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Käsitteet ja lyhenteet 

 

ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

HLJ Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on 

strateginen, seudullista liikennepolitiikkaa linjaava pitkän 

tähtäimen suunnitelma. HSL:n laatimassa suunnitelmassa 

määritellään Helsingin seudun 14 kunnan yhteiset 

kehittämistavoitteet, laaditaan tavoitteita toteuttaa 

kehittämissuunnitelma ja arvioidaan suunnitelman 

vaikutuksia. 

HSL Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, jonka 

jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, 

Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. HSL vastaa jäsenkuntiensa 

joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkus-

tajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikenne-

järjestelmäsuunnitelman laatimisesta. 

Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköinti tarkoittaa henkilöauton tai polkupyörän 

pysäköimistä joukkoliikenneverkon varteen minkä jälkeen 

pysäköijä siirtyy joukkoliikenteen matkustajaksi. 

LVM  Liikenne- ja viestintäministeriö 

Matka Tässä työssä matkalla tarkoitetaan siirtymistä paikasta 

toiseen niin, että matka ulottuu pihapiirin tai muun 

oleskelupaikan ulkopuolelle. Yhdellä matkalla on yksi 

tarkoitus. Matka voi sisältää useita vaihtoja kulkuvälineestä 

toiseen ja koostua useasta osamatkasta. 

Matkaketju Tässä työssä matkaketjulla tarkoitetaan vähintään kahta 

peräkkäistä matkaa. Matkaketju on suljettu ketju, joka alkaa 

ja päättyy samassa pisteessä. 
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Neliporrasmalli Perinteinen tapa mallintaa liikennettä. Mallintaminen 

tapahtuu neljässä eri vaiheessa. 

Neliporrasperiaate Liikennepolitiikassa sovellettu periaate. Neliporras-

periaatteen ensimmäisellä portaalla vaikutetaan 

maakäyttöön, liikennetarpeeseen ja kulkutavan valintaan. 

Toisella portaalla tehostetaan olemassa olevan 

liikenneverkon käyttöä. Kolmannella portaalla tehdään 

pieniä parantamistoimia ja vasta viimeisellä neljännellä 

portaalla harkitaan uusinvestointeja. 

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, joka 

perustettiin harmonisoimaan ja kehittämään 34 jäsenmaan 

talouskasvua ja vapaakauppaa sekä lisäämään 

yhteiskunnallista hyvinvointia. 

Osamatka Matka voidaan jakaa osamatkoihin silloin, kun kulkutapa 

vaihtuu, kun matkan aikana poiketaan ohimennen jossain 

sekä kun matkalle otetaan mukaan henkilö tai joku poistuu 

matkaseurueesta. 

Solmukohta Tässä työssä sana solmukohta viittaa henkilö-

liikenneyhteyksien kohtaamispaikkaan. Joukkoliikenne-

näkökulmasta solmukohta on vaihtopiste, joka on laadultaan 

korkeatasoinen ja jossa vaihtokävelymatkat ovat lyhyitä ja 

tasonvaihdot esteettömiä.  

Solmupysäkki  Pysäkkipari tai -ryhmä, jolla on erityisen paljon matkustajia 

ja jotka toimivat merkittävinä vaihtopaikkoina eri linjojen 

välillä tai ovat tärkeitä liityntäpisteitä linja-autoliikenteen 

verkostoon. Vaihtopysäkkialueet ovat yleensä useammasta 

pysäkkiparista muodostuvia kokonaisuuksia. 

Statens vegevesen Norjan tieliikenneviranomainen 

Vejdirektoratet Tanskan tieliikenneviranomainen 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Työssä tarkastellaan, miten matkaketjuajattelu muuttaa liikennejärjestelmäsuunnittelua, 

erityisesti Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisuus sekä matka- ja kuljetusketjujen hallinta 

ovat saaneet viime vuosina yhä enemmän painoarvoa, kun yhdyskuntarakenteen 

eheyttäminen ja ekotehokkuus ovat nousseet yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi (Loikkanen 

2013). Yhteiskunnallisten tavoitteiden myötä liikennepolitiikkaa tukevassa tutkimus- ja 

kehittämistoiminnassa on huomio kääntynyt enenevässä määrin käyttäjälähtöisiin 

palvelukonsepteihin ja toimenpidekokonaisuuksiin.  

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmässä kokonaisuuden hallinta on nostanut tarpeen 

toimivien matkaketjujen muodostamiseen. Myös kävely- ja pyöräilyolosuhteet nähdään 

yhä enemmän osana toimivia matkaketjuja. Matkaketjujen toimivuus on toistuva termi 

liikennealan eri organisaatioiden kehitystavoitteissa. Tässä työssä matkaketjulla 

tarkoitetaan vähintään kahta peräkkäistä matkaa. Matkaketju on suljettu ketju, joka 

alkaa ja päättyy samassa pisteessä.     

Vuonna 2012 annetussa liikennepoliittisessa selonteossa on linjattu mm., että  

- matkojen ja kuljetusten toimivuus suurimmilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla 

nostetaan erityiseksi painopisteeksi.  

- kehitetään palvelutason määrittelyyn perustuvan liikennepolitiikan välineitä ja 

menettelytapoja. 

- joukkoliikenteestä luodaan eri osapuolten toimin yhteistyönä kaikille 

käyttäjäryhmille helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus, joka sisältää 

käyttäjäystävällisen, yhteentoimivan joukkoliikenteen maksu- ja 

informaatiojärjestelmän. (LVM 2012a.) 

Liikennevirastolla on käynnissä matka- ja kuljetusketjujen palvelutasohanke (PATA), 

jota toteutetaan vuosien 2011–2014 aikana. Palvelutasohankkeen tavoitteena on kehittää 

menetelmiä, joilla voidaan ylläpitää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista sekä muuntaa 

tarpeet liikennejärjestelmän palvelutasokriteereiksi. (Liikennevirasto 2013.) 
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Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2011 (HLJ 2011) tavoitteena on 

toimivat matkaketjut. HLJ 2011:n linjauksien mukaan seudun joukkoliikennejärjestelmä 

tulisi perustua kattavaan raideliikennejärjestelmään ja bussiliikenteen runkoverkkoon, 

jota täydennetään bussien, henkilöautojen, kävelyn ja pyöräilyn liityntäyhteyksillä. 

(HLJ 2011a.) HLJ 2011:een sisältyvien kehittämistoimenpiteiden myötä (esim. 

Pääradan kehittäminen, Espoon kaupunkirata, Pisara, metron jatkeet länteen ja itään, 

Raide-Jokeri), liikennejärjestelmän raideliikennepainotteisuus tulee edelleen 

vahvistumaan. Tällöin joudutaan nojautumaan enenevässä määrin liityntäliikenteeseen, 

jolloin matkaketjujen sujuvuuden ja toimivuuden vaatimukset kasvavat. Myös 

poikittaisten ja säteittäisten liikenneyhteyksien solmupisteissä matkaketjujen on 

toimittava entistä paremmin. Tärkeäksi kysymykseksi muodostuu, miten turvataan 

liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja palvelutaso liikennejärjestelmän 

kehittämispolun eri vaiheissa. 

Matkaketjuajattelun arvioidaan muuttavan liikenneväylien ja -palveluiden suunnittelua. 

On esitetty, että matkaketjuajattelu edellyttää muun muassa asiakastarpeiden 

syvällisempää ymmärtämistä, tarpeiden johtamista toiminnan vaateiksi sekä 

liikennejärjestelmätason arviointi- ja suunnittelumenetelmien kehittämistä. Lisäksi on 

arvioitu, että matkaketjut muuttavat tiedon keruuta ja käytettäviä menetelmiä. Tämän 

työn pyrkimyksenä on tuoda lisävalaistusta näiden muutosten suuruuteen. 

1.2 Matkaketjuajattelun tavoitteet 

Matkaketjuajattelulla halutaan irrottautua perinteisestä matkaperusteisesta suunnittelusta 

ja muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva ihmisten liikkumisesta. Tehdyillä tarkasteluilla 

on haluttu saavuttaa syvempi ymmärrys ihmisten ketjuttamistottumuksista, muun 

muassa selvittämällä, miten eri kulkumuotoja käytetään matkoilla ja miten matkat 

ketjutetaan päivän aikana. 

Yhtenä syynä matkaketjutarkasteluihin on tarve selvittää, mitkä automatkat on 

realistista korvata pyöräily-, jalankulku- tai joukkoliikenteellä. On arveltu, että 

liikennetutkimusten tulokset antavat joskus väärän kuvan todellisuudesta sen takia, että 

tarkasteltava yksikkö on matka. Näitä virheitä halutaan ehkäistä matkaketjunäkökulman 

avulla. (TØI 2012.) Tutkimalla matkaketjuja halutaan löytää kilpailukyvyn 

parantamisen kannalta vaikuttavimmat tekijät ja toiminnot. Joukkoliikenteen 
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edistämiseksi on tärkeää tunnistaa yleisimmät matkaketjut ja ketkä niitä suorittavat sekä 

kuvata niille ominaisia piirteitä ja tilanteita, joissa käyttäjä suosii joukkoliikennettä 

autoilun sijasta. (Skånetrafiken 2011.)     

Liikenneviraston palvelutasomäärittelyhankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, 

jonka avulla Liikennevirasto pystyy kantamaan kokonaisvastuun matkaketjujen 

palvelutasosta. Ajattelutapa halutaan saada integroiduksi osaksi liikennejärjestelmän 

kehittämisen toimintamalleja. (Liikennevirasto 2012b.) 

Matkaketjuajattelun odotetaan edistävän myös esteetöntä liikkumista. Pohjoismaissa 

matkaketjuja onkin käsitelty paljon fyysisen esteettömyyden näkökulmasta. 

Esteettömyys matkaketjun jokaisessa lenkissä on liikuntaesteisille välttämätöntä. 

Matkaketjuajattelusta toivotaan myös parannusta liikenneturvallisuuteen ja matkustajien 

turvallisuudentunteeseen. 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten matkaketjuajattelu muuttaa 

liikennejärjestelmäsuunnittelua. Esimerkkinä liikennejärjestelmäsuunnittelussa 

käytetään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua (HLJ). Aluksi selvitetään, 

mitä liikennejärjestelmäsuunnittelussa tehdään, jotta voidaan arvioida siinä 

mahdollisesti tarpeellisia muutoksia. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tarkastellaan 

erityisesti seuraavia kysymyksiä: 

- Miten matkaketjuja kannattaa luokitella ja analysoida? 

- Mitkä ovat ketjuttajan tarpeet? 

- Millaisia matkaketjuja tehdään? 

- Mihin kehittämistoimenpiteet kannattaa kohdistaa? 

- Mitkä ovat matkaketjujen heikot lenkit ja miten niitä voidaan vahvistaa? 

- Onko naapurimaiden kokemuksista opittavaa? 

Lopuksi tulokset sovelletaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 

Työssä tutkitaan kaupunkiseutuihin liittyvää arjen henkilöliikennettä. Painopisteinä ovat 

joukko- ja kevytliikenne. Tavaraliikenne sekä ilma- ja vesiliikenne jäävät täten 

tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkinä Helsingin seudun 
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liikennejärjestelmäsuunnitelma 2011 -työtä. Suunnitteluperiaatteet käsitellään kuitenkin 

yleispiirteisellä tasolla ja niitä voidaan tällöin soveltaa muillakin alueilla.  

1.4 Tutkimusmenetelmä ja rakenne 

Työ on kirjallisuustutkimus. Työssä hyödynnetään muiden Pohjoismaiden kaupungeissa 

tehtyjä matkaketjutarkasteluja. Nämä tarkastelut soveltuvat hyvin esimerkeiksi, koska 

näiden kaupunkien kaupunkikehitys on kohdannut Helsingin seudun kaltaisia 

liikenteellisiä haasteita jo aikaisemmassa vaiheessa. (Bjerkemo 2006.) Pohjoismaiden 

kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenne ja muut olosuhteet ovat sen verran samanlaisia, 

että naapurimaiden tuloksia voidaan hyödyntää Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Tässä työssä tarkastellaan ensin liikennejärjestelmäsuunnittelun kehitystä ja 

nykytilannetta Helsingin seudulla. Tämän jälkeen kartoitetaan Pohjoismaiden 

nykytietämystä matkaketjuista, millaisia tarkasteluja on tehty ja millä tavalla 

matkaketjuja voi määritellä ja luokitella. Luvussa 5 tarkastellaan matkaketjujen 

ominaisuuksia ja niiden syntymistä selittäviä taustatekijöitä. Lisäksi tässä työssä 

käsitellään matkojen ketjuttamisen hyväksyttävyyttä vahvistavia tekijöitä, heikkoja 

lenkkejä ja kriittisiä tekijöitä, muun muassa maankäytön suunnittelun ja eri 

kulkumuotojen kannalta. Lopuksi analysoidaan matkaketjuajattelun aiheuttamia 

muutoksia liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 
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2 Liikennejärjestelmäsuunnittelu Helsingin seudulla 

2.1 Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehitys 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa kehitetään seudullista liikennejärjestelmää 

kokonaisuutena. Suunnittelussa otetaan huomioon eri liikennemuodot, erilaiset 

kulkutavat, liikenneverkot, eri kulkuvälineillä tehdyt matkaketjut, pysäköinti, 

maankäyttö ja alue- ja yhdyskuntarakenne. (HSL 2012b.) Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen suunnitelma, joka linjaa koko seudun 

liikennepolitiikkaa pitkällä tähtäimellä ja määrittelee kehittämistavoitteita 

liikennejärjestelmälle. 

Helsingin seudulla on tehty liikennejärjestelmäsuunnittelua aiemmin 

pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) kesken ja 

vuodesta 2008 lähtien HLJ 2011:ssä 14 kunnan yhteistyöllä. Suunnitteluun vaikuttavat 

kulloinkin esitetyt linjaukset, kuten liikennepoliittiset selonteot ja strategiat, mutta myös 

muut aluetta koskevat liikennestrategiat ja -suunnitelmat, kuten Uudenmaan ja Itä-

Uudenmaan liikennestrategiat.   

Alueelliseen liikennejärjestelmä- ja yhteysvälisuunnitteluun on vuosien varrella liitetty 

uusia näkökulmia (kuva 1), jotka osaltaan vaikuttavat matkaketjuajattelun 

kohdistettuihin tavoitteisiin. Koska aiemmat ajatusmallit ja suunnitteluperiaatteet 

pysyvät mukana suunnittelussa, suunnittelunäkökulmat monipuolistuvat. (Metsäranta et 

al. 2013.) 
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Kuva 1 Suunnittelussa käsiteltävät näkökulmat ovat monipuolistuneet ajan kuluessa 

(Metsäranta et al. 2013). 

Matka- ja kuljetusketjunäkökulmaa alettiin nostaa esiin 

liikennejärjestelmäsuunnittelussa jo 1990-luvulla. Työssä ei kuitenkaan edetty kovin 

pitkälle. Näkökulma oli pikemminkin pyrkimys kokonaisuuksien parempaan hallintaan 

kuin systemaattinen matkaketjuajattelun läpikäynti. Viime vuosina on alettu kiinnittää 

huomiota käyttäjälähtöisyyteen suunnittelussa. Käyttäjälähtöisyys nostaa suunnittelun 

keskiöön liikennepalveluiden käyttäjät ja heidän tarpeensa. Tätä kautta on liikennettä 

tarpeen tarkastella käyttäjän päivän aikana tarpeiden tyydyttämiseksi suorittamien 

matkojen toimivuuden kannalta. Toimivuutta kuvataan palvelutasona. 

Palvelutasoajattelu on verrattain tuore lisäys liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön. 

Tämä näkökulma kiinnittää suunnittelussa huomion käyttäjään tarjonnan sijasta. 

2.2 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma  

Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan noin neljän vuoden välein. Viimeisin 

suunnitelma valmistui vuonna 2011 ja hyväksyttiin liikennejärjestelmäpäätöksenä 

samana vuonna. Suunnitelma oli ensimmäinen Helsingin seudun kaikki 14 kuntaa 

kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma. Alue kattaa pääkaupunkiseudun kaupungit sekä 
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KUUMA-kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, 

Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti). 

HLJ 2011:n suunnittelu pohjautui visioon tavoiteltavasta liikennejärjestelmästä. Vision 

perusteella määriteltiin kärkitavoitteita, jotka konkretisoivat kehityksen suuntaa 

aihepiireittäin: taloudellisuus, toimivuus, turvallisuus, maankäyttö, sosiaalinen ja 

ympäristö. Kärkitavoitteiden tueksi laadittiin strategiakehikko, joka muodosti HLJ:n 

kehittämisohjelman rungon. Tämä viisitasoinen strategiakehikko kehitettiin 

neliporrasperiaatteen pohjalta. Neliporrasperiaate (kuva 2) on resurssitehokkaan 

liikennesuunnitteluun työkalu, jolla priorisoidaan liikkumisen ohjauksen keinoja 

uusinvestointien sijaan. HLJ 2011:n strategiakehikon toimenpiteet jaoteltiin viiteen eri 

ryhmään, jotka ovat keskenään samanarvoisia. (HSL 2011b.) 

