	ja linja
	-
	autot). Linja
	-
	ja tavara
	-
	autojen ajanarvo on yli 
	kaksin
	-
	kertainen 
	henkilöautoon nähden, joissa keskimääräinen henkilömäärä on 
	kaupunkiliikenteessä tyypillisesti noin 1,3.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 1 
	syntyy pienehköjä aikasuoritesäästöjä kaikille 
	tieliikenne
	-
	muodoille
	. Vuosittaisten aikasäästöjen arvo on noin 2 milj. euroa. 


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 2 
	linja
	-
	autoliikenne ja tavaraliikenne nopeutuu, mutta 
	henkilöautoliikenne 
	hidastuu. Henkilöliikenteen aikasuorite kokonaisuudessaan 
	kasvaa, mutta tavaraliikenteen vähenee. Tavaraliikenteen osalta aikasäästö on 
	merkittävä, noin 4 % ja arvoltaan noin 28 milj. euroa/v. Henkilöliikenteen osalta 
	aikakustannukset kasvavat noin 21 milj. euroa/v, joten nettovaikutus on noin 7 
	milj. euroa/v säästöä.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 3 
	tavaraliikenteen säästöt ovat hieman suuremmat (n. 34 milj. 
	euroa/v) kuin vaihtoehdossa 2, koska henkilöautoliikenne ruuhkauttaa 
	tavara
	-
	liikennettä 
	vähemmän myös etuisuusjaksojen ulkopuolella. 
	Henkilöliikenteen 
	aikatappiot kuitenkin kasvavat huomattavasti ruuhkien kasvaessa ja myös 
	kulkutapamuutosten seurauksena, ja nettovaikutus jää noin 3 milj. euroa/v 
	aikakustannuksia kasvattavaksi. Vaihtoehdossa 3 linja
	-
	autoliikenteen kasvava 
	matkustajamäärä todennäköisesti lisäisi myös vuorotarjontaa, mikä osaltaan 
	lieventäisi hieman henkilöliikenteen aikatappioita.


	•
	•
	•
	Pelkkien aikakustannusten tarkastelu ei anna kokonaiskuvaa 
	vaihto
	-
	ehtojen 
	yhteiskuntataloudellista vaikutuksista. Vaihtoehdoilla on myös 
	paljon muita rahamääräiseksi muunnettavissa olevia vaikutuksia, joita 
	ei tämän työn käsittelylaajuudessa ole mahdollista arvioida.
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	Vaikutukset henkilö
	-
	ja tavaraliikenteen 
	aikasuoritteisiin
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	•
	•
	•
	•
	•
	Vaikutukset autoliikenteen määriin ja joukkoliikenteen matkustajamääriin 
	verkolla on esitetty seuraavilla sivuilla aamuhuipputuntien osalta.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 1 
	liikennesuorite vähenee hieman alempiasteisella 
	verkolla, mutta kasvaa pääväylillä niiden 
	sujuvoituessa
	. Kokonaisuudessaan 
	tieliikennesuorite hieman kasvaa, kun henkilöautomatkoja tulee hieman 
	lisää. Seututasolla suoritekasvua on noin 2 promillea. Bussiliikenteeseen 
	siirtyy hieman matkustajia raideliikenteestä.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 2 
	vaikutukset autoliikenteen kilometrisuoritteisiin jäävät 
	vaihtoehtoa 1 pienemmiksi. Bussiliikenteen 
	sujuvoituessa
	matkustajia 
	siirtyy selvästi erityisesti junista busseihin. Bussiliikenteen 
	matkustaja
	-
	kilometrit 
	kasvavat seututasolla lähes 2 prosenttia. 


