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Raskaan liikenteen liikennemäärän kehitys 2014-2019
(KVLras, Tierekisteri 2015-2020*)



Tulevaisuuden näkymä Uudellamaalla

• Väestön kasvu ja logistiikan keskittyminen Uudellemaalle

• Helsingin seudulle ennakoidaan vahvaa väestön kasvua tuleville vuosikymmenille ja väestön 
määrä korreloi vahvasti tavaraliikenteen volyymin kanssa

• Erityisesti Vantaan alue ja Keski-Uusimaa vahvasti profiloitunut valtakunnallisena logistiikka-
alueena

• ”Uusimaa on Suomen logistinen solmukohta; Suomen keuhkot, joiden kautta maa hengittää 
sisään ja ulos vientiä ja tuontia.”

• Uudenmaan liitto - Uusimaa logistiikan solmuna

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/tulevaisuuskirja/liikkuminen_muutoksessa/uusimaa_logistiikan_solmuna.36521.blog


Laskentojen toteutus ja tavoitteet



Käyttäjälaskentojen tavoitteet ja sisältö

• Vuoden 2021 taukopaikkaselvitys oli jatkoa vuosina 2015, 2017 ja 2019 toteutetuille käyttäjälaskennoille 
Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen keskeisimmillä taukopaikoilla ja levähdysalueilla.

• Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat

• Työn tavoitteena oli selvittää tauko- ja levähdysalueiden käyttäjämäärät ja käyttöasteet (käyttäjämäärän suhde 
kapasiteettiin) päivällä ja yöllä.

• Jokaiselta taukopaikalta laskettiin raskaiden ajoneuvojen kokonaismäärä. Samalla tarkistettiin raskaalle 
liikenteelle osoitettu pysäköintikapasiteetti sekä merkittyjen että merkitsemättömien paikkojen osalta. 
Merkitsemättömien paikkojen osalta kapasiteetti on arvioitu yhdistelmäajoneuvojen tilantarpeen perusteella. 
Tämän seurauksena joillekin alueelle on saatu suurempi pysäköintikapasiteetti kuin alueella virallisesti 
pysäköintiruutuja olisi.

• Laskennat suoritettiin syyskuussa 2021. Käyttäjämäärien voidaan olettaa tällöin olevan lähellä koko vuoden 
keskiarvoja.

• Saatuja tuloksia vertailtiin aiempina vuosina tehtyihin laskentoihin. Samalla otettiin huomioon mahdolliset 
muut alueella tapahtuneet muutokset raskaan liikenteen olosuhteisiin ja taukopaikkakapasiteettiin liittyen.

• Työn toteutuksesta vastasi Sitowise Oy ja työn ohjaajana sekä tilaajana toimi Uudenmaan ELY-keskus.
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Laskentakohteet ja laskentojen toteutus

• Tarkastelussa oli mukana yhteensä 163 laskentakohdetta Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen 
maakuntien valta- ja kantatieverkolta. Laskentakohteet sijaitsivat 12 eri väylällä (tai niiden 
välittömässä läheisyydessä) sekä kahdella satama-alueella.

• Kohteista 81 kpl oli pienehköjä valtion levähdys- ja taukoalueita. Liikenneasemia ja niiden yhteydessä 
olevia palvelualueita oli mukana 71 kpl. Rekkaparkkeja tai terminaalialueita oli laskennassa 3 kpl ja 
satama-alueita 2 kpl.

• Laskennat suoritettiin 13.9. – 24.9.2021 välisenä aikana.

• Kattavan tuloksen saamiseksi käyttäjämäärät laskettiin 
jokaisesta 163 kohteesta neljänä eri ajankohtana. 
Päivän ja yön kahdesta laskennasta esitettiin tuloksina 
keskiarvo.