 

Kuva 2 Neliporrasperiaate (LVM 2009). 

Tavoitteena oli ensisijaisesti liikenteen kysyntään ja kulkumuodon valintaan 

vaikuttaminen sekä liikenneverkon käytön tehostaminen. Toki kasvavalla seudulla 

tarvitaan myös investointeja, sekä pieniä toimenpiteitä että uusinvestointeja. 

Kuvassa 3 on esitetty HLJ 2011-valmisteluprosessi kokonaisuudessaan. Suunnitelman 

laadinnan lähtökohtana olivat visio ja kärkitavoitteet. Keskeisessä roolissa prosessissa 

olivat kehittämistasojen puitteissa laaditut osaselvitykset, jotka tuottivat 

kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia suunnittelua varten. Prosessikuvaus toimi 

Uusinvestoinnit

Pienet paran‐
tamistoimenpiteet

Nykyisen liikenneverkon 
käytön tehostaminen

Vaikuttaminen liikenteen 

kysyntään ja kulkumuodon valintaan
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tässä diplomityössä arvioinnin pohjana, kun pohditaan, miten matkaketjuajattelu 

muuttaa liikennejärjestelmäsuunnittelua. (HSL 2011a.)  

 

 

Kuva 3 HLJ 2011:n valmisteluprosessi (HSL 2011a). 
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3 Matkaketjuajattelun nykytilanne Pohjoismaissa 

3.1 Tiedonhaku 

Pohjoismaiden tietämystä matkaketjuista kartoitettiin elektronisen tiedonhakun lisäksi 

myös sähköpostihaastattelujen avulla (Sähköpostikontaktit). Haastattelut osoittivat, että 

matkaketjutarkasteluja on olemassa hyvin rajoitetusti, vaikka asian ajankohtaisuus 

yleisesti tunnustettiin. Myös Helsingin seudun liikenteen POLISE-projekti, joka 

tarkasteli liikennepoliittisten valintojen vaikutuksia suurilla pohjoismaisilla 

kaupunkiseuduilla, osoitti, että matkaketjuajattelu suomalaisessa muodossaan on aika 

omanlaistaan eikä sille löytänyt paljon vastineita. Tässä luvussa esitellään tarkemmin 

sähköpostikyselyn tuottamia vastauksia. 

3.2 Norja 

Norjassa matkaketjuja on tutkittu aika vähän yleisestä näkökulmasta. Sen sijaan 

esteettömyysnäkökulmasta löytyy paljon materiaalia. (Vågane 2013.) Tämä johtunee 

Norjan valtakunnallisesta liikennesuunnitelmasta, jonka neljästä päätavoitteesta yksi on 

esteettömyys. Erityisesti huomion kohteena on joukkoliikenteen esteettömyys. 

Halutaan, että matkaketju ovelta ovelle on esteetön. Valtion tielaitos (Statens 

vegevesen) vastaa koko tiesektorin esteettömyystyöstä ja koordinoi eri toimijoita, 

liikennemuotoja ja eri hallinnollisia tasoja taatakseen yhtenäisen esteettömän 

matkaketjun ovelta ovelle (Statens vegvesen 2013). Norjan liikenneministeriö on 

perustanut internetsivut reisekjeden.no (reisekjede = matkaketju), joille on kerätty eri 

instanssien tekemiä ohjeita ja raportteja matkaketjujen esteettömyydestä. 

Matkaketjuajattelu Norjassa on selvästi esteettömyyspainotteinen. 

(Samferdselsdepartementet 2013.) 

Norjan valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutetaan neljän vuoden välein. 

Viimeksi, vuonna 2009, tutkimusaineiston pohjalta tehtiin myös matkaketjuanalyysi. 

Tavoitteena oli selvittää, millä tavalla ihmiset yhdistelevät eri osamatkoja ja matkoja 

matkaketjuiksi. Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa liikkujien halukkuus yhdistellä 

matkoja sekä selvittää, kuinka suuri osuus lyhyistä automatkoista voitaisiin tehdä 

joukko- tai kevyellä liikenteellä. (TØI 2012.)   
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Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen avulla voidaan tutkia matkaketjuja, mutta 

puutteena nähdään, että sillä kartoitetaan vain yksilöiden ketjuttamistottumuksia. 

Kotitalouksien yhteisiä aktivititeettitottumuksia tutkimalla voidaan saada  

lisätietoa ihmisten liikkumistarpeista. (Berge 2012.) Oslon pääkaupunkiseudulla on 

alkamassa projekti, jossa tutkitaan matkaketjuja ja matkojen välissä tapahtuvia 

toimintoja. Tutkimuksessa tullaan seuraamaan ihmisten matkaketjuja. Tutkimus 

käynnistyy pilottiprojektilla. Saatujen tietojen perusteella halutaan parantaa 

pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen saavutettavuutta pysäkki-, hinnoittelu- ja 

aikataulusuunnittelulla. (Tørset 2013.) Lisää tämän projektin tiedonkeruusta luvussa 

5.5.3. 

3.3 Tanska 

Yksi keino tutkia matkojen ketjuttamista, on liikkumismallin hyödyntäminen. 

Tanskassa on käynnissä iso tutkimusprojekti aktiviteettimalleista. Työ tehdään DTU:n 

(Danmarks tekniske universitet), Alborgin yliopiston ja Vejdirektoratetin yhteistyönä. 

Projektin tavoitteena on selvittää, miten aktiviteetit ohjaavat kulkumuodon valintaa, 

matkojen tarkoituksia ja matkaketjuja. (Jakob Høj 2012.) Vuk, joka johtaa työryhmää 

on vakuuttunut, että ihmisten aktiviteettiketjuja pitää tarkastella, kun halutaan ennustaa 

liikkumistarvetta kaupunkiseuduilla. Projektin puitteissa rakennetaan Euroopan 

ensimmäinen toimiva aktiviteettimalli: COMPAS (COpenhagen Model for Person 

Activity Scheduling). Mallia varten 2000 henkilöä kirjasi matkojaan päivittäin 

matkapäiväkirjoihin. Tutkimus oli kotitalousperusteinen, eli kustakin kotitaloudesta 

haastateltiin kaikki henkilöt. Mallin innovatiivinen puoli oli, että se pyrkii mallintamaan 

kotitalouden aikarajoituksia ja niiden vaikutusta yksilön aktiviteettien 

aikatauluttamiseen. Projekti käynnistettiin vuoden 2011 alussa ja valmistuu 2015. (Vuk 

2013.) 

3.4 Ruotsi 

Skånetrafiken ja Helsingborgin kaupungin yhteinen projekti ”Kollektivtrafikens 

konkurrenskraft i olika marknadssegment” toteutettiin vuonna 2011. Projekti tutkittiin, 

mitkä tekijät sekä tekijöiden yhdistelmät ovat tehokkaimpia joukkoliikenteen 

kilpailukyvyn parantamisessa. Kehitettiin logittimalleja, jotka kuvaavat matkustajien 

kulkumuodonvalintoja eri tilanteissa ja matkatavoitteilla sekä matkustajan taustan 
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(sukupuoli, ikä ym.) vaikutusta valintaan. Projektissa tunnistettiin ja kuvailtiin 

yleisimmät matkaketjut, sekä niiden käyttäjät. Mallien avulla analysoitiin, miten nämä 

matkaketjut voitaisiin toteuttaa joukkoliikenteellä ja millaisilla edellytyksillä 

saavutetaan samantyyppinen kulkumuotojakauma kuin yksittäisillä matkoilla. 

Yksittäisillä matkoilla tarkoitetaan matkoja, jotka eivät muodosta matkaketjua. 

Mallityökalulla voidaan tunnistaa yhteyksiä joilla, on selittämättömän matala 

joukkoliikenneosuus. Työkalulla voidaan myös tutkia liikennetarjonnan muutosten 

vaikutusta kulkumuodonvalintaan. Projektissa tehtiin deskriptiivinen analyysi 

matkaketjuista. Analyysin tulokset esitellään luvussa 5.3. (Skånetrafiken 2011.) 

Vuonna 2008 käynnistynyt projekti Fördubbling tähtää siihen, että Ruotsin 

joukkoliikennematkojen määrä kaksinkertaistuisi vuoteen 2020 mennessä. Vinnovan 

(Ruotsin innovaatioviranomainen) toimeksiannolla ja osana edellä mainittua projektia, 

Bjerkemo ja Serder (2011) laativat perusteellisen selvityksen liikenteellisten 

solmukohtien parantamismahdollisuuksista. Bjerkemo ja Serder toivovat laajempaa 

näkökulmaa matkustamiseen. Laajempi näkökulma olisi sellainen, missä 

joukkoliikennematkan rooli matkaketjun osana ja matkan vuorovaikutus ketjun muiden 

kulkumuotojen kanssa korostuisi. Selvityksen keskeinen päätelmä on, että 

joukkoliikenteen osuuden kasvu vaatii enemmän vaihdollisia joukkoliikennematkoja ja 

laajemman verkkorakenteen. Selvityksessä ehdotetaan kolmea kehitysstrategiaa 

vaihtojen helpottamiseksi: 

- solmukohtien laadun ja tehokkuuden nosto, 

- solmukohtien saavutettavuuden parantaminen ja parempi vuorovaikutus 

ympäristön ja muiden liikenneverkkojen kanssa 

- informaatioketjun parantaminen. 

Selvityksen mukaan tietämystä ja kokemusta solmukohdista on olemassa, mutta tieto on 

hajallaan eri paikoissa. Tarvitaan koottua, helposti saatavissa olevaa, operationalisoitua 

tietoa. 

3.5 Pohjoismaisista opittavaa 

Yhteenvetona pohjoismaisista matkaketjutarkasteluista voidaan todeta, että 

matkaketjulla arvioidaan voitavan parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä, 
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esteettömyyttä ja etenkin solmukohtien toimivuutta. Olennaista on ymmärtää käyttäjien 

tarpeita, mitä varten tarvitaan kyselyjä ja uudenlaisia mallinnusmenetelmiä. 
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4 Matkojen luokittelu 

4.1 Tausta 

Seuraavassa tarkastellaan matka- ja matkaketju-termien määritelmiä ja määrittelyn 

myötä syntyvää näkökulmaa liikennejärjestelmän kehittämiseen ja liikkumistietojen 

keräämiseen. Helsingin seudun henkilöliikenteestä kerätään vuosittain tietoa erilaisissa 

tutkimuksissa. Laajempia tutkimuksia, kuten Helsingin työssäkäyntialueen laaja 

liikennetutkimus tai valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, tehdään harvemmin. 

Tutkimuksista saatuja aineistoja hyödynnetään muun muassa seudun liikenne-

ennustemallin päivittämisessä. Ennustemallilla on merkittävä rooli 

liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa. Ennustemallin avulla voidaan kuvata 

liikennejärjestelmän toimivuutta erilaisissa tilanteissa ja arvioida maankäytön ja auto- ja 

joukkoliikenteen kehittämisen tai talouden ja erilaisten liikennepoliittisten toimien 

vaikutusta seudun liikenteeseen. Liikkumistietoja käytetään paitsi malleissa myös 

lähtökohtana investointien kannattavuuslaskelmille, liikenneturvallisuustarkasteluille ja 

tutkimushankkeille. Tarkka tieto ihmisten liikkumisesta on tärkeää liikennejärjestelmän 

tarjonnan suunnittelussa. Tarjonnalla tarkoitetaan sekä infrastruktuurin fyysisiä 

yhteyksiä että joukkoliikennetarjontaa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja 

maankäytönsuunnittelu liittyvät tiukasti yhteen. Tietoa matkoista käytetään toimintojen 

sijoittelussa. Tehokas maankäyttö on yksi vaikuttavimmista keinoista vähentää 

liikkumista. 

Vaikka matkaketju on sanana tuttu useimmille liikennesuunnittelijoille, yleisesti 

hyväksyttyä määritelmää matkaketjulle ei ole. Matkaketjutarkasteluissa löytyy 

monenlaisia eri tapoja jaotella ihmisten liikkumista. (Primerano et al. 2008.) 

Yksikäsitteinen määrittely olisi kuitenkin tärkeää saada aikaan. Sillä, mitä matkaketju-

termillä missäkin yhteydessä tarkoitetaan, on ratkaiseva merkitys liikennetutkimusten 

tulkinnalle ja siten myös eri tutkimusten vertailukelpoisuudelle. (TØI 2012.) 
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4.2 Määritelmät 

4.2.1 Matka 

Matka on perinteisesti ollut yksikkö, jonka perusteella liikennettä suunnitellaan. 

Suomen henkilöliikennetutkimuksissa matka määritellään siirtymiseksi paikasta toiseen 

niin, että matka ulottuu pihapiirin ulkopuolelle. Pihapiirillä tarkoitetaan oman kodin 

pihapiiriä tai muuta senhetkistä oleskelupaikkaa. Yhdellä matkalla on yksi tarkoitus. 

Matka voi sisältää useita vaihtoja kulkuvälineestä toiseen ja koostua useasta 

osamatkasta. Esimerkki matkasta on siirtyminen kotoa työpaikalle tai työpaikalta 

kauppaan. Jos kotimatkalla poiketaan ohimennen esimerkiksi kioskilla, kyseessä on 

kuitenkin yksi matka.  (Pastinen 1999.)  

Matka-näkökulma on käyttökelpoinen, kun halutaan suunnitella, millaista tarjontaa 

tarvitaan kahden pisteen välillä. Sujuvalla matkalla taataan, että käyttäjä pääsee helposti 

pisteestä A pisteeseen B ja mahdolliset vaihdot kulkumuodosta toiseen ovat toimivia 

sillä yhteydellä. Matka on kuitenkin varsin yksinkertaistettu kuvaus käyttäjän 

liikkumisesta. 

Pohjoismaissa matkan määritelmät eroavat hieman toisistaan. Matkan liittyminen 

matkan tarkoitukseen vaihtelee. Samoin kun Suomessa matka on Tanskan ja Norjan 

liikennetutkimuksissa siirtyminen, jolla on yksi tarkoitus. Esimerkiksi työmatka 

päiväkodin kautta on määritelmän mukaan kaksi matkaa. Ruotsissa puolestaan 

päämatka jaetaan matkoihin, kun siirtymisen syy on muualla kuin päätepisteessä. Myös 

tässä tapauksessa edellä mainittu työmatka laskettaisiin kahdeksi matkaksi. (SIKA 

2007.)      

4.2.2 Osamatka 

Myös osamatkakäsitteessä on tulkinnanvaraa. Ketju koti → työpaikka → kioski → koti 

voidaan nähdä kolmena matkana. Mikäli kioskilla poiketaan vain ohimennen matkan 

varrella, ketjun voidaan ajatella sisältävän vain kaksi matkaa. Tässä tapauksessa matka 

työpaikka → koti nähdään kahtena osamatkana: työpaikka → kioski ja kioski → koti. 

Matkat voidaan jakaa osamatkoihin silloin, kun kulkutapa vaihtuu, kun matkan aikana 

poiketaan ohimennen jossain sekä kun matkalle otetaan mukaan henkilö tai joku poistuu 
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matkaseurueesta. (Pastinen 1999.) Kuva 4 esittää viittä matkaa, joista ensimmäinen 

koostuu kahdesta eri osamatkasta. 

 

Kuva 4 Matkan ja osamatkan ero. Esimerkin matkustaja on suorittanut viisi matkaa: 

työmatka, joka koostuu kahdesta osamatkasta (autokyyti bussipysäkille ja jatko bussilla 

työpaikalle), bussimatka kaupalle, kävely kaupasta kotiin, pyörämatka 

elokuvateatterille ja pyörämatka kotiin. (TØI 2012.) 

Osamatkan määrittely on Pohjoismaissa yhtenäinen. Osamatka on osa matkasta ja uusi 

sellainen syntyy aina, kun kulkumuoto vaihtuu (SIKA 2007). Myös osamatka on 

tarjonnan suunnitteluun kelpaava suunnitteluyksikkö.  

4.2.3 Matkaketju 

Suomessa valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa, matkaketju koostuu 

vähintään kahdesta peräkkäisestä matkasta. Matkaketju alkaa ja päättyy samassa 

pisteessä. Tällainen suljettu ketju on yleensä kotiperäinen mutta, joskus se voi olla 

esimerkiksi työperäinen. Myös meno-paluu-matkaketju, jossa henkilö ei varsinaisesti 

käy missään, voidaan lasketa matkaketjuksi. Tällainen ketju syntyy esimerkiksi, kun 
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käy juoksulenkillä. Kotoa kotiin-matkaketju koostuu sekä meno- että paluumatkasta. 

Matkaketjuun kuuluu koko se aika, jonka henkilö on poissa lähtöpisteestä. (Pastinen 

1999.) Kuva 5 selittää matkan ja matkaketjun eroa. 

 

 

Kuva 5 Esimerkki kuvaa matkan ja matkaketjun eroa. Matkustaja on tehnyt kaksi 

matkaketjua, jotka sisältävät neljä ja kaksi matkaa (TØI 2012).   