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 3 
	tieliikennesuorite vähenee selvästi, seututasolla yli 
	prosentin. Alempiasteisella verkolla autoliikenne kuitenkin kasvaa, kun 
	pääväylät ruuhkautuvat kapasiteetin laskiessa. Bussiliikenteen 
	matkustaja
	-
	kilometrit 
	kasvavat huomattavasti, seututasolla noin 11 %. Kasvua tulee 
	siirtymistä sekä henkilöautoliikenteestä että raideliikenteestä, erityisesti 
	junista.
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	Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 
	Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 
	Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 
	ve
	1 vs. 
	ve
	0 


	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Liikennettä siirtyy rinnakkaisilta 
	tie
	-
	ja katuverkolta uusille 
	lisäkaistajaksoille.
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	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Liikennettä siirtyy Lahdenväylälle 
	rinnakkaiselta verkolta, mutta 
	selvästi vähemmän kuin 
	vaihtoehdossa 1.


	•
	•
	•
	Turunväylällä henkilöautoliikenteen 
	kapasiteetin leikkaus siirtää 
	liikennettä rinnakkaisille 
	yhteyksille.
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	Aamuhuipputunnin autoliikennemääräero 2030 
	ve
	3 vs. 
	ve
	0 


	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Henkilöautoliikenne vähenee 
	huomattavasti säteittäisväylillä 
	niiden ruuhkautuessa. 


	•
	•
	•
	Osa liikenteestä siirtyy 
	rinnakkaisille katu
	-
	ja 
	tieyhteyksille, osa vaihtaa 
	kulkutapaa ja osa matkoista 
	suuntautuu muualle.
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	ve
	0 v. 2030


	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Vuoden 2030 ennustetilanteessa 
	säteittäinen joukkoliikenne 
	keskittyy pääosin raiteille. 
	Hämeenlinnanväylällä
	,  
	Lahdenväylällä ja erityisesti 
	Turunväylällä kulkee kuitenkin 
	ratakäytävien ulkopuolista 
	maankäyttöä palvelevaa linja
	-
	autoliikennettä.
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	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Kehäradalta ja pääradalta siirtyy 
	hieman joukkoliikennematkustajia 
	Hämeenlinnanväylän
	ja 
	Lahdenväylän linja
	-
	autoihin.
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	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Kehäradalta, pääradalta ja 
	rantaradalta siirtyy  
	joukko
	-
	iikennematkustajia
	säteittäisväylien 
	linja
	-
	autoihin. Myös matkojen 
	suuntautumisessa voi tapahtua 
	lieviä muutoksia.
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	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Henkilöautoliikenteestä sekä 
	Kehäradalta, pääradalta ja 
	rantaradalta siirtyy  
	joukkoliikenne
	-
	matkustajia 
	säteittäisväylien linja
	-
	autoihin. 


	•
	•
	•
	Säteittäisväylien linja
	-
	automatkustus 
	kasvaa ruuhkasuunnassa paikoin yli 
	1000 matkustajalla/h. Tämä 
	tarkoittaa, että 
	linja
	-
	auto
	-
	matkustajien 
	määrä kasvaa 
	paikoittain noin kaksinkertaiseksi.
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	•
	•
	•
	Helsingin työssäkäyntialueen tieliikenteen CO2
	-
	päästöt on laskettu käyttäen 
	alla olevia viitteellisiä päästökertoimia. Kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2030 
	on sovitettu VTT:n huhtikuussa 2020 esittämään päästöjen kehitysarvioon. 
	Päästöjen laskennassa ei ole huomioitu vaihtoehtojen ruuhkautumiserojen 
	vaikutuksia polttoaineen kulutukseen ja edelleen CO2
	-
	päästöihin.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 1 
	CO2
	-
	päästöt kasvavat seututasolla 2 promillea 
	henkilöautomatkojen määrän ja kilometrisuoritteen kasvaessa.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 2 
	tieliikenteen CO2
	-
	päästöt ovat samaa tasoa vaihtoehdon 
	1 kanssa. Henkilöautoliikenteen päästöt kasvavat vähemmän, mutta 
	tavaraliikenteen 
	ja linja
	-
	autoliikenteen hieman enemmän. Pääväylien 
	sujuvoituminen
	ohjaa tavaraliikennettä hieman pidemmille, mutta 
	nopeammille reiteille. Bussiliikenteeseen siirtyy matkustajia raideliikenteestä, 
	mikä voi vaikuttaa bussiliikenteen vuorotarjontaan ja edelleen päästöihin.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdossa 3
	CO2
	-
	päästöt laskevat selvästi, seututasolla lähes 
	prosentin. Henkilöautoliikenteen päästöt laskevat noin 1,5 %, mutta 
	bussiliikenteen matkustajakilometrit ja oletettavasti myös vuorotarjonta 
	kasvavat huomattavasti. Kokonaismuutos on kuitenkin pienehkö suhteessa 
	käyttövoimatekniikan kehityksen vaikutuksiin.


