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HLJ-barometri kertoo  
asukkaiden mielipiteistä

HLJ-barometri on HSL:n toukokuussa 2013 tekemä mielipidekyse-
ly, jossa selvitettiin Helsingin seudun 14 kunnan asukkaiden liikku-
misasenteita ja näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä.
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Pääkaupunkiseudun kaupungit

KUUMA-seutu

Tutkimusalueena Helsingin  
seudun 14 kuntaa

Kysely lähetettiin postitse 4 652 henkilölle. Kyselyyn oli mahdollista vastata 
kirjeen mukana tulleella lomakkeella tai netissä täytettävällä lomakkeella. Ky-
selyyn saatiin 1 380 vastausta, joista 14 % annettiin netin kautta. Kysely on ta-
voitteena toistaa määräajoin.

Kyselyyn valikoitiin kysymyksiä, jotka koskivat sekä Helsingin seudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) tavoitteita ja toimenpiteitä että erilai-
sia julkisessa keskustelussa esitettyjä väittämiä liikennejärjestelmän kehittä-
misestä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään HLJ 2015 -suunnitelman valmistelussa ja sii-
hen liittyvässä vuorovaikutuksessa.
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Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia  
pidetään tärkeinä
Helsingin seudun asukkaille ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ovat tärkei-
tä. Enemmistö asukkaista kannattaa liikenteen päästöjen vähentämistavoit-
teita. Ympäristönäkökohtia halutaan edistää erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Väittämän ”Terveydelle haitallisia liikenteen päästöjä on vähennettävä” kans-
sa täysin samaa mieltä olevia on selvästi enemmän pääkaupunkiseudulla kuin 
KUUMA-seutu (Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Por-
nainen). Tähän saattaa olla syynä pääkaupunkiseudulla muuta seutua useam-
min esiintyvät ongelmat, kuten liikenteestä johtuva ajoittainen ilmanlaadun 
heikkeneminen. Julkisessa keskustelussa esitettyä toimenpidettä ”Paljon saas-
tuttavilla henkilöautoilla ajamista rajoitetaan keskusta-alueilla” kannattaa pe-
räti 58 % koko alueen asukkaista. KUUMA-seudulla kannatus oli hiukan vähäi-
sempää, 51 %.

Enemmistö alueen asukkaista on sitä mieltä, että ”Liikenneturvallisuutta Hel-
singin seudulla on parannettava”. Julkisessa keskustelussa esitetyistä väittä-
mistä ”Moottoriajoneuvojen ajonopeutta tulee alentaa taajamissa” sekä ”Lii-
kenteen kameravalvontaa tulee lisätä liikenneturvallisuuden parantamiseksi” 
useammat ovat samaa mieltä kuin eri mieltä. Pääväylien nopeusrajoitusten 
alentamista enemmistö asukkaista kuitenkin vastustaa.

Kävelylle ja pyöräilylle halutaan lisää tilaa

Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyen vastaajilta kysyttiin mielipiteitä HLJ 2011 -suun-
nitelmaan sisältyviin tavoitteisiin sekä yleisessä keskustelussa olleisiin väittä-
miin. Suurin osa vastaajista oli samaa mieltä liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteiden kanssa, joiden mukaan 
•	 jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä on parannettava
•	 kaupunkikeskustoihin ja aluekeskuksiin tulee rakentaa lisää kävelykatuja
•	 pyöräilyverkostoa tulee kehittää
•	 pyöräpysäköintiä tulee lisätä
•	 kävelyn houkuttelevuutta tulee parantaa taajamissa.

Yleisessä keskustelussa olleista väittämistä lähes 70 % vastaajista oli samaa 
mieltä siitä, että ”Pyöräilylle tulee saada lisää tilaa liikenteessä”.
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Joukkoliikennettä halutaan edistää

Joukkoliikenteen kehittämisestä vallitsee Helsingin seudulla yhtenäinen näke-
mys. Asukkaat kannattavat melko yksimielisesti joukkoliikenteen edistämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Lähes 80 % asukkaista kannattaa tavoitetta ”Uudet 
asunnot, palvelut ja työpaikat tulee sijoittaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien, 
erityisesti raideliikenteen, äärelle”. Lähes 90 % kaikista asukkaista on samaa 
mieltä tavoitteesta ”Joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta suhteessa hen-
kilöautoon parannetaan”. Tavoitteesta ”Helsingin seudun raideliikenneverkkoa 
tulee laajentaa” asukkaista 63 % on samaa mieltä. 