• Valtaosa kohteista oli samoja kuin aiempien vuosien 
laskennoissa. Vuonna 2021 laskentaan otettiin kuitenkin 
mukaan joitain uusia tiesuuntia, jonka lisäksi vanhoja 
tiesuuntia jatkettiin pidemmälle (keskeisten kohteiden 
osalta myös ELY:n rajojen ulkopuolelle).

LASKENTAKOHTEET TYYPEITTÄIN

TYYPPI KOHTEIDEN MÄÄRÄ
KESKIMÄÄRÄINEN 

KAPASITEETTI

Valtion levähdys- / 

pysäköimisalue
87 kpl 5 ajoneuvoa

Liikenneasema / palvelualue 71 kpl 13 ajoneuvoa

Rekkaparkki / -terminaali / 

satama
5 kpl 68 ajoneuvoa

YHTEENSÄ 163 kpl 10 ajoneuvoa
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Tarkasteluväylät ja laskentakohteet

LASKENTAKOHTEET VÄYLITTÄIN

VÄYLÄ KOHTEIDEN MÄÄRÄ

Vt 1 6

Vt 2 15

Vt 3 18

Vt 4 31

Vt 6 10

Vt 7 13

Vt 12 20

Vt 24 11

Vt 25 23

Kt 50 4

Kt 51 3

Kt 55 7

Satamat 2
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Raskaan liikenteen pysäköintikapasiteetti 
ja alueen palvelutaso
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Laskentojen tulokset 2021



Laskentatulokset (päivä) – käyttäjämäärät ja käyttöasteet
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Laskentatulokset (päivä) – käyttäjämäärät ja käyttöasteet alueilla, joilla on palveluja
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Laskentatulokset (yö) – käyttäjämäärät ja käyttöasteet
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Laskentatulokset (yö) – käyttäjämäärät ja käyttöasteet alueilla, joilla on palveluja



Käyttäjämäärältään suurimmat kohteet

Käyttäjämääriltään suurimmat kohteet (2021, kahden laskennan keskiarvo)

ALUE VÄYLÄ
PÄIVÄ YÖ

Ajoneuvoja Käyttöaste Ajoneuvoja Käyttöaste

Helsinki / Vuosaaren satama

(P3 ja P4)
- 63 45 % 161 115 %

Teboil Avia + Tikkurilantien varsi - 33 36 % 53 58 %

Sipoonlahti (Rantatuuli, Neste Oil, 

Sipoo)
Vt 7 23 68 % 44 128 %

Hangon rekkaparkki (Orioninkatu) Vt 25 20 12 % 37 22 %

Autokeidas, Forssa Vt 2 16 52 % 40 133 %

Neste K Tuuliruusu II (Hirvihaara, 

etelään)
Vt 4 8 14 % 43 72 %

ABC Lohja Vt 1 15 48 % 35 117 %

Shell / ABC Karjaa Vt 25 14 39 % 33 90 %

Matkakeidas Vierumäki Vt 4 14 47 % 33 112 %

Neste Jari-Pekka Hartola 24h Vt 4 10 50 % 31 153 %

ABC Hyvinkää Vt 3 12 96 % 29 238 %
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Laskentojen johtopäätökset ja 
vertailu aiempiin vuosiin



Laskentatulokset ja johtopäätökset 1/3

• Kysyntä kohdistuu niin päivällä kuin yölläkin luonnollisesti niille alueille, joilla on palvelut käytettävissä 
eli mm. kahvilaravintola avoinna. Nämä alueet ovat myös turvallisimpia. 

• Aiempien selvitysten tapaan käyttäjämääriltään suurimpia alueita ovat Vuosaaren satama-alueen lisäksi 
kattavia palveluja tarjoavat isot huoltoasemat.