Tanskassa ja Norjassa käytetään myös käsitteitä matkaketju. Matkaketju alkaa ja loppuu 

kotona ja koostuu vähintään kahdesta eri matkasta. (TØI 2012 ja SIKA 2007.) 

Ruotsin valtakunnallisessa liikennetutkimuksessa matkaketjuja vastaava käsite on 

päämatka (kuva 6). Päämatka (huvudresa) alkaa ja loppuu päätepisteessä. Päätepiste voi 

olla sama tai kaksi eri pistettä. Päätepisteitä on viittä eri tyyppiä: vastaajan pysyvä 

asunto, loma-asunto, työpaikka, koulu- tai harjoittelupaikka sekä tilapäinen 

yöpymispaikka. Päämatka sisältää ainakin yhden matkan. (SIKA 2007.) Ruotsissa 

puhutaan matkaketjusta, kun kyseessä on päämatka, joka sisältää vähintään kaksi 

matkaa. Eli jos päämatkan aikana asioidaan muualla kuin matkan päätepisteessä, syntyy 

toinen matka ja tällöin matkaketju. (Skånetrafiken 2011.) 
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Kuva 6 Ruotsissa käytettävä päämatka-käsite (SIKA 2007). 

4.2.4 Muualla käytettyjä määritelmiä 

Kirjallisuudessa esiintyy monta eri tapaa määritellä matkoja. Esimerkiksi Stopherin et 

al. (1996) mukaan matka on aktiviteettien muodostama ketju ja osamatka vastaa kahden 

aktiviteetin välistä matkaa. McGuckin ja Murakami (1995) vertailivat naisten ja miesten 

matkoja 1990-luvulla. He listasivat kolme eri tapaa määritellä matkaketju ja päätyivät 

määritelmään, jonka mukaan matkaketju muodostuu kahden ankkuripisteen välisistä 

matkoista. Ankkuripisteiksi lasketaan työ tai koulu sekä koti.   (McGuckin & Murakami 

1995) Holzapfelin (1986) mukaan matkaketju täyttää kriteerit  <koti–toiminto1– …– 

toimintoN–koti>.  Eli matkaketju alkaa ja loppuu kotona ja koostuu vähintään kolmesta 

matkanosasta. 

Kun vertaillaan Pohjoismaiden valtakunnallisia henkilöliikennetutkimuksia, voidaan 

todeta, että määrittelyissä liikutaan melko samoilla linjoilla (taulukko 1). Suomea 

lukuun ottamatta osamatkan syntymiseen liittyy kulkumuodon vaihto. Suomessa 

käytetty osamatka-määritelmä, joka mahdollistaa ohimennen poikkeamisen, on hämärä 

ja aiheuttaa sekaannusta.  Ruotsin tapa jaotella matkoja päätepisteiden perusteella 

erottuu joukosta eniten. Päämatka-luokittelu ei ole matkaketjuajattelun kannalta 

tarkoituksenmukainen, kun tavoitteena on nähdä liikkujan kaikki aktiviteetit ja 

siirtymiset kokonaisuutena. Tanskan ja Norjan kotiperäiset matkaketjumääritelmät 

tukevat käyttäjäkeskeistä matkaketjunäkökulmaa parhaiten. Kotiperäinen matkaketju on 

todennäköisesti pidempi ja sisältää enemmän aktiviteettejä kuin Suomen määrittelyn 

mukainen matkaketju. Suomessa matkaketjuksi lasketaan myös esimerkiksi työperäinen 

matkaketju, jolloin ketju tapahtuu työaikana ja kuvaa vain murto-osaa käyttäjän 

Koti  TyöpaikkaPäiväkoti  Pysäkki Pysäkki

kävely  kävely bussi

matka  matka

kävely 

päämatka
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päivittäisestä liikkumisesta. Mitä kattavamman kuvan matkaketju antaa päivän 

aktiviteeteistä, sitä kokonaisvaltaisempi kuva saadaan henkilöiden liikkumisesta. 

Samalla määrittelytapa tukee paremmin matkaketjunäkökulmaa ja kuvaa käyttäjän 

kokemaa päivän liikkumista. Voidaan todeta, että Norjassa ja Tanskassa käytetyt 

matkamääritelmät lienevät paras määritelmä matkaketjupainotteisessa suunnittelussa. 
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Taulukko 1 Pohjoismaiden matkakäsitteiden vertailu. Eroavuuksia lihavoituna. 

(Pastinen 2009, SIKA 2007, Christiansen 2012, TØI 2012.) 

Määritelmä  Suomi    Ruotsi  Tanska  Norja 

Osamatka 

(engl. Stage) 

 

osamatka syntyy, 
kun kulkumuoto 
vaihtuu tai kun 
matkan aikana 
poiketaan 
ohimennen 
jossain tai kun 
matkaseurueen 
koko muuttuu 

 

(reselement) 

osamatka 
syntyy, kun 
kulkumuoto 
vaihtuu 

(deltur) 

osamatka 
syntyy, kun 
kulkumuoto 
vaihtuu  

(reiseelement) 

osamatka 
syntyy, kun 
kulkumuoto 
vaihtuu 

Matka 

(engl. Trip) 

 

siirtymistä 
kahden pisteen 
välillä niin että 
matkan tarkoitus 
on sama, voi 
sisältää useita 
osamatkoja 

 

(delresa) 

siirtymistä 
kahden pisteen 
välillä niin että 
matkan 
tarkoitus on 
sama, voi 
sisältää useita 
osamatkoja, 
matkaa kahden 
päätepisteen 
välillä 
kutsutaan 
päämatkaksi 

(tur) 

siirtymistä 
kahden pisteen 
välillä niin että 
matkan 
tarkoitus on 
sama, voi 
sisältää useita 
osamatkoja 

(tur) 

siirtymistä 
kahden pisteen 
välillä niin että 
matkan tarkoitus 
on sama, voi 
sisältää useita 
osamatkoja 

Matkaketju 

(engl. Journey)

 

 

≥ 2 peräkkäistä 
matkaa, 
matkaketju alkaa 
ja päättyy 
samassa 
pisteessä 

 

(huvudresa/ 

resekedja) 

≥ 2 peräkkäistä 
matkaa, ketju 
alkaa ja loppuu 
päätepisteessä 
mutta ei 
välttämättä 
samassa 
pisteessä  

(turkæde/rejse) 

 

≥  2  peräkkäistä 
matkaa, 
matkaketju 
alkaa  ja  päättyy 
kotona 

 

(reisekjede) 

 

≥  2  peräkkäistä 
matkaa, 
matkaketju alkaa 
ja  päättyy 
kotona 
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4.3 Matkaketjujen luokittelu 

4.3.1 Tausta  

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on tarpeen tunnistaa ne matkaketjut, jotka ovat muita 

merkittävämpiä liikennejärjestelmäkokonaisuudessa. Mitkä ketjut sitten ovat tällaisia, 

onkin toinen kysymys. Oleellisia ketjuja ovat muun muassa sellaiset, joihin 

kohdistetuilla toimenpiteillä saadaan aikaan suuri toivottava muutos liikkumisessa. 

Tällöin ketjut, joilla on vaikutus mahdollisimman moneen liikkujaan, ovat kiinnostavia. 

Seuraavassa tarkastellaan matkaketjujen luokittelua useasta eri näkökulmasta. 

4.3.2 Tarvelähtöinen luokittelu 

Suomessa matkaketjuajattelua on merkittävimmin viime vuosina edistänyt 

Liikennevirasto. Sen tapa tutkia matkaketjujen palvelutasoa on tarvelähtöinen. Matkat 

ryhmitellään niiden tarkoitusten mukaan. Ryhmittelyllä pyritään siihen, että yhdessä 

ryhmässä on ihmisiä, joilla on homogeenisia palvelutaso-odotuksia. Näillä ehdoilla 

päädyttiin seuraaviin ryhmiin: työ- ja opiskelumatkat, koulumatkat, asiointimatkat sekä 

vapaa-ajanmatkat. Ryhmittelyn takana on ajatus, että palvelutasolla kyetään ohjaamaan 

liikennejärjestelmän kehittämistä ja palveluja käyttäjälähtöisesti. (Liikennevirasto 

2012b.) Norjan henkilöliikennetutkimuksissa käytetään samantyyppistä ryhmittelyä. 

Matkat luokitellaan matkan tarkoituksen mukaan: työ, koulu, virka, kauppa/palvelu, 

saatto, vapaa-aika, vierailu ja muu matka.  (TØI.) Tällä luokittelulla on yhtäläisyys 

Ruotsin päämatka-käsitteeseen. 

4.3.3 Matkaketjun kompleksisuus 

Matkaketjuja analysoidaan myös niiden kompleksisuuden perusteella, eli kuinka monta 

matkaa ketjut sisältävät. Hensher ja Reyes (2000) luokittelevat matkaketjut sekä 

kompleksisuuden että työperäisyyden perusteella (taulukko 2).  
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Taulukko 2 Ryhmittely kompleksisuuden ja työperäisyyden perusteella (Hensher & 

Reyes 2000). 

Matkaketjutyyppi  Määritelmä (k = koti, t = työ, et = ei työ) 

Yksinkertainen, työ  k – t (– t –) – k 

Kompleksinen, töihin  k – et (– et/t –) – t – k 

Kompleksinen, työstä  k – k (– et/t –) – et – k 

Kompleksinen töihin ja työstä  k – et – (– et/t –) – t – (– et/t –) – et – k 

Kompleksinen, työssä  k – t – (– et/t –) – et – (– et/t –) – t – k 

Yksinkertainen, ei työperäinen  k – et – k 

Kompleksinen, ei työperäinen  k – et – (– et –) – k 

 

4.3.4 Aktiviteetit luokitteluperustana 

Liikenteen- ja maankäytönsuunnittelun kannalta mielenkiintoinen tarkastelunäkökulma 

on Stopherin et al. (1996) tutkima lähestymistapa, jossa tarkastellaan aktiviteettejä 

matkojen sijaan. Heidän mielestään aktiviteetit tulisi luokitella kolmeen luokkaan:  

- Pakollisia (mandatory) aktiviteetteja, joilla on kiinteä frekvenssi, sijainti ja 

ajankohta (esim. työ ja koulu) 

- Joustavia (flexible) aktiviteetteja, jotka tehdään säännöllisesti mutta jotkut 

ominaisuudet vaihtelevat (esim. aika tai sijainti). Ostokset elintarvikekaupassa 

on tyypillinen esimerkki joustavasta toiminnosta.  

- Valinnaiset (optional) aktiviteetit, joilla kaikki ominaisuudet voivat vaihdella 

(esim. sosiaaliset toiminnot ja virkistys).  

Stopherin et al. mukaan talouksien aktiviteettien organisointi on avain 

liikkumistottumuksien ymmärtämiseen. He ilmaisevat asian näin:   

Analyysiyksikön muuttamiseksi matkasta matkaketjuksi on tehty 

paljon. Todellinen ongelma on, että matkayksikkö on konsepti, joka 

ei yksinkertaisesti toimi nykypäivän monimutkaisemmassa 

yhteiskunnassa. Tämän konseptin käyttö mallinnuksen 
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perusyksikkönä on suuri ongelma nykyisellä liikenne-

ennustamisparadigmalla. (Stopher et al.1996.) 

4.3.5 Aluejakoon perustuva luokittelu 

Palvelutasoanalyyseissä suositellaan matkaketjuanalyyseissä käytettävän samaa 

aluejakoa kuin mitä käytettiin tutkimuksessa, jossa kansalaisten tyytyväisyyttä 

liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin tutkittiin. Tämä luokittelu perustuu erikokoisiin 

kaupunkiseutuihin, joista luokat pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa tai Riihimäen seutu 

esiintyvät Helsingin seudulla. Seutuja voidaan luokitella yksityiskohtaisemmin 

valtakunnallisen aluejaon perusteella. Seututasolla voidaan käyttää auto-, 

joukkoliikenne- ja jalankulkuvyöhyke-luokittelua sekä ympäristöministeriön laatimaa 

toimintoryhmittelyä. (Liikennevirasto 2012b.) Viime aikoina käytettyjä alueluokitteluja 

ovat Urban Zone ja saavutettavuusluokat. Vaikka ne eivät ole suoranaisia 

matkaketjuluokitteluja, millä on selvä kytkentä matkaketjuihin. (LVM 2011, HSL 

2012d.) Esimerkiksi Urban Zone-vyöhykkeet, jotka nojaavat raideliikenteeseen, ovat 

matkaketjujen kannalta mielenkiintoisia kohteita.    

4.4 Hyödyntämismahdollisuudet 

Kun vertaillaan pohjoismaisia matkaketjutarkasteluja, on hyvä pitää mielessä, että 

vaikka matkaketjumääritelmät eroavat vain vähän, tarkastelujen tulokset eivät ole 

suoraan verrattavia. Liikennetutkimusten matkaketjumääritelmä on tekninen ja aika 

suppea käsite. Kun puhutaan matkaketjuista konseptina, tarkoitetaan usein laajempaa 

käsitettä, jossa päivän matkat ja aktiviteetit nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tanskassa 

ja Norjassa käytetty matkaketjumääritelmä kattaa kaikki matkat, jotka tapahtuvat sinä 

aikana, kun liikkuja on poissa kotoa. Määrittelytapa on käyttäjälähtöisempi kuin muut 

matkaketjumääritelmät, koska sen lähtökohta (koti) on liikkumisen kannalta 

luonnollinen tukikohta. Koti on muun muassa luonnollinen paikka vaihtaa ja säilyttää 

yksityisiä kulkuvälineitä.  

Tarvelähtöinen luokittelu on perinteinen tapa luokitella matkoja, eikä se tuo paljon 

uuttaa näkökulmaa suunnitteluun. Luokittelu toimintojen perusteella toisaalta tuo 

suunnitteluun uuttaa tietoa. Toimintojen joustavuus on mielenkiintoinen luokittelutapa. 

Tällä ryhmittelyllä voidaan löytää ketjuja, joihin on mahdollista vaikuttaa. Valinnaisiin 

ja joustaviin matkaketjuihin on helpompi vaikuttaa kuin pakollisiin. Pakollisia 
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toimintoja sisältävät matkaketjut, kuten esimerkiksi lapsien jättö päiväkotiin ennen 

töihin lähtöä, ovat sekä ajallisesti että reitin kannalta kiinteitä. Ostosmatka puolestaan, 

on joustava näiden tekijöiden kannalta. Ostosmatka on pakollinen tehtävä, mutta 

ajankohta ja sijainti voivat vaihdella. Esimerkiksi korkealaatuinen solmukohta lähellä 

palveluja ja muita liikkujalle tarpeellisia toimintoja voi ratkaista, mihin ja milloin 

ostosmatka päätetään suunnata. Valinnainen toiminto ei ole sidottu mihinkään ehtoon ja 

on tällöin hyvin avoin vaikuttamiselle. 
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5 Ketjujen syntyminen 

5.1 Tausta 

Tässä luvussa selvitetään, miten liikkumisen kysyntä syntyy ja mikä synnyttää halun 

ketjuttaa. Aluksi tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen liittyviin 

päätöksiin ja tottumuksiin. Lisäksi analysoidaan matkaketjujen ominaisuuksia. Näiden 

tietojen avulla voidaan erottaa matkaketjuille ominaisia piirteitä ja etsiä ratkaisuja, jotka 

parantavat edellytyksiä ketjujen muodostamiseen. 

5.2 Kysyntä 

5.2.1 Liikenteen kysyntä 

Jos halutaan vaikuttaa liikkumistarpeeseen, on tärkeää ymmärtää, mihin tarpeisiin 

liikkuminen perustuu ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Liikennejärjestelmän 

suunnittelu pitkällä aikavälillä edellyttää käsitystä liikenteen toimintaympäristöstä ja 

käyttäjien elämäntavoista. (LVM 2008.) Liikkumistarve on johdettua kysyntää. 

Liikkuminen itsessään ei yleensä ole itsetarkoitus, vaan liikkuminen on seurausta 

tarpeista, joiden tyydyttämiseksi on siirryttävä paikasta toiseen. Voidaan sanoa, että 

matkojen ketjuttaminen on seurausta hyötyä tuottavien toimintojen ketjuttamisesta. 

(Kalenoja et al. 2008.) 

Tärkeimmät muutostekijät henkilöliikenteen toimintaympäristölle pitkällä aikavälillä 

ovat alue- ja elinkeinorakenne, väestörakenne ja väestön kulutus- ja 

ajankäyttötottumukset, liikenteen tarvitsema energia, yhteiskunnan ohjaus, liikenteen 

tarjonta ja kustannukset sekä talouskehitys. Nämä tekijät vaikuttavat matkojen määrään 

ja suuntautumiseen, kulkutavan valintaan sekä liikkumiseen liittyvien valintojen 

mahdollisuuksiin. Kuvassa 7 nähdään kooste henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavista 

tekijöistä. (LVM 2012.)  
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Kuva 7 Henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavia tekijöitä (LVM 2012). 