Helsingin seudulle halutaan yhtenäinen matkalippujärjestelmä

Alueen asukkaista 78 % kannattaa väitettä ”Koko Helsingin seudulle luodaan 
yhtenäinen joukkoliikenteen matkalippu- ja informaatiojärjestelmä”. Tällä het-
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Koko Helsingin seudulle (14 kuntaa) luodaan yhtenäinen 
joukkoliikenteen matkalippu- ja informaatiojärjestelmä. 

Pääkaupunkiseutu

KUUMA-seutu

Yhteensä
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Kannatan En kannata Ei mielipidettä asiasta

kellä Helsingin seudun liikenteen (HSL) yhtenäinen matkalippu- ja informaa-
tiojärjestelmä kattaa HSL-alueeseen kuuluvat 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Van-
taa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava ja Sipoo. 

KUUMA-seudun matkalippu- ja informaatiojärjestelmä ei ole yhtenäinen 
HSL:n alueen kanssa, mutta alueella on voimassa erilaisia yhteistyösopimuk-
sia. KUUMA-seudun asukkaista peräti 91 % kannattaa koko Helsingin seudun 
yhtenäisen matkalippu- ja informaatiojärjestelmän luomista. Pääkaupunki-
seudun asukkaista toimenpidettä kannattaa 74 %.

Joukkoliikenteen edistämiseen toivotaan  
taloudellisia kannustimia

Kyselyssä tiedusteltiin asukkaiden mielipidettä myös julkisessa keskustelus-
sa esitettyihin joukkoliikenteen edistämiskeinoihin. Näistä väittämää ”Jouk-
koliikenteen lipun hintoja lasketaan. Tarvittava tuki joukkoliikenteelle ke-
rätään verovaroista” kannattaa 62 % ja vastustaa 15 % kaikista asukkaista.  
Työnantajien tarjoaman työsuhdematkalippuedun laajempaa käyttöönottoa, 
”Työnantajien tulee tarjota työntekijöilleen työsuhdematkalippuetu vastaa-
vana etuna kuin liikunta- tai lounasseteli”, kannattaa hiukan yli 70 % kaikista 
asukkaista, nuoret useammin kuin vanhemmat.
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Autoilu jakaa mielipiteitä
Kyselyssä esitettiin julkisessa keskustelussa olleita autoilua koskevia väittä-
miä. Enemmistö asukkaista, 62 %, on samaa mieltä väittämästä ”Moottoriajo-
neuvoliikenteen kasvua seudulla tulee hillitä”. Kuitenkin 45 % kaikista asuk-
kaista on sitä mieltä, että ”Autoilun tulee olla nykyistä halvempaa” ja vain 28 
% on väittämän kanssa eri mieltä. Kannatuksessa on selvää alueellista vaihte-
lua, sillä KUUMA-seudun asukkaista peräti 62 % on väittämän kanssa samaa 
mieltä, kun taas pääkaupunkiseudulla ainoastaan 38 %. 

Väite ”Pääteille tulee rakentaa lisää kaistoja henkilöautojen käyttöön” jakaa 
mielipiteet lähes tasan. Koko alueen asukkaista 35 % on eri mieltä väittämän 
kanssa ja 33 % on samaa mieltä. KUUMA-seudulla kaistojen rakentamista  
kannattaa selvästi suurempi osa asukkaista (43 %) kuin vastustaa (23 %). 

Pysäköintimaksuilla voidaan edistää jalankulkua ja pyöräilyä

Kyselyssä kysyttiin myös ihmisten mielipidettä pysäköintimaksujen käyttämi-
sestä keskusta-alueiden henkilöautoliikenteen vähentämiseen. Selkeä enem-
mistö kannatti ajatusta, jos kerättyjä varoja käytetään jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteiden kehittämiseen. Kannatus on hiukan suurempaa pääkaupunki-
seudulla kuin KUUMA-seudulla.

