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Teiden 
kuormittuminen 
aamuruuhkassa 
2025

Tiemaksut 
HSL on selvittänyt, miten tie
maksujen käyttöön otto vaikuttaisi 
Helsingin seudun ihmisten arkeen 
ja ajan käyttöön sekä seudun 
liikenne järjestelmään, ympäris
töön, kasvuun ja kilpailu kykyyn. 
Tavoitteena on varmistaa liikenne
järjestelmän toimivuus kestävällä 
tavalla, kun seutu kasvaa. 
 Kerätyillä maksuilla rahoitettaisiin 
liikennejärjestelmää.

Rahalla saisi esimerkiksi jonkin näistä

Paljonko autoilu 
maksaa?
Keskimääräiset kustannukset 
perheelle, jossa on neljä 
jäsentä ja kaksi autoa.

Nykytila yhteensä (1320 Milj. €) lä
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Joukko-
liikenteen 

hoito
500 milj. €

Liikenne-
väylien hoito 

ja ylläpito
390 milj. €

Investoinnit 
pääväyliin 
(radat, tiet, 
pääkadut) 
300 Milj.€

Investoinnit 
alueellisiin 
katuihin
130 milj. €

165 milj.€

240 milj.€

300 milj.€

825 milj.€

Runkolinja 560 
liikennöinti maksaa 
6 milj. € vuodessa. 
(73 267 lähtöä 
vuodessa)

Ratikkalinja 3 
liikennöinti maksaa 
6 milj. € vuodessa. 
(lähdöt 10 min 
välein)

uutta bussi- tai 
raitio linjaa 
vuoden ajaksi13

Hyvä pyörätie maksaa  
3 miljoonaa €/km.

km hyvää
pyörätietä

kpl poistettuja 
tieverkon 
pullonkauloja
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Tällä rahalla saisi 
esimerkiksi jonkin 
näistä:

Työmatka-
autoilijat 
maksavat 
keskimäärin

€/vuosi 

Radan ja kadun rakennus-
työt sekä sähkönsyöttö-
järjestelmä maksaa yhteensä 
10–12 miljoonaa €/km.

Esimerkiksi lisäkaistoja tai 
parannuksia liittymiin.

7 pikaraitiotietä
km

Helsingin seudun liikenne-
järjestelmän rahoitus 2025

Liikennejärjestelmän rahoituksen 
kohden tuminen nykytilanteessa

Lipputulot 

Valtio 

Kunnat 

milj. €

2/3
investointeihin

1/3
joukkoliikenteeseen

Asemat tuovat mukanaan 
asuntotuotantoa ja muita 
investointeja. Yksi asema 
maksaa 40–50 milj. €.

kpl
uutta metroasemaa2

Kivenlahden metro maksaa  
75 milj. €/km

km
metrotunnelia1,1

Ei tiemaksuja

Tiemaksut käytössä

Hinnoittelutuotot 

Vuosi 2025 yhteensä (1530 Milj. €)

tai

tai

tai

tai

tai €/vuosi
yhteensä

6350
€/vuosi
muuttuvat 
kustannukset 

1900
€/vuosi
tiemaksut 

450
€/vuosi
kiinteät 
kustannukset

40003kk
seutulippu

Viikonloppu-
matkan 
Roomaan

34kk 
Spotify-
tilauksen

Maksujen jakautuminen lähtökunnan mukaan aamuruuhkassa 2025
40%
automatkoista 
maksaa 0–2,5€Tiemaksut kohdistuvat alle 

20 prosenttiin kaikista aamu
ruuhkassa tehdyistä matkoista. 
Henkilöauto liikenteen osalta 
vastaava osuus on 40 prosenttia. 
Eniten maksut kohdistuvat 
pääkaupunkiseudun kuntiin, joissa 
ne kohdistuvat aamu ruuhkassa 
noin 60 prosenttiin henkilöauto
matkoista. Kauempana Helsingin 
kanta kaupungista vastaava 
prosenttiosuus jää alle 30 
prosenttiin.

60% 
automatkoista 

ei maksaisi mitään

Sipoo
Kauniainen
Vantaa
Espoo
Kirkkonummi
Nurmijärvi
Vihti
Helsinki
Tuusula
Kerava
Pornainen
Järvenpää
Mäntsälä
Hyvinkää

Henkilöautot 0–2,5€

Henkilöautot 0€

Joukkoliikenne

Pyöräily ja kävely
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Jos tiemaksuilla kerättävä määrä on

Tiemaksujen vaikutus liikenteeseen 2025
Verrattuna tilanteeseen, jossa tiemaksut eivät ole käytössä,
jos tiemaksuilla kerättävä summa on 80 miljoonaa euroa vuodessa

+1,5%-yks
Joukko liikenne

13 km
Ylikuormittunutta tietä

3 km
Ylikuormittunutta tietä

69 km
Voimakkaasti 
kuormittunutta tietä

54 km
Voimakkaasti 
kuormittunutta tietä

-2,7%-yks
Henkilö autot

+1,2%-yks
Pyöräily ja kävely

90
vältettyä 
henkilö vahinko  
onnetto muutta 
vuodessa

Ajonopeus 
verrattuna 
sallittuun 
nopeuteen

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

Liikenteen 
määrä
(ajoneuvoa 
tunnissa)
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Sujuva teknologia

Tiemaksuportit eivät 
edellytä pysähtymistä, 
lasku toimitetaan kotiin.

Lyhentyneet matka-ajat:
Lohja – Erottaja: –6 min
Järvenpää – Erottaja –7 min
Tikkurila – Matinkylä –5 min
Tikkurila – Erottaja –4  min
Martinlaakso – Erottaja –4 min

Maksut jakautuvat näin, 
jos tiemaksuilla kerättävä 
summa on 150 miljoonaa 
euroa vuodessa.

Jos tiemaksuilla 
kerättävä summa 
on 150 miljoonaa 
euroa vuodessa

pienemmät 
hiilidioksidi päästöt

-3%