Kun henkilöliikenteen kysyntää tutkitaan matkaketjunäkökulmasta, tietyt tekijät saavat 

enemmän painoa kuin tarkasteltaessa kysyntää matkanäkökulmasta. Kulutus- ja 

ajankäyttötottumukset vaikuttavat vahvasti ketjuttamiseen. Ajansäästö on yksi 

merkittävimmistä syistä suorittaa aktiviteetteja ketjussa. Alue- ja elinkeinorakenne 

määrittää liikkumistarpeen ja tällöin yhdyskuntarakenteen edellytyksiä matkojen 

ketjuttamiseen. Liikenteen tarjonta ja erityisesti liikennemuotojen yhteen sovitettavuus 

on lähtökohtia ketjujen muodostamiseen. Voidaan todeta, että matkaketjunäkökulma 

nostaa samasta vaikuttavasta tekijästä esiin hieman erilaisen puolen. Esimerkiksi 

liikkumiskustannuksista perinteisen autoilun ja joukkoliikennelipun hintakehityksen 

sijaan nousevat erilaisten matkaketjujen hinnat, ja siten kustannuksiin liittyy myös 

tariffipolitiikka ja sen kytkentä aluerajauksiin. Samoin ajankäyttötottumuksissa 

nousevat esiin yksilöiden aikabudjetit ja niiden joustomahdollisuudet ja tarjonnan 

vaikutus budjetteihin. 
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5.2.2 Joukkoliikenteen kysyntä 

Joukkoliikenne on monelle mahdollinen vaihtoehtoehto liikuttaessa aktiviteettien 

välillä, mutta ei välttämättä luonnollinen kulkumuodonvalinta. Mitä korkeampi 

hyvinvointi on, sitä korkeammat ovat ihmisten vaatimukset. Henkilöauto yksilöllisenä 

kulkuvälineenä vastaa helpommin yksilöiden moniin vaatimuksiin. Jotta joukkoliikenne 

voisi kilpailla henkilöauton kanssa, tarvitaan tietoa potentiaalisten 

joukkoliikennekäyttäjien odotuksista. 

Sahlbergin (2012) vetämä projektiryhmä on laatinut joukkoliikennekäyttäjän 

tarvepyramidin (kuva 8). Pyramidi kuvaa niitä tarpeita, jotka määräävät 

joukkoliikennekäyttäjän liikennekäyttäytymistä ja syventävät ymmärtämistä 

käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Pyramidi ei ole hierarkkinen. Tasot rakentuvat 

toisilleen, mutta eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Kaikki tasot ovat yhtä tärkeitä, mutta 

jotkut niistä ovat perusluonteisempia kuin toiset. Pyramidia voidaan käyttää, kun 

halutaan systemaattisesti käydä läpi käyttäjälähtöisyyden kaikki näkökulmat ja 

varmistaa, että käyttäjänäkökulma on huomioitu mahdollisimman hyvin suunnittelussa. 

 

Kuva 8 Joukkoliikennekäyttäjän tarvepyramidi (Sahlberg et al. 2012) 

Pyramidin ensimmäinen taso käsittelee perustarpeita, joita yhteiskunnan jäsenillä on, 

vaikka he eivät itse käyttäisikään joukkoliikennettä. Yhteiskunnan jäsen tarvitsee 

joukkoliikennejärjestelmää turvaamaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 

Estetiikka, 
etiikka, 

kertomukset

Turvallisuus, 
sosiaalinen 
elämä, status

Käytännöllisyyden tarve

Erityisia tarpeita matkustajan 
ominaisuudessa

Perusluonteisia tarpeita yhdyskunnan 
jäsenen ominaisuudessa
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kannalta kestävän yhdyskuntarakenteen. (Sahlberg et al. 2012.) Tällä tasolla yksilöiden 

tarpeet ja yhteiskunnan tavoitteet tasapainoilevat keskenään.  

Toinen taso kuvaa joukkoliikennematkustajan välinetarvetta. Sen pohjana on tarve 

liikkua yhdyskunnassa tehokkaasti ja edullisesti. Joukkoliikenteen kilpailukyky 

henkilöauton kanssa perustuu hinnan ja nopeuden kilpailulliseen suhteeseen 

matkaketjun kaikissa osissa (Jakobsson, 2004). Yksilö arvioi koko 

joukkoliikennejärjestelmän kykyä tyydyttää tätä tarvetta kulkuvälineen valinnassa, ei 

yksittäisten matkojen hintaa ja nopeutta. Jos yksi lenkki katkeaa, koko ketju menettää 

toiminta-arvonsa. Välinetarve asettaa vaatimuksia saavutettavuudelle, vuorovälille, 

joustavuudelle, odotusajoille ja nopeudelle. (Sahlberg et al. 2012.) Tämä näkökulma 

merkitsee muutosta liikennesuunnitteluun, jossa matkaketjun kokonaistoiminnalliisuutta 

ei ole aiemmin nostettu keskeiselle sijalle.  

Kolmas taso keskittyy toiminnallisiin tarpeisiin. Joukkoliikenteen käytettävyys on viime 

vuosina saanut yhä enemmän huomiota. Käyttäjä haluaa kokea 

joukkoliikennejärjestelmän helppona ja selkeästi rakennettuna. Vaikka yksittäiset linjat 

ja kulkuneuvot ovat toiminnallisia, matkaketju kokonaisuutena ei välttämättä ole. 

Matkaketjunäkökulma asettaa erityisen kovat vaatimukset koko ketjun 

toiminnallisuudelle. (Sahlberg et al. 2012.) 

Neljäs taso nostaa esiin psykososiaalisen ihmisen ja hänen kokemansa turvallisuuden, 

sosiaalisen elämän ja statuksen. Joukkoliikenteen rooli sosiaalisen tarpeen 

tyydyttämisessä on sen tarjoama pääsy yhteiskunnan palveluihin ja julkiseen tilaan sekä 

mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Joukkoliikennekäyttäjä haluaa 

turvallisen liikenneympäristön. Turvallisuus on erityisen tärkeä, kun on kyse herkistä 

liikkujaryhmistä, kuten esimerkiksi lapsista. (Sahlberg et al. 2012.) On havaittu, että 

vanhemmat pitkälle kuljettavat lapsiaan kouluun, koska he olettavat että lapset kokevat 

koulumatkan turvattomaksi (LIKES 2013). Ihminen pyrkii sosiaaliseen 

hyväksyttävyyteen eri yhteiskuntaryhmissä ja rakentaa identiteettinsä tietyn 

elämäntavan ja tiettyjen arvovalintojen avulla. Kulkumuodonvalintaa käytetään 

toisinaan osoittamaan taloudellista statusta tai kuulumista johonkin sosiaaliseen 

ryhmään. Siksi statuksen tarve voidaan liittää joukkoliikenteen kysyntään vaikuttaviin 

tekijöihin. (Sahlberg et al. 2012.) Steg (2005) on osoittanut, että henkilöauton käyttöön 
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liittyy kiinteästi myös symbolisia ja emotionaalisia tekijöitä. Psykososiaalinen ihminen 

ei aina toimi loogisesti ja tekee paljon ennakoimattomia päätöksiä. Tottumuksilla ja 

uskomuksilla on tärkeä rooli esimerkiksi kulkumuodon valinnassa. 

Kuudes taso muodostuu estetiikka-, etiikka- ja tarinatarpeesta. Etiikkatarve näkyy 

liikennekäyttäytymisessä siten, että joukkoliikennettä käytetään myös silloin, kun 

esimerkiksi henkilöauto olisi edullisempi ja nopeampi, mutta moraalisesti heikompi 

vaihtoehto. Ihmisen estetiikan tarve huomataan kaikkialla, missä hän yrittää kaunistaa 

ympäristöään ja tarve ulottuu myös joukkoliikenteen ajoneuvoihin, pysäkkeihin ja 

tiloihin. Niin sanottu tarinatarve tarkoittaa sitä, että ihminen hakee asiayhteyttä ja 

seudullista identiteettiä. (Sahlberg et al. 2012.)  

Tarvepyramidi syventää ymmärystä joukkoliikennekäyttäjien valinnoista. Niin sanotut 

pehmeät arvot ovat merkityksellisiä tekijöitä myös ketjuttajien valinnoissa, kun 

kyseessä ovat joustavat matkustustarpeet. Ajallisesti ja paikallisesti sidotuissa 

pakollisissa aktiviteeteissa toiminnalliset tekijät ovat keskeisimpiä. Kuva 9 esittää 

liikenne- ja viestintäministeriön (2012b) näkemystä paikallisjoukkoliikenteen kysyntään 

vaikuttavista tekijöistä.  
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Kuva 9 Paikallisjoukkoliikenteen kysyntään vaikuttavia tekijöitä (LVM 2012b). 

Jos tarkastellaan edellistä kuvaa matkaketjujen kannalta, huomio kiinnittyy tiettyihin 

tekijöihin. Matka-aika ja siihen liittyvät tekijät ovat ketjuttajille tärkeitä. Vaihdot, 

liityntäliikenne ja kulkutavan valinta nousevat keskipisteeseen, kun puhutaan matkojen 

ketjuttamisesta. Kun matkustamista tarkastellaan laajemmasta perspektiivistä, matkojen 

väliset aktiviteetit saavat lisää huomiota ja selittävät kysyntää paremmin.      

5.2.3 Ketjuttamisen kysyntä 

Matkojen ketjuttamisella on selkeitä hyötyjä käyttäjälle, jos liikennejärjestelmä on 

sopeutettu ketjuttamiseen. Tästä kertoo ainakin ketjuttamisen yleistyminen. Matkojen 

ketjuttaminen on kasvava ilmiö ihmisten liikkumis- ja aktiviteettikäyttäytymisessä. 

Ihmiset etsivät yhä enemmän mahdollisia tapoja minimoida matka-ajan osuus 

aktiviteeteissaan. Tällöin he ottavat huomioon aikabudjetista kilpailevat muut toiminnot 

ja matkustusajan arvon. Ajansäästö on siis merkittävä syy matkojen ketjuttamiseen. 

(Hensher & April 2000.) 

Hyvät ketjuttamismahdollisuudet parantavat toimintavarmuutta. Mitä enemmän 

vaihtoehtoisia ketjuja liikkuja pystyy tekemään, sitä todennäköisemmin hän pystyy 
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toteuttamaan aktiviteettejään. Joukkoliikenneverkon haavoittuvuus pienenee, kun 

liikenneyhteys voidaan muodostaa useilla eri ketjuilla tai vuorotarjonta on riittävää eikä 

esimerkiksi poisjäänyt vuoro aiheuta matkaketjussa merkittävää häiriötä. 

Maankäyttö ja toimintojen sijoittelu liikennejärjestelmän suhteen on kaiken A ja O 

matkaketjuajattelussa. Helposti saavutettavat palvelut matkaketjun varrella lisäävät 

liikkujan palveluvalikoimaa.  

Matkojen ketjuttaminen vähentää matka-ajan lisäksi myös ajokilometrejä ja sitä kautta 

liikkujan matkakustannuksia. Myönteistä on myös ympäristövaikutusten väheneminen. 

5.3 Matkaketjujen ominaisuudet 

Norjan TØI:n (2012) tutkimuksen mukaan suurin osa matkaketjuista on melko 

yksinkertaisia. Toteutetuista ketjuista 60 prosenttia sisältää ainoastaan kaksi matkaa. 

Melkein puolet kaikista matkoista tehdään osana kahden matkan ketjua. 

Keskimääräinen matkaketju koostuu 2,38 matkasta. (TØI.)  Skånessa ketjut 

muodostuvat 2–3 matkasta 80 prosentissa tapauksista. Matkaketjuista löytyy kaiken 

pituisia matkoja, mutta yleensä ne ovat todella lyhyitä: alle 1 km tai alle 5 minuuttia. 

(Skånetrafiken 2011.) 

Norjassa suurin osa matkaketjuista sijoittuu maanantain ja torstain välille. 

Matkaketjujen alkamisajan huipputunnit ovat kello 8–9 aamulla ja 17–19 illalla. 

Norjalaisen määritelmän mukaan matkaketju on aina kotiperäinen. Sen takia esimerkiksi 

työperäiset virkamatkat eivät näy alkamisaikajakaumassa. (TØI 2012.) Ruotsin 

matkaketjujen matkojen alkamisajoissa ei näy samanlaista aamu- ja iltapäiväruuhkaa 

kuin yksittäisissä matkoissa. Kuvasta 10 näkee, että matkaketjujen matkat eivät 

muodosta aamuhuippua samalla tavalla kuin yksittäiset matkat. Kuvan pohjalta voidaan 

myös todeta, että yhdistettyjen matkojen painopiste on iltapäivällä ja että niiden 

iltapäivähuippu alkaa aiemmin. Asiointimatkoja tehdään siis myös iltapäivällä eikä 

pelkästään kello 17 jälkeen, kun useimmat ovat matkalla töistä. Tämä havainto on tehty 

matkaketjuanalyyseissä Ruotsin matkaketjumääritelmän perusteella.  (Skånetrafiken 

2011.) Aikaikkuna on koko ajan muuttumassa, kun yhteiskunta siirtyy kohti 24 h 

palveluyhteiskuntaa. Yhä useampi tekee palvelualan töitä ja niiden työmatkat osuvat 
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tavanomaisten työaikojen ulkopuolelle. Kehitys vahvistaa itseään. Palvelualan 

työntekijät vuorostaan käyttävät palveluja uusina aikoina. (Trafikverket 2010.)    

 

Kuva 10 Matkaketjuihin kuulevien sekä normaalien matkojen alkamisajat Ruotsin 

Skånessa (Skånetrafiken 2011). 

Naiset liikkuvat joukkoliikenteellä enemmän kuin miehet ja ketjuttavat matkojaan 

enemmän kuin miehet. 56 prosenttia matkaketjujen matkoista on naisten tekemiä ja 44 

miesten. Ketjuttamattomista matkoista vastaava jakauma on 50–50. (Skånetrafiken 

2011.) Naisten matkaketjut ovat myös monimutkaisempia kuin miesten, eli sisältävät 

enemmän matkoja. Miesten matkaketjut puolestaan ovat pitempiä kuin naisten. (TØI 

2012.) Myös liityntäpysäköinnin käytössä on selkeä ero sukupuolien välillä. Ruotsissa 

tehty käyttäjätutkimus näytti, että naiset (65 %) käyttivät liityntäpysäköintiä enemmän 

kuin miehet (35 %). 76 % liityntäpysäköijistä suorittaa yhden toiminnon matkalla 

liityntäpysäköintiin. Suurin osa näistä aktiviteeteistä liittyy lasten 

jättämiseen/hakemiseen. 48 % suorittaa yhden aktiviteetin matkalla 
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liityntäpysäköinnistä ja niistä puolet on ostosmatkoja. (Björnlinger 2008.) Edellä 

mainitut seikat kannattaa ottaa huomioon liityntäpysäköinnin suunnittelussa.   

Eniten matkojaan ketjuttaa ikäryhmä 35–44-vuotiaat, jotka ovat aktiivisessa 

elämänvaiheessa. Pienin ketjuosuus on 18–24-vuotiailla. Talouksien tulot eivät vaikuta 

ketjuttamistaipuvuuteen merkittävästi. Ketjuttajien ja ei-ketjuttajien tulojakaumissa ei 

ole isoa eroa. Skånessa yleisimmät päämatkat, eli yhdistetyt matkat kahden päätepisteen 

välillä, ovat väleillä asunto-asunto ja työ-asunto. Kuva 11 esittää matkaketjujen 

matkojen tarkoituksia ja kuva 12 kuvaa ketjuun kuuluvien matkojen ja muiden matkojen 

suhdetta. Henkilöauto on tavallisin kulkumuoto matkaketjuissa. Auton kulkumuoto-

osuus on suurempi matkaketjujen matkojen joukossa kuin niissä matkoissa, jotka eivät 

ole osa matkaketjua. (Skånetrafiken 2011.) 

 

Kuva 11 Ketjutettujen matkojen määränpääjakauma Skånessa (Skånetrafiken 2011)  
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Kuva 12 Ketjuun kuuluvien matkojen ja muiden matkojen suhde (Skånetrafiken 2011) 

Koko matkaketju ovelta ovelle on yksikkö, jonka perusteella yksilö tekee 

kulkumuodonvalintansa.  Yksilö valitsee matkoilleen omia tarpeitaan parhaiten 

vastaavan kulkutavan. Tarkoituksena on siis tehdä ratkaisu siten, että matkan 

yhteenlasketut rahakustannukset sekä kuluvasta matka-ajasta aiheutuvat kustannukset 

ovat mahdollisimman alhaiset. (Mattila 2012.) Matkan kulkumuodon valinta riippuu 

vahvasti edellisellä matkalla käytetystä kulkumuodosta. Jos matkaketju alkaa omalla 

pyörällä on todennäköistä, että liikkuja haluaa viedä sen takaisin kotiin illalla. (TØI 

2012.) 

Alle kilometrin pituisista automatkoista 48 % sisältyy yli viiden kilometrin 

matkaketjuihin ja ovat siten vaikeasti korvattavia kävelyllä ja pyöräilyllä (TØI 2012). 