Enemmistö koko alueen asukkaista on kuitenkin eri mieltä väitteestä  
”Pysäköinnin tulee olla nykyistä kalliimpaa kaupunkikeskustoissa ja aluekes-
kuksissa”.  Vastausten eroa saattaa selittää se, että pysäköinti on maksullis-
ta isoimmissa keskustoissa jo nyt, jolloin pysäköintimaksuja pidetään hyvänä 
ohjauskeinona, mutta niiden hintoja ei tulisi vastaajien mielestä nostaa.  
Toinen selitys saattaa olla, että pysäköinnin ei lähtökohtaisesti toivottaisi  
olevan keskustoissa maksullista tai nykyistä kalliimpaa, mutta mikäli kerätyt  
varat käytetään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen, toimenpi-
teen hyväksyttävyys lisääntyy.

Väitteen ”Pysäköintipaikkojen määrää kaupunkikeskustoissa ja aluekeskuksis-
sa tulee vähentää” kanssa enemmistö alueen asukkaista, 53 %, on eri mieltä. 
Väitettä kannattaa pääkaupunkiseudulla 25 % asukkaista ja KUUMA-seudul-
la 15 % asukkaista.
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Ruuhkamaksua kannatetaan pääkaupunkiseudulla  
enemmän kuin KUUMA-seudulla
Ruuhkamaksujen kerääminen ja varojen ohjaaminen joukkoliikenteen kehit-
tämiseen saa hienoisen enemmistön kannatuksen pääkaupunkiseudulla (Hel-
sinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). KUUMA-seudulla puolestaan ruuhkamak-
suja vastustetaan enemmän kuin kannatetaan.

Myös tässä toimenpiteessä hyväksyttävyyden kannalta tärkeä tekijä on se, 
että kerättyjä varoja käytetään joukkoliikenteen kehittämiseen. Tämä voidaan 
havaita siitä, että väitteeseen ”Liikenteen ruuhkamaksut tulee ottaa käyt-
töön” vain 31 % vastasi olevansa samaa mieltä kuun taas väitettä ”Tieliiken-
teeltä kerätään ruuhkamaksuja ja varat ohjataan joukkoliikenteen kehittämi-
seen” kannattaa 41 % asukkaista.

Tieliikenteeltä kerätään ruuhkamaksuja ja varat ohjataan 
joukkoliikenteen kehittämiseen
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Pysäköintimaksuilla vähennetään henkilöautoliikennettä keskusta-alueilla. 
Kerättyjä varoja käytetään jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen
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Kehittämistoimet halutaan suunnata  
joukkoliikenteeseen

Kyselyssä tiedusteltiin ”Mitä liikennemuotoa haluaisit kehitettävän nykyistä 
enemmän?”. Vastaajat saivat valita 1–2 kehittämiskohdetta. Selvästi suosituin 
vaihtoehto on joukkoliikenne, jonka kehittämisen oli valinnut noin 80 % asuk-
kaista. Toiseksi eniten kannatusta ovat saaneet pyöräilyn reitit ja olosuhteet. 
Pääkaupunkiseudulla kolmanneksi eniten kannatusta saa kävelyn reittien ja 
olosuhteiden kehittäminen ja KUUMA-seudulla henkilöautoilun kehittäminen. 

Pyöräilyreittejä ja -olosuhteita

Kävelyn reittejä ja -olosuhteita

Joukkoliikennettä

Henkilöautoilua

Koko alue yhteensä                KUUMA-kunnat                 Pääkaupunkiseutu
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Mitä liikkennemuotoa haluaisit kehitettävän nykyistä enemmän?

Koko seudulla miehet kannattavat henkilöautoilun kehittämistä enemmän 
kuin naiset. Naiset puolestaan kannattavat miehiä enemmän kävelyreittien  
ja -olosuhteiden parantamista sekä joukkoliikenteen kehittämistä.
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