	•
	•
	•
	Henkilövahinko
	-
	onnettomuuksien
	tieluokkakohtaisiin 
	liikennesuoritemuutoksiin perustuva laskennallinen vaikutus on 
	vaihtoehdoissa 1 ja 2 alle 0,5 
	onn
	/v. Vaihtoehdossa 3 laskua on 4 
	onn
	/v.
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	•
	Simuloinnit on laadittu aamun huipputunnin tilanteessa, joka säteittäisväylillä 
	tyypillisesti iltapäiväliikennettä ruuhkaisempaa.


	•
	•
	•
	Liikennemäärät on viety VISSIM
	-
	malliin edellä esitetyistä Helmet
	-
	mallilla 
	laadituista liikenne
	-
	ennusteista kehähaastattelemalla. Simulointimalli kattaa 
	Hämeenlinnanväylän
	Klaukkan
	liittymästä Hakamäentien liittymään 
	väliliittymineen


	•
	•
	•
	Helmet
	-
	malliin kuvattu välityskyky voi poiketa paikoin VISSIM
	-
	mallin 
	tuottamasta välityskyvystä mm. liikenteen sekoittumisalueilla. Helmet
	-
	malli 
	näyttää ruuhkautumisen pullonkaulalinkille, kun todellisuudessa ja myös 
	VISSIM
	-
	jonoutuminen tapahtuu pullonkaulakohdasta ylävirtaan. Näistä syistä 
	VISSIM
	-
	mallin ja Helmet
	-
	mallin ruuhkautuvuuskuvat poikkeavat paikoin 
	toisistaan.


	•
	•
	•
	Simulointeja laadittaessa haasteena on saada simuloinnin liikennemäärät ja 
	ruuhkautuvuus tasapainoon Helmet
	-
	mallin kanssa, koska 
	liikennemäärä
	-
	ennusteet 
	perustuvat Helmet
	-
	mallilla tuotettuun ruuhkautuvuuden ja 
	liikennemäärien tasapainoon.


	•
	•
	•
	Mikäli simuloinnissa välityskyky on suurempi kuin 
	Helmetissä
	, simulointi 
	tuottaa liian hyvän sujuvuuden. Jos simulointimallissa välityskyky on Helmet
	-
	mallia pienempi, simulointi tuottaa liian ruuhkaisen liikennetilanteen.
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	•
	•
	•
	•
	•
	Nykytilanteen simuloinnissa liikenne ruuhkautuu 
	selkeimmin Klaukkalan liittymässä sekä Kehä I:n 
	liittymäalueella (Kehä I:n saapuvan liikenteen 
	sekoittumisalueella).


	•
	•
	•
	Kehä III:n ja Kehä I:n välillä liikenne paikoin 
	hidastuu, mutta voimakasta ruuhkautumista ei 
	tällä jaksolla simuloinneissa ilmennyt. Helmet
	-
	nykytilaennusteessa jakso ruuhkautuu 
	simulointeja voimakkaammin.
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	etelä 
	suunnassa.



	•
	•
	•
	•
	•
	Simuloinnissa liikenne ruuhkautuu voimakkaasti 
	Kaivokselan ja Kuninkaantammen liittymien 
	kohdalla sekä Kehä I:n eteläpuolisella 
	sekoittumisalueella. Kaivokselan kohdan 
	ruuhkautuminen säteilee  pohjoiseen 
	Vantaanlaakson liittymään saakka.