Iso joukkoliikennevastus ja autonomistus liittyvät tiukasti yhteen. Autonomistuksen 

rajoittava vaikutus on suurin yksinkertaisilla työmatkoilla ja pienin kompleksisilla vapa-

ajanmatkoilla. Matkan kompleksisuus on joukkoliikenteen käyttöä rajoittava tekijä vain 

työmatkoilla. 
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Kuva 13 Skånessa tehdyt matkaketjujen kulkumuotoyhdistelmät (Skånetrafiken 2011) 

5.4 Häiriöherkkyys 

Matkaketjun häiriöherkkyys kasvaa sitä mukaa, kun sen osamatkojen määrä kasvaa. 

Kuvan 14 esimerkin matkaketju sisältää neljä eri joukkoliikenneosamatkaa ja kolme 

vaihtoa. Kun lasketaan myös osamatka kotoa bussipysäkille ja bussipysäkiltä kotiin 

saadaan yhteensä yhdeksän lenkkiä ketjussa. (Bjerkemo & Serder 2011.) 

 

Kuva 14 Yhdeksän lenkin matka tai matkaketju (Bjerkemo & Serder 2011) 

Jos jokainen ketjun lenkeistä toimii keskimäärin yhdeksässä tapauksessa kymmenestä, 

koko matkaketjua voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaan alle neljä kertaa 

kymmenestä. Jos jokainen lenkki toimii suunnitelmien mukaisesti 99 prosentilla 

kerroista, koko matkaketju kuitenkin toimii vain noin 90 prosentilla tapauksista. 

Useimmille arkimatkustajille 30–60 minuutin myöhästyminen loppupäässä joka 

kymmenennellä matkustuskerralla on liian epäluotettavaa. Tästä johtuen jokaiselle 

lenkille tulisi asettaa korkeat vaatimukset aikataulussa pysymisestä. Lenkin 
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tavoiteluotettavuus pitäisi olla 99 %. Vaihdot ovat tässä tapauksessa yhtä tärkeät kuin 

osamatkat. (Bjerkemo & Serder 2011.) 

5.5 Kysynnän ennustaminen 

5.5.1 Neliporrasmallit 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa käytetään malleja kuvaamaan ihmisten ja tavaroiden 

kuljettamista. Mallimaailma jakautuu karkeasti matkapohjaiseen ja 

aktiviteettiperusteiseen mallintamiseen. Neliporrasmallit edustavat matkapohjaista 

puolta. Niissä mallintaminen tapahtuu neljässä vaiheessa (kuva 15). Ensimmäisessä 

vaiheessa määritellään matkatuotos eli tarve matkustaa. Sen jälkeen selvitetään, minne 

matkat suuntautuvat. Kolmas vaihe on kulkutavan valinta, missä matkamatriisit 

käsitellään niin, että ne heijastavat todellista kulkumuotojakaumaa. Lopuksi matkat 

sijoitellaan liikenneverkolle reitinvalintavaiheessa. (Särkkä 2012, Ympäristöministeriö 

2008.) 

 

Kuva 15 Neliporrasmalli (Ympäristöministeriö 2008).  

Neliporrasmalli tunnetaan myös nimellä Urban Transportation Planning System, UTPS-

malli. Mallityyppi kehitettiin 50-luvulla ja on perinteinen ja edelleen yleinen tapa 
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mallintaa liikennettä. Esimerkiksi HSL:n suunnittelussa käyttämä HELMET-malli on 

matkapohjainen neliporrasmalli. (Särkkä 2012, Stopher et al. 1996.) 

Neliporrasmallien heikkous on, että kaikki matkat käsitellään erikseen ja että matkojen 

ketjuttaminen ei ole mahdollista. Matkapohjaisessa mallissa matka ei liity henkilön tai 

talouden muihin aktiviteetteihin tai paikkoihin. Matkat jaetaan näissä malleissa 

tyypillisesti kotiperäisiin matkoihin ja sellaisiin matkoihin, joiden lähtö- ja 

määräpaikkana ei ole koti. (Ympäristöministeriö 2008.) Matkapohjainen malli kadottaa 

informaatiota matkaketjun osista. Esimerkiksi, jos matka ei ole kotiperäinen, malli ei 

pysty huomioimaan matkustajan sosioekonomista taustaa. (Särkkä 2012.) 

Neliporrasmallit eivät myöskään pysty yhdistämään matka-aktiviteetteja aktiviteetteihin 

ilman matkustamista tai sekundääreihin vaikutuksiin perhejäsenille. Esimerkiksi, jos 

koulukuljetuksia vähennettäisiin, se vaikuttaisi suoraan koululaisiin mutta epäsuorasti 

koko perheeseen ja sen aktiviteettien aikatauluihin. (Fox 1995.) 

5.5.2 Aktiviteettimallit 

Aktiviteettimalleissa (kuva 16) ajatellaan matkustamista aktiviteeteista johdettuna 

kysyntänä. Matkat syntyvät halusta osallistua aktiviteetteihin eli siitä, että ihmisellä on 

motivaatio tehdä esim. tehdä työtä, ei työmatkoja. Niillä on helpompi mallintaa 

päätöksentekoa. Alalla puhutaan myös matkaketjumalleista eikä kirjallisuus ole aivan 

yksimielinen näiden määrittelyistä ja eroista, mutta usein niillä tarkoitetaan samaa asiaa. 

Aktiviteettimallit käsittelevät matkaketjuja. (Liikennevirasto 2008, Särkkä 2012.)  
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Kuva 16 Esimerkki aktiviteeteistä (Transportation Research Board 2010) 

Aktiviteettimallit reagoivat herkemmin systeemimuutoksille. Niillä on enemmän 

dimensioita. Neliporrasmalli reagoi muutoksiin säätelemällä reittiä, kulkutapaa ja 

matkan määränpäätä, kun taas aktiviteettimallit pystyvät ottamaan huomioon myös 

ajankohdan, matkojen määrän ja autonomistuksen. Tärkeä kannustin aktiviteettimallien 

kehittämisessä on päätöksentekijöiden vaatimat vastaukset yhä monimutkaisempiin 

politiikkakysymyksiin. Aktiviteettimallit eivät välttämättä ole tarkempia kuin perinteiset 

mallit. Tärkeää on, että niiden herkkyyttä monien muuttujien muutoksille voidaan 

hyödyntää johdonmukaisella tavalla yhä monimutkaisempiin liikennepoliittisiin 

kysymyksiin vastaamisessa. (Särkkä 2012.) 

Suomessa matkaketjuja käsitteleviä liikennemalleja ei ole käytetty, koska ne ovat olleet 

liian työläitä laatia ja käyttää (Ympäristöministeriö 2008). Tanskassa uskotaan 

kuitenkin, että aktiviteettimallit ovat ainoa tapa mallintaa. 

5.5.3 Tiedonkeruu 

Norjassa on käynnistetty kehittämisprojekti liikenteen tiedonkeruumenetelmistä. 

Nykyiset liikennetutkimukset antavat tietoa yksittäisten joukkoliikennematkojen 

kysynnästä ja vain rajoitetusti tietoa kokonaisista matkaketjuista. Toisaalta 

yhdyskunnassa on suuri määrä käyttämättömiä tietolähteitä. Tähän problematiikkaan 

yritetään kehittämisprojektissa löytää ratkaisuja, joilla voidaan täydentää perinteisin 

liikennetutkimuksin kerättävää tietoa sekä löytää menetelmiä, joita voidaan hyödyntää 
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pääkaupunkiseudun kaavoituksessa. Uusilla tiedonkeruumenetelmillä pyritään 

edistämään helppokäyttöisempien joukkoliikenneratkaisujen suunnittelua ja 

saavuttamaan sujuvimpia vaihtoja sekä parempaa tieto- ja päätöspohjaa Oslon 

pääkaupunkiseudun liikennesektorilla. Projektissa kokeillaan liikennetiedon keruuta 

passiivisella paikannuksella älypuhelinten avulla. Integroimalla paikannustieto 

paikallisesti ja ajallisesti muiden tietolähteiden kanssa voidaan kehittää ja täydentää 

olemassa olevia joukkoliikennetietoja. Uudella tiedonkeruumenetelmällä voidaan saada 

kokonaisvaltaisempi kuva ihmisten liikkumistottumuksista ja siitä, miten he yhdistävät 

aktiviteettejä matkaketjuksi. Tätä tietoa voidaan hyödyntää joukkoliikennetarjontaa, 

reittejä, pysäkkejä ja vuorotarjontaa suunniteltaessa. (Tørset 2013.) 

5.6 Tietämyksen merkitys suunnittelulle 

Vaihtamalla näkökulma matkojen analysoinnista matkaketjujen analysointiin voidaan 

saada esille uutta tietoa liikkujista ja heidän käyttäytymisestä. Muun muassa analyysistä 

erottuu mahdollinen kytkentä toimintojen pakollisuusasteen ja ketjuttamisasteen välillä. 

Viihde- ja vapaa-ajanmatkat eivät sisälly matkaketjuihin yhtä suuressa määrin kuin 

muut matkat. Tämän selitys voi olla, että viihde- ja vapaa-ajantoimintoja ovat 

luonteeltaan vapaaehtoisempia kuin muut. Tällöin niitä ei ole pakko suorittaa, jos on 

aikapula. Pakollisia toimintoja puolestaan tehdään usein ketjussa. Vaikka aikapula ei 

pakota vapaa-ajanmatkojen ketjuttamiseen, näihin toimintoihinkin olisi periaatteessa 

mahdollista vaikuttaa, koska ne eivät ole vahvasti sidottuja sijaintiin tai ajankohtaan. 

Aktiivista elämänvaihetta elävät 40-vuotiaat, erityisesti naiset, ovat innokkaimpia 

ketjuttajia. Tämä tukee arviota, että kiireinen elämänvaihe on tärkeä syy aktiviteettien 

ketjuttamiseen. Tietoa ketjuttajista ja niiden tarpeista voidaan hyödyntää esimerkiksi 

toimintojen sijoittelussa. 

Yleensä matkaketjujen matkat ovat todella lyhyitä, mikä alustavasti on hyvä edellytys 

matkojen siirtymiselle kevyelle liikenteelle. Koko matkaketjun analysointi antaa 

mahdollisuuden arvioida todellista siirtopotentiaalia. 
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6 Ketjuttamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat asiat 

6.1 Tausta 

Tässä luvussa käydään läpi keskeisiä liikennejärjestelmän osa-alueita, joilla on 

vaikutusta käyttäjän ketjuttamiskokemukseen. Ensiksi tarkastellaan, millä tavalla 

maankäyttö voi parantaa ketjuttamisedellytyksiä ja minimoida liikkumistarvetta. 

Luvuissa 6.3 ja 6.4 selvitetään, millaiset rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuudet 

palvelevat ketjuttamista parhaiten. Joukkoliikenne on keskeisessä roolissa tämän työn 

tarkasteluissa. Kevytliikennettä ja henkilöautoliikennettä matkaketjuissa tarkastellaan 

tässä luvussa omina kokonaisuuksinaan. Liikenneväylien ylläpidon tasalaatuisuus on 

kriittinen tekijä ketjujen toteutettavuudelle. Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä asioita 

käsitellään erillisenä lukuna. Lopuksi käydään läpi lippu- ja informaatiojärjestelmään 

liittyviä toimenpiteitä, jotka edistävät ketjuttamista. Luvun rakennetta on kuvattu 

kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17 6. luvun rakenne. 
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6.2 Maankäytön suunnittelu 

Maankäyttö ja liikenne ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Maankäyttö ohjaa 

liikennejärjestelmän muodostumista. Toisaalta valmiit liikenneratkaisut ja 

liikenteellinen saavutettavuus vaikuttavat vahvasti toimintojen sijaintiin ja maankäytön 

suunnitteluun. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen on harvoin puhtaalta pöydältä 

aloittamista, minkä takia olemassa olevan rakenteen mahdollisuudet täytyy tunnistaa. 

Hyvällä maankäytön suunnittelulla voidaan vähentää liikkumistarvetta. (Vaismaa et al. 

2011.)  

Helsingin seudulla on pyritty yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja siitä lähtökohdasta 

raideliikenteen edistämiseen silloin, kun kysyntä on riittävää.  Helsingin seudun 

liikennejärjestelmän raideliikennepainotteisuus on vahvistumassa ja siksi siirrytään 

enenevässä määrin liityntäliikenteeseen. Liityntäliikenne asettaa vaatimuksia 

maankäytölle, kun solmukohtien, liityntäpysäköintien ja kevyen liikenteen yhteyksien 

rooli korostuu liikennejärjestelmässä.  

Lisääntyvä liityntäpysäköinti tulisi huomioida varhaisemmassa vaiheessa, jo 

maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa. Liityntäpysäköintialueet olisi tarpeen osoittaa 

myös yleiskaavassa aluevarauksilla. Kuntien tulee myös varmistaa liityntäpysäköinnin 

toimivuus asemakaavoissa. Matkaketjunäkökulma korostaa liikenteen- ja maankäytön 

samanaikaisen suunnittelun tärkeyttä. (HSL 2011b.) Yhtäaikaista suunnittelua on koko 

ajan vahvistettu.  HLJ 2011 perustuu maankäytön ja raideliikenteen selvitykseen 

(MARA). HLJ 2015-liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan entistä tiiviimmässä 

yhteistyössä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman kanssa. (HSL 2013b.)   

Matkaketjujen toimivuus ja liikennetarpeen minimointi vaatii kevyen- ja 

joukkoliikenteen kannalta optimaalisesti sijoitettuja palveluja ja toimintoja. Siksi 

toimia, jotka turvaavat bussiliikenteen sujuvuuden ja parantavat kävely- ja pyöräily-

yhteyksiä tulisi priorisoida. Maankäytön tehostaminen mahdollisimman lähellä 

keskuksia parantaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kilpailukykyä suhteessa 

henkilöautoon. Tiivis ja ehyt maankäytön rakenne parantaa jalankulun ja pyöräilyn 

edellytyksiä. (HSL 2010.)  
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Eräissä maissa käytetään apuna suunnittelukonseptia Transit Oriented Development 

(TOD), jonka tavoitteena on toimia toimintojen sijoittamisen, julkisen liikenteen ja 

kaupunkiympäristön suunnittelun lenkkinä. TOD-konseptilla halutaan ottaa selville, 

voidaanko liikkumistarpeet tyydyttää olemassa olevalla julkisilla kulkumuodoilla ja 

niiden kehittämisellä. Sen lisäksi selvitetään, voidaanko palvelujen, toimintojen ja 

asumisen uudelleen sijoittamisella saavuttaa parempaa resurssien hyödyntämistä. 

(Bjerkemo & Serder 2009.) Asukastiheyden nousu edistää palveluiden saavutettavuutta 

joukkoliikenteellä, mikä tukee perusliikkumistarpeiden tyydyttämistä. (HSL 2010.) 

Täydennysrakentaminen lisää tällöin matkaketjujen toimivuutta 

maankäytönsuunnittelussa. Hyviä TOD-esimerkkejä löytyy myös Pohjoismaista. 

Tukholmassa on voimakkaasti laajennettu metroverkko ja toiminnot on suuressa määrin 

sijoiteltu asemien läheisyyteen. Kööpenhaminan sormimuotoinen raideverkko ja 

asemanläheisyysperiaate on vaikuttanut positiivisesti kööpenhaminalaisten 

kulkumuodonvalintaan.   

Hartoft-Nielsenin (2002) osoittaa tutkimuksessaan, että asemanläheisyysperiaate 

vähentää liikkujien henkilöautonkäyttöä. Toimistotyöntekijät, joiden toimisto sijaitsee 

600 metrin etäisyydellä asemalta käyttävät henkilöautoa melkein 40–45 prosenttia 

vähemmän kuin ne, joiden toimisto ei sijaitse aseman läheisyydessä mutta muuten 

verrattavassa paikassa.  Kuvassa 18 nähdään toimiston sijoittelun vaikutus työntekijän 

keskimääräiselle päivittäiseen liikennesuoritteeseen henkilöautolla. (Hartoft-Nielsen 

2002.) 
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Kuva 18 Keskimääräinen päivittäinen liikennesuorite henkilöautolla, riippuen 

työpaikan sijainnista. Vaaleansininen alue kuvaa vaihtelualueen. (Hartoft-Nielsen 

2002.) 

Asemanläheisyyden vaikutus henkilöautoiluun ei ole yhtä vahva, jos asunto on aseman 

läheisyydessä. Tämä viittaa siihen, että matkan kriittisin osa on sen loppupää. Tätä 

väitettä käsitellään myös matkaketjun informaatiojärjestelmään liittyvässä luvussa (6.8).  

