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Tiivistelmä

Espoon kaupunki haluaa edistää kestävän liikennejärjestelmän kehitystä 
kokeilemalla automaattista joukkoliikennettä. Kokeilussa selvitettiin, miten 
automaattisen bussiliikenteen kustannukset muodostuvat, miten 
automaattisen bussiliikenteen käyttöönotto vaikuttaa joukkoliikenteen 
kustannuksiin ja voidaanko automaattisella kalustolla parantaa 
joukkoliikenteen kustannustehokkuutta esimerkiksi pienen asukastiheyden 
alueilla.

Tutkittaviksi alueiksi kokeilussa valittiin Espoon Perkkaa ja Kauklahti, jotka 
ovat raideliikenteen liityntäliikennealueita ja niissä linjojen pituudet
ovat sopivat automaattibusseille kehityksen varhaisessa vaiheessa. 
Bussiliikenteen kustannusrakenne mallinnettiin sekä perinteiselle että 
automaattiselle bussiliikenteelle. Palvelutaso määritettiin HSL:n
linjastosuunnitelmiin perustuen. Matkustajamäärät kokeilualueilla arvioitiin 
HSL:n liikenne-ennustemallilla. Kustannuksia ja kustannustehokkuutta (€/km 
ja €/nousu) mallinnettiin viidellä erilaisella liikennöintikokonaisuudella 
kummallakin kohdealueella. Matkustajien näkemyksiä automaattisen 
bussiliikenteen hyödyntämisestä ja tutkittujen liikennöintivaihtoehtojen 
vaikutuksista matkustamiseen tutkittiin ryhmähaastatteluina toteutetuilla 
käyttäjähaastatteluilla.

Joukkoliikenteen kustannukset muodostuvat 
kuljettajakustannuksista, liikennöinnistä aiheutuvista kustannuksista, kaluston 
kustannuksista sekä hallinto- ja yleiskustannuksista. Automaattibussit eivät 
muuta merkittävästi osaa kustannuksia aiheuttavista tekijöistä, mutta 
kuljettajien palkkakulut ovat merkittävä säästöpotentiaali. 

Kustannuksia siirtyy uuteen kuluerään eli etävalvomotoimintaan. 
Kustannustehokkuuteen vaikuttaa, kuinka montaa ajoneuvoa yksi 
valvomotyöntekijä voi valvoa turvallisesti. Kustannuksia nostaa myös 
automaattibussien toistaiseksi korkea hankintahinta.

Työssä havaittiin, että yksittäisen linjan jakaminen kahteen osaan niin, että 
vain toinen osa automatisoidaan ja toinen jää liikennöitäväksi perinteisenä 
bussilinjana, heikensi tutkituissa tapauksissa kustannustehokkuutta. 
Automaattibussit eivät siis poista kustannustehokkaan joukkoliikenteen 
perusperiaatteita. Kustannustehokkuutta lisäsi, jos koko linja pystytään 
liikennöimään automaattibusseilla. Vuorovälin tihentäminen taas on 
kannattavaa vain alueilla, joilla asukas- tai työpaikkatiheys mahdollistaa 
matkustajamäärien kasvun riittävässä suhteessa kustannusten kasvuun. 
Automaattiliikenne antaa parhaat mahdollisuudet kustannustehokkuuden 
lisäämiseen silloin, kun palvelua halutaan lisätä iltaisin ja viikonloppuisin.

Jotta automaattibusseista tulisi realistinen osa joukkoliikennejärjestelmää, 
vaativat sekä kalusto että ohjausjärjestelmä kehittämistä. Automaattisia 
ajoneuvoja tulee kehittää vastaamaan yhteiskunnan tarpeita kokonsa ja 
matkustusmukavuutensa puolesta ja automaation tulee mahdollistaa 
turvakuljettajan poisjättäminen. Investointikustannusten lasku tekee 
hankinnoista realistisempia. Käyttäjänäkökulmasta huomioitavia periaatteita 
ovat muiden muassa pienestä mittakaavasta aloittaminen, vaihtoyhteyksien 
helppous, tiheät vuorovälit ja matkustamisen mukavuus. Huomionarvoista on, 
että automaattibussiliikenteen kustannusten arvioinnissa on monia 
epävarmuustekijöitä, sillä kokemusperäistä tietoa on toistaiseksi saatavilla 
vain vähän.
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Esipuhe

Espoon kaupunki on päätoteuttaja Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoittamassa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa –hankkeessa, jossa 
tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja 
neljässä kaupungissa. Hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 
6Aika-verkostoa.

Tässä selvityksessä on tutkittu aidossa kaupunkiympäristössä Espoon 
Perkkaalla ja Kauklahdessa, miten joukkoliikenteen kustannustehokkuutta on 
mahdollista parantaa automaattisen joukkoliikenteen keinoin. 
Kohdeympäristönä ovat pienen asukastiheyden alueet, joissa joukkoliikenteen 
julkisen tuen tarve on tyypillisesti suurin.

Tukholman Barkarbyssä on vuodesta 2018 lähtien ollut käytössä 
automaattibusseja integroituna osaksi alueen joukkoliikennejärjestelmää. 
Kokeilusta on saatu hyviä tuloksia. Suomessa automaattista bussiliikennettä 
on pilotoitu esimerkiksi Espoon Kerassa vuonna 20191, Helsingin Pasilassa 
vuonna 20202 ja Vuosaaressa vuonna 20213. Espoon ja Helsingin lisäksi 
kokeiluja on toteutettu esimerkiksi Vantaalla, Lahdessa ja Tampereella.

Työtä ovat ohjanneet Espoon kaupungilta Tuomas Kiuru, Minna Salaspuro ja 
Veli-Pekka Korhonen.

Työn tuloksia on esitelty 25.11.2021 Espoon Otaniemessä pidetyssä 
seminaarissa ”Robottibussiseminaari – näkökulmia liikenteen tulevaisuuteen”.

Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. Selvityksen laadinnasta ovat 
vastanneet Lauri Räty (projektipäällikkö), Juho Björkman (kustannusmalli) ja 
Valtteri Karttunen (matkustajamääräennusteet). Työn laadunvarmistajana on 
toiminut Tomi Laine. Lisäksi selvityksen laadintaan ovat osallistuneet Juulia 
Hyvärinen, Aino Mensonen ja Hans Cats.

[1] Keran robottibussipilotti: Hyppää robottibussin kyytiin Espoossa – tavoitteena pysyvä liikennöinti | Espoon kaupunki - Esbo stad (sttinfo.fi)
[2] Pasilan robottibussipilotti: Pasilan robottibussikokeilu - FABULOS
[3] Vuosaaren robottibussipilotti: Robottibussikokeilu linjalla 90R käynnistyi Helsingin Vuosaaressa - Forum Virium Helsinki

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyppaa-robottibussin-kyytiin-espoossa-tavoitteena-pysyva-liikennointi?publisherId=3385&releaseId=69864838
https://fabulos.eu/pasila/
https://forumvirium.fi/robottibussikokeilu-linjalla-90r-kaynnistyi-helsingin-vuosaaressa/
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Kokeilun taustat

Espoossa lähes joka toinen matka tehdään autolla, ja tieliikenne aiheuttaa 
noin 30 prosenttia kaupungin ilmastopäästöistä. Lisäksi monet uudet 
liikkumispalvelut ovat nykyisin hajanaisia osittaisratkaisuja, vaikka kysyntää 
voisi olla myös laajoille alueellisille palvelukokonaisuuksille. Espoo on 
asettanut useita liikkumiseen ja ilmastoon liittyviä tavoitteita tuleville vuosille, 
sillä kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Osana Espoo-
tarinaa kuluvan valtuustokauden tavoitteita ovat mm. liikenteen päästöjen 
vähentäminen ja joukkoliikenteen edellytysten parantaminen. Tavoitteena on 
lisätä arjen ja liikkumisen sujuvuutta. Kokeilun taustalla oleva Vähähiilinen 
liikkuminen liikennehubeissa -hanke on osa Kestävä Espoo -ohjelmaa.

Joukkoliikenteen järjestämisessä tasapainotellaan kattavasti palvelevan ja 
houkuttelevan järjestelmän sekä sen aiheuttamien kustannusten välillä. 
Kustannustehokkuutta mitataan tyypillisesti yhden nousun tai linjakilometrin 
aiheuttamilla kustannuksilla.

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikennettä tuetaan merkittävästi julkisista 
varoista, sillä lipputulot kattavat vain n. 50 % toimintatuotoista1. Loppu 
rahoituksesta muodostuu kuntayhtymän jäsenkuntien maksamista 
kuntaosuuksista ja esimerkiksi valtion tuista. Osa joukkoliikenteen linjoista 
tarvitsee tukea vähemmän, osa enemmän. Tyypillisesti tuen tarve on suurin 
alueilla, joiden asukas- tai työpaikkatiheys on pieni.

