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Helsingin seudun liikenne HSL edistää 
ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän 
kehittämistä Helsingin seudun liikennejärjestel-

mäsuunnitelman eli HLJ:n mukaisesti sekä olemalla 
aktiivinen liikennepolitiikan toimija. Vähäpäästöisen lii-
kenteen osuutta on tarkoitus lisätä entisestään. Lisäksi 
kehittämällä edelleen toimintaansa HSL parantaa jouk-
koliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyä. 

Vuonna 2014 hyväksytyn HSL:n uuden strategian 
mukaan visio 2025 kuuluu: ”Joukkoliikenne on ykkös-
valinta ja Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja 
turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä”. Visio korostaa 
entisestään HSL:n tärkeää roolia kestävien liikkumis-
muotojen ja toimivan kaupunkiympäristön edistäjänä. 
HSL:n tärkeä tavoite on kannustaa matkustajia kestävi-
en kulkumuotojen käyttöön. 

Toimintaympäristön, vision ja perustehtävän lisäksi 
strategiatyössä luotiin uudet mittarit, joilla HSL:n työtä 
seurataan. Kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuus 
autoiluun verrattuna on yksi mittareista. Tavoitteeseen 
pääseminen on yksi HSL:n suurimpia haasteita, ja siinä 
onnistuminen vaatii paitsi HSL:n ponnisteluja, myös 
kaikkien liikennealan toimijoiden tiivistä yhteistyötä. 
Muut uudet ympäristömittarit keskittyvät erityises-
ti bussiliikenteen päästöjen ja energiatehokkuuden 
seurantaan. 

HSL:n ympäristötavoitteissa edettiin 2014 suunnitel-
mien mukaan. Bussiliikenteen päästötaso on alentunut 
tavoitteen mukaisesti ja ympäristöbonusjärjestelmällä 
pystyttiin vähentämään HSL:n bussiliikenteen hiilidiok-
sidipäästöjä sekä lähipäästöjä. Myös matkustajamäärät 
nousivat. Vuonna 2014 HSL-alueella tehtiin 353,35 
miljoonaa matkaa, mikä on 0,6 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 alusta HSL:n metro- ja 
raideliikenteen sähkö on ostettu pohjoismaisena tuuli- 
ja vesivoimana. 

Vuonna 2014 valmistui uusi HLJ 2015 -luonnos, jossa 
ennakoidaan, että vuonna 2050 Helsingin seudul-
la on kaksi miljoonaa asukasta. Myös matkustami-
nen lisääntyy merkittävästi, joten seudulle tarvitaan 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
liikennejärjestelmä. 

Toimitusjohtaja
Suvi Rihtniemi

Suunta kohti älykästä, kestävää 
ja turvallista liikkumista
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Yhä useampi valitsee 
joukkoliikenteen, 
pyöräilyn ja kävelyn.
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HSL:n ympäristöpolitiikka ja 
-tavoitteet

HSL:n toiminnan lokaalit eli paikalliset ympäristönä-
kökohdat liittyvät ihmisten hyvinvointiin: terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maankäyttöön, ilman-
laatuun ja energiankulutukseen.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on HSL:n stra-
tegiassa keskeisenä tavoitteena. HSL edistää vähä-
päästöistä ja kestävää liikennettä strategisella tasolla 
liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta ja toiminnalli-
sella tasolla joukkoliikennesuunnittelun, palveluhan-
kintojen, kohtuuhintaisten joukkoliikennelippujen ja 
liikkumisen ohjauksen keinoin. 

Liikenteestä syntyy Suomessa joka vuosi noin 
13 milj. tonnin hiilidioksidipäästöt. Vuoteen 2050 
mennessä ne pyritään pienentämään viidennekseen. 
Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
päästökaupan ulkopuolisella sektorilla 16 prosent-
tia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 
Liikenteen osuus päästökaupan ulkopuolisen sektorin 
päästöistä on noin 40 prosenttia.

HSL:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästö-
jä 50 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 
mennessä. Lähipäästöjen vähentämistavoite on vielä 
korkeampi, 80 prosenttia. Päästöjen vähentämiseksi 

HSL lisää raideliikenteen osuutta ja suosii vähäpääs-
töistä kalustoa. Tavoitteisiin pääsyä edistetään myös 
lisäämällä kestävien kulkumuotojen osuutta: paranta-
malla joukkoliikenteen palvelutasoa, vahvistamalla kä-
velyn ja pyöräilyn asemaa ja vaikuttamalla asukkaiden 
liikkumistottumuksiin. HSL-alueen joukkoliikenteellä 
on suuri rooli kansallisten päästötavoitteiden saavut-
tamisessa, sillä täällä tehdään 60 prosenttia Suomen 
joukkoliikennematkoista.

EU:n energiapalveludirektiivi sitouttaa joukko- 
liikennesektorin parantamaan energiatehokkuutta  
9 prosentilla vuoteen 2016 mennessä. Liikenteen  
energiatehokkuussopimuksessa ovat mukana kaikki 
HSL:n liikennöitsijät. Uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukulutuksesta on nostettava  
38 prosenttiin. EU:n yhteinen liikenteen biopoltto- 
aineiden 10 prosentin tavoiteosuus on HSL:ssä  
asetettu 20 prosenttiin. 