6.3 Solmukohdat 

Solmukohdat ja vaihtopisteet ovat matkaketjun heikoimmat lenkit. Hyvässä 

solmukohdassa on helppoa vaihtaa eri liikennemuotojen välillä ja kulkuvälineestä 

toiseen. Eri joukkoliikennemuodot, kävely, pyöräily ja henkilöautoliikenne muodostavat 

yhden toimivan kohtaamispaikan. On helppoa pysäköidä pyörä tai jättää matkustaja 

kyydistä. Kaupunkikeskustan ulkopuolisissa solmukohdissa, missä joukkoliikenteen 

palvelutaso on heikompi, joudutaan nojautumaan henkilöauto-liityntäliikenteeseen, 

joten liityntäpysäköintimahdollisuuden tärkeys kasvaa. 

On tärkeätä, että solmukohdat ovat pitkään kehitettyjä silloin kun ne toimivat eri 

kulkumuotojen vaihtopisteinä. Tämä koskee erityisesti vaihtoja hierarkkisesti 

eritasoisten kulkumuotojen välillä kuten: junaliikenne (paikallinen, seudullinen ja 

valtakunnallinen), bussiliikenne (paikallinen, seudullinen ja seutujen välinen), 

autosaattoliikenne, pyöräily ja kävely sekä liityntäpysäköinti, lyhytaikais- ja 

pitkäaikaispysäköinti. Eritasoisilla joukkoliikennemuodoilla on erilaisia palvelutarpeita. 
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Esimerkiksi paikallis- ja seutubussiliikenteellä ei ole samanlaisia odotustila- ja 

matkatavarakäsittelytarpeita. (Bjerkemo & Serder 2009.) 

Liikennekysynnän ja -tottumuksien tarkasteluissa keskitytään usein 

joukkoliikennevaihtojen kestoihin, kun halutaan tunnistaa matkaketjun heikkouksia. 

Usein sivuutetaan vaihdon käyttäjäkokemusta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

miten vaihdot saadaan helpommiksi, tehokkaammiksi ja mukavammiksi. (Bjerkemo & 

Serder 2009.) Joukkoliikenteen matka-ajan osien painoarvoja on tutkittu matka-ajan 

arvoa ja joukkoliikennelinjan valintaa koskevissa tutkimuksissa. Pääkaupunkiseudulla 

tehtyjen havaintojen mukaan joukkoliikennematkan osavaiheista rasittavimmaksi on 

havaittu joukkoliikennevälineen vaihtoon kuluva aika. Kuvassa 19 on esitetty matkan 

eri osavaiheiden painoarvoja joukkoliikenteen ajoaikaan nähden. Järjestetyn vaihdon 

painoarvo on tulosten mukaan melkein nelikertainen ajoaikaan verrattuna. Järjestetty 

vaihto tarkoittaa että saapuminen ja lähtö tapahtuvat samalla pysäkillä ja että aikataulut 

on sovitettu yhteen. (LVM 2006).  

 

Kuva 19 Matkan eri osien painoarvo ajoaikaan suhteutettuna Helsingin seudulla, 

ajoajan painoarvo=1(LVM 2006) 

Joukkoliikennematkustajan kokemaa matka-aikaa voidaan lyhentää toisaalta 

nopeuttamalla ajoaikaa ja toisaalta kohdentamalla nopeuttamistoimet matkustajien 

rasittavimmiksi kokemiin matkan osavaiheisiin. Osavaiheiden rasittavuutta voidaan 
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myös vähentää kompensoimalla rasittaviksi koettujen osavaiheiden vaatima aika 

liikenneympäristön ja viihtyisyyden liittyvillä palvelutasoparannuksilla, esimerkiksi 

viihtyisillä pysäkkiympäristöillä ja kävely-yhteyksillä tai korkeatasoisilla 

vaihtopaikoilla. (LVM 2006.) 

Bjerkemo ja Serderin kirjallisuuskatsaus (2011) osoittaa, ettei systemaattisia 

menetelmiä solmukohtien fyysisen muotoilun kokonaisuuteen ole kehitetty. Arvioinnit 

perustuvat yleensä matkustajahaastatteluihin. Tämä on ongelmallista, koska vaikka 

matkustajien käsitykset ovat olennaisia, ne ovat tilannesidonnaisia ja tällöin vaikeita 

siirtää muihin tilanteihin. Objektiivisia arvostelumenetelmiä kaivataan, samoin kuin 

nyrkkisääntöjä ja tunnuslukuja hyvien ratkaisujen etsinnässä.  

Joukkoliikennematka alkaa aina siirtymisellä vaihtopisteeseen ja loppuu siirtymisellä 

vaihtopisteestä pois. Tällöin vaihtopisteet toimivat joukkoliikenteen sisäänkäynteinä ja 

liityntäportteina matkojen määränpäihin. Nämä vaihtopisteisiin liittyvät siirtymät ovat 

kriittisiä lenkkejä matkaketjuissa. Jos siirtymät eivät toimi, koko matkaketju menettää 

merkityksensä. (Bjerkemo & Serder 2011.) 

Uuden solmukohdan suunnittelussa pitää huomioida sen sijoittelu tärkeiden 

kohdepisteiden suhteen ja saavutettavuus kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja 

henkilöautolla. Eri toimintojen, kuten esimerkiksi työpaikkojen ja palveluiden 

yhteissijoittelulla luodaan edellytyksiä aktiviteetti- ja liikkumistavoille, joita on 

helpompi palvella joukkoliikenteellä. Tehokkaalla toimintojen sijoittelulla etäisyydet ja 

siirtymistarve vähenevät. Kun työpaikkoja ja palveluita keskitetään solmukohtiin, 

voidaan yhdistellä ja suorittaa suurempi osa aktiviteeteistä samassa paikassa. Samalla 

vahvistetaan solmukohdan vetovoimaisuutta. (Bjerkemo & Serder 2009.) 

6.4 Liikenneverkon rakenne 

HLJ 2011:n mukaan seudun tuleva joukkoliikennejärjestelmä perustuu kattavaan 

raideliikennejärjestelmään ja bussiliikenteen runkoverkkoon, jota täydennetään bussien, 

henkilöautojen, kävelyn ja pyöräilyn liityntäyhteyksillä (HSL 2011a). Kokemusten 

mukaan todennäköisyys, että sukkuloija käyttää joukkoliikennettä kasvaa merkitsevästi, 

jos liityntämatka asemalle tai bussiterminaalille voi myös tapahtua sujuvalla 

joukkoliikenteellä (Vägverket & Banverket 2007). Liityntäpysäköinti tarvitsee 
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kunnolliset bussiliikenteen runkolinjat toimiakseen bussiperusteisenä. (HSL 2011b.) 

HLJ 2011:hin sisältyvien kehittämistoimenpiteiden myötä (esim. Pääradan 

kehittäminen, Espoon kaupunkirata, Pisara, metron jatkeet länteen ja itään, Raide-

Jokeri) liikennejärjestelmän raideliikennepainotteisuus tulee edelleen vahvistumaan. 

Tällöin siirrytään enenevässä määrin liityntäliikenteeseen, jolloin matkaketjujen 

sujuvuuden ja toimivuuden vaatimukset kasvavat. Myös poikittaisten ja säteittäisten 

liikenneyhteyksien solmupisteissä matkaketjujen on toimittava entistä paremmin. 

Joukkoliikenneverkon rakennetta voidaan sopeuttaa palvelemaan erityisesti 

ketjuttamista ja vaihdollisia yhteyksiä. Perinteisessä linjastosuunnittelussa tavoitellaan 

suoria yhteyksiä ilman vaihtoja. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen kuitenkin 

merkitsee, että vaihdollisten matkojen osuus kasvaa. Joukkoliikenteen verkkorakennetta 

pitää kehittää palvelemaan enemmän reittivaihtoehtoja ja matkaketjuja, joissa voidaan 

yhdistää eri aktiviteettejä. Ketjuttamista tukeva joukkoliikennejärjestelmä on 

verkkomainen ja yhteistoiminnallinen hierarkkisesti eri joukkoliikennemuodoille. 

Yhteistoimivuutta tarvitaan myös joukkoliikenteen ja muiden liikennemuotojen välillä. 

(Bjerkemo & Serder 2009.)  

Niin kutsuttu network effect eli vaikutus, joka syntyy verkostossa, on joukkoliikenteen 

ilmiö, jota voidaan hyödyntää ketjuttamisen helpottamisessa ja edistämisessä. 

Verkostovaikutuksen positiivisia vaikutuksia edistetään rakentamalla 

joukkoliikennejärjestelmää vaihtojen perusteella eikä vaihtoja välttäen. Kuvassa 20 on 

esimerkki siitä, miten joukkoliikennekysyntää voidaan lisätä liittämällä uusia linjoja 

olemassa olevaan verkkoon sen sijaan, että uusi tarjonta keskitetään olemassa oleviin 

linjoihin. (Nielsen 2005.)  
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Kuva 20 Verkostovaikutus joukkoliikennekäyttäjille (Nielsen 2005). 

Kuvan esimerkit kuvaavat kolmea eri liikenneverkkotyyppiä:  

A. Joukkoliikenneverkko, jossa linjat toimivat erikseen ja vuorotiheys on alhainen. 

Vaihto linjojen välillä ei ole kovin helppoa, koska vuoroväli on harva ja 

odotusajat ovat pitkät. Matkustaja joutuu suunnittelemaan matkan 

yksityiskohtaisesti, jos tekee vaihtoja. 

B. Joukkoliikenneverkko, jossa yhdellä linjalla on tiheä vuoroväli ts. runkolinja. 

Palvelu on hyvä vain runkolinjan varrella ja vaihdot ovat helppoja vain silloin, 

kun vaihdetaan runkolinjalle, ei toisinpäin. tiheä vuoroväli yhdellä linjalla ei 

paranna verkon yleistä sujuvuutta vaan parannettuja yhteyksiä on rajoitetusti. 

C. Joukkoliikenneverkko, jossa on paljon tiheästi liikennöityjä linjoja ja tällöin 

hyviä edellytyksiä verkostovaikutukselle. Verkon tarjoama saavutettavuus on 

kilpailukykyinen autoliikenteeseen verrattuna. 

Verkostovaikutus, tiheä vuoroväli ja kattava linjaverkko lisäävät ketjuttajan 

valintamahdollisuuksia ja vähentävät ketjun häiriöherkkyyttä.  

6.5 Henkilöauto osana matkaketjua 

Liityntäpysäköinti perustuu matkojen ketjuttamiseen. Liityntäpysäköinti tarkoittaa, että 

henkilöauto tai polkupyörä pysäköidään joukkoliikenneverkon varteen ja siirrytään 

joukkoliikenteen matkustajaksi. Liityntäpysäköinti sijoitetaan joukkoliikenneaseman tai 

-pysäkin yhteyteen. Liityntäpysäköinnin päätavoitteena on houkutella 

henkilöautoilijoita käyttämään joukkoliikennettä osana matkaketjuaan. Tämä onnistuu, 

jos kokonaismatka-aika ja kokonaiskustannukset ovat kilpailukykyisiä 

henkilöautomatkan verrattuna. (HSL 2012a, HKL 2009.) 
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Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoite joukkoliikennejärjestelmälle 

on kattava raideliikenteen ja bussiliikenteen runkoverkko, joka täydentää sujuvia ja 

turvallisilla bussien, henkilöautojen, kävelyn ja pyöräilyn liityntäyhteyksiä. Tällä tavalla 

halutaan varmistaa matkaketjujen toimivuus. (HSL 2012a.) Yksi liityntäpysäköinnin 

keskeisistä haasteista onkin liityntäpysäköinnin liittäminen osaksi joukkoliikenteen 

matkaketjua. (HSL 2012a.) 

Liityntäpysäköinnillä on tärkeä rooli erityisesti seudun reuna-alueilla, jonne heikon 

kysynnän vuoksi ei voida tarjota hyvää joukkoliikennettä eikä 

joukkoliikennevaihtoehtoa liityntäliikenteeseen. (HSL 2012a.) 

Pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen on tärkeää riittävän kustannustehokkuuden 

saavuttamiseksi. Kehittämiseen tarvitaan mukaan julkisten toimijoiden lisäksi yksityisiä 

tahoja. Liityntäpysäköintipaikkojen vuoroittaiskäytöllä saadaan investoinnit 

tehokkaampaan käyttöön: päiväsaikaan pysäköintipaikat olisivat liityntäpysäköijien 

käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi kaupan 

asiakkaiden käytettävissä. Vuoroittaiskäytön kannalta otollisia kohteita ovat myös 

erilaiset liikuntapaikat, sillä niiden käyttö painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. 

Edellytyksenä luonnollisesti on, että ne sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

varrella tai solmupisteissä. (HSL 2012a.) 

6.6 Kevyt liikenne osana matkaketjua 

Toimivien kevyenliikenteenyhteyksien merkitys korostuu matkaketjuajattelussa. Sekä 

jalankulku että pyöräily ovat paitsi omia itsenäisiä liikennemuotojaan, myös osa muilla 

kulkumuodoilla tehtäviä matkaketjuja. Niiden toimivuus on tärkeää koko ketjun 

kannalta. Kevytliikenne, erityisesti jalankulku, on pääasiallisin joukkoliikenteeseen 

liityntäkulkumuoto. Jalankulkua on jossain määrin kaikissa matkaketjussa. Henkilöauto 

puolestaan, edustaa vähiten käytetty liittymistapaa. Kuitenkin tämä käy huonosti ilmi 

useimpien vaihtopisteiden ulkoisessa suunnittelussa. Pohjoismainen esteettömyyden 

korostaminen edellyttää matkaketjujen tarkastelussa huomion kiinnittämistä erityisesti 

vaihtopisteiden suunnitteluun. (Bjerkemo & Serder 2009, Liikennevirasto 2012a.)  
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Liikennevirasto (2012a) nostaa valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn 

toimenpidesuunnitelmassaan 2020 esiin kolme kärkitavoitetta matkaketjujen 

toimivuuden parantamiseksi:  

- rautatieasemien ja matkakeskusten pyöräpysäköinti 

- linja-autoasemien ja -pysäkkien pyöräpysäköinti 

- pyörien kuljetus joukkoliikenteessä (Liikennevirasto 2012a).  

Helppokäyttöiset, turvalliset sekä lähellä määränpäätä sijaitsevat pyöräpysäköintipaikat 

kannustavat käyttämään pyörää osana matkaketjua tai matkaketjun pääasiallisena 

kulkumuotona. (Vaismaa et al. 2011.) Liityntäpyöräilyn laatutasolla on suuri merkitys 

pyöräpysäköintipaikkojen käyttöasteeseen. Laatutasoon vaikuttavat pyöräkatos tai muu 

säältä suojaava tila, runkolukitusmahdollisuus, pyöräkaapit, riittävän tilava paikka 

pyörälle, alueen valvonta ja turvallisuus, paikkojen riittävyys sekä ympäröivän alueen 

pyörätieverkko. (HSL 2012a.)  

Liityntäpyöräily tarkoittaa, että pyörö joudutaan jättämään joskus pitkäksikin ajaksi 

matkaketjun varrelle. Jos pyörää käytetään kotiperäisen matkaketjun toisessa päässä, 

pyörä seisoo pysäköintipaikalla yön yli. Pyöräpysäköinnin turvallisuus ja ilkivaltaa 

estävä sosiaalinen valvonta ovat tekijöitä, joiden tärkeys kasvaa.   

Polkupyörien epävirallisen pysäköinnin osuus on liityntäpysäköintipaikoilla erityisen 

suuri. Osasyynä tähän ovat alimittaiset pyöräpysäköintipaikat, joten paikkojen 

mitoitusta tulisi täsmentää. (HSL 2012a.) 

Rautatieasemien asema-alueiden ja kiinteistöjen omistussuhteet aiheuttavat ongelmia 

polkupyöräpysäköinnin järjestämisessä. Näitä ongelmia tulisi selvittää. Selkeyttämistä 

kaipaa myös linja-autoasemien pyöräpysäköinnin vastuujako. Tärkeimmät 

kehittämiskohdat ovat joukkoliikenteen runkoyhteyksien keskeiset 

liityntäpysäköintipaikat. Näillä tarvitaan turvallisia pyöräpysäköintipaikkoja ja myös 

kevyen liikenteen yhteyksien parantamista 

Pyörän kuljetusmahdollisuus joukkoliikenteessä mahdollistaa pyörän monipuolisemman 

hyödyntämisen matkaketjuissa. HSL:n liikenteessä pyörän kuljetus on mahdollista 

lähijunissa ja metrossa, mutta vain ruuhka-aikojen ulkopuolella. Muualla Euroopassa 
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pyöriä kuljetetaan myös busseilla. Esimerkiksi Skånessa pyörän voi tuoda seutubussiin. 

(Skånetrafiken 2013.) 

Lainapyöräjärjestelmä on toinen tapa integroida pyöräily matkaketjun muihin osiin kuin 

perinteinen kotiperäinen alkuosa. Kaupunkikeskuksissa lainapyörällä on hyviä 

edellytyksiä muodostaa koko matkaketju. Lainapyörä yhdistyy hyvin joukkoliikenteen 

kanssa mutta myös henkilöauton kanssa, jos pyöriä voidaan lainata esimerkiksi 

liityntäpysäköintialueilta. (Martinsson 2011.) 

