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Liikenteen sujuvuus hidastunut aamuliiken-
teessä ja nopeutunut iltapäiväliikenteessä 
usealla reitillä  
 
Henkilöautoliikenteen sujuvuus on edellisestä mittaus-
ajankohdasta, vuoden 2009 keväästä, hidastunut aa-
muliikenteessä yli puolella säteittäisistä mittausreiteistä 
ja neljäsosalla poikittaisista mittausreiteistä. Aamulii-
kenteessä on nopeutunut vain yksi säteittäinen ja yksi 
poikittainen mittausreitti. Iltapäiväliikenteessä on no-
peutunut yli puolet säteittäisistä ja alle puolet poikittai-
sista reiteistä. Neljäsosa sekä säteittäisistä että poikit-
taisista reiteistä on hidastunut iltapäiväliikenteessä. 
Kolmasosalla mittausreiteistä matka-aika on sama 
kuin kaksi vuotta sitten. 
 

Säteittäisreitit 
 
Aamuliikenteessä matka kaupungin rajalta keskus-
taan on vuodesta 2009 nopeutunut yhdellä, pysynyt 
ennallaan kahdella ja hidastunut viidellä mittausreitillä.  
  
 

 
Vastaavana aikana aamuliikenteen määrä keskustaan 
on vähentynyt 2 % niemen ja 3 % kantakaupungin 
rajalla. Kaupungin rajalla liikenne on kasvanut 6 %.  
 
Aamuliikenteessä ainoastaan matka Tuusulanväylän 
suunnalta on nopeutunut keskimäärin kaksi minuuttia 
ja matkanopeus on kasvanut 3 km/h. Vihdintien ja 
Veturitien suunnilta matka-aika aamulla keskustaan on 
sama kuin kaksi vuotta sitten. 
 
Aamuliikenteessä matka keskustaan on hidastunut 
Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän, Lah-
denväylän ja Itäväylän suunnilta. Matka-ajat keskustan 
suuntaan aamulla ovat pidentyneet keskimäärin kaksi 
minuuttia kaikilla reiteillä lukuun ottamatta Lahden-
väylää, jonka suunnalta matka kesti minuutin kauem-
min kuin vuoden 2009 mittauksissa. Länsiväylän suun-
nalta keskimatkanopeus on pudonnut 6 km/h edellisis-
tä mittauksista. Hämeenlinnanväylän ja Itäväylän 
suunnilta matkanopeus on pudonnut 3 km/h sekä Tu-
runväylän ja Lahdenväylän suunnilta 2 km/h.  



       

 

 

Iltapäiväliikenne keskustasta klo 15-18
Eftermiddagstrafik från centrum kl. 15-18

SÄTEITTÄISREITIT
RADIALA RUTTER

Matka-aika 
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Sujuvimmin kaupungin rajalta keskustaan ajettiin aa-
muliikenteessä Itäväylän suunnalta, vaikka reitti hidas-
tuikin edellisistä mittauksista. 
 
lltapäiväliikenteessä matka keskustasta kaupungin 
rajalle on nopeutunut viidellä, pysynyt ennallaan yhdel-
lä ja hidastunut kahdella reitillä.  
 
Iltapäiväliikenne keskustasta on vähentynyt kahdessa 
vuodessa niemen rajalla 0,1 % ja kasvanut kantakau-
pungin rajalla 2 %. Kaupungin rajalla liikenne ulospäin 
on kasvanut 2 %.  
 
Iltapäiväliikenteessä matka Itäväylän suuntaan on no-
peutunut eniten. Keskimatkanopeus on kasvanut 6 
km/h ja matka Sipoon rajalle kesti kolme minuuttia 
vähemmän kuin edellisissä mittauksissa. Matka Tuu-
sulanväylän suuntaan on nopeutunut 5 km/h ja matka-
aika on lyhentynyt kolme minuuttia vuoden 2009 mitta-
uksista. Matkat Turunväylän, Vihdintien, ja Veturitien 
suuntiin kestivät keskimäärin kaksi minuuttia vähem-
män kuin edellisissä mittauksissa. 

 
 

 
 
Iltapäiväliikenteessä keskustasta matka-aika Länsi-
väylän suuntaan on sama kuin kaksi vuotta sitten.  
 