HSL noudattaa toiminnassaan sertifioitua ISO 9001 
ja 14001 -standardien mukaista laatu- ja ympäristöjär-
jestelmää. HSL:n prosessien ympäristönäkökohdat ja 
niiden vaikutukset on kartoitettu. Vuonna 2014 tehdyn 
ulkoisen auditoinnin yhteydessä ne on myös tarkistet-
tu ja päivitetty. 

HSL:n liikenteen järjestämisestä sekä muusta toiminnasta syntyvät ympäristö- 
vaikutukset ovat sekä globaaleja että lokaaleja. Globaalit ympäristökohdat liittyvät 
pääasiassa ilmastonsuojeluun. HSL pyrkii omalta osaltaan aktiivisesti edesauttamaan 
suojelutavoitteiden toteutumista. 

Ennusteiden mukaan matkustajaliikenteen määrä kasvaa 
vuoteen 2050 mennessä jopa 200%. Ilman hillintätoimia 
hiilidioksidipäästöjen ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan 
vuoteen 2050 mennessä.

Matkustajaliikenteen määrä 2050, +200 %
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Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kuuluu ilmas-
topolitiikan kokonaisuuteen päästöjen hillinnän 
rinnalla. Varhaiset sopeutumistoimet ovat välttä-
mättömiä, jotta vältytään suunnittelemattomilta 
toimilta ja kasvavilta kustannuksilta. 

Suomen tavoitteena on, että ilmastonmuutos ei 
heikennä liikenteen ja viestinnän nykyistä palve-
lutasoa. Liikenne- ja viestintäministeriö päivittää 
infrastruktuurin rakentamista, hoitoa ja ylläpitoa 
koskevat ohjeensa sekä laatii toimintasuunnitelmat 
poikkeustilanteita varten. 

HSL:n ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät 
toimet, kuten kestävien kulkutapojen edistäminen, 
voidaan katsoa myös sopeutumistoimiksi. HSL 
noudattaa toiminnassaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön sekä muita kansallisia ohjeita. Lisäksi HSL 
edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista lisää-
mällä tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvistä 
riskeistä sekä varmistamalla toimivat poikkeuslii-
kennejärjestelyt ja -tiedotuksen.  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

HSL:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA  -TAVOITTEET

Ilmastonmuutoksen hillintätoimet liikennesektorilla (IPCC 5 2015)

Liikenteen energia-intensi-
teetin lasku kevyempien 
materiaalien, polttoaine- 
tehokkaiden moottorien 
ja kehittyneempien 
ajoneuvojen myötä..

Infrastruktuurin parantaminen 
siten, että kaupunkirakenne 
on tiiviimpi ja infrastruktuuri 
parempi. 

Muutokset elintavoissa siten,  
että matkustustarve vähenee  
esimerkiksi etätyön avulla, ja 
autoilua korvataan pyöräilyllä  
ja matkustajamäärät kulkuneuvoa 
kohden kasvavat.

Vähempipäästöiset  
energialähteet, kuten  
sähkö ja biopolttoaineet.

20
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Joukkoliikenteen 
ympäristövaikutukset

Vuonna 2014 HSL:n joukkoliikenteessä tehtiin 353,35 
miljoonaa matkaa, mikä on 0,6 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2013. 

Joukkoliikenteen suunnittelussa valmistaudutaan 
vahvoihin runkoyhteyksiin. Runkoyhteydet ovat 
pääsääntöisesti raiteilla, jolloin suoria liikentees-
tä aiheutuvia päästöjä ei synny. Hyvä runkoverkko 
liityntäyhteyksineen on myös tehokas; se vähentää 
joukkoliikenteen operointikustannuksia ja lyhentää 
matka-aikoja. Vuonna 2014 valmistauduttiin Kehä-
radan ja Länsimetron mukanaan tuomiin linjasto-
muutoksiin. Runkoverkkoajattelu ja raideliikenteen 
kehittäminen korostuivat myös muissa suunnitelmissa.

HSL:n joukkoliikenteellä vuonna 2014 tehdyistä 
matkoista täysin päästöttömiä oli 51 %, joka on hieman 
vähemmän kuin vuonna 2013 (52 %). Matkustusmäärät 
busseissa ja lähijunissa kasvoivat edellisestä vuodesta. 

HSL:n järjestämässä joukkoliikenteessä uusiutuvan energian osuus on raideliikenteen 
vihreän sähkön ansiosta noin 30 prosenttia ja lisäksi lähes 70 % HSL-alueen bussiliiken-
teestä hoidetaan vähäpäästöisillä EEV- ja Euro6-luokan busseilla.

Liikennevälineiden kokonaistäyttöaste laski hieman vuonna 2014 
edelliseen vuoteen verrattuna. Joukkoliikenteen käyttö on sitä 
energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää, mitä täydem-
pänä liikennevälineet kulkevat. Vuonna 2014 erityisesti lähijunien 
täyttöaste laski. Bussiliikenteen täyttöaste parani. 

Liikennevälineiden täyttöaste 
kulkuvälineittäin

HSL:n matkustajamäärät  
kulkuvälineittäin (milj.)

