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Hiilineutraali Espoo 2030
– kohti päästötöntä liikennettä

Johanna Nyberg
Liikenteenhallintapäällikkö
Espoon kaupunki
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Lähde: HSY

KESTÄVÄ ESPOO

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. 
Aidosti verkostomainen raideliikenteeseen 

tukeutuva kaupunkirakenne mahdollistaa 
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti parhaan tavan kehittää kaupunkiamme. 
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn mahdollisuuksia 
parannetaan ja niiden suosio kasvaa. Espoolaisten 
ekologinen jalanjälki pienentyy ja kaupunki toimii 
ilmastotyön edelläkävijänä.
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KESTÄVÄ 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

- Pyritään maksimoimaan liikennejärjestelmän 
tehokkuutta, etenkin kestävien kulkutapojen 
näkökulmasta.

- Edistetään liikenteen palveluja sekä älykkäitä 
digitaalisia ratkaisuja.

- Edistetään vähäpäästöistä liikennejärjestelmää.

Hiilineutraaliuus näkyy 
etenekin…

• Kaupunkikehityksessä

• Hankinnoissa

• Tekemisessä
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Metron vaikutus 
liikenteeseen

• Tammikuusta huhtikuun puoliväliin 
espoolaisten joukkoliikennelippujen 
kokonaisostot ovat kasvaneet 8,3 %

viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. 

• Erityisen vahvasti myynti on 
lisääntynyt metrokäytävän varrella.

• Länsiväylällä liikenne on vähentynyt 
2-4%

Metron liityntäpysäköintipaikat

NIITTYKUMPU
80 autopaikkaa

MATINKYLÄ
350 autopaikkaa

TAPIOLA
350 autopaikkaa

URHEILUPUISTO
200 autopaikkaa

Metron liityntäpysäköintipaikat
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Top 5 
kaupunkipyörä-
asemat

KAUPUNKIPYÖRÄT

• Kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin 
käyttöön Espoossa 2.5.

• 70 asemaa, 700 kaupunkipyörää

• Myöhemmin kesällä järjestelmä 
laajenee 35 asemalla ja 350 
kaupunkipyörällä.

• Yhteensopiva järjestelmä Helsingin 
kanssa.

• 2800 kaupunkipyörämatkaa joka päivä
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MUUT AJANKOHTAISET 
LIIKENNEHANKKEET

Espoon
sähköbussijärjestelmä

laajenee tulevina
vuosina
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HSL tuo mobiililiput kaikille 
avoimeen OpenMaaS-
myyntirajapintaan

• HSL avaa maailman ensimmäisiin 
kuuluvan kertalippujen ja 
kausilippujen avoimen 
jälleenmyyntirajapinnan.

• Koti- ja ulkomaiset 
liikennepalvelutoimijat sekä alan 
ulkopuoliset toimijat voivat luoda 
uusia palveluita rajapinnan päälle. 

Sähköautoilua 
aurinkoenergialla

• Luontokeskus Haltian
pysäköintipaikalle hankittujen
latauspisteiden sähkö tuotetaan
100 % aurinkoenergialla

• Leasing sopimusmalli.
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Sähköautojen latauspisteet 
käyttöoikeussopimuksella 

Espoon keskukseen

• Kaupunki tarjoaa pysäköintipaikat ja 
infran, operaattori investoi
latauslaitteisiin.

• 7 vuoden käyttöoikeussopimus.

Joukkoliikenteen 
sujuvoittaminen

• Espoossa on noin 220 liikennevalo-
ohjattua liittymää.

• Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen
mahdollistaa parempia suunnittelu-
ratkaisuja.

• Etuuskohteiden priorisointi on 
perinteisesti perustunut kokemukseen ja 
yksittäisten liittymien simulointituloksiin.
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Bussiliikenteen 

+5 min

+3…5 min

+1…3 min

<1 min

• Espoon joukkoliikenne 100 % reaaliaikaseurannassa
• Sijaintitiedot päivittyvät 1 sek välein

Joukkoliikenteen reaaliaikaisen datan hyödyntäminen etuuksien priorisoinnissa

Viivytykset ilman aktiivisia 
liikennevalojen joukkoliikenne-
etuuksia

Viivytykset liikennevalojen 
joukkoliikenne-etuuksilla
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Pysäköinnin kehittäminen

• Pysäköintimaksujen käyttöönotto?

• Pysäköinnin digitalisaation edistäminen. 

• Yhteiskäyttöautoilun edistäminen ja huomioiminen jo 
rakentamishankkeissa.

KAUPUNKI 
SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ
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Espoo on ottanut käyttöön 
Neste MY uusiutuvan dieselin

• Kaupunkitekniikan 
keskuksen dieselkalustossa 
käytetään kokonaan jätteistä 
ja tähteistä valmistettua 
polttoainetta.

• Kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät jopa 90 %.

• Saavutettu päästövähennys 
vastaa vuositasolla noin 400 
henkilöauton poistamista 
liikenteestä.

Kiitos!

Johanna Nyberg

@JHNyberg
johanna.nyberg@espoo.fi