	•
	•
	•
	Simuloitu ruuhkautuvuus vastaa kohtalaisen 
	hyvin Helmet
	-
	mallin ruuhkautuvuutta.
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	Kehä I 
	Kehä I 
	Kehä I 
	–
	vt
	3 
	sekoittumisalueen 
	tukkiutuminen 
	vaikuttaa pitkälle 
	pohjoiseen. 
	Keskimääräinen 
	nopeustaso välillä 
	Kuninkaantammi 
	–
	Kehä I on noin  40 
	-
	50 km/h
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	3 
	eteläpuolen 
	sekoittumisalueen 
	vuoksi. 
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	Kehä III 
	sekoittumisalue 
	jonoutuu hieman 
	(ei vaikutusta 
	vt
	3 
	liikenteelle



	•
	•
	•
	•
	•
	Lisäkaistat Kaivoksela
	-
	Kannelmäki 
	purkavat 
	ruuhkaisuuden Kaivokselan ja Kuninkaantammen 
	kohdalta, mikä kasvattaa 
	Hämeenlinnanväylän
	etelän suunnan liikennettä aamulla enimmillään 
	noin 900 ajon/h/suunta. Kaivokselan ja 
	Kannelmäen välillä liikenne sujuu hyvin.


	•
	•
	•
	Hämeenlinnanväylän
	liikenteen kasvu 
	ruuhkauttaa simuloinnissa jakson Vantaanlaakso
	-
	Martinlaakso. Liikenne ruuhkautuu simuloinnissa 
	pahasti myös Kehä I:n eteläpuolisella 
	sekoittumisalueella 
	ja jonkin verran myös 
	Klaukkalan nykyisen liittymän kohdalla, kun 
	2+2
	-
	kaistaisen 
	poikkileikkauksen kapasiteetti 
	täyttyy.


	•
	•
	•
	Simuloitu ruuhkautuminen vastaa varsin hyvin 
	Helmet
	-
	mallin ruuhkautumista.





	Slide
	Span
	Figure
	Figure
	Figure
	Vaihtoehdon 
	Vaihtoehdon 
	Vaihtoehdon 
	ve
	2 simuloitu toimivuus 2030


	3) VANTAANLAAKSO 
	3) VANTAANLAAKSO 
	3) VANTAANLAAKSO 
	–
	KEHÄ I  


	4) KEHÄ I 
	4) KEHÄ I 
	4) KEHÄ I 
	-
	HAKAMÄENTIE


	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	Ei muutosta
	Ei muutosta
	Ei muutosta



	Figure
	Figure
	Span
	n. 300 ajoneuvoa 
	n. 300 ajoneuvoa 
	n. 300 ajoneuvoa 
	puuttuu mallista



	•
	•
	•
	•
	•
	Kolmansien kaistojen Kaivoksela
	-
	Kehä I 
	varaaminen vain linja
	-
	autojen ja 
	tavaraliikenteen käyttöön 
	toimii simuloinneissa 
	melko hyvin Kehä III:n ja Kehä I:n välillä. Liikenne 
	kuitenkin ruuhkautuu Kehä I:n eteläpuolisella 
	sekoittumisalueella. 


	•
	•
	•
	Liikenteen sujuvuuteen Kaivokselan ja Kehä I:n välillä 
	vaikuttaa se, että simuloinneissa liittymistä tulevat 
	autot eivät vaihda ”väkisin” pääkaistoille, vaan 
	jatkavat etuisuuskaistaa kunnes pääkaistoilla on tilaa 
	kaistanvaihdolle. Näin ollen simuloinneissa 
	pääkaistoille sijoittuu vähemmän liikennettä kuin 
	Helmet
	-
	ennusteessa, jolloin simuloitu toimivuus on 
	huomattavasti parempi kuin Helmet
	-
	ennusteessa. 
	Tämä taas tarkoittaa sitä, että todellinen kapasiteetti 
	ja myös liikennemäärä on Helmet
	-
	ennustetta 
	suurempi.