Matka Lahdenväylän suuntaan on hidastunut 6 km/h ja 
matka kesti kolme minuuttia kauemmin kuin kaksi 
vuotta sitten. Matka Hämeenlinnan väylän suuntaan on 
hidastunut minuutin. 
 
Sujuvimmin keskustasta kaupungin rajalle ajettiin Itä-
väylän suuntaan. Kaikilla reiteillä iltapäiväliikenne oli 
aamuliikennettä sujuvampaa.  
 
Poikittaisreitit 
 
Aamuliikenteessä kantakaupungin poikittaisreiteis-
tä kaksi on hidastunut ja kuudella matka-aika on sama 
kuin kaksi vuotta sitten. Mikään reiteistä ei nopeutunut. 
 
Reitti Huopalahdentie - Nordenskiöldinkatu - Itäväylä 
on hidastunut keskimäärin 2 km/h ja matka-aika on 
pidentynyt kaksi minuuttia. Toiseen suuntaan matka-
aika on sama kuin kaksi vuotta sitten. 



       

 

 

Iltapäiväliikenne molempiin
suuntiin klo 15-18
Eftermiddagstrafik i båda
riktningarna kl. 15-18

POIKITTAISREITIT
TVÄRGÅENDE RUTTER

Aamuliikenne molempiin
suuntiin klo 6-9
Morgontrafik till båda
riktningarna kl. 6-9

Keskiarvo, Medelvärdet
Nopein/hitain
Snabbast/långsammast

Matka-aika
Färdtiden 
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Säteittäisreitit 
Radiala rutter 

01-11 07-09 07-11 09-11 01-11 07-09 07-11 09-11
 Erottaja-Lönnr.k./Uudenmaank.-Länsiväylä 0 + - - - 0 + + + + 0
 Erottaja-Mechelininkatu-Turunväylä 0 0 0 - - - 0 + 
 Erottaja-Runeberginkatu-Vihdintie 0 0 0 0 - - 0 + 
 Erottaja-Mannerh.tie-Hämeenlinnanväylä - 0 - - - - 0 - - 
 Erottaja-Vauhtitie-Veturitie - 0 0 0 + + + + + 
 Erottaja-Sörn. rantatie-Tuusulanväylä - - - - + 0 - 0 ++ 
 Erottaja-Varastokatu-Lahdenväylä - - + 0 - - + + + - - 
 Erottaja-Itäväylä-Uusi Porvoontie * + + + + + - 0 - + + ++ 

Poikittaisreitit 
Tvärgående rutter 

01-11 09-11 01-11 09 -11 01-11 09-11 01-11 09 - 11
 Hämeentie-Kaivokatu-Lauttasaarentie - 0 - 0 - - 0 0
 Mäkelänk.-Nordenskiöldink.-Mechelinink.  0 0 - 0 - 0 0 + 
 Itäväylä-Nordenskiöldink.-Huopalahdent. - 0 - - - - + - - 
 Lahdenväylä-Hakamäentie-Turunväylä  0 - 0 0 0 ++ - ++ 
 Vuotie-Kehä I + + ++ 0 0 - - ++ + 0
 Laajasalontie-Viikintie-Tapaninkylänt.  0 - 0 0 - - - - 0

                                       (> +4 km/h)       (+2 - +4 km/h)     (-1 - +1 km/h)     (-2 - -4 km/h)      (< -4 km/h) 

Keskimatkanopeuden          Tuntuvasti                                                                                             Tuntuvasti 
muutos                         ++   nopeutunut       +  Nopeutunut      0  Ei muutosta      -   Hidastunut        -  hidastunut 
Medelreshastig-                   Märkbart              Snabbare            Oförändrad           Långsammare      Märkbart 
hetens förändring                snabbare                                                                                              långsammare 

* Vuosina 01-11, 07-09, 07-11 reitti päättyy Itäväylän loppuun
Aamu klo 6-9, Morgon kl. 6-9                    Ilta klo 15-18, Eftermiddag kl. 15-18 

Länteen Västerut Itään, Österut 
, 

Västerut Itään, Österut 

 Morgon kl. 6-9 till centrum  Eftermiddag kl. 15-18 från centrum 

 Keskimatkanopeuden muutokset vuosina 2001 - 2011 seurantareiteillä
 Medelreshastighetens förändring åren 2001  - 2011 på uppföljningsrutterna 