Bussi 182,0

Juna 51,9

Ratikka 55,5 

Metro 62,1

Lautta 1,8 

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Metro

Raitiovaunu

Lautta

Yhteensä

Lähijuna

Bussi
22,7 %
23,2 %

18,8 %
18,3 %

20,8 %
20,5 %

26,3 %
21,1 %

18,4 %
17,8 %

22,4 %
21,6 %

200 40
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Ympäristöystävällisyys on raideliikenteen vahvuus. 
HSL on sopinut HKL:n metro- ja raitioliikenneyksi-
köiden kanssa uusiutuvan energian käytöstä vuosina 
2014−2016. Helsingin Energia on hankkinut HKL:lle 
vesivoimatuotannon sekä pohjoismaisen tuulivoima-
tuotannon alkuperäsertifikaatit. Helsingin Energia 
vastaa alkuperätakuiden hankinnasta EU-direktiivin 
mukaisesti. Lähijunaliikenteessä on jo vuodesta 2008 
lähtien käytetty uusiutuvalla energialla, eli vesivoimalla 
tuotettua sähköä.  

Kaksi ensimmäistä kotimaista Artic-raitiovaunua 
on ollut koekäytössä matkustajaliikenteessä vuoden 
2014 ajan. Uusi raitiovaunu on energiatehokkuudel-
taan uusinta tekniikkaa. Suunnittelussa on kiinnitetty 
huomiota mm. jarrutusenergian hyödyntämiseen, ko-
rieristykseen, rakenneratkaisuihin sekä nykyaikaiseen 
led-valaistukseen. Kääntyvien telien ansiosta vaunu 
tuottaa liikkuessaan myös vähemmän melua sekä 
tärinöitä kaupunkiympäristöön. HSL on mukana uuden 
raitiovaunun projektiryhmässä. Artic-vaunuja on tilattu 
kaikkiaan 40.

Raitioliikenteen sähkönkulutusta on saatu vähene-
mään liikennevaloetuuksilla, kuljettajakoulutuksella, 
ajotavan seurantakoulutuksella ja kaluston uusimisella. 

Vuonna 2014 metrossa kokeiltiin viikonloppuisin 
pidennettyä yöliikennettä, mikä lisäsi metroliikenteen 
ajokilometrejä ja siten myös sähkönkulutusta. Itäisen 
Helsingin yöbussiliikenteestä voitiin vastaavasti vähen-
tää vuoroja. Metron yöliikenteen matkustajamäärät jäi-
vät suhteellisen vähäisiksi, joten kustannukset matkaa 
kohti olivat moninkertaiset päiväliikenteeseen verrat-
tuna. Yömetrokokeilu lopetettiin vuoden lopussa.

JOUKKOLIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

2013 2014
Kokonaiskulutus GWh

Raitioliikenne 30,1 29,1
Metroliikenne 45,8 47,4
Junaliikenne 35,4 40,9

Sähkönkulutus

Junaliikenne on vähäpäästöistä ja energiatehokasta. 
HSL:n lähijunaliikenne kulkee uusiutuvalla sähkö-
energialla. Junien täyttöasteella on matkustajalii-
kenteessä keskeinen vaikutus matkustajakohtaiseen 
energiatehokkuuteen. 

Myös veturinkuljettajien taloudellisella ajotavalla on 
vaikutusta energian kulutukseen. Ajotapaa voidaan tu-
kea teknologian avulla ja siten veturinkuljettaja pystyy 
entistä paremmin ennakoimaan liikennetilannetta sekä 
saamaan palautetta taloudellisen ajon onnistumisesta. 

Uusissa sähkövetureissa ja -moottorijunissa jarru-
tuksen liike-energia voidaan myös hyödyntää syöt-
tämällä jarrutuksessa tuotettu sähköenergia takaisin 
verkkoon.

Uuden kaluston hankinnassa kiinnitetään huomiota 
energiankulutukseen. 

Raideliikenne
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HSL:n järjestämässä liikenteessä bussiliikenne on 
ympäristövaikutuksiltaan merkityksellisin. HSL:n bussi-
liikenteen tavoitteena on pudottaa kaikkia päästöjä yli 
90 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2025 mennessä. 
Nykyisin bussikalustosta noin 70 % on mahdollisim-
man vähäpäästöistä ajoneuvotekniikkaa. Erillisenä 
tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 % 
vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 mennessä ja ylei-
sesti pienhiukkaspäästöjä on tarkoitus vähentää  
80 % vuoden 2010 tasosta. Typenoksidien päästövä-
hennystavoite on 75 % vuoteen 2018 mennessä. Bus-
siliikenteessä tavoitteet voidaan saavuttaa lisäämällä 
biopolttoaineiden osuutta, ottamalla käyttöön vaihto-
ehtoisia ajoneuvotekniikoita sekä kouluttamalla kul-
jettajia ja parantamalla ajonseurantaa. Tavoitteena on 
myös tehdä joukkoliikenteestä niin houkuttelevaa, että 
liikennevälineet kulkisivat mahdollisimman täysinä. 

Bussiliikenteeseen saatiin vuoden 2014 aikana 5 
uutta hybridibussia. Ensimmäiset kaksi hybridibussia 
ovat olleet päivittäin liikenteessä vuoden 2012 alusta. 
Lisäksi vuonna 2014 liikenteeseen tuli yli sata kaikkein 
vähäpäästöisimmän Euro 6 -luokan bussia.