Joukkoliikenteessä on mahdollista vähentää ilmastopäästöjä siirtymällä 
päästöttömään kalustoon ja kasvattamalla joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 
tehostamalla nykyisen kapasiteetin käyttöä tai lisäämällä palvelua.2 Kaksi 
viimeistä tapaa vähentävät henkilöautoliikenteen suoritetta ja edistävät 
kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Kustannustehokkaasti järjestetty 
joukkoliikenne mahdollistaa esimerkiksi palvelutason noston ja/tai lippujen 
hintojen alentamisen, jotka lisäävät joukkoliikenteen käyttöä.

Kustannustehokkuuden parantumisen aiheuttamat hyödyt auttavat osaltaan 
Espoota saavuttamaan tavoitteensa hiilineutraaliudesta ja toteuttavat 
valtakunnallisia tavoitteita esimerkiksi liikenteen päästöjen puolittamisesta 
vuoteen 2030 mennessä. Kustannustehokkaasti järjestetty joukkoliikenne on 
perusteltavissa myös kuntatalouden kannalta, kun samalla panostuksella 
voidaan tarjota enemmän palvelua tai vähentää kuluja. Espoon väestö on 
kasvanut n. 4600 asukkaalla/vuosi (2010-2019)3, ja väestön liikuttamiseen 
tarvitaan kustannustehokkaita ja toimivia joukkoliikennepalveluita.

Espoon kaupunki haluaa edistää kestävän liikennejärjestelmän kehitystä 
kokeilemalla automaattista joukkoliikennettä. Kokeilulla halutaan saada 
lisätietoa, voidaanko automaattisella bussiliikenteellä parantaa 
joukkoliikenteen kustannustehokkuutta esimerkiksi pienen asukastiheyden 
alueilla.

[1] HSL:n tilinpäätös 2019 (Luku ajalta ennen COVID19-pandemiaa. Lipputulojen osuus romahtanut vuonna 2020.)
[2] Ilmastovaikutusten arviointi joukkoliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen -momentin mukaisen valtion määrärahan käytöstä
[3] Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma

https://www.hsl.fi/sites/default/files/hsl_tilinpaatos_2019.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Valtion%20joukkoliikenneavustuksen%20ilmastovaikutuksista_raportti_4.10.2019_korj.pdf
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/talous/talousarvio
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Kokeilun tavoitteet

Joukkoliikenteen kustannustehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi 
pyrkimällä alentamaan tuotantokustannuksia tai kasvattamaan 
käyttäjämääriä ja siten lipputuloja. Kustannustehokkuuden parantuminen 
mahdollistaa joukkoliikenteen käytön edistämisen lisäämällä vuoroja tai 
laskemalla lippujen hintoja. Pyrkimys pystyä liikennöimään enemmän ilman 
kustannusten nousua parantaa kustannustehokkuuden lisäksi matkustajien 
kokemaa palvelutasoa.

Osa linjoista tarvitsee tukea enemmän kuin toiset, ja tyypillisesti tuen tarve 
on suurimmillaan matalan asukas- tai työpaikkatiheyden alueilla. Matala 
asukastiheys ei luo edellytyksiä joukkoliikenteen palveluiden parantamiselle ja 
sitä pidetään tällöin kalliina. Matalan asukastiheyden aiheuttama matala 
palvelutaso johtaa tilanteeseen, jossa joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan 
henkilöauton kanssa.

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää

• miten automaattisen bussiliikenteen kustannukset muodostuvat?

• miten automaattisen bussiliikenteen käyttöönotto vaikuttaa joukkoliikenteen 
kustannuksiin?

• millä tavoin automaattisen bussiliikenteen avulla voidaan parantaa 
joukkoliikenteen kustannustehokkuutta?

Selvityksessä sovellettiin vakiintuneita 
joukkoliikenteen kustannustehokkuuden 
mittareita:
• Tuotantokustannus / nousu
• Tuotantokustannus / linjakilometri

Lähtökohta

Nykyinen 
palvelutaso

Automaattisen 
bussiliikenteen 
käyttöönotto

Enemmän
palvelua samalla 
kustannuksella

Lisää matkustajia 
ja lipputuloja!

Tuotanto-
kustannusten 
alentaminen

Mahdollisuus 
laskea lippujen 

hintoja

Lisää 
matkustajia!

Ja lipputuloja
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Mikä muuttuu, kun otetaan käyttöön automaattibusseja?

Nykyisessä tilanteessa automaattinen bussiliikenne on vielä kokeiluasteella, 
jossa busseja pilotoidaan kaupunkiympäristössä ja busseissa on mukana ns. 
turvakuljettaja. Turvakuljettaja voi ohjata ajoneuvoja mahdollisissa 
ongelmatilanteissa. Automaattibussien kehityksen on arvioitu etenevän siten, 
että busseista pyritään tekemään täysin automaattisia eikä turvakuljettajaa 
tarvita. Vuoteen 2025 mennessä bussit voisivat arvioiden mukaan kulkea 
automaattisesti yksinkertaisia reittejä julkisilla kaduilla. Todellisen 
automaattisen liikenteen arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 jälkeen.1

Automaattinen bussiliikenne muuttaa joukkoliikenteen kustannusrakennetta. 
Tässä selvitystyössä on oletettu, että automaattisen bussiliikenteen 
käyttöönoton myötä seuraavat tekijät muuttuvat:

• busseissa ei ole henkilökuntaa jatkuvasti paikalla

• bussiliikenteen toimintaa ohjataan etävalvomosta

• bussiliikenteen kalusto muuttuu ja kaluston kunnossapito edellyttää yhä 
enemmän tietoteknistä osaamista.

Kaluston kehitystyö on käynnissä jatkuvasti. Tällä hetkellä on hyvin vaikea 
sanoa, millaisia tulevaisuuden automaattibussit ovat. On epäselvää, miten 
bussikaluston kapasiteetin on automaattisessa bussiliikenteessä tarpeen 
vastata perinteisiä busseja.

[1] Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä, Sitowise 2021

Kuva: Shutterstock
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Kokeilun toteutustapa ja kokeilualueiden valinta

Kokeilun tarkoituksena oli tutkia, miten automaattista bussiliikennettä 
hyödyntämällä voitaisiin parantaa joukkoliikenteen kustannustehokkuutta 
esimerkiksi pienen asukastiheyden alueilla.

Espoon kaupungin kanssa tutkittaviksi alueiksi valittiin Perkkaa ja Kauklahti. 
Alueet arvioitiin sopivimmiksi kokeiluun sen vuoksi, että ne ovat 
raideliikenteen liityntäliikenteen alueita, joilla linjojen pituus on sopiva 
automaattiselle bussiliikenteelle kehityspolun varhaisessa vaiheessa.

Kokeilussa bussiliikenteen kustannusrakenne mallinnettiin karkealla tasolla 
sekä perinteiselle bussiliikenteelle että automaattiselle bussiliikenteelle. 
Bussiliikenteen palvelutaso määritettiin HSL:n linjastosuunnitelmien 
perusteella.

Kustannusmallin avulla pystyttiin osoittamaan erityisesti kuljettajien työstä 
aiheutuvat kustannustekijät ja voitiin tulkita, mitkä tekijät liikennerakenteessa 
muodostavat kuljettajatyöstä riippuvaisia kustannuksia. Työssä arvioitiin, 
miten nämä kustannustekijät voivat haitata palvelutason parantamista 
perinteisessä bussiliikenteessä ja luoda siten potentiaalia kuljettajattoman 
automaattisen bussiliikenteen hyödyntämiselle.

Automaattisen bussiliikenteen palvelutaso tarkasteltavilla alueilla suunniteltiin 
vastaamaan HSL:n suunnitelmia. Joukkoliikenteen matkustajamäärät 
kokeilualueilla arvioitiin HSL:n liikenne-ennustemallilla. Työssä arvioitiin, 
millaisin muuttujin automaattinen liikenne on tarkoituksenmukaista kuvata 
liikenne-ennustemalliin ja vertailtiin automaattisen liikenteen kysyntää 
perinteiseen bussiliikenteeseen. Liikenne-ennustemallia hyödynnettiin 
arvioitaessa, millaisia vaikutuksia automaattisella liikenteellä voisi tutkittavilla 
alueilla olla myös joukkoliikenteen käyttöön ja liikkumiseen koko 
liikennejärjestelmässä. Lisäksi tehtiin herkkyystarkastelut 5 minuutin 
vuorovälillä, jotta voitiin arvioida miten vuorovälin tihentäminen vaikuttaa 
kustannuksiin ja palvelutasoon.

Matkustajien näkemyksiä automaattisen bussiliikenteen hyödyntämisestä ja 
tutkittujen liikennöintivaihtoehtojen vaikutuksista matkustamiseen tutkittiin 
käyttäjähaastatteluilla. Haastattelut tehtiin ryhmähaastatteluina. 

Kustannusmallin muodostaminen, matkustajamääräennusteet ja 
käyttäjätutkimuksen tulokset on esitetty tämän raportin seuraavissa luvuissa.
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Kokeilualueiden esittely

Kokeilualueiksi valittiin Kauklahti ja Perkkaa. 
Molemmat ovat raideliikenteen liityntäalueita ja 
niiden liikennejärjestelyihin vaikuttavat 
lähitulevaisuuden suuret liikennehankkeet. 
Alueilla on mahdollista hyödyntää automaattista 
joukkoliikennettä suoristamalla perinteisiä 
bussilinjoja korvaamalla ”sakkolenkkejä” tai 
linjojen häntiä automatisoiduilla linjoilla.