 Aamu klo 6-9 keskustaan  Ilta klo 15-18 keskustasta 

 
Hakamäentien parannustyöt haittasivat liikennettä 
edellisten mittausten aikana. Kokonaisuudessaan reitti 
Lahdenväylältä Hakamäentietä Turunväylälle on hidas-
tunut aamuliikenteessä 2 km/h ja matka-aika pidenty-
nyt minuutin. Toiseen suuntaan matka-aika on sama 
kuin kaksi vuotta sitten. Hakamäentien osuudella mat-
kanopeus on noussut keskimäärin 30 km/h molempiin 
suuntiin. Kaikilla muilla osuuksilla reitti on hidastunut 
mentäessä länteen päin. Koskelantiellä keskimääräi-
nen matkanopeus on pudonnut yli 10 km/h ja osuudel-
la Kauppalantie-Lapinmäentie 17 km/h ollen vain 9 
km/h. Itään päin mentäessä osuudella Lapimäentie-
Kauppalantie matkanopeus on noussut 26 km/h. Muilla 
osuuksilla reitti on hidastunut.  
 
Aamuliikenteessä esikaupunkialueiden poikittaisis-
ta reiteistä Kehä I:llä matka itään kestää saman verran 
kuin kaksi vuotta sitten. Liikenne on kasvanut vastaa-
vana aikana 4 % Pirkkolan kohdalla.  
 

 
Länteen päin Kehä I on nopeutunut 10 km/h ja matka-
aika lyhentynyt kolme minuuttia edellisistä mittauksista. 
Liikenne on vähentynyt 6 % Pirkkolan kohdalla vastaa-
vana aikana. 
 
Poikittaisreitillä Laajasalosta Viikin kautta Tapaninky-
läntielle keskimatkanopeus on pudonnut 2 km/h ja 
toiseen suuntaan matkanopeus on sama kuin vuoden 
2009 mittauksissa. 
 
Iltapäiväliikenteessä kantakaupungin poikittaisrei-
teistä neljä on nopeutunut, kaksi hidastunut, ja kahdel-
la matka-aika on sama kuin kaksi vuotta sitten. 
 
Reitti Hämeentie - Kaivokatu - Lauttasaarentie on hi-
dastunut 3 km/h ja matka kesti 4 minuuttia kauemmin 
kuin kaksi vuotta sitten. Toiseen suuntaan matka kes-
tää yhtä kauan kuin edellisissä mittauksissa.  



       

 

 

Aika 
Tiden 
Klo/Kl. 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011

6-9 20 19 24 23 47 45 34 33
9-15 20 18 26 24 52 50 37 36

15-18 18 18 21 22 46 46 33 33

Niemi 
Udden 

Kantakaupunki 
Innerstaden 

Esikaupungit    
Ytterstaden

Koko kaupunki 
Hela staden 

Seurantareitti
Täydennysreitti Kaupungin raja

Stadsgränsen

Kantakaupungin raja
Innerstadens gräns

Niemen raja
Uddens gräns

Keskimatkanopeudet (km/h) Helsingissä vuosina 2009 ja 2011
Medelreshastigheterna (km/h) i Helsingfors åren 2009 och 2011

 
Reitillä Mäkelänkatu - Nordenskiöldinkatu - Meche-
lininkatu matkanopeus on sama kuin vuonna 2009. 
Toiseen suuntaan matkanopeus on noussut 2 km/h.  
 
Reitti Itäväylä - Nordenskiöldinkatu - Huopalahdentie 
on nopeutunut 2 km/h edellisistä mittauksista. Toiseen 
suuntaan reitin matkanopeus on pudonnut 3 km/h. 
 
Reitti Lahdenväylältä Hakamäentietä Turunväylälle on 
nopeutunut 12 km/h ja matka-aika on lyhentynyt 16 
minuuttia. Itään päin reitti on nopeutunut 5 km/h ja 
matka-aika on lyhentynyt 4 minuuttia. Kuten aamulii-
kenteessä Hakamäentien osuudella matkanopeus on 
noussut noin 30 km/h molempiin suuntiin. Reitin hitain 
osuus on länteen päin mentäessä Kauppalantie-
Lapinmäentie, jolla keskimatkanopeus on vain 7 km/h. 
 