Kaikkiin uusiin, vuonna 2014 hankittuihin busseihin 
asennettiin polttoaineenkulutuksen sekä ajotavan seu-
rantajärjestelmä. Seurantajärjestelmän tarkoituksena 
on vähentää kulutusta ja päästöjä sekä lisätä matkus-
tusmukavuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Seuran-
tajärjestelmä on jo suurimmassa osassa busseista. 

g/matkustajakm Muutos vuodesta 2013
Typen oksidit (NOx)  0,458 -3,7 %
Pienhiukkaset (PM) 0,0084 -5,0 %
Hiilidioksidi CO2 72,518 -3,2 %

Bussiliikenteen päästöt 2014

HSL edistää ympäristöystävällistä bussiliiken-
nettä kilpailutusten kautta. Lisäksi HSL järjestää 
erillisen tarjouskilpailun ympäristöbonuksesta, 
jolla voidaan joustavasti ja kustannustehokkaasti 
hyvittää liikennöitsijöitä päästöjä alentavista 
toimenpiteistä.

HSL maksaa ympäristöbonuksia voimassa ole-
vien sopimusvelvoitteiden lisäksi toteutettavista 
toimenpiteistä. Vuoden 2014 aikana kilpailutuk-
sessa hyväksyttyjä toimenpiteitä olivat esimer-
kiksi ns. kaksinkertaisesti laskettavat jäteperäiset 
polttoaineet, joita olivat jäteraaka-aineperäinen 
NexBTL-biodiesel sekä Suomenojan jätevesistä 
tuotettu biokaasu. 

Vuonna 2014 hyväksytyillä tarjouksilla bussilii-
kenteen hiilidioksidipäästöt (CO2) laskivat 2 650 
tonnia ja lähipäästöt (Nox / PM) yhteensä 7 560 
kg vuodessa. 

Ympäristöbonus

Järjestelmällä voidaan seurata esimerkiksi kuljettajan 
ajotapaa sekä bussin joutokäynnin määrää.

Moottoriajoneuvoille on määritetty lähipäästörajoja 
niin sanotuilla Euro-määräyksillä. Normeissa asetetaan 
enimmäismäärät päästöarvoille suhteessa moottorin 
tuottamaan energiamäärään (g/kWh). HSL:n bussit on 
testattu lisäksi VTT:n alustadynamometrimittauksilla, 
joilla voidaan simuloida esimerkiksi Helsingin keskus-
tan tyyppistä ajoa. Näin päästään tuloksiin, jotka voi-
daan ilmoittaa eri bussityypeille suhteessa ajomatkaan 
(g/km).

Vuonna 2014 käynnistyi Sipoossa ja Kirkkonummella 
HSL:n järjestämä liikenne, joka lisäsi bussiliikenteen 
ajoasuoritteita ja siten myös kokonaispäästöjä. Kui-
tenkin päästöjen kokonaismäärä matkustajakilometriä 
kohden on pienentynyt verrattuna edelliseen vuoteen.

Luvut sisältävät liikenteessä syntyvät päästöt ja sähköntuotannon 
päästöt, ei esim. voimalaitosten rakentamisessa syntyneitä päästöjä.

Lentokone

Henkilöauto

0    Raitiovaunu

0    Metro

0    Juna

Bussi 73

168

205

Matkustaja-autolautta 315

0 50 100 150 200 250 300

Liikenteen hiilidioksidipäästöt
CO2 g/matkustajakm

Bussiliikenne
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Teknologia ja polttoaineet uudistuvat
eBus-hankkeessa on jo parin vuoden ajan testattu 
entisen Veolian, nykyisen Transdevin hankkimia täys-
sähköbusseja Espoon linjalla 11. Testattavana on neljä 
erityyppistä sähköbussia. Suomen ilmasto, varsinkin 
ankarat talviolosuhteet ja suuret vuotuiset lämpötilan 
vaihtelut tarjoavat hyvän testiympäristön muun muas-
sa sähköbussien akkujen kestävyydelle.

Hankkeessa kasvatetaan  osaamista sähköbus-
siliikenteen ja sen infran suunnittelusta, sillä säh-
köbussien laajamittainen käyttöönotto edellyttää 
latausverkoston rakentamista. Uusia bussiterminaaleja 
suunniteltaessa on jo tehty varaukset sähköbussien 
latausjärjestelmiä varten. HSL kehittää myös bussi-
liikenteen hankintamallia sähköbussiliikenteeseen 
soveltuvaksi. 

HSL:n tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki liityn-
tälinjat ajetaan sähköbusseilla, joiden käyttämä sähkö 
on kestävästi tuotettua. 

HSL on mukana myös RED95-pilottihankeessa, jossa 
tutkitaan etanolikäyttöisten bussien ympäristövaiku-
tuksia ja energian kulutusta sekä bioetanolidieselin 
käytettävyyttä ja päästöjä.  