	•
	•
	•
	Tästä syystä simuloinnissa liikennemääriä on 
	kasvatettu 5 %. Tässä simuloinnissa 
	Hämeenlinnan
	-
	väylän 
	toimivuus oli melko lähellä 
	ve
	1:n toimivuutta: 
	liikenne ruuhkautui Vantaanlaakson liittymän 
	eteläpuolella ja Kehä I:n liittymän eteläpuolella.


	•
	•
	•
	Liikenteen simuloitu sujuvuus Kaivokselan ja Kehä I:n 
	välillä jäi kuitenkin selvästi Helmet
	-
	ennustetta 
	paremmaksi, joten mallit eivät ole täysin tasapainossa 
	keskenään.
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	•
	•
	•
	•
	•
	Yhtenäiset joukko
	-
	ja tavaraliikenteen kaistat Kehä III:lta 
	Hakamäentielle ilman lisäkaistojen rakentamista 
	toimivat 
	alustavien simulointien perusteella kohtuulliset hyvin, vaikka 
	liikenne välillä pysähteleekin pääkaistalla Kuninkaantammen 
	eteläpuolella.


	•
	•
	•
	Liikenteen sujuvuuteen vaikuttaa se, että myös vaihtoehdossa 3 
	simuloinneissa liittymistä tulevat autot eivät vaihda ”väkisin” 
	pääkaistoille, vaan jatkavat etuisuuskaistaa kunnes pääkaistoilla 
	on tilaa kaistanvaihdolle. Näin ollen simuloinneissa pääkaistoille 
	sijoittuu vähemmän liikennettä kuin Helmet
	-
	ennusteessa, jolloin 
	simuloitu toimivuus on huomattavasti parempi kuin Helmet
	-
	ennusteessa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että todellinen kapasiteetti 
	on Helmet
	-
	ennustetta suurempi.


	•
	•
	•
	Tästä syystä myös vaihtoehdon 3 osalta simuloinnin 
	liikenne
	-
	määriä 
	on kasvatettu 5 %. Myös tässä tilanteessa simuloitu 
	toimivuus on selvästi parempi kuin Helmet
	-
	ennusteissa, joten 
	mallit eivät ole keskenään täysin tasapainossa. Pääkaistojen 
	kapasiteetin ylittävää henkilöautoliikennettä sijoittuu 
	etuisuus
	-
	kaistoille
	, jotta liikenne ei tuki linja
	-
	ja tavara
	-
	autojen kulkua.
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	•
	Liikenteen ennustettu kasvu kasvattaa huomattavasti 
	Hämeenlinnan ruuhkautumista erityisesti Kehä III:n 
	eteläpuolella ilman toimenpiteitä


	•
	•
	•
	Välityskyvyn kasvattaminen 
	(
	ve
	1, lisäkaistat Kaivoksela
	-
	Kannelmäki ilman käyttörajoituksia) poistaa ruuhkat lisäkaistan 
	kohdalta, mutta kasvattaa liikennettä ja ruuhkautuvuutta 
	muualla 
	Hämeenlinnanväylällä
	, erityisesti Kaivokselan 
	pohjoispuolella ja Kehä I:n eteläpuolella. Liikenteen 
	kokonaissujuvuus kuitenkin paranee suhteessa 
	vertailuvaihtoehtoon.


	•
	•
	•
	Kolmansien kaistojen varaaminen joukko
	-
	ja 
	tavara
	-
	liikenteelle 
	(
	ve
	2) 
	ei kasvata ennusteen mukaan 
	Hämeenlinnanväylän
	henkilöautoliikennettä yhtä paljon kuin 
	vapaat lisäkaistat (
	ve
	1). Liikenteen simuloidussa sujuvuudessa 
	ei ole suuria eroja suhteessa vapaisiin lisäkaistoihin. 
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	•
	Yhtenäinen joukko
	-
	ja tavaraliikenteen lisäkaista Kehä 
	III:lta Hakamäentielle ilman lisäkaistoja 
	leikkaa 
	ruuhkautumisen takia huomattavasti 
	Hämeenlinnanväylän
	liikennettä, jolloin liikennekysyntä ja ruuhkautuminen 
	tasapainottuvat. Simuloinneissa toimivuus jäi selvästi 
	paremmaksi kuin Helmet
	-
	liikenne
	-
	ennustemallissa, vaikka 
	pääkaistan liikenne ruuhkautui huomattavasti 
	Kuninkaantammen kohdilla. Pääkaistalle liittyvä 
	henkilöautoliikenne hidasti myös ajoittain linjaa ja tavara
	-
	autojen kulkua.