1 Kauklahti
- Länsimetron liityntälinjasto
- Espoon kaupunkirata

2 Perkkaa
- Tapiola-Leppävaaran linjastosuunnitelma
- Raide-Jokeri

1

2

Rantarata Länsimetro Raide-Jokeri Bussilinjat

Kokeilualueet punaisella. Punaisten alueiden sisäiset 

aluejaot kuvastavat Helmet 4.0 –liikennemallin aluejakoa, jota 
käytettiin liikennejärjestelmävaikutusten analysointiin
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Perkkaa sijaitsee Espoon Leppävaarassa 
Turunväylän, Kehä I:n, Rantaradan ja 
Vermon raviradan rajaamalla alueella. Perkkaa on 
kerrostalovaltaista aluetta, jossa 
asui vuodenvaihteessa 2020/2021 noin 6900 
asukasta. Alueella sijaitsevat 
työpaikkakeskittymät Turunväylän varressa sekä 
Kehä I:n ja Rantaradan kulmauksessa.

Perkkaan asukasmäärää kasvattaa Vermonniityn
uusi asuinalue, jonne on jo rakentunut ja 
rakentuu lähivuosina yhteensä 4000 uutta kotia. 
Vuonna 2040 Perkkaalla arvioidaan olevan 
asukkaita noin 9800 ja työpaikkoja noin 7600.

Perkkaan liikenteeseen on tulossa vuonna 2024 
muutoksia, kun pikaraitiotie Raide-Jokeri aloittaa 
liikennöinnin Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä. 
Perkkaalla pikaraitiotien reitti kulkee alueen 
pohjoisreunalla Perkkaantien viertä. Samalla HSL 
uudistaa Leppävaaran ja Tapiolan bussilinjastoa. 
Perkkaata palvelevat tällöin HSL:n
linjastosuunnitelman mukaan Majurinkatua pitkin 
Leppävaaran aseman ja Helsingin Kallion väliä 
kulkeva linja 502 sekä linja 203 Leppävaaran 
asemalta Säterinkadun ja Itsehallintotien kautta 
Vermonniittyyn.

11

Perkkaa

HSL:n Tapiolan ja Leppävaaran 
linjastosuunnitelmasta laadittu ensimmäinen 
lokakuussa valmistunut luonnos toimi Perkkaan 
aluetarkastelun lähtökohtana. Lopullisen 
linjastosuunnitelman käyttöönotto arvioidaan 
vuodelle 2024.1

Linja 203 kulkisi linjastosuunnitelman 
luonnoksen mukaan arkena ruuhka-aikoina 15 
minuutin välein ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 
20 minuutin välein. 

Automaattinen bussilinja 203R (oikealla 
kuvassa sinisellä) korvaa Perkkaan 
tarkastelussa linjan 203 hännän. Linjan 
203 eteläinen päätepysäkki siirtyy 
Leppävaaran asemalle.

Linja 203R

Linjapituus: 2,59 km

Ajoaika päästä päähän: n. 7–8 min

Leppävaaran 
asema
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Kauklahti sijaitsee Espoon länsiosassa Kehä III:n 
sisäpuolella lähellä Kirkkonummen 
rajaa. Kauklahden kokeilualueella (pienalueet 
Kauklahti ja Vanttila) asui 2020/2021 
vuodenvaihteessa noin 8300 asukasta, joista 
Kauklahdessa noin 6000 ja Vanttilassa noin 2300.

Kauklahti on kehittyvä pientalovaltainen alue. 
Aseman eteläpuolelle on asemakaavoituksessa 
vireillä keskustamaisen asumisen ja palvelujen 
alue sekä asemalta kilometrin päähän koilliseen 
uusi Kyytimäen pientaloalue. Yleiskaavassa myös 
aseman eteläpuolisia asuntoalueita on merkitty 
kehitettäviksi. Vuonna 2040 Kauklahdessa 
arvioidaan asuvan noin 12 000 asukasta ja 
työpaikkoja olevan noin 2400.

Kauklahdesta on vuonna 2023 liityntäbussiyhteys 
Kivenlahteen ja Espoonlahteen
Länsimetron asemille. Kauklahden 
liikennejärjestelyihin vaikuttaa tulevaisuudessa 
myös Espoon kaupunkirata eli kahden lisäraiteen 
rakentaminen nykyisten rinnalle välillä Leppävaara 
- Kauklahti. Rata mahdollistaa tiheän ja 
täsmällisen, kaukoliikenteestä erillään 
liikennöitävän lähijunaliikenteen.

12

Kauklahti

HSL:n liityntälinjastosuunnitelma Länsimetron 
jatkeelle otetaan käyttöön Länsimetron 2. 
vaiheen valmistuttua arviolta vuonna 2023.

Linjat 162 ja 165 toimivat tärkeimpinä 
syöttöyhteyksinä Kauklahdesta Länsimetron 
Kivenlahden ja Espoonlahden asemille. Linjoilla 
on Kauklahden aseman ympäristöä lukuun 
ottamatta vähän samaa reittiosuutta.

Linjan 162 on suunniteltu kulkevan arkisin läpi 
päivän 15 minuutin välein ja viikonloppuisin 30 
minuutin välein.

Linjan 165 on suunniteltu kulkevan arkena 
ruuhka-aikoina 15 minuutin välein ja ruuhka-
aikojen ulkopuolella 30 minuutin välein.

Automaattinen bussilinja 160R (oikealla 
kuvassa sinisellä) korvaa Kauklahden 
tarkastelussa linjojen 162 ja 165 häntiä. 
Linjojen 162 ja 165 pohjoinen 
päätepysäkki siirtyy Kauklahden asemalle.

Linja 160R

Linjapituus: 4,02 km

Ajoaika päästä päähän: n. 10 min

Kauklahden 
asema
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Kustannusten 
mallintaminen
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Kustannusmallin muodostaminen

Työssä muodostettu kustannusmalli rakentuu kuljettajakustannuksista, 
liikennöintikustannuksista, kaluston kiinteistä kustannuksista sekä hallinto- ja 
yleiskustannuksista. Kustannusmallin muodostamisen periaatteena on ollut 
toimintolaskennan periaate, jossa on pyritty tunnistamaan riittävällä 
tarkkuudella kaikki liikennöinnin kustannuksia aiheuttavat osatekijät, 
arvioimaan yksikkökustannus kullekin kustannustekijälle ja määrittämään 
kustannustekijän määrä tai volyymi tarkastelluissa vaihtoehdoissa.

Työssä linjattiin, että automaattibussien liikennöinnissä tarvittavan 
valvomohenkilökunnan kustannukset sisällytetään automaattibussien hallinto-
ja yleiskustannuksiin.

Automaattisen bussiliikenteen kustannusten mallintamisesta on varsin vähän 
kokemuksia, joten kustannuslaskentaan liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. 
Osa kustannustekijöistä on luonteeltaan sellaisia, että niistä on toistaiseksi 
mahdotonta saada luotettavaa kokemusperäistä tietoa. Lisäksi on mahdollista, 
että automaattibussien liikennöintiin liittyy sellaisia uusia kulueriä, joita ei 
tässä työssä kyetty tunnistamaan.

Tutkimuksessa oletettiin, että automaattibusseilla on mahdollista liikennöidä 
tavanomaisessa katuympäristössä tapaustutkimusten alueilla. Perkkaalla 
katuverkon nopeusrajoitus on pääosin 40 km/h ja Kauklahdessa 30–40 km/h.

Bussikaluston osalta oletettiin, että bussien koko vastaisi nykyisten bussien 
kokoa, jotta liikenteessä voitaisiin tarjota riittävä kapasiteetti. Työssä on 
oletettu, että automaattibussi kykenee liikkumaan 30-40 km/h 
nopeusrajoitusalueilla muun liikenteen seassa perinteisen sähköbussin tavoin.

Tutkituista liikennöintikokonaisuuksista määritettiin kustannuslaskennassa 
tarpeelliset suoritteet ja tunnusluvut. Keskeisimmät lähtötiedot olivat 
linjatuntien ja linjakilometrien määrät eri päivätyyppeinä (arki, lauantai & 
sunnuntai) sekä tarvittava kuljettajien ja ajoneuvojen kokonaismäärä.

Kuljettajien ja valvomohenkilökunnan palkkakulut arvioitiin perustuen työn 
tekohetkellä voimassa olleeseen linja-autohenkilökunnan 
työehtosopimukseen. Laskennassa huomioitiin myös henkilökunnalle 
maksettavat ilta- ja viikonloppulisät. 

Automaattibussien valvomohenkilökunnan osalta oletettiin, että yksi 
työntekijä pystyy valvomaan kerralla yhden linjan tai linjaparin ajoneuvoja. 
Työn tarkasteluissa yhdellä työntekijällä oli kerrallaan valvottavanaan 
enintään 8 ajoneuvoa. 