HSL rakentaa yhteistyössä VTT:n kanssa tietokan-
taa kaupunkibussien päästötuloksista. Tietokantaan 
kerätyt tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia ja 

JOUKKOLIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

1 369

54 (metroyksikköä)

132

118 (junayksikköä)

4

1 451

54 (metroyksikköä)

124

125 (junayksikköä)

4

Ajoneuvojen määrä

2013 2014
Nox PM
g/km g/km

6,49 0,068

0,09 0,005

12,86 0,213

8,84 0,209

8,36 0,112

7,51 0,089

EEV: Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

Tietokanta päivittyy jatkuvasti sekä uusien ajoneuvoyksilöiden että 
käytössä olevien autojen seurantamittausten myötä. 

NOx=Typenoksidit 
PM=pienhiukkaset

Bussit päästöluokittain

EEV diesel     

Euro diesel 6 

Euro diesel 2   

Euro diesel 3   

Euro diesel 4    

Euro diesel 5    

61 %

8 % 6 %

21 %

2 %
2 %

se on poikkeuksellisen kattava. Uusien mittausten 
myötä tietokanta päivittyy jatkuvasti. Tietokannan 
perusteella on mahdollista määrittää ajoneuvotyyppi-
en päästösuorituskyky sekä euroluokan keskiarvona 
että yksilöidympänä merkki- ja euroluokkakohtaisena 
keskiarvona. 
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Henkilöautoilun kanssa kilpailukykyinen 
Kutsuplus-palvelu voi laajentuessaan vähentää 
merkittävästi päästöjä, liikenneonnettomuuksia, 
ruuhkia, tehotonta ajankäyttöä, tieinvestointi- ja 
ylläpitotarvetta sekä paikoitustarvetta. Kutsubus-
si vie pysäkiltä pysäkille ilman vaihtoja. Vuonna 
2014 liikenteessä oli 15 Kutsuplus-pikkubussia, jot-
ka täyttävät Euro 5 -päästönormit. Polttoaineen 
kulutus on noin 11 l / 100 km.

Elokuussa ajoneuvokapasiteetti lisääntyi 165 
ajoneuvotunnista 221 tuntiin, kun 7 autoa siirtyi 
kahteen ajovuoroon. Tämä nosti palvelun laatua ja 
syksyllä 2014 matkustajamäärät kasvoivatkin voi-
makkaasti. Autot saatiin tehokkaaseen käyttöön 
ja palvelun kannattavuudessa siirryttiin loppu-
vuonna jo tasolle, joka oli asetettu tavoitteeksi 
vasta vuodelle 2015.

Kutsuplus haastaa henkilöauton

HSL:n bussikalustoskenaario vuoteen 2025 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EEV (puhtaampi kuin euro 5)
(Enhanced Environmentally friendly vehicle)

Hybrid + plug-in

euro 6 + (euro 7)

Sähköbussit

euro 5

euro 4

euro 3

euro 2

euro 1

10



HSL oli mukana kehittämässä pääkaupunkiseudun 
varautumissuunnitelmaa ilmanlaadun äkilliseen 
heikkenemiseen. Pääkaupunkiseudun liikenteen-
hallintasuunnitelma ilmanlaadun äkillisen heikke-
nemisen varalle julkaistiin vuonna 2014. Lisäksi 
kehitettiin erityisesti varautumissuunnitelman 
viestintäsuunnitelmaa sekä häiriötilanteen aikaista 
viestintää. 

HSL osallistui syksyllä HSY:n johtamaan Typpi 14 
-valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa testattiin 
pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelmaa 
typpidioksidin heikentäessä äkillisesti ilmanlaatua 
Helsingin keskustassa. Erityisesti testattiin häiriö- 
tilanteen johtamista ja viestintää. Harjoitukseen 
osallistuivat kaikki häiriötilanteessa toimivat tahot.

Liikenne aiheuttaa myös melua ympäristöön. 
Melupäästöt ovat mukana HSL:n kilpailutuksissa. 
HSL on asettanut esimerkiksi linja-autoliikenteen 
kilpailutuskriteerin melutasolle 75 dB. 

Vuonna 2014 käynnistyi poikkihallinnollinen 
ratikkaprojekti kehittämään raitioliikennettä ja val-
mistautumaan sen laajentamiseen. Sen puitteissa 
on selvitetty mahdollisuutta siirtyä HKL:n raitiolii-
kenteessä syväuraisten raideristeysten käyttöön 
vuodesta 2017 eteenpäin. HKL on myös selvittänyt 
raitioraiteen tärinävaimennusrakenteita ja koe- 
asennuksia on tehty Katajanokalla.

Ilmanlaadun heikkenemiseen 
varauduttiin

Liikenteen melua vähennetään

Kuinka pitkälle yksi matkustaja pääsee  
yhdellä kilowattitunnilla polttoainetta (km)

JOUKKOLIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Rautatientori
Järnvägstorget

Laajasalo
Degerö

Kulosaari
Brändö

Lauttasaari
Drumsö

Huopalahti
Hoplax

TÖÖLÖ
Henkilöauto 1,3

ITÄKESKUS
Metro 10,0

KERAVA
Lähijuna 29,9

PASILA
Raitiovaunu 4,4

KALLIO
Dieselbussi 2,7
Maakaasubussi 2,1
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Kattava ja ajantasainen informaatio lisää joukkolii-
kenteen houkuttelevuutta. Paperille painetun aika-
taulu- ja reittitiedon tarve on jatkuvasti vähentynyt 
sähköisten informaatiopalvelujen kehittyessä. Painet-
tujen aikataulukirjojen kysyntään saatiin selvyyttä 
vuonna 2014, kun kirjat muutettiin maksullisiksi. Aika-
taulukirjoja myytiin syksyn aikana kaikkiaan noin  
35 000 kappaletta. Myyntimäärän perusteella 
vuoden 2015 aikataulukirjan painosmäärä voidaan 
pienentää 50 000 kappaleeseen, kun vuonna 2013 
painos oli yli 500 000. Myös irtoaikataulujen määrää 
pyritään vähentämään. 