	•
	•
	•
	Kohtalainen toimivuus vaihtoehdoissa 2 ja 3  johtuu kuitenkin 
	osittain siitä, että 
	simuloinneissa useimmat ajoneuvot 
	eivät noudata kaistankäyttörajoituksia ehdottomasti
	: 
	liityttäessä etuisuuskaistalta vaihdetaan pääkaistoille vain tilan 
	salliessa, eikä etuuskaistalle pysähdytä odottamaan tilaa. Tämä 
	vastannee melko hyvin  todellista käyttäytymistä.


	•
	•
	•
	Vaihtoehdoissa 2 ja 3 
	erkaneminen
	aiheuttaa ajoittain häiriöitä, 
	kun erkaneva henkilöauto joutuu väistämään etuisuuskaistan 
	liikennettä.


	•
	•
	•
	Simuloinneissa ei havaittu tilanteita, joissa linja
	-
	auto
	-
	ja 
	tavaraliikennekaistat olisivat aiheuttaneet liittymäramppien 
	ruuhkautumista, koska liittyvä liikenne ei liittynyt väkisin 
	pääkaistoille. Myöskään jonoutumisen yltämistä Kehä III:n 
	pohjoispuolelle ei simuloinneissa havaittu.


	•
	•
	•
	Simulointimallin (VISSIM) ja liikenne
	-
	ennustemallin (Helmet) 
	liikennetilanteita ei saatu vaihtoehtojen 2 ja 3 (linja
	-
	auto
	-
	ja 
	tavaraliikennekaistat) täysin tasapainoon, joten 
	simulointitulokset ovat näiden vaihtoehtojen osalta suuntaa
	-
	antavia.
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	Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon liikennesuorite 
	laskee noin 40 %, mutta voimakkaasti kuormittuvan (kuormitusaste 
	yli 90 %) verkon suorite kasvaa hieman (1
	-
	2 %). Lisäkaistat 
	purkavat merkittävästi pahimpia ruuhkakohtia, mutta muualla 
	verkolla ruuhkautuminen vastaavasti hieman kasvaa. Haasteena on 
	erityisesti liikenteen kasvu ja ruuhkautuminen valtateillä 3 ja 4 
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	Tieliikenteen kilometrisuorite ja CO2
	Tieliikenteen kilometrisuorite ja CO2
	-
	päästöt kasvavat hieman 
	(+
	0,2 %), mutta toisaalta liikenne hieman vähenee alempiasteisella 
	verkolla (
	-
	0,1 %).

	Saavutettavuus paranee hieman sekä henkilöliikenteen että 
	Saavutettavuus paranee hieman sekä henkilöliikenteen että 
	tavara
	-
	liikenteen 
	osalta. Molempien osalta aikasäästöjen arvo on noin 
	miljoona euroa/vuosi, yhteensä noin 2 milj. eur/v.

	Hämeenlinnanväylän
	Hämeenlinnanväylän
	aamuliikenteen simuloinneissa välityskyvyn 
	kasvattaminen poistaa ruuhkat lisäkaistan kohdalta, mutta kasvattaa 
	liikennettä ja ruuhkautuvuutta muualla 
	Hämeenlinnanväylällä
	, 
	erityisesti Kaivokselan pohjoispuolella ja Kehä I:n eteläpuolella. 
	Liikenteen kokonaissujuvuus kuitenkin paranee suhteessa 
	vertailuvaihtoehtoon.
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	Henkilöauton ja joukkoliikenteen kulkutapaosuudet säilyvät lähes 
	muuttumattomina. 

	Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon liikennesuorite 
	Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon liikennesuorite 
	laskee yli 20 %, mutta voimakkaasti kuormittuvan (kuormitusaste yli 
	90 %) verkon suorite kasvaa  (8 %). Joukko
	-
	ja tavaraliikenteen 
	lisäkaistat keventävät pahimpia ruuhkakohtia, mutta nykyisin 3+3
	-
	kaistaisilla jaksoilla henkilöautojen ruuhkautuminen vastaavasti 
	hieman kasvaa. Verrattuna edelliseen vaihtoehtoehtoon ruuhkaisuus 
	on suurempaa.

	Henkilöautoliikenteen kilometrisuorite ja CO2
	Henkilöautoliikenteen kilometrisuorite ja CO2
	-
	päästöt kasvavat 
	hieman (+0,1 %). 

	Kehäradalta, pääradalta ja rantaradalta siirtyy ennusteessa 
	Kehäradalta, pääradalta ja rantaradalta siirtyy ennusteessa 
	joukkoliikennematkustajia säteittäisväylien linja
	-
	autoihin. Linja
	-
	autojen matkustuskilometrit kasvavat seututasolla noin 2 %, pääosa 
	kasvusta on siirtymää raideliikenteestä. Linja
	-
	automatkustuksen 
	huomattava kasvu säteittäisväylillä johtaa tarpeeseen lisätä 
	vuoro
	-
	tarjontaa
	, mikä puolestaan saattaa lisätä joukkoliikenteen CO2
	-
	päästöjä linja
	-
	autoliikenteen käyttövoimasta riippuen.

	Saavutettavuus 
	Saavutettavuus 
	paranee sekä tavaraliikenteen että joukkoliikenteen  
	osalta, mutta keskimäärin hieman heikkenee henkilöautoliikenteen 
	osalta.

	Tavaraliikenteen aikasäästöjen arvo on noin 28 milj. euroa/vuosi, 
	Tavaraliikenteen aikasäästöjen arvo on noin 28 milj. euroa/vuosi, 
	mutta henkilöliikenteen (kaikki kulkutavat yhteen laskien) 
	aikakustannukset kasvavat 21 milj. euroa/vuosi. Aikakustannusten 
	yhteenlaskettu säästö on noin 7 milj. euroa/v.

	Hämeenlinnanväylän
	Hämeenlinnanväylän
	aamuliikenteen simuloinneissa kolmansien 
	kaistojen varaaminen joukko
	-
	ja tavaraliikenteelle ei kasvata 
	ennusteen mukaan 
	Hämeenlinnanväylän
	henkilöautoliikennettä yhtä 
	paljon kuin vapaat lisäkaistat. Simuloinneissa erkanevat autot 
	aiheuttavat ajoittain häiriöitä, kun erkaneva henkilöauto joutuu 
	väistämään etuisuuskaistan liikennettä. Simuloinneissa liikenne 
	jonoutui Kehä I:n liittymän pohjoispuolelle saakka, mikä johtui Kehä 
	I:ltä etelän suuntaan liittyvän liikenteen aiheuttamasta ruuhkasta, 
	eikä välttämättä tarkastelluista etuisuuskaistoista.

	Liikenteen simuloidussa kokonaissujuvuudessa ei ole suuria eroja 
	Liikenteen simuloidussa kokonaissujuvuudessa ei ole suuria eroja 
	suhteessa vapaisiin lisäkaistoihin, koska liikenne sujuu paremmin 
	etuisuusjakson ulkopuolella. Kohtalainen toimivuus etuisuusjaksolla 
	johtuu kuitenkin osittain siitä, että simuloinneissa ajoneuvot eivät 
	noudata kaistankäyttörajoituksia ehdottomasti: liityttäessä 
	etuisuuskaistalta vaihdetaan pääkaistoille vain tilan salliessa, eikä 
	etuuskaistalle pysähdytä odottamaan tilaa. Tämä vastannee melko 
	hyvin  todellista käyttäytymistä. 



