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1. Moottoriajoneuvoliikenne 
 

1.1 Moottoriajoneuvoliikenteen seuranta 
 
Vantaalla on jo 25 vuoden ajan tehty suunnitelmallista ajoneuvoliikenteen konelaskentaa. Kiinteitä konelas-
kentakohteita on nykyisin 57, joista 10 on DSL-1-laskentapistettä ja loput 47 DSL-10-kohteita. Vuoteen 2010 
asti oli käytössä DSL-10-laitteiden rinnalla Marksman-kojeisto, josta luovuttiin kesällä 2011. DSL-
laskentalaitteilla ajoneuvot saadaan luokiteltua kevyisiin ja raskaisiin. Laskentasilmukat sijaitset ajokaistalla 
joten liikenne voidaan jaotella myös kulkusuunnittain. Liikennemäärätiedot tallentuvat laitteelle tunneittain, 
jolloin voidaan laskea esimerkiksi huipputunnit tai yöliikenteen osuus. DSL-1-laite tallentaa lisäksi ajoneuvo-
jen nopeudet. 
 
DSL-laitteiden lisäksi liikennemäärätietoja saadaan osasta liikennevaloista sekä maanteillä ELY-keskuksen 
LAM-pisteistä.  Liikennevaloista saatu tieto on luokittelematonta, ainoastaan kulkusuunnat voidaan tarvitta-
essa erotella. Kiinteiden laskentapisteiden lisäksi käytetään siirrettäviä, asfalttiin kiinnitettäviä Nu-Metrics Hi-
Star NC200 -liikennelaskentalaitteita. Hi-Stareilla saadaan hyvin luokiteltua tietoa DSL-1-laitteen tapaan. 
Pääsääntöisesti Hi-Stareilla tehdään laskentoja liikenneturvallisuuteen liittyen, kuten hidasteiden tarpeesta. 
 
Yhdessä raportin kanssa julkaistavassa Autoliikenne Vantaalla -kartassa on nyt kahden vuoden ajan ollut nä-
kyvillä raskaan liikenteen osuudet kokonaisliikennemäärästä. Ajoneuvot luokittelevaa tietoa saadaan kaikista 
muista laskentapisteistä paitsi liikennevaloista. 
 

 
Kuva 1: Koivukylänväylä kesällä 2012. Taustalla Kehäradan rakennustyömaa. Kuvaaja: Teppo Pasanen 
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1.2 Moottoriajoneuvojen määrä 
 
Oheisesta taulukosta käy ilmi ajoneuvokannan muutokset viiden viime vuoden ajalta. Suuria muutoksia rekis-
terissä olevien ajoneuvojen määrissä ei ole tapahtunut. Mopojen määrä rekisterissä ei kasvanut viime vuon-
na ihan samaa tahtia kuin edellisinä vuosina. 
 
Taulukko 1. Rekisterissä ja liikenteessä olevat ajoneuvot vuosina 2008—2012. 

Vantaa      

 2008 2009 2010 2011 2012 
Henkikirj. väestö 1.1. 195239 197468 199930 203013 205479 

      

Rekisterissä olevat      

Autot  108038 108809 113829 120 919 124 234 
Muutos edellisvuoteen % 6,2 % 0,7 % 4,6 % 6,2 % 2,7 % 

Henkilöautot 93695 94304 98186 103 130 105692 
Muutos edellisvuoteen % 5,5 % 0,6 % 4,1 % 5,0 % 2,5 % 

Autot/1000 as. 553 551 569 596 605 
Muutos edellisvuoteen % 3,2 % -0,4 % 3,3 % 4,6 % 1,5 % 

Ha/1000 as. 480 478 491 508 514 
Muutos edellisvuoteen % 2,5 % -0,5 % 2,8 % 3,4 % 1,3 % 

Moottoripyörät 7302 7588 7843 8 100 8374 
Muutos edellisvuoteen % 10,0 % 3,9 % 3,4 % 3,3 % 3,4 % 

Mopot 5710 6387 6992 7 436 7699 
Muutos edellisvuoteen % 17,6 % 11,9 % 9,5 % 6,4 % 3,5 % 