HSL:ssä valmisteltava lippu- ja informaatiojärjestel-
män uudistus tuo lähivuosina koko Helsingin seudun 
joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaa-
tion piiriin, mikä vähentää painetun informaation 
tarvetta entisestään.

Sähköisten infonäyttöjen energiankulutusta on saa-
tu vähenemään uusimalla laitteita. HSL tutkii mah-
dollisuuksia ottaa ympäristöasiat entistä paremmin 
huomioon näyttöjä hankittaessa, mm. uusiutuvien 
energiamuotojen käyttömahdollisuuksia infonäytöis-
sä selvitetään. HSL huolehtii myös siitä, että käytöstä 
poistettava laitteisto toimitetaan kierrätykseen tai 
uusiokäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Suomenlinnan lauttaliikenne on osa HSL:n joukko-
liikennettä. Vuoden- ja vuorokaudenajasta riippuen 
lauttoja kulkee 1-4 kertaa tunnissa aamusta yöhön ym-
päri vuoden. Lauttaliikenne ei ole muihin liikennemuo-
toihin verrattuna erityisen energia- tai ilmastotehokas 
kulkumuoto. Lautan kulutukseen ja sen päästöarvoihin 
vaikuttavat tekniikan lisäksi käytettävä polttoaine ja 
erityisesti talven jäätilanne.

Vuonna 2014 lauttaliikenteen CO2-päästöt laskivat. 
Polttoaineen kulutusta tarkkaillaan kuljettajakohtai-
sesti ja taloudellista ajotapaa hyödynnetään. Myös 
vähäjäinen ja leuto talvi ovat vaikuttaneet kulutukseen 
ja siten päästöihin. 

Joukkoliikenneinformaatio

2013 2014
Polttoaineen kulutus (l) 661 169 645 094

Hiilidioksidimäärä (kg) 17 58 709,5 kg 17 15 950 kg

Matk.km (km) 4 779 000 4 811 000
Kulutus (l/tuhat matk.km) 138,3 134,1
CO2/matk.km (g) 368,01 356,67

Lauttaliikenne 2013 ja 2014

Lauttaliikenne
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Liikennejärjestelmän suunnittelu

HLJ 2015 -suunnitelmaa on valmisteltu kiinteässä 
yhteistyössä Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 
mukaisen seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman ja 
siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa. HLJ 2015:stä 
tehty vaikutusten arviointi on tuottanut arviointia 
myös maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian 
valmisteluun. HLJ 2015 -suunnitelma viimeistellään 
alkuvuonna 2015, jonka jälkeen HSL:n hallitus ja KUU-
MA-kunnat tekevät siitä liikennejärjestelmäpäätöksen.

HLJ 2015:n tavoitteet pohjautuvat MAL-tavoitteisiin 
ja ne korostavat seudun saavutettavuutta ja liikenteen 
sujuvuutta sekä sosiaalista, taloudellista ja ekolo-
gista kestävyyttä. Keskeistä on lisätä seudun tehok-
kuutta ja kilpailukykyä hyödyntämällä nykyrakenne 
täysimääräisesti sekä panostamalla joukkoliikenteen 
runkoverkkoon ja sen palvelutasoon. Toimenpiteitä 
kohdennetaan ensisijaisesti siten, että ne tukevat yh-
dyskuntarakenteen tiivistymistä. Liikennejärjestelmän 
käyttöä ohjataan vastuullisempaan suuntaan ottamalla 
ajoneuvoliikenteen hinnoittelu ja liikenteen hallinnan 
keinot tehokkaaseen käyttöön.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, 
joka luo edellytyksiä seudun kestävälle kasvulle. 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

 Seudun saavutet- 
 tavuus paranee  
 merkittävästi.

Joukkoliikennettä käytetään 
enemmän: sen osuus 
moottoriajoneuvoilla 
tehdyistä matkoista nousee 
6 prosenttiyksikköä.

 Yhä useampi  
 valitsee jouk- 
 koliikenteen, 
pyöräilyn ja kävelyn.

Tieliikenteessä pääväylien 
kapasiteetti on lähes täy-
dessä  käytössä, mutta sitä 
ei juurikaan ylitetä.

Pääkaupunkiseudun ilmas-
totavoite 2030 saavutetaan. 
EU:n ilmastotavoitteita  
ei saavuteta ilman   
 merkittäviä  
 teknologisia  
 muutoksia.

Paikallisesti ilmanlaatu 
saattaa heiketä.

      Uutta 
      maankäyttöä  
      sijoittuu 
      melualueille.