	Slide
	Span
	Ve
	Ve
	Ve
	3. Joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle yhtenäiset kaistat Kehä 
	III:n tasolta katuverkkoon saakka ilman lisäkaistojen rakentamista


	Tässä vaihtoehdossa säteittäisväylien henkilöautoliikenteen käytössä 
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	Tässä vaihtoehdossa säteittäisväylien henkilöautoliikenteen käytössä 
	on pääosin yksi ajokaista suuntaansa Kehä III:n sisäpuolella.

	Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon pituus kasvaa noin 
	Ylikuormittuvan (kuormitusaste yli 100 %) verkon pituus kasvaa noin 
	35 %, mutta liikennesuorite vain noin 11 %, koska säteittäisväylien 
	henkilöautoliikenne lähes puolittuu. Voimakkaasti kuormittuvan 
	(kuormitusaste yli 90 %) verkon pituus kasvaa noin 16 %, mutta 
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	autoliikenteen merkittävää kehittämistä sekä 
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	ja linja
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	autoliikenteen välisen työnjaon tarkistamista.
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	päästöt laskevat selvästi, seututasolla lähes prosentin. 
	Henkilöautoliikenteen päästöt laskevat noin 1,5 %, mutta 
	bussiliikenteen matkustajakilometrit ja oletettavasti myös 
	vuorotarjonta kasvavat huomattavasti, mikä saattaa 
	kasvattaa 
	joukkoliikenteen päästöjä.

	Saavutettavuus 
	Saavutettavuus 
	paranee sekä joukko
	-
	että tavaraliikenteen osalta, 
	mutta heikkenee huomattavasti henkilöautoliikenteen osalta. 
	Tavaraliikenteen aikasäästöjen arvo on noin 34 milj. euroa/vuosi, 
	mutta henkilöliikenteen matkustajina (kaikki kulkutavat yhteen 
	laskien) aikakustannukset kasvavat 40 milj. euroa/vuosi. 
	Tavara
	-
	liikenteen 
	ja henkilöliikenteen matkustajien aikakustannusten 
	yhteenlaskettu kasvu on noin 6 milj. euroa/v. Bussiliikenteen 
	nopeutuminen synnyttää bussiliikenteen operoinnille laskennallisen 
	noin 2 milj. euron vuosittaisen aikasäästön, mutta tarvittava 
	vuorotarjonnan kasvu kasvattaisi puolestaan liikennöintikustannuksia.

	Hämeenlinnanväylän
	Hämeenlinnanväylän
	aamuliikenteen simuloinneissa 
	henkilöauto
	-
	liikenteen 
	kaista ruuhkautui paikoin voimakkaasti, eivätkä kaikki 
	liittymistä saapuneet henkilöautot päässeet liittymään 
	henkilöauto
	-
	kaistalle 
	ennen seuraavaa liittymää. Simuloinneissa ajoneuvot eivät 
	noudata kaistankäyttörajoituksia ehdottomasti: liityttäessä 
	etuisuus
	-
	kaistalta 
	vaihdetaan pääkaistoille vain tilan salliessa, eikä 
	etuus
	-
	kaistalle 
	pysähdytä odottamaan tilaa. Tästä huolimatta 
	henkilöauto
	-
	kaistalle 
	pyrkivät autot hidastivat ajoittain etuiskaistan bussi
	-
	ja 
	tavaraliikennettä, mutta ei kuitenkaan yleensä pysähdyksiin saakka. 
	Tämä vastannee melko hyvin  todellista käyttäytymistä. 
	Simuloinneissa erkanevat autot aiheuttavat ajoittain häiriöitä, kun 
	erkaneva henkilöauto joutuu väistämään etuisuuskaistan liikennettä. 
	Tämä aiheutti simuloinneissa ajoittain henkilöautokaistan liikenteen 
	pysähtymisiä sekä ilmeisiä vaaratilanteita.
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