Arvio sähkökäyttöisten bussien energiankulutuksesta perustui Norjassa 
Drammenin kaupungissa tehtyihin mittauksiin. Sähköbussien huoltokulujen 
arvioitiin olevan noin 10% dieselbussien kuluja pienemmät, kuten aiemmin 
Suomessa tehdyissä selvityksissä on oletettu. Sähköenergian hintana 
käytettiin arvoa 0,12 €/kWh. 

Työssä oletetut ajoneuvojen hankintahinnat, varikkokulut, vakuutus- ja 
katsastusmaksut sekä muut yleiskulut perustuivat tiedossa olleisiin 
toteutuneisiin kustannuksiin ja niitä tarkennettiin kustannuslaskentaa varten 
asiantuntija-arvioina.
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Joukkoliikenteen kustannusrakenne

Kuljettaja-
kustannukset

Kuljettajien 
palkat

Liikennöinnin
kustannukset

Ajoenergia

Huollot ja 
korjaukset

Kaluston
kiinteät kustannukset

Kalusto-
investointi

Renkaat
Vakuutukset
Katsastukset

Siivous

Varikko

Hallinto- ja
yleiskustannukset

Valvomo-
henkilöstö

Hallinto-
henkilöstö

Tilavuokrat

Muut 
ajoneuvot

ICT-
kustannukset

Yleiskulut
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Selvityksessä mallinnettiin vertailuvaihtoehdoksi 
HSL:n linjastosuunnitelmiin perustuva liikennöinti. 
Vertailuvaihtoehdossa perinteisten bussilinjojen 
kalusto oli sähköbussikalustoa.

Hankevaihtoehdossa Perkkaalla ja Kauklahdessa 
juna-asemia lähinnä olevien alueiden 
liikennöintikokonaisuudet liikennöitäisiin 
automaattibussein. Linjojen pääkatuverkkoa 
käyttävät osuudet, jotka ulottuivat etäämmälle 
asemista, liikennöitäisiin edelleen perinteisinä 
bussilinjoina sähköbussein.

Erilaisten liikennöinnin palvelutasotekijöiden 
vaikutuksia liikennöintikustannuksiin ja 
kustannustehokkuuteen selvitettiin 
herkkyystarkasteluiden avulla. 
Herkkyystarkasteluilla tutkittiin vuorovälin 
tihentämisen, tuotannon mittakaavaetujen ja 
linjastokokonaisuuden laajentamisen vaikutuksia. 

Kummankin tutkimusalueen 
liikennöintikokonaisuudet on kuvattu oheiseen 
taulukkoon.

Perkkaan tapaustutkimus Kauklahden tapaustutkimus

Vertailuvaihtoehto • Perinteinen bussilinja 203 
Uusmäestä Perkkaalle

• Perinteiset bussilinjat 162 ja 
165 Espoonlahdesta
Kauklahteen (Valhallantie) ja 
Vanttilaan

Hankevaihtoehto • Perinteinen bussilinja 
Uusmäestä Leppävaaran 
asemalle

• Automaattibussilinja 
Leppävaaran asemalta 
Perkkaalle 15 min vuorovälein

• Perinteiset bussilinjat 162 ja 
165 Espoonlahdesta
Kauklahden asemalle

• Automaattibussilinja 
Kauklahdesta (Valhallantie) 
aseman kautta Vanttilaan 15 
min vuorovälein

Herkkyystarkastelut • Automaattibussilinjalla 5 
minuutin vuoroväli

• Automaattibussilinja osa 100 
bussin kokonaisuutta

• Automaattibussilinja koko 
matkan Uusmäestä Perkkaalle

• Automaattibussilinjalla 5 
minuutin vuoroväli

• Automaattibussilinja osa 100 
bussin kokonaisuutta

• Automaattibussilinjat koko 
matkan Espoonlahdesta
Kauklahteen (Valhallantie) ja 
Vanttilaan

16

Mallinnetut liikennöintikokonaisuudet
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Kokonaiskustannusten jakautuminen (vuodessa)
Perkkaa

Tutkittu vaihtoehto Kuljettajakustannuk
set miljoonaa euroa 
/ vuosi

Liikennöinnin 
kustannukset 
miljoonaa euroa / 
vuosi

Kaluston kiinteät 
kustannukset 
miljoonaa euroa / 
vuosi

Valvomo, hallinto ja 
yleiskulut miljoonaa 
euroa / vuosi

Perinteinen 
sähköbussi 
Perkkaa-
Leppävaara-
Uusmäki

0,49 0,13 0,29 0,01

Osa linjasta 
perinteisellä 
sähköbussilla ja osa 
automaattibussilla 
15 min välein

0,34 0,13 0,52 0,25

Herkkyystarkastelu: 
automaattibussi 5 
min välein

0,34 0,18 0,87 0,25

Herkkyystarkastelu: 
100 
automaattibussia

0,34 0,13 0,41 0,03

Herkkyystarkastelu 
koko linja 
automatisoitu

0,00 0,11 0,42 0,260,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

Perinteinen sähköbussi Perkkaa-Leppävaara-Uusimäki

Osa linjasta perinteisellä sähköbussilla ja osa automaattibussilla 15 min välein

Herkkyystarkastelu: automaattibussi 5 min välein

Herkkyystarkastelu 100 automaattibussia

Herkkyystarkastelu koko linja automatisoitu

M€/vuosi

Kuljettajakustannukset Liikennöinnin kustannukset Kaluston kiinteät kustannukset Hallinto- ja yleiskustannukset (sis. valmomo)

Perinteisillä bussiyhtiöillä hallinto- ja 
yleiskustannukset jakautuvat sadoille 
busseille, mikä pienentää hallinto- ja 
yleiskulujen osuutta kustannuksissa.

Jos automaattibussioperaattori toimii 
pienimuotoisesti, se ei saavuta 
vastaavaa kustannustehokkuutta. 
Hallinto- ja yleiskulujen suurempaa 
osuutta selittää myös 
henkilöstökustannuksien siirtymä 
kuljettajista valvomotoimintaan.

Automaattibussiliikenteessä hallinto- ja 
yleiskustannuksien osuus pienenee, jos 
operaattorin mittakaava kasvaa.

Linjan automatisointi kokonaan 
mahdollistaa myös tehokkaan linjaston 
tuomien hyötyjen saavuttamisen
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Kokonaiskustannusten jakautuminen (vuodessa)
Kauklahti

Tutkittu vaihtoehto Kuljettajakustannukset 
miljoonaa euroa / vuosi

Liikennöinnin 
kustannukset miljoonaa 
euroa / vuosi

Kaluston kiinteät 
kustannukset miljoonaa 
euroa / vuosi

Valvomo, hallinto ja 
yleiskulut miljoonaa euroa 
/ vuosi

Perinteinen sähköbussi 
linjoilla 162 ja 165

0,84 0,27 0,58 0,02

Osa linjasta perinteisellä 
sähköbussilla ja osa 
automaattibussilla 15 min 
välein

0,77 0,26 0,81 0,24

Herkkyystarkastelu: 
automaattibussi 5 min 
välein

0,77 0,41 1,16 0,25

Herkkyystarkastelu: 100 
automaattibussia

0,77 0,26 0,7 0,03

Herkkyystarkastelu koko 
linja automatisoitu

0,00 0,27 0,58 0,47

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

Perinteinen sähköbussi linjoilla 162 ja 165

Osa linjoista perinteisellä sähköbussilla ja osa automaattibussilla 15 min välein

Herkyystarkastelu: automaattibussi 5 min välein

Herkkyystarkastelu: 100 automaattibussia

Herkkyystarkastelu: 162 ja 165 kokonaan linja automatisoitu

M€/vuosi

Kuljettajakustannukset Liikennöinnin kustannukset Kaluston kiinteät kustannukset Hallinto- ja yleiskustannukset (sis. valvomo)
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Johtopäätöksiä kustannusmallin muodostamisesta

Joukkoliikenteen kustannukset muodostuvat kuljettajakustannuksista, 
liikennöinnistä aiheutuvista kustannuksista, kaluston kiinteistä kustannuksista 
sekä hallinto- ja yleiskustannuksista. Automaattibussit eivät muuta 
merkittävästi osaa kustannuksia aiheuttavista tekijöistä. Esimerkiksi kaluston 
ajoenergiana käyttämästä sähköstä koituu yhä kustannuksia, kalustoon täytyy 
hankkia renkaita ja varaosia ja kalustolle täytyy olla säilytystä, huoltoa ja 
siivoamista varten varikko.

Henkilökunta on huomattavin automaattibusseissa muuttuva tekijä. 
Henkilöstön aiheuttamia kustannuksia siirtyy ajoneuvoista valvomoon. 
Kuljettajien palkkakulut ovat merkittävä automaattibussien tuoma 
säästöpotentiaali, mutta toisaalta automaattisuus tuo tullessaan uusia 
kulueriä, joiden suuruuden arviointi on vielä haastavaa. 