Vuonna 2011 tehdyssä laajassa kyselyssä selvitettiin kansalaisten tyytyväisyyttä 

liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Sekä jalankulun että pyöräilyn osalta oltiin 

selvästi vähiten tyytyväisiä talvikunnossapitoon. Kevyen liikenteen yhteyksien 

kunnossapito vaati parantamista. On näytetty, että jopa 40 prosenttia pyöräilijöiden 

yksittäisonnettomuuksista voitaisiin estää hyvin hoidetulla kunnossapidolla. (Niska 

2011.) Talvikunnossapitoa käsitellään tarkemmin luvussa 6.6 (Huolto- ja ylläpito). 

Samassa kyselyssä selvitettiin myös tyytyväisyyttä liikenneturvallisuuteen. Pyöräily sai 

huonomman arvosanan kuin mikään muu kulkutapa. (Kiiksilä et al. 2011.) 

Kävelyn ja pyöräilyn suurin kasvupotentiaali nähdään lyhyissä matkoissa, jotka nyt 

tehdään henkilöautolla. Kuvassa 21 näkyy Kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020:ssa 

hahmoteltu muutospotentiaali. (Liikennevirasto 2012a.) Norjassa tehty TØI -selvitys 

(2012) kuitenkin paljastaa, että melkein puolet alle yhden kilometrin pituisista 

henkilöautomatkoista sisältyy matkaketjuun. Tarkastelemalla kokonaisia matkaketjuja 

voidaan selvitellä, kuinka suuri muutospotentiaali todellisuudessa on. 

Kulkumuodonvalinta on harvoin riippumaton ketjun muiden matkojen 

kulkumuodonvalinnasta. Esimerkiksi, jos matkaketju on alkanut henkilöautolla, se 

todennäköisesti loppuu samalla kulkuvälineellä.  
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Kuva 21 Suomalaisten liikkuminen eri kulkutavoilla matkan pituuden mukaan 

(Liikennevirasto 2012a). 

6.7 Huolto ja ylläpito 

Kunnossapito on tärkeä osa kevyen liikenteen turvallisuutta, toimivuutta ja sujuvuutta. 

Riittävä kunnossapito on edellytys myös joukkoliikennereittien ongelmattomalle 

liikennöitävyydelle ja liityntäpysäköinnin onnistumiselle. Kunnossapito on 

yksinkertainen, mutta merkittävä keino metkaketjujen laatutason ja toimivuuden 

varmistamiseksi. 

Suomessa korostuu erityisesti talvikunnossapidon merkitys. Suurin osa 

jalankulkuonnettomuuksista tapahtuu talvella. Huonosti hoidetusta talvikunnossapidosta 

johtuvat epäkohdat osuvat erityisesti vanhuksiin, jotka kuuluvat herkkään 

liikkujaryhmään huonoissa keliolosuhteissa. Myös pyöräilijät kärsivät huonoista 

väyläpinnoista. (Vaismaa et al. 2011.) 70 prosenttia pyöräonnettomuuksista ovat 

yksittäisonnettomuuksia, ja reilu 40 prosenttia niistä voidaan johtaa huonoon 

kunnossapitoon. (Niska 2011.) Turvallisuuteen vaikuttavia ylläpitoseikkoja on muitakin 

kuin väyläpintojen kunnossapito. Esimerkiksi toimivalla kevyenliikenteenväylien 

valaistuksella voidaan vähentää pimeällä sattuneita onnettomuuksia 60 prosentilla. 

(Niska 2011.)  
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Epäselvät vastuut on yksi syy kunnossapidon toteuttamisongelmille. Kiinteistöomistajat 

vastaavat jalkakäytävien hoidosta ja kunta, joka vastaa pyöräteistä, palkkaa 

urakoitsijoita niiden hoitamiseen. Seurauksena on epäselvyyksiä hoitovastuusta, 

laatutason vaihteluja ja katkeamia matkaketjun esteettömyydessä. (Vaismaa et al. 2011.) 

Ongelma koskee myös pysäkkejä. HSL-alueen  bussi- ja raitiotieliikenteen pysäkkien 

aurauksesta huolehtii useampi taho. Kunnat hoitavat suuren osan sen alueella 

sijaitsevista pysäkeistä. Uudenmaan ELY-keskus eli valtio vastaa yleisten teiden 

tienvarsipysäkeistä. Osa pysäkeistä taas kuuluu pysäkin kohdalla olevalle kiinteistön 

vastuualueeseen. (HSL 2012c.)  

Vastuujakoa kunnossapidossa pitää selkeyttää, Vaihtoehto aluekohtaiseen 

kunnosapitoon on väyläkohtainen. Väyläkohtaisella kunnossapidolla vältetään 

kunnossapitoaluerajojen laatuvaihtelu ja saadaan aikaan turvallisia ja sujuvia yhteyksiä 

matkaketjussa. Toinen kehittämismahdollisuus on väylien hoitoluokitus. Edistysaskel 

on se, että Suomessa on nykyään mahdollista määritellä tärkeiden 

kevyenliikenteenväylien huoltoluokitusta vierekkäisen katualueen luokituksesta 

riippumatta. Seuraava askel voisi olla Tanskan Odensen mukainen malli, missä kaikki 

kevyen liikenteen väylät kuuluvat A-hoitoluokkaan ABC-portaisessa luokituksessa. 

(Vaismaa et al. 2011.)  

Matkaketjun toimivuus edellyttää myös hallintokuntien ja organisaatioiden yhteistyötä 

ja kustannuslaskenta. Kokonaisvaltaisella budjettitarkastelulla voidaan huomioida 

hyödyt ja seuraukset eri hallintokuntien välillä. Pyöräily- ja jalankulkuväylien 

kunnossapidon laiminlyönnissä säästetään usein väärässä kohdassa. Yhden euron säästö 

kunnossapidossa saattaa tarkoittaa kolmen euron kulua terveyssektorilla. 

Kokonaisvaltaisella budjettitarkastelulla voidaan huomioida hyödyt ja seuraukset eri 

hallintokuntien välillä. (Vaismaa et al. 2011.) 

6.8 Lippujärjestelmä 

Yhteinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä helpottaa eri joukkoliikennematkojen 

ketjuttamista. Yhteinen lippujärjestelmä tarkoittaa sitä, että eri joukkoliikennemuodot 

hyödyntävät samaa lippujärjestelmää. Tällä hetkellä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, 

Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon joukkoliikenne kuuluu samaan 

lippujärjestelmään. HSL:n liput kelpaavat busseissa, raitiovaunuissa, metrossa, 
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lähijunissa ja Suomenlinnan lautalla. Lippuihin sisältyy vaihto-oikeus kulkuvälineestä 

toiseen ja hinta vaihtelee sen mukaan, matkustaako yhden kunnan sisällä vai useamman 

kunnan välillä. (HSL 2013a.) Matkaketjun luotettavuus ja houkuttelevuus alenee 

merkittävästi, jos ketjuttaminen edellyttää lipun ostamista automaatista tai 

lipunmyyjältä vaihdon yhteydessä (Bjerkemo & Serder 2009).     

Uutta lippu- ja informaatiojärjestelmää valmistellaan parhaillaan pääkaupunkiseudulla. 

Uuden lipunjärjestelmän on esitetty kattavan melkein kaikki Uudenmaan ja Itä-

Uudenmaan kunnat. (YTV 2009.) HLJ 2011:ssa esitetään, että liityntäpysäköinnin 

edellytyksiä parannetaan informaation ja maksujärjestelmien kehittämisellä muun 

muassa integroimalla liityntäpysäköinnin maksaminen HSL:n lippujärjestelmään. 

Ajantasaisen tiedotuksen kanssa tämä varmistaisi sujuvat matkaketjut 

liityntäpysäköijille. (HSL 2011a.) 

Lippujen hinnoittelulla voidaan vaikuttaa käyttäjien päätöksiin. Eri hinnoittelumalleilla 

voidaan ohjata liikkumista eri suuntiin. Esimerkiksi kertalippujen rajoitukset 

kulkumuodon vaihtamisessa rajoittaa myös ketjuttamista. Kertalipun voimassaoloaika 

puolestaan määrittää, kuinka pitkiä aktiviteetteja ehtii yhdistää yhteen matkaketjuun 

ilman että esimerkiksi joutuu ostamaan toisen kertalipun paluumatkalle. Matkan hinta 

vaikuttaa liikkujan päätökseen valita henkilöauto tai joukkoliikenne. Tutkimusten 

mukaan suurin osa liikkujista aliarvioi henkilöautomatkustamisen todellista hintaa, mikä 

vaikeuttaa joukkoliikenteen kilpailutilannetta. (Bjerkemo & Serder 2009.) 

OECD:n International Transport Forumin vuosittaisen kokouksen raportti käsittää case-

esimerkkejä hyvistä käytännöistä teemasta seamless transport (saumaton liikenne). 

Saumattoman matkaketjun edellytyksistä ollaan yksimielisiä. Suurin osa jäsenmaiden 

toimittamista malliesimerkeistä liittyvät kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

edistämiseen. Matkaketjujen saumattomuutta voidaan raportin mukaan edistää 

lippujärjestelyillä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

- alennettu metrolippuhinta, kun siirrytään seutubussista metroon (Japani) 

- maksujärjestelmä, missä lipun hankitaan näyttämällä matkapuhelinta ja hinta 

laskutetaan kerran kuukaudessa (Saksa) 
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- 20 prosenttia halvempi taksimatka junamatkan yhteydessä parantaa matkan 

luotettavuutta ovelta ovelle näkökulmasta (Hollanti). (International Transport 

Forum 2012.) 

Yksi liityntäpysäköinnin suurimmista haasteista on koko matkan henkilöautolla 

kulkevien käyttäjien houkutteleminen liityntäpysäköintiin. Liityntäpysäköintiä 

matkaketjun osana voidaan edistää lippujärjestelmällä. Esimerkiksi Amsterdamissa 

liityntäpysäköinti on maksullista, mutta sisältää jatkoyhteyden joukkoliikenteellä 

pysäköidyn auton matkustajille (max 5 kpl). Toinen suuri haaste on varmistaa, että 

liityntäpysäköintialueita käyttävät ainoastaan liityntäpysäköijät. Vapaat 

pysäköintipaikat on edellytys ketjun toteuttamiseen. Tämän takia Tukholmassa on tehty 

kokeiluja, joissa liityntäpysäköintitapahtuma on sidottu voimassa olevaan 

joukkoliikennelippuun. Tällä tavalla voidaan torjua kapasiteettipuutteita matkaketjussa. 

(HSL 2011b.)   

Eri lippuhinnoittelumallit ohjaavat liikkujan reitinvalintoja, kulkumuotoyhdistelmiä ja 

määräpaikkoja varsinkin silloin, kun liikkujalla on valinnanvaraa aktiviteettien 

toteuttamisessa. Yhteinen lippujärjestelmä poistaa yhden epävarmuustekijän, kun 

käyttäjän ei tarvitse huolehtia lippujen kelpoisuudesta vaihtojen aikana.       

6.9 Informaatiojärjestelmä 

6.9.1  Liikenteen ohjaus 

Joukkoliikennekäyttäjä tarvitsee informaatiota joukkoliikenteestä sekä ennen matkaa 

että matkan aikana (SL 2009). Katkeamaton matkaketju vaatii katkeamattoman 

informaatioketjun tueksi koko matkalla, alkupisteestä loppupisteeseen asti. Jos 

informaatioketju katkeaa, myös matkaketju katkeaa ja menettää merkityksensä. 

(Bjerkemo & Serder 2009.) Terminaalien ja vaihtopisteiden informaation ja opastuksen 

pitää olla selkeät, jotta vaihdot sujuisivat mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. 

Vaihtoterminaaleissa on usein suuri matkustajavaihtuvuus ja nopea tempo. Hyvä 

opastus ohjaa matkustajat oikeaan suuntaan aikaisessa vaiheessa ja helpottaa nopean 

vaihdon tekemistä. Solmupisteiden opastuksessa on yleensä paljon parannettavaa. (SL 

2009.)  
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Rystam (1998) on osoittanut, että joukkoliikennematkaketjun loppupää on informaation 

kannalta tärkein osa. Ketjun loppupää on kuitenkin osa, missä informointi ja opastus on 

eniten laiminlyöty myös uusissa informaatiojärjestelmissä. Informaatio on usein 

kohdistettu niille, jotka saapuvat solmupisteeseen tai asemalle ja jatkavat sieltä 

pitkämatkaisella joukkoliikenteellä.  Harvemmin on huomioitu niitä, joiden päämäärä ei 

ole pysäkin vieressä. Ongelma koskee myös vaihtoja joukkoliikennevälineiden välillä. 

Sujuva orientointi matkan loppupäässä edellyttää selkeää kaupunginympäristöä, 

esimerkiksi optista ohjausta ja opastusta. Loppupään ja vaihtojen hallittavuutta voidaan 

parantaa varustamalla solmukohdat laitteilla, joilla pystytään tarkistamaan tie 

seuraavalle lähtölaiturille tai kävely- tai pyöräreitin määränpäähän. Tällä tavalla 

vähennetään myös liikkujan epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. (Bjerkemo 

2011.) 

Liityntäpysäköinnin helpottamiseksi se tulisi integroida joukkoliikenteen 

reittisuunnitteluohjelmaan. Kevyt liikenne voidaan liittää reitinsuunnittelupalveluihin 

nykyistä laajemmin. Tukholmassa on olemassa reitinsuunnittelupalvelu Trafiken.nu, 

jonka Trafikverket, Stockholms Lokaltrafik ja Tukholman kaupunki ovat toteuttaneet 

yhdessä. Palvelu toimii paitsi Tukholmassa myös kolmen muun kaupunkiseudun sisällä. 

Palvelussa (kuva 22) voi valita, haluaako liikkua pyörällä, kävellen, joukkoliikenteellä, 

henkilöautolla tai yhdistelemällä joukkoliikennettä joko auton tai pyörän kanssa. 

(Trafiken.nu 2013.) 
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Kuva 22 Kuva trafiken.nu-sivuston reitinsuunnitteluohjelman ehdottamasta reitistä 

(Trafiken.nu 2013). 

6.9.2 Häiriötiedotus 

Häiriötiedotus eli tiedotus viivästymisistä, liikennekatkoksista, linjamuutoksista ja siitä, 

milloin liikenne käynnistyy uudelleen, on erityisen tärkeää kokonaisten matkaketjujen 

toteuttamisessa. Myös vaihdoissa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi rikkinäinen hissi tai 

puuttuva henkilökunta. (Näringsdepartementet 2003.) Kysely tyytyväisyydestä 

matkaketjuihin osoitti, että Helsingin seudulla häiriö- ja poikkeustilanteista 

tiedottaminen on yksi eniten tyytymättömyyttä herättävä tekijä 

paikallisjoukkoliikenteessä. Bussi- ja lähijunaliikenteen häiriötiedotus sai kaikista 

joukkoliikennekulkumuodoista huonoimmat pisteet. Kuva 23 kuvaa Helsingin seudulla 

asuvien tyytyväisyyttä eri tekijöihin joukkoliikenteessä. (Kiiskilä et al. 2011.) 
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Kuva 23 Helsingin seudulla asuvien vastaajien tyytyväisyys eri tekijöihin 

joukkoliikenteessä (Kiiskilä et al. 2011) 

 

Häiriötiedotus tulisi olla sen tasoista, että matkustaja ei joudu keskeyttämään matkaa 

eikä saa huonompaa reittiehdotusta kuin mitä todellisuudessa olisi mahdollista. 

Ehdotetun reitin pitää olla paras mahdollinen vaihtoehto saapumisajan, hinnan ja reitin 

kannalta. (Näringsdepartementet 2003.) Saksan kansallinen rautatieyhtiö Deutsche Bahn 

on edelläkävijöitä häiriötiedotuksessa. Reitinsuunnittelupalveluun kuuluu myös 

reaaliaikainen häiriötiedotus. Palvelu (kuva 24) ilmoittaa heti, jos on odotettavissa 

peruutuksia tai myöhästymisiä aiheuttavia muutoksia suunnitellulle matkaketjulle. 

Tarvittaessa palvelu ehdottaa vaihtoehtoisia yhteyksiä, jotta matkustaja pääsee matkansa 

määränpäähän. Sen lisäksi käyttäjää informoidaan sekä alkuperäisen reittisuunnitelman 

että vaihtoehtoisten yhteyksien luotettavuudesta. Luotettavuus perustuu junavaihtojen 

toteuttamisen todennäköisyyteen. Luotettavuus esitetään luokissa: ”yhteys voidaan 

taata”, ”yhteys todennäköisesti toimiva”, ”luotettavaa tietoa ei tarjolla”, ”yhteys 
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todennäköisesti käyttökelvoton” ja ”yhteys on rikki”. (International Transport Forum 

2012, Deutsche Bahn 2013.) Järjestelmä antaa matkustajalle suuremman hallittavuuden 

tunteen. Luotettavuusluokituksen ansiosta matkustaja voi itse päättää, kuinka suuren 

riskin on valmis ottamaan. 