• Mm. Vt 7 Sipoonlahden vuosina 2019-2020 laajennettu pysäköintialue on otettu kokonaisuudessaan käyttöön (käyttöaste 
yöllä jopa 128 %)

• Sekä päivällä että yöllä käyttäjämäärä ja käyttöaste oli suurimmillaan alueilla, joilla on palvelutarjontaa. 
Erityisesti yöllä palveluja tarjoavien alueiden merkitys korostui ja kokonaiskäyttöaste näillä alueilla oli 
113 %. Yöaikaan kokonaiskäyttöaste kaikilla alueilla on keskimäärin 74 % ja päivällä 34 %. 

• Useilla suosituimmilla palveluja tarjoavilla alueilla käyttöaste on yöaikaan ollut yli 100 % jo 
edellistenkin laskentojen aikaan.

• Yöaikaiseen pysäköintiin on siis yhä suurempi tarve saada lisää turvallisia ja peruspalvelut sisältäviä 
pysäköintialueita.
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Laskentatulokset ja johtopäätökset 2/3

• Käyttäjämäärät taukopaikoilla ovat kasvaneet vuodesta 2019 keskimäärin päivällä 14 % ja yöllä 7 %, 
huolimatta raskaan liikenteen liikennemäärien lievästä laskusta samalla ajanjaksolla. Vuoteen 2017 
nähden kasvua käyttäjämääriin on tullut sekä yöllä että päivällä noin 20 %.

• Useilla suosituimmilla palveluja tarjoavilla alueilla käyttöaste on yöaikaan ollut yli 100 % jo edellistenkin laskentojen aikaan.

• Ajoneuvokaluston keskimääräisen koon kasvu (nk. Pitkien HCT-ajoneuvoyhdistelmien yleistyminen) ei suoraan näy 
käyttöastelaskennoissa, jolloin todellisen kapasiteetin riittävyyden voidaan olettaa heikentyneen vielä hieman laskettua 
enemmän.

• Raskaan liikenteen taukopaikkojen käyttäjien painopiste on siirtynyt entistä lähemmäksi 
pääkaupunkiseutua. 

• Aiempiin selvityksiin nähden käyttäjämäärien kasvu on ollut erityisen suurta valtatien 25 ja kantatien 55 eteläpuolella 
valtateiden 3, 4 ja 7 varsien taukopaikoilla. Erityisen merkittävää kasvua näillä alueilla on tapahtunut vuosien 2017 ja 2021
välillä yöaikaan. 

• Kehä III:n läheisyydessä Tikkurilantien varrella käyttäjämäärä on kuitenkin laskenut vuodesta 2019. Kyseessä on kuitenkin 
epävirallinen ja jopa varsin epämääräinen ”pysäköintialue”. Oletettavaa on, että raskasta liikennettä hakeutuu tilan puutteen
vuoksi laskentakohteiden ulkopuolella myös epävirallisille taukoalueille ja katuverkon varrelle, kuten Tikkurilantien varren 
pysäköinti osoittaa.
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Laskentatulokset ja johtopäätökset 3/3

• Syyskuun 2021 laskentojen perusteella päiväsaikaan toteutetuissa laskennoissa 21 % ajoneuvoista oli
rekisteröity ulkomaalaille (vetoauton perusteella). Yöaikaan vastaava osuus oli 27 %. Ulkomaalaisista
ajoneuvoista valtaosa oli virolaisia, venäläisiä, latvialaisia, liettualaisia tai puolalaisia.

• Valtaosa lasketuista raskaista ajoneuvoista oli puoliperä- tai täysperävaunuyhdistelmiä. Selvästi
yleisimmin PITKÄ-merkinnällä varustettuja ajoneuvoyhdistelmiä oli valtatien 4 varren taukopaikoilla.