      
Liikenteessä olevat      

Autot 100 711 98886 102205 106 600 108592 
Muutos edellisvuoteen % 1,3 % -1,8 % 3,4 % 4,3 % 1,9 % 

Henkilöautot 87 568 86220 88851 91 844 93609 
Muutos edellisvuoteen % 0,7 % -1,5 % 3,1 % 3,4 % 1,9 % 

Autot/1000 as. 516 501 511 525 528 
Muutos edellisvuoteen % -1,6 % -2,9 % 2,1 % 2,7 % 0,6 % 

Ha/1000 as. 449 437 444 452 456 
Muutos edellisvuoteen % -2,2 % -2,7 % 1,8 % 1,8 % 0,7 % 

Moottoripyörät 7 215 7423 7616 7 811 8001 
Muutos edellisvuoteen % 8,8 % 2,9 % 2,6 % 2,6 % 2,4 % 

Mopot 5 470 5847 6146 6 216 6049 
Muutos edellisvuoteen % 13,3 % 6,9 % 5,1 % 1,1 % -2,7 % 
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Oheinen taulukko antaa viitteitä mopoautojen suosion kasvusta. Suoria johtopäätöksiä luvuista ei voi tehdä, 
koska ajoneuvoluokkaan L6e johon mopoautot luokitellaan, kuuluu myös osa liikennekäyttöön soveltuvista 
mönkijöistä.  
 
Taulukko 2. Rekisterissä ja liikenteessä olevat L6e ajoneuvoluokan ajoneuvot vuosina 2008—2012. 
Ajoneuvoluokka L6e kevyt nelipyörä    

  2008 2009 2010 2011 2012 

       

Rekisterissä olevat 84 104 129 163 201 

Muutos edelliseen vuoteen % 10,5 % 23,8 % 24,0 % 26,4 % 23,3 % 

       

Liikenteessä olevat 79 97 118 147 113 

Muutos edelliseen vuoteen % 3,9 % 22,8 % 21,6 % 24,6 % -23,1 % 

 
 
 

 
Kuva 2: Läntinen Valkoisenlähteentie helmikuussa 2012. Kuvaaja: Saija Pirkkanen 
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1.3 Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen LAM-pisteissä liikennemäärissä ei tapahtunut juuri muutosta (-0,37 %). Vantaan 
katuverkolla laskentapisteissä laskua oli 3,9 %. Katuverkolla näin suurta laskua ei ole tapahtunut edes 2009 
vuoden taantuman aikaan, jolloin laskua oli 1,9 %. Eniten laskua oli Länsi-Vantaan laskentapisteissä. Syynä 
laskuun on mm. Kehä III:n parannuksen valmistuminen Martinlaakson kohdalla, Martinlaakson uuden ostos-
keskuksen sekä Vantaanlaakson aseman valmistuminen, ts. työmaaliikenne on vähentynyt huomattavasti. 
 
Raskaan liikenteen osuus oli  DSL-laskentapisteissä keskimäärin 9 % luokkaa koko Vantaalla. Paikallisilla ko-
koojakaduilla raskaan liikenteen osuus oli 10 %, alueellisilla kokoojakaduilla 8 % ja pääkaduilla 6 %. Huo-
mattavan suuria raskaan liikenteen osuuksia havaittiin viime vuoden tapaan Viinikkalan ja Veromiehen, Mar-
tinlaakson ja Vantaanlaakson sekä Ruskeasannan laskentapisteissä. 
 
Ruskeasannan laskentapisteen suuri (19 %) raskaan liikenteen määrä selittyy edelleen Kehäradan työmaalii-
kenteellä. Martinlaaksossa ja Vantaanlaaksossa raskaan liikenteen osuudet ovat edelleen suuria, mutta las-
keneet viime vuodesta valmistuneiden työmaiden takia. Viime vuonna huomiota herätti Urpiaisentien suuri 
raskaan liikenteen osuus. Mitään selitystä poikkeuksellisen isolle (29 %) raskaan liikenteen määrälle ei löyty-
nyt, ja vuoden 2012 laskennoissa raskaan liikenteen osuus oli normaali 5 %. 
 
Koivukylän puistotien vuosittainen 15 % raskaan liikenteen osuus selittyy päivittäistavarakauppojen huoltolii-
kenteellä ja linja-autoliikenteellä. Tikkurilan alueella liikennemäärät ovat pysyneet samoissa lukemissa. 
 