Esimerkki uudesta kuluerästä on valvomotoiminta, joka on kustannusmallissa 
sisällytetty hallinto- ja yleiskustannuksiin. Valvomotoimintaan liittyviä 
epävarmuuksia ovat esimerkiksi laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoliikennekulut, 
joiden aiheuttamien kustannusten arviointi on toistaiseksi hyvin haastavaa. 
Haasteet johtuvat kokemusperäisen tiedon saatavuudesta. Toinen esimerkki 
uudesta mahdollisesta kuluerästä on järjestyksenvalvonta. 
Automaattibusseissa ei ole henkilökuntaa fyysisesti läsnä, mikä voi vähentää 
matkustajien sosiaalisen turvallisuuden tunnetta. Yksi ratkaisu voisi olla 
kiertävien järjestyksenvalvojapartioiden käyttö lähijunaliikenteen tapaan. 
Tässä työssä vartiointikuluja ei huomioitu.

Automaattisen bussiliikenteen kustannustehokkuuden näkökulmasta 
olennaista on, kuinka montaa automaattista ajoneuvoa yksi 
valvomotyöntekijä voi turvallisesti valvoa. Kustannustehokkuus on sitä 
parempi, mitä useampi automaattibussi voi samanaikaisesti olla yhden 
valvomotyöntekijän valvonnassa. Tämän kokeilun mallinnuksissa 
valvomotyöntekijällä oli kerrallaan enintään 8 ajoneuvoa valvottavanaan.

Suomen talviset sääolosuhteet aiheuttavat hankaluuksia valvomotoiminnan 
mitoitukselle, sillä ensivaiheessa markkinoille tuleva kalusto edellyttää tiettyjä 
olosuhteita toimiakseen luotettavasti. Lumi ja jäinen tienpinta voivat aiheuttaa 
tilanteita, joissa etävalvonta joutuu ottamaan bussit hallittavakseen. Tähän 
vaadittavia henkilöstöresursseja ei ole tässä työssä huomioitu 
valvomotoiminnan kustannuksien arvioinnissa.

Automaattisen bussiliikenteen kustannuksiin vaikuttavat kaluston 
näkökulmasta toistaiseksi korkeat automaattisten ajoneuvojen 
investointikustannukset. Kaluston korkeat hankintakustannukset rajoittavat 
tarjonnan lisäämisen mahdollisuuksia. Automaattibussit ovat toistaiseksi olleet 
matkustajakapasiteetiltaan pienempiä kuin perinteiset sähköbussit, joten 
hankintakulut ovat korkeat etenkin suhteessa matkustajakapasiteettiin. Myös 
kaluston huoltokuluihin liittyy epävarmuuksia esimerkiksi erikoistuneen 
osaamisen saatavuuden osalta.

Tiivistelmä kustannusmallin johtopäätöksistä:

• Kuljettajien palkkakulut ovat merkittävä säästöpotentiaali, mutta 
kustannuksia siirtyy kuljettajista valvomotoimintaan

• Kustannustehokkuuteen vaikuttaa, kuinka montaa ajoneuvoa yksi 
valvomotyöntekijä voi valvoa turvallisesti

• Uusien kuluerien suuruuden arviointi on vielä haastavaa (esimerkiksi 
valvomoiden laitteisto ja kaluston järjestelmien huolto)

• Investointikustannukset ovat toistaiseksi korkeammat kuin tavallisen 
bussikaluston
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Kysyntäennusteet ja 
vaikutukset 
kustannustehokkuuteen
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Perkkaan kysyntäennusteet

Linja 203R 
(Vermonniitty–Leppävaaran asema)

Pohjalinjastona toimii Tapiola-Leppävaaran 
linjastosuunnitelman luonnos.
Linja 203 muutettiin päättymään Leppävaaran 
asemalle.
Ajamatta jäänyt häntä korvattiin 
automaattibussilla 203R.

Linjapituus: 2,59 km
Ajoaika: 7 – 8 min

Hankevaihtoehdon vuoroväli 
(aamu-päivä-ilta): 15-20-15 min
Herkkyystarkastelun vuoroväli 
(aamu-päivä-ilta): 5-5-5 min

Kokeilun vaikutuksia mallinnettiin HSL:n ylläpitämällä 
HELMET 4.1 –liikennemallilla. Maankäytön ja 
liikenneverkon lähtökohtana oli vuosi 2040.

Oletukset mallinnukseen:
- Automaattibussi kykenee kulkemaan ajoradan muun 
liikenteen vauhdissa
- Automaattibussin houkuttelevuus ei eroaisi 
identtistä linjaa ajavan perinteisen bussin 
houkuttelevuudesta
- Hankevaihtoehto on käytössä riittävän 
pitkäkestoisesti, jolloin voi tapahtua muutoksia 
ihmisten liikkumisvalinnoissa ja matkojen 
suuntautumisessa.

15 minuutin vuoroväli:
- Lisääntynyt vaihtotarve linjalla 203 heikentää 

joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Vaikutukset 
kulkutapavalintoihin ovat kuitenkin pieniä.

5 minuutin vuorovälin herkkyystarkastelu:
Vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuoden aikana alueelta tehdään:

4 400 joukkoliikennematkaa enemmän
1 620 jalan tai pyörällä tehtyä matkaa vähemmän
2 600 autolla tehtyä matkaa vähemmän

2 780 kestävillä kulkutavoilla tehtyä matkaa 
enemmän

Linjan 203R matkustajamäärät vuorokaudessa 
(15 minuutin vuoroväli)

Linjan 203R matkustajamäärät vuorokaudessa 
(5 minuutin vuoroväli)
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Kauklahden kysyntäennusteet

Linja 160R
(Vanttila–Kauklahden asema–Kauklahti)

Pohjalinjastona toimii Länsimetron jatkeen 
liityntälinjastosuunnitelma.
Linjat 162 ja 165 muutettiin päättymään 
Kauklahden asemalle
Ajamatta jäävät hännät korvattiin 
automaattibussilla 160R.

Linjapituus: 4,02 km
Ajoaika: 10 min

Hankevaihtoehdon vuoroväli 
(aamu-päivä-ilta): 15-15-15 min
Herkkyystarkastelun vuoroväli 
(aamu-päivä-ilta): 5-5-5 min

Kokeilun vaikutuksia mallinnettiin HSL:n ylläpitämällä 
HELMET 4.1 –liikennemallilla. Maankäytön ja 
liikenneverkon lähtökohtana oli vuosi 2040.

Oletukset mallinnukseen:
- Automaattibussi kykenee kulkemaan ajoradan muun 
liikenteen vauhdissa
- Automaattibussin houkuttelevuus ei eroaisi identtistä 
linjaa ajavan perinteisen bussin houkuttelevuudesta
- Hankevaihtoehto on käytössä riittävän 
pitkäkestoisesti, jolloin voi tapahtua muutoksia 
ihmisten liikkumisvalinnoissa ja matkojen 
suuntautumisessa.

15 minuutin vuoroväli:
- Lisääntynyt vaihtotarve linjoilla 162 ja 165 heikentää 

joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Palvelutaso myös 
heikkenee vertailuvaihtoehdossa linjojen 162/165 
päällekkäisillä linjaosuuksilla. 
Joukkoliikennematkoista tulee hieman siirtymää 
autoliikenteeseen.

5 minuutin vuorovälin herkkyystarkastelu:
Vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuoden aikana alueelta 
tehdään:

10 700 joukkoliikennematkaa enemmän
4 500 jalan tai pyörällä tehtyä matkaa vähemmän
5 500 autolla tehtyä matkaa vähemmän

6 200 kestävillä kulkutavoilla tehtyä matkaa 
enemmän

Linjan 160R matkustajamäärät vuorokaudessa 
(15 minuutin vuoroväli)

Linjan 160R matkustajamäärät vuorokaudessa 
(5 minuutin vuoroväli)

https://hslfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202195-4
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Päätelmät matkustajamääräennusteista

• Ennusteiden perusteella tarkastelualueille tarvittaisiin yli 20 
paikkainen ajoneuvo. Näin suuret automaattiset bussit ovat vielä 
harvinaisia, mutta lähes 20 paikkaisiakin busseja löytyy jo nyt.1

• Käytetty liikennemalli ei kuitenkaan ole riittävän tarkka kuvaamaan 
yksittäisen vuoron kuormittumista vaan tarkastelussa on hyödynnetty 
ruuhkatunnin matkustajamäärä- ja vuoromäärätietoja.

• Lisääntynyt kulkuvälineen vaihtotarve heikensi mallissa 
joukkoliikenteen houkuttelevuutta, jolloin palvelutasoa oli muuten 
parannettava positiivisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

• Palvelutason parantaminen vuoroväliä tihentämällä kasvatti 
joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Matkustajamäärät eivät kuitenkaan 
kasvaneet samassa suhteessa vuoromäärän kanssa, joten vuorovälin 
tihentäminen voisi mahdollistaa myös pienemmän kaluston käyttämisen.