Ympäristövaikutusten osalta 
haitallisia vaikutuksia ja 
potentiaalisia uhkia tulee 
vähentää edelleen jatko-
suunnittelussa.
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Pyöräily ja kävely

Pyöräilyllä on paljon potentiaalia seudun liikennejär-
jestelmän toimivuuden lisäämisessä sekä liikenteen 
haittojen vähentämisessä. 

HLJ 2015 -strategia sisältää seuraavia toimenpiteitä 
pyöräilyn edistämiseksi: 
•	 toteutetaan	turvallinen	ja	laadukas	seudullinen		

pääpyöräilyverkko
•	 kehitetään	pyöräily-,	pysäköinti-,	informaatio-	ja	

kunnossapitopalveluja
•	 määritellään	seudullinen	pyöräilyn	

seurantamenetelmä.
Toimenpiteillä pyritään lisäämään pyöräilyn houkut-

televuutta ja sujuvuutta sekä vahvistamaan pyöräilyn 
asemaa yksityisautolle kilpailukykyisenä kulkutapana. 
Infratoimenpiteet tarvitsevat tuekseen myös asenne-
muokkausta esimerkiksi markkinoinnin ja tiedotuksen 
avulla. Pyöräily kasvoi vuonna 2014 edellisestä vuo-
desta 2,5-11,5 prosenttia Helsingin eri mittauspisteissä.

HSL on yhtenäistänyt 
seudulla kesällä 2013 
suoritettujen pyöräilylas-
kentojen tulokset samalle 
kartalle. Tulokset tuotetaan 
jatkossa samanmuotoisina 
vuosittain, jolloin syntyy 
vertailukelpoinen aikasarja.

HSL:n strategisena tavoitteena on paitsi joukkoliikenteen edistäminen myös 
pyöräilyn ja kävelyn lisääminen. 

HSL pyrkii liikkumisen ohjauksella, tiedotuksel-
la ja markkinoinnilla lisäämään pyöräilyä ja kävelyä 
etenkin työ- ja koulumatkoilla, mutta myös vapaa-ajan 
matkoilla. Tavoitteena on laatia Pyöräilyn ja kävelyn 
markkinointistrategia vuosille 2016−2020.

Kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutusta valmistel-
tiin HKL:n johdolla. Kilpailutus toteutetaan vuoden 
2015 aikana ja pyörät saadaan käyttöön kesäksi 2016. 
Järjestelmä toimii aluksi kantakaupungin alueella (500 
pyörää ja 50 telinettä), mutta laajenee myöhemmin. 
Pyörien käyttö edellyttää rekisteröitymistä tai luotto-
kortin käyttämistä. Rekisteröitymisen jälkeen pyörän 
saa telineestä lainaksi matkakortilla.

Polkupyörien runkolukitustelineitä on käytössä 
jo monilla liityntäpysäköintipaikoilla. Matkakortilla 
toimivaa pyöräkaappia yritettiin testata Vuosaaren 
metroasemalla kesällä, mutta teknisten ongelmien 
takia koekäyttö siirtyi vuoteen 2015.

PYÖRÄILY JA KÄVELY HSL Helsingin seudun liikenne ympäristöraportti  2014
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Liikkumisen ohjaus HSL:ssä
Liikkumisen ohjaus on kestävän liikkumisen edistämis-
tä erilaisin kannustavin toimenpitein sekä tiedotuksen 
ja markkinoinnin keinoin. Keinoihin lukeutuu myös 
liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen 
siten, että kestävien kulkutapojen käyttö ja yhdistämi-
nen helpottuvat.

Työsuhdematkalipun suosio jatkaa kasvuaan 
Vuonna 2014 HSL houkutteli kampanjalla uusia 
työpaikkoja työsuhdematkalipun käyttäjiksi ja teki 
tunnetuksi työnantajille suunnattuja palveluitaan. 
Kampanja tuotti noin 250 yhteydenottoa ja kolmisen-
kymmentä yritystä päätti sen innostamana hankkia 
työsuhdematkalipun. 

HSL-alueella oli vuonna 2014 yli 70 000 työsuh-
dematkalipun käyttäjää. Autoedun käyttäjiä oli noin 
35 000. Työsuhdematkalipun suosio on kasvanut 
edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttia, kun taas 
autoedun suosio on hieman laskussa.

HSL:n liikkumisen ohjauksen asiantuntijat tavoitti-
vat neuvontakäynneillä ja yritysten henkilöstöinfoissa 
lähes tuhat työntekijää tai työnantajan edustajaa. 
Asiakaskäyntejä ja tilaisuuksia oli yli sata. Syksyllä  
kontaktoitiin erityisesti Kehäradan vaikutusalueen 
työpaikkoja ja yhteistyö niiden kanssa jatkuu ja tiivis-
tyy vuonna 2015.

Liikkumisen ohjauksen uudeksi työkaluksi valmistui 
Työmatkalaskuri, jonka avulla työnantaja voi selvittää 
työntekijöidensä liikkumistottumuksia ja löytää kei-
noja niiden muuttamiseksi kestävämpään suuntaan. 
Työntekijä saa laskurista tietoa muun muassa oman 
työmatkaliikkumisensa vaikutuksista ja viisaan liikku-
misen vinkkejä. Työmatkalaskuri oli syksyllä ensim-
mäistä kertaa käytössä kolmessa työpaikassa. 