 
Kuva 3: Moottoriajoneuvoliikenteen muutos-%. 
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2. Polkupyöräliikenne 
 

2.1 Polkupyöräliikenteen seuranta 
 
Polkupyöräliikenteen konelaskennoissa käytetään DSL-10-liikennelaskentalaitetta. Kiinteitä konelaskentapis-
teitä on 14. Polkupyörien konelaskennat suoritetaan touko–syyskuussa. Muutamassa konelaskentapisteessä 
on myös talvilaskentoja. Lisäksi tehdään käsinlaskentoja mahdollisuuksien mukaan, vuonna 2012 noin 45 
kohteessa. 
 

2.2 Polkupyöräliikenteen kehitys 
 
Hyväksyttäviä tuloksia saatiin 11:stä polkupyöräliikenteen konepisteestä. Polkupyörien pysäköintilaskennat 
on esitetty liityntäpysäköintilaskentojen yhteydessä luvussa 4.2. 
 
Seitsemässä pisteessä oli vähennystä verrattuna edellisten vuosien keskiarvoon (kuva), mutta kokonaismuu-
tos oli neutraali aiempiin viiteen vuoteen verrattuna. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 2010—
2011 (HLT) mukaan pyöräilyn kulkumuoto-osuus on Vantaalla pienentynyt verrattuna aiempiin tutkimuksiin 
2004—2005 ja 1998—1999. HLT:n mukaan pyöräilyn kulkumuoto-osuus olisi Vantaalla 4,4 % (koko vuosi), 
kun se HSL:n tutkimuksessa (LITU 2008) oli 8 % (syksy). 
 

 
Kuva 4: Liikenneinsinööri Ilari Heiska maastokäynnillä Koivukylänväylällä. Kuvaaja Teppo Pasanen. 
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Kuva 5: Polkupyöräliikenne konepisteissä 2012. 
 
Uusia konelaskentapisteitä suunnitellessa otetaan huomioon Helsingin seudun pääpyöräilyreittien tavoite-
verkkosuunnitelma. Tällä pyritään siihen, että jalankulun ja pyöräilyn laskennoista olisi hyötyä myös seudulli-
sesti. Laskentatapojakin ollaan yhdenmukaistamassa, jolloin tulosten vertailu helpottuu. 
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3. Joukkoliikenne 
 

3.1 Joukkoliikenteen seuranta 
 
Bussiterminaalien matkustajamääriä seurataan HSL:n matkakorttiaineistosta saatavien bussien nousijamää-
rätietojen pohjalta. Nousijamäärät ovat arkivuorokauden keskiarvoja, jotka perustuvat lokakuun ajan tehtyyn 
laskentaan vuonna 2012. Vantaan bussiterminaaleissa bussiin nousseiden määrät on esitetty alla olevassa 
kuvassa sinisellä tekstillä ja alleviivattuna. Kaikkiaan Vantaan bussipysäkeiltä nousuja tehtiin arkivuorokau-
dessa keskimäärin 68 472 vuonna 2012 (70 442 vuonna 2011). 
 
Rautatieasemien lähiliikenteen matkustajamäärät perustuvat VR-Yhtymän lähiliikenteen koneelliseen matkus-
tajalaskentaan lokakuussa 2012. Alla olevaan karttaan luvut on merkitty mustalla tekstillä, ja bussiterminaa-
lien matkustajamääristä poiketen asemien luvut sisältävät kullakin asemalla sekä junaan nousseet että junas-
ta poistuneet lähiliikenteen matkustajat. Luvut ovat keskimääräisiä arkivuorokauden matkustajamääriä. 
 

3.2 Joukkoliikenteen kehitys 
 
Vantaalla lähiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet Vantaankosken radalla Myyrmäkeä lukuun otta-
matta, ja pääradan asemilla matkustajamäärät ovat vähentyneet Tikkurilassa ja Hiekkaharjussa ja kasvaneet 
Koivukylässä, Rekolassa ja Korsossa. Bussiterminaaleista Tikkurilassa ja Myyrmäessä matkustajamäärä on 
hieman laskenut viime vuoden tapaan, mutta lentoasemalla ja Martinlaaksossa matkustajamäärät ovat kas-
vaneet. Martinlaakson terminaalin yli 50 prosentin nousu saattaa osittain johtua uusista terminaaliin päätty-
vistä linjoista sekä aseman viereen rakennetusta uudesta ostoskeskuksesta. Yleisesti ottaen uudet laskenta-
tavat voivat aiheuttaa muutoksia matkustajamääräluvuissa. 
 