• Kauklahden tapauksessa tehokas liityntälinja juna-asemalle lisäsi 
junalla Helsinkiin tehtäviä matkoja samalla vähentäen Länsimetrolla 
tehtäviä samansuuntaisia matkoja (kuva oikealla).

• Tehokas liityntälinja myös vähensi molemmissa tapauksissa aktiivisilla 
kulkutavoilla (jalankulku ja pyöräliikenne) tehtäviä matkoja, joilla on 
vaikutuksia mm. liikenteestä saataviin yhteiskuntataloudellisiin ja 
yksilöllisiin terveysvaikutuksiin.

[1] Sensible 4: New autonomous shuttle bus collaboration between Sensible 4 Oy and MOOVE GmbH/

Joukkoliikenteen arkivuorokauden matkustajamäärätKauklahden 
tapaustutkimuksessa 5 minuutin herkkyystarkastelun ja 
vertailuvaihtoehdon välillä.

https://sensible4.fi/2021/12/02/new-autonomous-shuttle-bus-collaboration-between-sensible-4-oy-and-moove-gmbh/
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Kustannustehokkuus tutkituissa vaihtoehdoissa

Kustannustehokkuutta vertailtiin tutkituissa vaihtoehdoissa seuraavien 
mittareiden näkökulmasta: 

• liikennöintikustannus linjakilometriä kohti (€/km)

• liikennöintikustannus nousua kohti (€/nousu).

Molemmat mittarit ovat vakiintuneita joukkoliikenteen kustannustehokkuuden 
ja yksikkökustannusten tunnuslukuja. Mittarit kuvaavat kustannustehokkuutta 
eri näkökulmista: 

• Liikennöintikustannus linjakilometriä kohti kuvaa 
joukkoliikennepalvelun tarjonnan kustannustehokkuutta eli sitä, miten 
paljon joukkoliikenteeseen panostettu euro tuottaa joukkoliikennepalvelua. 
Palvelutason parantaminen kasvattaa sekä kustannuksia että 
linjakilometrejä, jolloin kustannustehokkaampi joukkoliikenne mahdollistaa 
lisävuorot suhteessa pienemmin kustannuksin.

• Liikennöintikustannus nousua kohti kuvaa joukkoliikennepalvelun 
kustannustehokkuutta kysynnän näkökulmasta. Nousujen määrä kuvaa 
joukkoliikennepalvelun houkuttelevuutta ja sopivuutta käyttäjien 
matkustustarpeisiin. Kustannustehokkuus paranee mikäli voidaan pienentää 
tuotantokustannuksia ilman matkustajamäärän pienentymistä samassa 
suhteessa tai kasvattaa matkustajamääriä suhteellisesti enemmän kuin mitä 
liikennöinnin kustannukset kasvavat.

Seuraavilla sivuilla on esitetty kustannustehokkuuden muutos Perkkaan ja 
Kauklahden esimerkkitapauksissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Tarkastelu 
osoittaa, että kokonaisen linjan liikennöinti automaattisin bussein parantaisi 
joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. 

Nykyisin periaattein suunnitellut joukkoliikenteen linjastot ovat Perkkaalla ja 
Kauklahdessa tehokkaita ja ne palvelevat matkustajien tarpeita hyvin. 
Esimerkiksi Perkkaalla linja 203 tulisi linjastosuunnitelmassakin kulkemaan 
Leppävaaran aseman kautta Uusmäkeen, mikä jo itsessään tehostaa 
liikennöintiä. Linjan jakaminen kahteen osaan niin, että vain osa linjasta 
automatisoitaisiin ja osa jäisi liikennöitäväksi perinteisenä bussilinjana, 
aiheuttaa ylimääräistä bussien seisontaa Leppävaaran asemalla ja siten 
joukkoliikenteen kustannustehokkuus heikkenisi. 

Tarkastelu myös osoitti, että vuorovälin tihentäminen automaattisessa 
bussiliikenteessä on kannattavampaa suuremman asukastiheyden alueilla, 
kuten Perkkaalla. Riittävä asukaspohja ja työpaikkojen määrä mahdollistaa 
myös matkustajamäärien kasvun tiheämmän ja paremmin palvelevan 
liikenteen myötä. Kauklahden tarkastelussa asukasmäärä ei riittänyt 
kasvattamaan matkustajamääriä riittävästi suhteessa liikennöinnin 
kustannusten kasvuun.

Tarkastelun perusteella automaattinen bussiliikenne tarjoaisi parhaat 
mahdollisuudet kustannustehokkuuden parantamiseen silloin, kun liikennettä 
halutaan lisätä iltaisin ja viikonloppuisin. Automaattibussiliikenteessä 
liikennöinnin lisäämisen marginaalikustannus on perinteistä bussiliikennettä 
matalampi. Liikennettä on tehokkainta lisätä sellaisina vuorokaudenaikoina, 
joina lisäliikenne ei kasvata kalustotarvetta ja kaluston kiinteitä kustannuksia.
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Kustannustehokkuus tutkituissa vaihtoehdoissa
Perkkaa

Tutkittu vaihtoehto Kustannustehokkuus 
euroa/kilometri

Perinteinen sähköbussi 
Perkkaa-Leppävaara-
Uusmäki

3,16

Osa linjasta perinteisellä 
sähköbussilla ja osa 
automaattibussilla 15 min 
välein

4,25

Herkkyystarkastelu: 
automaattibussi 5 min 
välein

3,76

Herkkyystarkastelu: 100 
automaattibussia

3,12

Herkkyystarkastelu koko 
linja automatisoitu

2,71

Tutkittu vaihtoehto Kustannustehokkuus 
euroa/nousu

Perinteinen sähköbussi 
Perkkaa-Leppävaara-
Uusmäki

1,85

Osa linjasta perinteisellä 
sähköbussilla ja osa 
automaattibussilla 15 min 
välein

2,60

Herkkyystarkastelu: 
automaattibussi 5 min 
välein

2,42

Herkkyystarkastelu: 100 
automaattibussia

1,91

Herkkyystarkastelu koko 
linja automatisoitu

1,59

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Perinteinen sähköbussi Perkkaa-Leppävaara-
Uusimäki

Osa linjasta perinteisellä sähköbussilla ja osa

automaattibussilla 15 min välein

Herkyystarkastelu: automaattibussi 5 min

välein

Herkkyystarkastelu: 100 automaattibussia

Herkkyystarkastelu koko linja automatisoitu

€/km

Kustannustehokkuus €/km

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Perinteinen sähköbussi Perkkaa-

Leppävaara-Uusimäki

Osa linjasta perinteisellä sähköbussilla ja

osa automaattibussilla 15 min välein

Herkyystarkastelu: automaattibussi 5 min

välein

Herkkyystarkastelu: 100 automaattibussia

Herkkyystarkastelu koko linja

automatisoitu

€/nousu

Kustannustehokkuus €/nousu
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Kustannustehokkuus tutkituissa vaihtoehdoissa
Kauklahti

Tutkittu vaihtoehto Kustannustehokkuus 
euroa/kilometri

Perinteinen sähköbussi 
linjoilla 162 ja 165

2,39

Osa linjasta perinteisellä 
sähköbussilla ja osa 
automaattibussilla 15 min 
välein

3,09

Herkkyystarkastelu: 
automaattibussi 5 min 
välein

2,39

Herkkyystarkastelu: 100 
automaattibussia

2,62

Herkkyystarkastelu koko 
linja automatisoitu

1,85

Tutkittu vaihtoehto Kustannustehokkuus 
euroa/nousu

Perinteinen sähköbussi 
linjoilla 162 ja 165

0,85

Osa linjasta perinteisellä 
sähköbussilla ja osa 
automaattibussilla 15 min 
välein

1,01

Herkkyystarkastelu: 
automaattibussi 5 min 
välein

1,21

Herkkyystarkastelu: 100 
automaattibussia

0,86

Herkkyystarkastelu koko 
linja automatisoitu

0,65

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Perinteinen sähköbussi linjoilla 162 ja 165

Osa linjoista perinteisellä sähköbussilla ja
osa automaattibussilla 15 min välein

Herkyystarkastelu: automaattibussi 5 min

välein

Herkkyystarkastelu: 100 automaattibussia

Herkkyystarkastelu: 162 ja 165 kokonaan

linja automatisoitu

€/km

Kustannustehokkuus €/km

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Perinteinen sähköbussi linjoilla 162 ja 165

Osa linjoista perinteisellä sähköbussilla ja osa
automaattibussilla 15 min välein

Herkyystarkastelu: automaattibussi 5 min

välein

Herkkyystarkastelu: 100 automaattibussia

Herkkyystarkastelu: 162 ja 165 kokonaan

linja automatisoitu

€/nousu

Kustannustehokkuus €/nousu
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Käyttäjätutkimus
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Käyttäjähaastattelut

Kokeiluun haettiin mukaan loppukäyttäjien näkökulmaa haastattelemalla 
Perkkaan alueen asukkaita. Käyttäjähaastatteluissa etsittiin näkemyksiä 
joukkoliikenteellä matkustamisessa tärkeiksi koetuista tekijöistä sekä 
automaattisen joukkoliikenteen koetuista ominaispiirteistä 
ja mahdollisuuksista. Haastattelut toteutettiin joulukuun 2021 alussa 
ryhmähaastatteluina. Haasteltavia oli yhteensä neljä työ- ja eläkeikäistä 
henkilöä jaettuna kahteen haastattelukertaan. Haastateltavat olivat kaikki 
joukkoliikenteen käyttäjiä. 