• Erityistä huomiota kiinnitettiin edellisen laskentakierroksen jälkeen tapahtuneisiin mahdollisiin
muutoksiin raskaan liikenteen pysäköintijärjestelyissä (kapasiteetti, pysäköintirajoitukset) sekä alueen
palvelutarjonnassa (mm. koronarajoitusten vaikutukset aukioloaikoihin).
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Suurimmat aluekohtaiset muutokset 2019-2021
PÄIVÄ YÖ

ALUE VÄYLÄ KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE HUOM

Sipoonlahti (Rantatuuli, Neste Oil, Sipoo) Vt 7 +13 ajon. 83 % -> 68 % +29 ajon. 125 % -> 128 %
Rekkaparkkia laajennettu v. 
2019-2020

Autokeidas Vt 2 +2 ajon. 45 % -> 52 % +19 ajon. 72 % -> 133 %

Neste Nurmijärvi Myllykukko Vt 3 +4 ajon. 41 % -> 66 % +8 ajon. 72 % -> 122 %

Matkakeidas Hollola Vt 12 +5 ajon. 30 % -> 53 % +7 ajon. 75 % -> 110 %

Shell Porvoo Kuninkaanportti + 
Tekniikankadun varsi

Vt 7 +3 ajon. 29 % -> 47 % +9 ajon. 103 % -> 153 %
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- PÄIVÄ YÖ

ALUE VÄYLÄ KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE HUOM

Teboil Avia + Tikkurilantien varsi Kt 50 ympäristö -12 ajon. 49 % -> 36 % -15 ajon. 75 % -> 58 %

Rekkarasti Hyvinkää (Neste Truck+) Vt 3 -8 ajon. 40 % -> 40 % -14 ajon. 50 % -> 15 %
Pysäköintiä rajoitettu 
v. 2019 jälkeen

Neste K Tuuliruusu II (Hirvihaara, etelään) Vt 4 -5 ajon. 21 % -> 14 % -8 ajon. 85 % -> 72 %

Neste Loviisa (Ankkurituuli)
+ St 1

Vt 7 -1 ajon. 30 % -> 25 % -8 ajon. 90 % -> 50 %

Käyttäjämäärä kasvanut

Käyttäjämäärä laskenut



Suurimmat aluekohtaiset muutokset 2017-2021
PÄIVÄ YÖ

ALUE VÄYLÄ KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE HUOM

Sipoonlahti (Rantatuuli, Neste Oil, Sipoo) Vt 7 +16 ajon. 63 % -> 68 % +27 ajon. 142 % -> 128 %
Rekkaparkkia laajennettu 
v. 2019-2020

Neste K Tuuliruusu II (Hirvihaara, etelään) Vt 4 +1 ajon. 47 % -> 14 % +32 ajon. 70 % -> 72 %
Pysäköintialuetta 
laajennettu v. 2017 lopulla

Helsinki / Vuosaaren satama
(P3 ja P4)

-3 ajon. 47 % -> 45 % +27 ajon. 96 % -> 115 %

Karhunkorpi (pohjoiseen, Stop Cafe) Vt 3 0 ajon. 30 % -> 30 % +17 ajon. 27 % -> 102 %

Nummenniitty (etelään, Kahvila Roosa) Vt 3 0 ajon. 13 % -> 13 % +16 ajon. 14 % -> 60 %
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PÄIVÄ YÖ

ALUE VÄYLÄ KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ KÄYTTÖASTE HUOM

Helsinki / Länsisatama -42 ajon. 61 % -> 10 % -125 ajon. 189 % -> 75 %
Raskaan pysäköintialueet 
poistuneet v. 2017 jälkeen

Rekkarasti Hyvinkää (Neste Truck+) Vt 3 -19 ajon. 75 % -> 40 % -18 ajon. 63 % -> 15 %
Pysäköintiä rajoitettu 
v. 2019 jälkeen

ABC Riihimäki Vt 3 -3 ajon. 58 % -> 43 % -14 ajon. 218 % -> 150 %

KiitoSimeon (Rajamäki, varikko) Vt 25 -3 ajon. 60 % -> 30 % -8 ajon. 85 % -> 5 %

Käyttäjämäärä kasvanut

Käyttäjämäärä laskenut



Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja selvityksestä:

Janne Kojo

Kehittämispäällikkö

Uudenmaan ELY-keskus
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