 

Kuva 24 Saksan kansallisen rautatieyhtiö Deutsche Bahnin reitinehdotus, vaihtoehtoja 

sille sekä reittien luotettavuus. Aikatauluprognoosin ansiosta voidaan tarjota yhteyksiä 

myös myöhästyneillä junilla. (Deutsche Bahn 2013.) 
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7 Johtopäätökset 

7.1 Yhteenveto 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, muuttaako matkaketjuajattelu liikenne-

järjestelmäsuunnittelua. Esimerkkinä liikennejärjestelmäsuunnittelussa käytettiin 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua (HLJ), koska pääkaupunkiseudulla ja 

myöhemmin laajemmalla Helsingin seudulla on tehty toistuvasti ja ohjelmoidusti 

liikennejärjestelmäsuunnittelua. Lisäksi seudun työmatkaliikenteessä raideliikenteellä 

on merkittävä rooli ja siten arvioitiin matkaketjuajattelulla saatavan hyötyjä juuri 

tällaisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Helsingin seudun liikennejärjestelmä suunnittelua käytettiin myös selkeyttämään, mitä 

liikennejärjestelmäsuunnittelussa tehdään. Tämä oli tarpeen, jotta voidaan arvioida siinä 

mahdollisesti tarvittavia muutoksia. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tarkasteltiin 

erityisesti seuraavia kysymyksiä: 

- Miten matkaketjuja kannattaa luokitella ja analysoida? 

- Mitkä ovat ketjuttajan tarpeet? 

- Millaisia matkaketjuja tehdään? 

- Mihin kehittämistoimenpiteet kannattaa kohdistaa? 

- Mitkä ovat matkaketjujen heikot lenkit ja miten niitä voidaan vahvistaa? 

- Onko naapurimaiden kokemuksista opittavaa? 

7.2 Matkaketjuajattelu liikennejärjestelmäsuunnittelussa 

Vaikka poliittisissa asiakirjoissa, esimerkiksi Liikennepoliittisessa selonteossa, on viime 

vuosina toistuvasti nostettu esiin käyttäjälähtöiset matkaketjut, on Suomessa ja muualla 

verrattain vähän tutkimustietoa aiheesta. Suomessa matkaketjut ovat olleet aktiivisena 

tutkimuskohteena vasta aivan viime vuodet, kun on lähdetty kehittämään 

käyttäjälähtöisesti matkojen ja kuljetusten palvelutasoa sekä alettu kiinnittää enemmän 

huomiota liikennejärjestelmäkokonaisuuden hallintaan (Liikennevirasto 2012b). 

Pohjoismaissa matkaketjutarkasteluilla uskotaan voitavan parantaa joukkoliikenteen 

kilpailukykyä, esteettömyyttä ja solmukohtien toimivuutta. Matkaketjuajattelu on 

nostanut esiin tarpeen lisätä tietoa käyttäjien tarpeista (Tørset 2013) ja sen takia on 
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kehitetty kyselyjä ja uudenlaisia mallinnusmenetelmiä, kuten Tanskassa 

aktiviteettimalleja (Vuk 2013). 

Uutuusarvosta johtuu, että matkaketjujen määrittelyssä on jonkin verran erilaisuutta. 

Matkaketjumääritelmä, jonka mukaan matkaketju alkaa ja päättyy kotona sekä sisältää 

vähintään kaksi matkaa, palvelee parhaiten kokonaisvaltaista näkökulmaa, missä 

mahdollisimman suuri osa päivän aktiviteeteista huomioidaan. Tavoite on kokonais-

valtaisempi kuva ihmisten päivittäisestä liikkumisesta ja ketjuttamistarpeesta.  

Liikkumisen tarkastelu yksittäistä matkaa laajemmasta näkökulmasta, jolloin 

liikkuminen on seurausta henkilöiden aktiviteettien ketjuttamisesta eikä siirtymistä 

kahden pisteen välillä, tarjoaa laajemman kuvan liikkumistarpeen syntymisestä. 

Liikkuminen asettuu selkeämmin osaksi ihmisten elämää ja siihen liittyviä ratkaisuja. 

Nykyihmisen yhä tiukempi aikabudjetti pakottaa matkustamisen minimointiin 

suorittamalla useita aktiviteettejä samassa matkaketjussa. 40-vuotiaat aktiivista 

elämänvaihetta elävät ihmiset ovatkin innokkaimmat ketjuttajat. Kun tästä 

näkökulmasta tarkastellaan matkaketjujen luokittelua, aktiviteettien luokittelu niiden 

joustavuuden ja pakollisuusasteen perusteella tarjoaa suunnitteluun hyödyllisen 

luokittelutavan. Se antaa pohjan tarkastella ketjuja, joihin on mahdollista vaikuttaa.  

Ihmisten elämäntavan lisäksi merkittävä syy ketjuttamisen yleistymiseen on 

liikennejärjestelmän rakenteellinen kehitys ja yhdyskuntien hajaantuminen. 

Liikennejärjestelmän raidepainotteisuuden vahvistumisen myötä joudutaan nojautumaan 

enenevässä määrin liityntäliikenteeseen, jolloin matkaketjujen sujuvuuden ja 

toimivuuden vaatimukset kasvavat. Myös hajaantuva yhdyskuntarakenne johtaa 

joukkoliikenteen käytössä matkojen ketjuttamiseen, sillä joukkoliikennettä ei voida 

kannattavasti tarjota harvaan asutuille alueille. Vaihtoihin rakentuvat liikenneyhteydet 

tuovat esiin uusia haasteita ja kriittisiä kohtia. 

Matkaketjujen merkittävimmät kriittiset tekijät liittyvät ketjun nopeuteen, vaihtojen 

sujuvuuteen, ketjun häiriöherkkyyteen ja kevyen liikenteen edellytyksiin. Nopeutta ja 

ajansäästöä saavutetaan minimoimalla aktiviteettien välisiä etäisyyksiä toimintojen 

sijoittelun ja maankäytön suunnittelun avulla. Transit Oriented Development on hyvä 

esimerkki suunnittelukonseptista, joka tukee matkojen ketjuttamista. 
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Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksen tärkeys 

kasvaa. (Bjerkemo & Serder 2009.)  

Hyvin suunnitellut vaihdot ja tehokkaat solmukohdat tuovat nopeutta matkaketjuun. 

Vaihtojen sujuvuus ja luotettavuus ovat myös tärkeitä tekijöitä matkaketjujen 

toteutettavuudelle, koska vaihdot ovat usein matkaketjun heikoin lenkki. 

Joukkoliikenteen täsmällisyyttä parantavat toimenpiteet ovat tärkeitä luotettavuuden 

nostamisessa. Vaihtojen sujuvuuteen vaikuttavat myös lippujärjestelmä, 

informaatiojärjestelmä ja vaihtopisteen fyysinen suunnittelu. Matkaketjujen 

häiriöherkkyyttä voidaan alentaa vuorotarjontaa nostamalla, lisäämällä mahdollisten 

yhteysvaihtoehtojen määrää sekä parantamalla häiriötiedotusta.  

Matkaketjuajattelun perusidea on, että matkaketjun kaikki lenkit toimivat eivätkä katkea 

missään kohdassa. On tärkeää huomioida ketjun kaikki lenkit. Erityisesti ketjun 

loppupää pitäisi muistaa, koska on osoitettu, että se on kriittisin osa ketjua ja että se 

usein sivuutetaan muun muassa liikenneinformaatiossa.  

7.3 Matkaketjunäkökulman aiheuttama muutos Helsingin 

seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa  

Helsingin seudun liikennejärjestelmässä (HLJ 2011) toimenpiteet on jaoteltu viiteen eri 

kehittämistasoon. Kaikkien tasojen toimenpiteitä tarvitaan suunnittelulle asetettujen 

kärkitavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraavaksi tarkastellaan, miten matkaketjujen 

tarkastelu muuttaa kehittämiskohteiden tunnistamista, tiedon hankitaan ym. eri 

kehitystasoilla. 

Ensimmäinen taso, kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö, 

sisältää toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda peruslähtökohdat 

liikkumistarpeelle ja kulkumuotojen käytön edellytyksille. Tälle tasolle on asetettu 

strategisiksi linjauksiksi, että Helsingin seudun yhdyskuntarakennetta eheytetään ja 

liikennejärjestelmän raideliikennepainotteisuutta vahvistetaan. Tästä seuraa, että 

asemien ulkopuolisessa liikkumisessa liityntäliikenteen merkitys kasvaa ja 

matkaketjujen toimivuuden tärkeys kasvaa. Matkaketjuajattelu nostaa kehittämistason 

keskiöön liikkumista minimoivia toimenpiteitä, kuten palveluiden ja toimipaikkojen 

sijoittumisen joukkoliikenteen solmukohtiin ja asemanseutujen maankäytön 
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tehostamisen. Matkaketjunäkökulma lisää liikenne- ja maankäytönsuunnittelun 

yhteensovittamisen tärkeyttä entisestään.. Muun muassa liityntäpysäköinnin suunnittelu 

tulisi kytkeä kiinteämmin maankäytön suunnitteluun. 

Toinen ja kolmas kehittämistaso eli joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet 

ja palvelut sekä liikkumisen ohjaus, hinnoittelu ja sääntely vaikuttavat kulkumuodon 

valintaan ja näiden käytön houkuttelevuuteen. Matkaketjuajattelu nostaa käyttäjät 

suunnittelun keskiöön. Käyttäjäkeskeinen näkökulma ja liikkujan tarpeiden 

syvällisempi ymmärtäminen luo hyvät edellytykset joukkoliikenteen kilpailukyvyn 

nostamiselle.   

Matkaketjunäkökulma aiheuttaa muutoksia myös liikennejärjestelmän operoinnissa ja 

ylläpidossa. Tämä on matkaketjujen toimivuuden kannalta hyvin tärkeä kehittämisalue 

ja yksi ketjuttamisen kriittisimmistä tekijöistä. Toimenpiteillä voidaan varmistaa 

liikenteen ennakoitavuutta ja häiriöttömyyttä. Häiriötiedotusta tulisi kehittää niin, että 

liikkuja saa helposti informaatiota häiriön olemassaolon lisäksi myös parhaasta 

vaihtoehtoisesta reitistä. Huomiota tulisi kiinnittää vaihtopysäkkijärjestelyihin, siten että 

vaihto tapahtuu samalla pysäkillä ilman tarpeetonta siirtymistä pysäkkien välillä ja siten 

että aikataulut ovat sovitettu yhteen. Liikenneväylien tasalaatuinen kunnossapito on 

tärkeää, erityisesti kevyelle liikenteelle, mutta myös muulle liityntäliikenteelle. Käyttäjä 

tarvitsee varmuuden vaihdon onnistumisesta, mikä esimerkiksi talviolosuhteissa ei ole 

ollenkaan varmaa, jos pysäköintialueet on muutettu lumen varastointipaikoiksi. 

Kunnossapito vaatii selkeytettyä vastuunjakoa seudun eri toimijoiden kesken.   

Liikenteen infrastruktuurin kehittämistasoon kuuluu kaikenlaisia 

infrastruktuurihankkeita, jotka palvelevat muiden tasojen linjauksia ja toimenpiteitä. 

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurihankkeet ovat sekä 

matkaketjujen että liikennepoliittisten tavoitteiden kannalta erittäin tärkeässä asemassa. 

Eri liikennemuotojen yhteensopivuus tarkoittaa tällä tasolla sitä, että varmistetaan, että 

eri kulkumuotojen liikenneverkot ovat kattavat, toimivat ja yhteensopivat. Verkkojen 

yhteensopivuus tarkoittaa, että panostetaan solmukohtien laatuun ja varmistetaan 

liityntäpysäköinnin riittävyys. Matkaketjujen luotettavuutta voidaan nostaa 

täsmällisyyttä parantavilla toimenpiteillä, kuten parantamalla joukkoliikenteen 
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priorisointia rakenteellisesti ja liikennevaloetuuksilla. Yhteenveto Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämistarpeista löytyy yhteenveto taulukossa 3. 

Matkaketjuajattelu edellyttää muutoksia myös liikennejärjestelmäsuunnittelutyön 

liikennetutkimusvaiheessa. Ennustamis- ja mallinnusmenetelmiä on tarpeen uudistaa. 

Aktiviteettimallinnus ja liikennetiedonkeruu älypuhelinpaikannuksella parantaisivat 

edellytyksiä ketjuttamismyönteiselle suunnittelulle merkittävästi. 

Taulukko 3 Yhteenveto matkaketjuajattelun aiheuttamista muutoksista Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011). 

Kehittämistaso   Matkaketjunäkökulman aiheuttama muutos 

Kestävän kehityksen 
mukainen 
yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö 

Koska seudun liikennejärjestelmän 
raideliikennepainotteisuus vahvistuu ja siirrytään 
enenevässä määrin liityntäliikenteeseen, kasvavat 
matkaketjujen toimivuuden vaatimukset. On tarpeen 
priorisoida toimia, jotka parantavat bussiliikenteen 
sujuvuutta ja kävelyn ja pyöräilynyhteyksiä. 

Liityntäliikenne asettaa vaatimuksia maankäytön 
suunnittelulle, kun solmukohtien, 
liityntäpysäköintialueiden ja kevyen liikenteen yhteyksien 
rooli korostuvat liikennejärjestelmässä. 

Matkaketjujen toimivuus ja liikennetarpeen minimointi 
vaativat järkevästi sijoitettuja palveluja ja toimintoja. 
Liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisen tärkeys 
kasvaa.  

Joukkoliikenteen, 
jalankulun ja pyöräilyn 
yhteydet ja palvelut 

Matkaketjuajattelun käyttäjäkeskeinen 
suunnittelunäkökulma luo hyvät edellytykset 
joukkoliikenteen kilpailukyvyn nostamiselle. 

Solmukohtien ja vaihtopisteiden toiminnallisuus 
muuttuvat entistä tärkeämmäksi. Pyöräilyn edellytysten 
parantamistoimiin tulevat lisänä toimet, joilla pyöräilyn 
mahdollisuuksia matkaketjun osana lisätään.  Tällaisia ovat 
esimerkiksi mahdollisuus kuljettaa pyörää 
joukkoliikennevälineissä ja liityntäpyöräpysäköinnin 
laadun nosto. Lainapyöräjärjestelmä voi täydentää 
matkaketjua sen loppupäässä. 
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Liikkumisen ohjaus, 
hinnoittelu ja sääntely 

Reaaliaikainen liikenneinformaatiojärjestelmä koko 
seudulle helpottaa joukkoliikennematkojen ketjuttamista 
ja antaa matkustajalle tunteen matkansa hallitsemisesta.   

Pysäköintipolitiikalla voidaan varmistaa, että 
liityntäpysäköinti on kilpailukykyinen vaihtoehto 
henkilöautoilulle.  

Matkaketjut korostavat informaatiojärjestelmässä ovelta 
ovelle ‐näkökulmaa. Jos informaatioketju katkeaa, myös 
matkaketju on vaarassa katketa. 

Liikennejärjestelmän 
operointi ja ylläpito 

Kehitetään häiriötiedotusta ja vaihtoehtoisista ketjuista 
informointia.  

Matkaketjut lisäävät vaihtopysäkkijärjestelmän 
kehittämistarvetta. 

Kunnossapidon laatu ja koordinointi eri toimijoiden välillä 
vaativat kehittämistä, ketjun tasaisen laadun ja liikkujan 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

Liikenteen 
infrastruktuuri 

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin 
parantaminen ovat matkaketjun kannalta keskeisessä 
asemassa. 

Liikenneverkkojen jatkuvuus ja yhteensopivuus asettaa 
vaatimuksia korkealaatuisille solmukohdille ja riittäville 
liityntäpysäköintimahdollisuuksille. 

Täsmällisyyttä parantavat joukkoliikenne‐etuisuudet 
lisäävät luotettavuutta häiriöherkissä matkaketjuissa 

 

7.4 Loppupäätelmä 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten matkaketjuajattelu muuttaa 

liikennejärjestelmäsuunnittelua. Aiheen laajuuden ja kompleksisuuden takia tähän 

kysymykseen oli vaikea vastata kovin konkreettisilla muutosehdotuksilla. Sen sijaan 

tutkimus antaa alustavan kuvan kehityslinjauksien ja painopisteiden muutostarpeista 

yleisellä tasolla. 

Pohjoismaissa on tehty melko vähän matkaketjutarkasteluja. Laajempi tiedonkeruualue 

mahdollistaisi perusteellisemmantarkastelun. Matkaketjuajattelu on uusi konsepti ja työ 

on vasta aikaisessa vaiheessa, siksi suuri osa tietämyksestä on olemassa vain 
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asiantuntijatietämyksenä eikä tietoa ole vielä julkaistu kirjallisessa muodossa. Oletus, 

että pohjoismaiset naapurimaat olisivat edistyneet pidemmälle matkaketjuajattelun 

soveltamisessa, osoittautui vääräksi. Joitakin mielenkiintoisia töitä on kuitenkin 

menossa esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on käynnissä aktiviteettimallinnus- sekä 

tiedonkeruuprojektit, joiden tuloksia kannattaa seurata. 
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