Automaattibussiliikenne mielletään helpoksi matkustustavaksi sekä lyhyiden 
reittien ja tiheän vuorovälin palveluksi. Matkustaminen automaattibussilla 
koetaan lähestyttäväksi ja turvalliseksi, kun reitti, sen pituus ja 
liikenneympäristö ovat hallittavan tuntuisia. Lyhyellä reitillä koetaan olevan 
vähemmän eteen tulevia ongelmia, joihin vaadittaisiin inhimillistä 
ratkaisukykyä. Haastateltavat kertoivat, etteivät uskaltaisi mennä 
automaattibussin kyytiin, jos se ajaisi suurien ajonopeuksien tieverkolla. 
Palvelu koetaan siis turvalliseksi matalan ajonopeuden alueilla. Toisaalta 
automaattibussien tulkittiin olevan sen kokoisia, jollaisia ne ovat tällä hetkellä 
eli pieniä. Tilanne voisi siis muuttua automaattisten ajoneuvojen kehittyessä 
ja niiden koon kasvaessa tulevaisuudessa.

Esimerkkinä mahdollisesta reitistä haastatellut mainitsivat Majurinkadun, 
Alberganesplanadin ja Sellon välisen reitin, joka on lähes sama kuin 
kokeilussa selvitetty linja 203R. Lisäksi nostettiin esille Mäkkylän asema, 
Leppävaaran urheilupuisto ja sopivuus palvelulinjaliikenteeseen. Erityisesti 
Leppävaaran urheilupuisto aiheutti kommentteja, sillä suositulle alueelle ei 
tule sisään julkista liikennettä muutamaa palvelulinjavuoroa lukuun ottamatta.

Haastatellut tunnistivat kuljettajan merkityksen 
turvallisuusnäkökulmasta mahdollisten järjestyshäiriöiden hoidossa. Osa 
haastateltavista koki lähijunan tästä syystä sosiaalisesti turvattomaksi 
kulkumuodoksi. Toisaalta metro ei noussut vastaavalla tavalla esille, vaikka 
myöskään metrossa kuljettaja tai muu henkilökunta ei ole jatkuvasti läsnä. 
Turvallisuudentunteen parantamiseksi automaattibusseissa tulisikin huomioida 
helppo tapa ottaa yhteyttä valvomoon tai järjestyksenvalvontaan. 
Muutoin kuljettajan rooli koetaan pieneksi, sillä esimerkiksi kuljettajalta 
tarvittavan informaation tarvetta korvaavat reittioppaat, näytöt ja 
kuulutukset. Automaattibussien turvakuljettajien tarpeellisuus aiheutti 
kritiikkiä.

Liikennevälineestä toiseen vaihtamisen helppouden tulisi olla 
yksi automaattibussiliikenteen järjestämisen tavoitteista, jotta vaihdot eivät 
nouse kynnyksiksi. Tähän liittyvät esimerkiksi vuorovälit, vuorojen 
ajoittaminen oikein odotusaikojen minimoiseksi sekä vaihdon 
mukavuustekijät, kuten vaihtomahdollisuus sisätiloissa tai vähintään sateelta 
suojassa. Vuorovälin tiheydeksi mainittiin riittävän 10 minuuttia. 
Haastateltavat olivat aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä, ja esimerkiksi 
henkilöautoilijoille tällainen vuoroväli voisi olla riittämätön houkuttelevuuden 
kannalta. Vuorovälin sijaan voisikin pohtia esimerkiksi vuorojen ajoittamista 
otollisesti junavuorojen saapumisen ja lähtemisen mukaisesti, jos 
automaattibussiliikennettä käytetään raideliikenteen liityntäyhteyksissä. 
Vaihtoyhteyksien odottamisesta tulee tehdä mahdollisimman siedettäviä, eli 
odotusajan lisäksi on huomioitava odotustilojen lämpötila, melu ja esimerkiksi 
sateensuoja.

”Se on sellanen ikiliikkuja.”

”Jos tulee uhkaavaa, niin olis kiva. – Bussissa kuljettaja paikalla, mut ei 
sekään oo mikään supersankari.”

”Vaihtaminen on vähän sellasta venailua.”
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Matkustamisen mukavuus ja matkan käyttö omana aikana koetaan 
jopa matkustusaikaa merkityksellisemmäksi. Hitaampi matka ilman vaihtoa 
voi olla houkuttelevampi kuin nopeampi matka vaihdon 
kanssa. Matkustusmukavuuteen vaikuttavat esimerkiksi kulkuvälineen 
melutaso ja lämpötila. Automaattibusseissa tulisikin ottaa huomioon 
melutekijät esimerkiksi ovien toiminnassa. Automaattibussien käyttövoimana 
on sähkö, mikä tekee niistä jo perinteisiä dieselbusseja hiljaisempia.

Automaattibussien toimintavarmuuden koetaan olevan parempi 
ja liikennepalvelun tasalaatuisempaa inhimillisten tekijöiden jäädessä pois. 
Palvelun laadun koetaan busseissa olevan riippuvaista kuljettajasta, mutta 
automaattibusseissa automaatio hoitaisi palvelun ennustettavasti aina 
ohjelmoinnin mukaisesti. Toisaalta toimintavarmuuteen voi vaikuttaa 
haastateltavien mainitsema kyky ratkaista eteen tulevia ongelmatilanteita, 
kuten esimerkiksi vääriin paikkoihin pysäköidyt muut ajoneuvot tai haastavat 
sääolosuhteet. Näissä apuna on valvomotoiminta.

Lisäksi haastatteluissa nousi esille helppo skaalattavuus, 
automaattibussien soveltuvuus syöttöliikenteeseen ja perinteiselle 
bussiliikenteelle kannattamattomille matalan asukastiheyden alueille. 
Skaalattavuuden näkökulmasta palvelua on mahdollista lisätä joustavasti 
tarpeen mukaan esimerkiksi ruuhkatilanteissa.

Käyttäjätutkimuksen perusteella joukkoliikenteen käyttäjät suhtautuvat 
positiivisesti automaattisten ajoneuvojen käyttöönottoon osaksi 
joukkoliikennejärjestelmää. Uskottavana automaattisen joukkoliikenteen 
vaikutuksena pidetään vuorojen lisääntymistä eli palvelutason paranemista. 
Esimerkiksi lippujen hintojen ei uskota alenevan kovin lyhyellä aikavälillä tai 
ainoastaan automaattibussien käyttöönoton ansiosta.

Johtopäätökset käyttäjähaastatteluista

Käyttäjätutkimus toi esille automaattibussien käyttökokemukseen vaikuttavia 
laadullisia tekijöitä. Automaattibussit ovat tavallaan uusi joukkoliikennemuoto 
ja niiden palvelukokemus on tarpeen suunnitella sellaiseksi, että se vastaa 
asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, ja että palvelu on luonteva osa seudullista 
joukkoliikennepalvelua. 

Käyttäjätutkimuksen perusteella mahdolliset joukkoliikenteen 
kustannustehokkuuden parantumisesta muodostuvat kustannussäästöt tulisi 
kohdistaa nykyisten linjojen vuorovälien tihentämiseen ja uusiin 
joukkoliikennelinjoihin sellaisiin kohteisiin, joihin ei vielä ole 
joukkoliikennepalveluita. 

Vuorovälien tihentäminen vähentäisi mm. joukkoliikennevälineen 
vaihtamisesta aiheutuvaa vaivaa, kun odotusajat lyhentyisivät. 
Käyttäjätutkimuksessa tuli ilmi, että käyttäjät pitivät lyhyitä linjoja sopivina 
automaattibusseilla liikennöitäväksi. Lyhyellä linjalla automaattibussien 
toimintavarmuuden uskottiin olevan pidempiä linjoja parempi, kun lyhyellä 
matkalla olisi vähäisempi määrä mahdollisia liikennöinnin häiriötekijöitä.

Liikennevälineen vaihtamiseen liittyvää vaivaa voi automaattisella liikenteellä 
vähentää myös siten, että lyhyillä linjoilla liikennevälineen aikataulu ja 
liikennöinti on yksinkertaisemmin sovitettavissa esimerkiksi junaliikenteen 
aikatauluihin.

29
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Kokeilun tulokset ja 
johtopäätökset
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Johtopäätöksiä

Automaattisen bussiliikenteen kustannukset muodostuvat liikennöinnin 
kustannuksista, kaluston kiinteistä kustannuksista sekä hallinto- ja 
yleiskustannuksista. Hallinto- ja yleiskustannukset sisältävät mm. 
valvomotoiminnan, tietojärjestelmien ja tilojen kustannukset ja johdon ja 
hallinnon henkilöstön palkkakulut.