Iltapäiväliikenteessä esikaupunkialueiden poikit-
taisista reiteistä Kehä I:llä matka länteen päin on no-
peutunut 7 km/h ja matka-aika on lyhentynyt kaksi 
minuuttia. Liikennettä oli Pirkkolan kohdalla prosentin 
verran vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.  
 

 
Itään päin Kehä I:llä matka kestää saman verran kuin 
edellisissä mittauksissa. Liikennettä Pirkkolan kohdalla 
on saman verran kuin kaksi vuotta sitten. 
 
Poikittaisreitillä Laajasalosta Viikin kautta Tapaninkylän 
tielle matka-aika on pidentynyt 2 minuuttia ja toiseen 
suuntaan matka-aika on sama kuin kaksi vuotta sitten. 
 
 
Keskimatkanopeudet Helsingissä 
 
Keskimatkanopeudet ovat laskeneet aamu- ja päivälii-
kenteessä kaikilla alueilla 1- 2 km/h vuodesta 2009. 
Iltapäiväliikenteessä keskimatkanopeudet ovat samoja 
kuin vuonna 2009 lukuun ottamatta kantakaupunkia, 
jossa keskimatkanopeus nousi 1 km/h edellisistä mit-
tauksista. 
 
Vuonna 2011 alhaisin keskimatkanopeus on iltapäivä-
liikenteessä niemellä, 18 km/h ja korkein päiväliiken-
teessä esikaupunkialueilla, 50 km/h.  
 



       

 

 

 
Sujuvuuden seuranta 
 
Helsingissä henkilöautoliikenteen sujuvuutta on seurat-
tu 14 reitillä vuodesta 1991 joka toinen vuosi. Vuodesta 
2009 mittauksiin on tullut aluelaajennuksen myötä 
Porvoonväylän suunta Sipoon rajalle asti. Myös Itä-
väylän suunnan reittiä on pidennetty Sipoon rajalle. 
Mittaukset suoritetaan maalis-huhtikuussa maanan-
taista torstaihin klo 6-18. Kolme mittauslaittein varus-
tettua autoa ajavat muun liikenteen mukana. Tänä 
vuonna ajettiin kaikkiaan noin 16 500 km. 
 
Tavoitteena on seurata sujuvuuden kehitystä pääkatu-
verkon säteittäis- ja poikittaisreiteillä. Lisäksi täyden-
nysreitein mitataan ne pääkatuverkon osat, jotka jäävät 
seurantareitistön ulkopuolelle.  
 
 
Sammandrag 
 
Vartannat år utförs i Helsingfors mätningar med per-
sonbilar på 14 uppföljningsrutter, ny 15 rutter.  Mät-
ningarna började år 1991. Målet är att följa upp utveck-
lingen av trafikens smidighet.  
 
Från år 2009 har färdtiden blivit kortare på en av de 
radiala rutterna i morgontrafiken till centrum. Fem av 
rutterna har blivit långsammare och två har samma 
färdtid som år 2009. Tusbyleden har blivit snabbare. 
Västerledens, Åboledens Tavastehusledens, Lahtisle-
dens och Österledens rutter har blivit långsammare 
från år 2009. 
 
På eftermiddagstrafiken från centrum har fem av rut-
terna blivit snabbare, två har blivit långsammare och 
en har samma färdtid som år 2009. Åboledens, Vich-
tisvägens, Lokvägens, Tusbyledens och Österledens 
rutter har blivit snabbare.  Tavastehusledens och Lah-
tisledens rutter har blivit långsammare från år 2009. 
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I morgontrafiken har färdtiden blivit snabbare på en av 
tvärgående rutter, tre har blivit långsammare och åtta 
har samma färdtid som år 2009. Ring I har blivit snab-
bare västerut i morgontrafiken. 
 
På eftermiddagstrafiken har fem av rutterna blivit 
snabbare, tre har blivit långsammare och fyra har 
samma färdtid som år 2009. Ring I har blivit snabbare  
västerut.  
 
Medelresghastigheten har minskat 1-2 km/h på alla 
områdena i morgontrafiken och dagstrafiken från år 
2009. På eftermiddagstrafiken är medelreshastighe-
terna samma utom i innerstaden har hastigheten stigit 
up 1 km/h från år 2009. År 2011 är hela stadens me-
delreshastighet 33 km/h i morgontrafiken och på ef-
termiddagstrafiken. I dagstrafiken är medelreshastig-
heten 36 km/h.  
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