Laskurista on tehty myös kuluttajille suunnattu 
versio, Kulkutapalaskuri, jossa vastaaja voi selvittää 
oman liikkujatyyppinsä ja saa myös palautetta ja kan-
nustusta kestävämpiin kulkutapoihin.

Matkakummi ja kummikoulut
Liikkumisen ohjauksen Matkakummi-toiminta 
tavoitti vuoden aikana 2 800 koululaista. Matka-
kummin työtehtäviin lukeutuu myös senioreille ja 
maahanmuuttajille suunnattu käytännönläheinen 
joukkoliikenneneuvonta. 

HSL:n kummikouluohjelma käynnistyi 10 koulussa, 
joiden kanssa aloitettiin liikkumissuunnitelman teko. 
Koulujen liikkumissuunnitelman avulla voidaan tarkas-
tella päivittäisiä liikkumistottumuksia ja muuttaa niitä 
kestävämpään suuntaan. Toiminnalla vaikutetaan sa-
malla niin lapsiin, heidän vanhempiinsa kuin koulujen 
henkilöstöönkin.

Koululainen tekee 
kouluvuoden aikana  
noin 400 matkaa  
kodin ja koulun välillä.

LIIKKUMISEN OHJAUS HSL:SSÄ
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Toimiston ympäristövaikutukset

HSL:n palveluksessa oli vuonna 2014 yhteensä 397 
työntekijää. Ympäristövaikutuksia syntyy mm. toimi-
tilojen energian, veden ja materiaalin kulutuksesta, 
jätteistä ja työasiointimatkoista. HSL on laatinut osana 
laatu- ja ympäristöjärjestelmää toimiston ympäristö-
ohjelman ja -tavoitteet.

Hankinnoissa HSL noudattaa erityisalojen hankin-
talakia ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan suosimaan 
ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita.

HSL:n päätoimipisteessä kiinnitetään erityistä huo-
miota energian ja veden säästämiseen, jätteen määrän 
vähentämiseen, kierrätyksen tehostamiseen ja ympä-
ristöystävällisen ilmapiirin luomiseen. 

Sähkönkulutukseen pyritään vaikuttamaan mm. 
laite-ja valaisinvalinnoilla, valaistuksen automaattisilla 
katkaisijoilla ja käynnistimillä (esimerkiksi käytävät 
ja wc-tilat) sekä kannustamalla henkilöstöä sääs-
tämään sähköä. Vuonna 2014 päätoimipisteessä 
kartoitettiin muun muassa  valaistuksen muuttamista 
energiatehokkaammaksi. 

Energiansäästöviikolla HSL:n henkilökunta antoi 
energiansäästölupauksia, kehui energiapihiä työ-
kaveria ja lisäksi energiavahdit kiersivät työpäivän 
päätteeksi tarkistamassa, onko työpisteillä muistettu 
sammuttaa tietokoneet, näytöt ja valaisimet.

Ympäristöasioista tiedotetaan aktiivisesti henkilö-
kunnalle erityisesti päätoimipisteessä, jossa työnte-
kijöiden määrä on suurin. Henkilöstöä kannustetaan 

ympäristövastuullisiin valintoihin ja arjen pieniin 
ekotekoihin. Tätä varten toimistotiloihin on tuotu isku-
lauseiden muodossa kannustavia ohjeita ympäristöä 
säästävään toimintaan. Jäteastioiden viereen on lisätty 
kierrätysohjeet. 

Työntekijät liikkumaan viisaasti 
HSL:n toimipisteet sijaitsevat hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varrella ja HSL tarjoaa kaikille työnteki-
jöilleen työsuhdematkalippuedun. Työasiointimatkat 
voi taittaa myös perinteisellä tai sähköavusteisella 
asiointipyörällä tai yhteiskäyttöautolla. Työasiointimat-
kustamista pyritään vähentämään etäneuvotteluilla 
ja lisäksi mahdollisuus etätyöskentelyyn vähentää 
liikkumistarvetta. 

HSL tarjoaa työtehtävissä autoa käyttäville työnte-
kijöilleen taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulu-
tusta. Lisäksi HSL on laatinut kaikille toimipisteilleen 
työmatkaliikkumissuunnitelmat, joiden tavoitteena on 
edistää viisaita liikkumisvalintoja työ- ja työasiamat-
koilla. Suunnitelmat päivitetään muutaman vuoden 
välein. 

Henkilöstöä kannustetaan viisaaseen työmatka-
liikkumiseen myös erilaisten sisäisten kampanjoiden 
avulla. Vuonna 2014 HSL:läisiä oli mukana pyöräilyn 
kilometrikisassa sekä talvella että kesällä. Kävelyn 
lisäämiseen henkilöstöä kannustettiin sekä painonpu-
dotuskampanjalla että kävelykisalla.

HSL pyrkii kehittämään myös toimipisteidensä päivittäisen työskentelyn 
toimintoja kestävämmiksi. 

Kurkkaa kaappiin: posliinimukin 
käyttöikä on noin
                        enemmän kuin 
                        kertakäyttömukin!2499

TOIMISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET HSL Helsingin seudun liikenne ympäristöraportti  2014
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