 

 
Kuva 6: Vantaan juna-asemien lähiliikenteen matkustajamäärät mustalla ja bussiterminaalien nousijamäärät 
sinisellä. Suluissa muutos vuodesta 2011.  
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4. Liityntäliikenne 
 

4.1 Autojen liityntäpysäköinti 
 
Liityntäliikenteen pysäköintilaskennat tehdään vuosittain syys-lokakuussa. Ne sisältävät pääradan ja Van-
taankosken radan moottoriajoneuvojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikat. 
 
Alla olevasta diagrammista (kuva 7.) näkee liityntäpysäköinnin kasvun vuosilta 2002–2012. Vantaankosken 
radan pysäköintimäärien notkahdukset vuosina 2009 ja 2011 johtuvat asemien läheisyydessä olleista raken-
nustyömaista. 2009 rakennettiin Vantaankoskella ja osa pysäköintipaikoista oli poissa käytöstä. 2010–2011 
olivat poissa käytöstä Martinlaakson ja Louhelan liityntäpysäköinnit. Vantaankosken uusi liityntäpysäköinti-
alue valmistui 2010.  
 
Pääradalla liityntäpysäköinti jatkaa tasaista kasvuaan. Syksyllä 2012 Tikkurilassa oli potentiaalia suurempiin-
kin pysäköintimääriin, mutta autoilijat eivät olleet vielä löytäneet tammikuussa käyttöönotettua uutta idän 
puoleista pysäköintialuetta.  
 

 
Kuva 7: Pysäköidyt autot liityntäpysäköintiasemilla 2002–2012. Vuonna 2008 laskentoja ei tehty.  
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Kuvissa 3 ja 4 on esitetty pääradan ja Vantaakosken radan liityntäpysäköintipaikkojen täyttöasteet pylväs-
diagrammeina. Liityntäpysäköintipaikkojen täyttöastevertailusta huomaa, että eniten käyttämättömiä parkki-
paikkoja on Hiekkaharjun ja Korson (täyttöasteet 48 % ja 58 %) asemilla. Ruuhkaisimpia paikkoja ovat Tik-
kurilan, Vantaankosken ja Myyrmäen liityntäpysäköintipaikat.  
 

 
Kuva 8: Pääradan liityntäpysäköintipaikkojen täyttöaste 2006–2012. Vuonna 2008 laskentoja ei tehty. 
 

 
Kuva 9: Vantaankosken radan liityntäpysäköintipaikkojen täyttöaste 2006–2012.  
            Vuonna 2008 laskentoja ei tehty. 
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4.2 Polkupyörien liityntäpysäköinti 
 
Polkupyörienkin liityntäpysäköintilaskennat tehdään osana HSL:n vuosilaskentoja. Niiden lisäksi Tikkurilan 
asemalla seurataan polkupyörien liityntäpysäköintiä useimpina viikkoina vuodessa. Laskentojen tuloksiin vai-
kuttaa jonkin verran laskenta-ajankohta (syys–lokakuu), jolloin liityntäpyöräilyn huippu on jo ohitettu. Las-
kentapäivänä sään tulee kuitenkin olla pyöräilylle suotuisa. Alla olevasta diagrammista näkee, kuinka päära-
dan asemilla pyöräpysäköinnin aktiivisuus on ollut todella vaihtelevaa, mutta tällä hetkellä tasaisessa nou-
sussa.  Vantaankosken radan asemilla suunta on ollut laskeva mutta tasaantumaan päin.  
 

 
Kuva 10: Pysäköityjen polkupyörien määrät asemilla 2002–2012. Vuonna 2008 ei laskentoja tehty. 
 

 
Kuva 11: Polkupyöriä Tikkurilan asemalla. Kuvaaja Tarja Huhtakallio.
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