Huomattava ero perinteiseen bussiliikenteeseen on kuljettajakustannusten 
puuttuminen. Palkkakulut ovatkin automaattisen bussiliikenteen merkittävin 
säästöpotentiaali, mutta henkilöstökustannuksia siirtyy kuljettajista 
valvomotoimintaan. Kustannustehokkuudessa olennaista on, miten montaa 
ajoneuvoa valvomotyöntekijä voi valvoa samanaikaisesti turvallisuuden 
vaarantumatta. Automaattibussikaluston korkeat investointikustannukset 
heikentävät toistaiseksi osaltaan kustannustehokkuutta. Huomionarvoista on 
myös se, että automaattibussit eivät muuta kustannustehokkaan 
joukkoliikenteen perusperiaatteita esimerkiksi linjastosuunnittelun osalta.

Automaattibussiliikenne on yhä teknologisten innovaatioiden 
omaksumiskäyrän alkupäässä (innovaattorit). Käyttöönottoja on tehty pitkälti 
vasta pilottitasolla. Koska automaattisen bussiliikenteen kustannusten 
mallintamisesta on vähän kokemuksia ja osasta kustannustekijöistä on 
mahdotonta saada kokemusperäistä tietoa, liittyy automaattibussiliikenteen 
kustannuslaskentaan runsaasti epävarmuustekijöitä. On mahdollista, että 
automaattibussien liikennöintiin liittyy lisäksi sellaisia uusia kulueriä, joita ei 
tässä työssä kyetty tunnistamaan. Kustannusrakenne ja -tehokkuus 
täsmentyvät tulevaisuudessa, kun automaattibussiliikenteestä kertyy 
kokemusta laajemmin. 

Kuva: Shutterstock
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Vaikutukset kustannuksiin ja kustannustehokkuuteen

Kuljettajakustannukset

Kokeilun hypoteesina esitettiin, että automaattibussien käyttöönotto tuo 
säästöjä kuljettajien palkkakulujen poistuessa. Toistaiseksi 
automaattibussiliikenteen kokeiluissa palkkakustannuksia on syntynyt 
turvakuljettajista, mutta täyteen automaattisuuteen siirryttäessä 
kuljettajakustannukset poistuvat. Paras kustannustehokkuus saavutettiinkin 
herkkyystarkasteluissa, joissa kokonaiset linjat on muutettu 
automaattiliikenteeksi. Toisaalta tulee huomioida, että automaattisuus tuo 
tullessaan uusia kulueriä, joiden suuruuden arviointi on vielä haastavaa 
kokemusesimerkkien puuttuessa.

Liikennöinnin kustannukset

Automaattibussit vaativat huoltoa yhtä lailla kuin tavalliset sähköbussit. 
Huoltokulujen osalta epävarmuutta aiheuttaa esimerkiksi erikoistuneen 
osaamisen saatavuus. Kustannuksia syntyy ajoenergiasta samaan tapaan kuin 
tavallisissa sähköbusseissa.

Kaluston kiinteät kustannukset

Automaattisilla ajoneuvoilla on toistaiseksi korkeat investointikustannukset, 
mikä rajoittaa tarjonnan lisäämistä ja heikentää kustannustehokkuutta. 
Erityisesti investointikustannus on suuri suhteessa automaattibussien 
pienempään matkustajakapasiteettiin. Varikko-, siivous- ja esimerkiksi 
rengaskustannuksia kertyy yhä automaattibussejakin käyttäessä.

Hallinto- ja yleiskustannukset

Automaattisen bussiliikenteen myötä kuljettajakustannuksia siirtyy 
valvomotoimintaan. Henkilöstö ei poistu kokonaan, mutta tarve ajoneuvoa 
kohti vähenee. Kustannustehokkuus riippuu pitkälti siitä, kuinka montaa 
ajoneuvoa yksi valvomotyöntekijä voi valvoa turvallisesti. Erityistilanne 
valvomotoiminnoissa voi syntyä, jos sääolosuhteiden vuoksi useat 
automaattibussit vaativat manuaaliohjausta samanaikaisesti. 

Valvomotoiminnan vaatimia kulueriä ovat muun muassa laitteisto, ohjelmistot 
ja niiden lisenssit sekä tietoliikenneyhteydet, joiden arvioinnissa on 
epävarmuustekijöitä. Muuta hallintohenkilöstöä tarvitaan 
automaattibussiliikenteessäkin ja esimerkiksi tilavuokria kertyy.

Muut kustannustehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Kustannustehokkaan joukkoliikenteen perusperiaatteet eivät muutu 
automaattibussien myötä. Tapaustutkimuksessa tehty linjan 203 
jakaminen kahteen erilliseen linjaan aiheutti tehottomuutta, 
jota automaattisen liikenteen edut eivät kompensoineet. Parempi 
kustannustehokkuus saavutettiin liikennöimällä koko linja automaattibusseilla. 
Vaihtotarve vähentää linjan houkuttelevuutta, mitä täytyy kompensoida 
kohottamalla linjan palvelutasoa. Toisaalta käyttäjähaastatteluissa 
automaattibussit koettiin nimenomaan tiheän vuorovälin linjoiksi, mikä tukee 
tarvetta lyhentää vuorovälejä ja minimoida vaihtojen aiheuttama haitta. 
Automaattibusseilla järjestettävästä joukkoliikenteestä täytyy pystyä 
rakentamaan vähintään yhtä houkuttelevaa kuin perinteisillä busseilla tai 
parhaassa tapauksessa houkuttelevampaa.

Lisäkustannuksia tuo tehostettu talvihoito automaattibussien reiteillä, jotta 
kalusto selviää mahdollisimman pitkään ilman etävalvomon puuttumista 

ohjaukseen. 
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Automaattibussien kilpailuedut

Automaattibusseilla on etuja verrattuna perinteiseen bussiliikenteeseen.

Automaattibusseilla liikennöidessä voi ilta- ja viikonloppuliikenteen 
palvelutason parantaminen olla kustannustehokasta ja tuoda uusia 
vaihtoehtoja liikkumiseen nykyisten liikennemuotojen rinnalle. Automaattinen 
liikenne antaakin parhaat mahdollisuudet kustannustehokkuuden 
parantamiseen nimenomaan silloin, kun palvelua halutaan lisätä iltaisin ja 
viikonloppuisin, jolloin lisäliikenne ei edellytä lisäkaluston hankkimista. Täysin 
automaattisessa bussissa ei ole tarvetta kuljettajalle tai turvakuljettajalle, 
jotka ovat kalliimpia ilta- ja viikonloppuaikaan. 

Automaattibussiliikenne mahdollistaa aiempaa joustavamman vuorotarjonnan 
ja aikataulujen muutokset. Palvelun skaalaaminen on helpompaa. Toimiessaan 
tehokkaasti joukkoliikennejärjestelmän osana automaattibussit voivat 
ratkaista ensimmäisen ja viimeisen kilometrin ongelmia esimerkiksi 
raideliikenneyhteyksien syöttöliikenteenä.

Linja-autoala kärsii työvoimapulasta, jonka yksi ratkaisu voi löytyä 
automaattibusseista. Jos bussit kykenevät toimimaan aidossa 
liikenneympäristössä autonomisesti, ei työvoimapula johda esimerkiksi 
tarjonnan karsimiseen ja näy matkustajille heikentyneenä palvelutasona. 
Työntekijä voi valvoa etävalvomosta käsin useampia busseja kerralla ja 
ajoneuvojen autonomisuuden ollessa riittävällä tasolla etävalvomon tarvitsee 
puuttua ohjaukseen vain erityistilanteissa.

Kuva: Shutterstock
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Miten automaattibusseista tulisi realismia?

Jotta automaattibusseista tulisi toimiva osa joukkoliikennejärjestelmää, vaatii 
sekä kalusto että järjestelmä kehittämistä, jotta esimerkiksi turvakuljettajia 
ei enää tarvita. 

Automaattisia ajoneuvoja tulee kehittää vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. 
Markkinoille tarvitaan sopivia ajoneuvoja, sillä kokeilussa todettiin tarve 
esimerkiksi yli 20 paikkaisille automaattibusseille. Suuremman 
kaluston tarvetta vähentää vuorovälin lyhentäminen. Kalustossa 
on huomioitava myös matkustusmukavuuteen ja -turvallisuuteen liittyvät 
tekijät sekä varattava tilaa rollaattoreille, pyörätuoleille ja lastenvaunuille.

Talviolosuhteet voivat olla nykyisenlaiselle automaattibussikalustolle hankalia. 
Kadunpitäjän toimenpiteillä kuten talvihoidolla tulee varautua ylläpitämään 
keliolosuhteet automaattibusseille mahdollisina kaikenlaisissa sääolosuhteissa, 
koska automaattibussien manuaaliseen ohjaukseen etävalvomosta käsin ei 
kustannusmielessä ole mahdollista varautua.  

Automaattisten ajoneuvojen investointikustannukset ovat yhä korkeita, mikä 
vähentää kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuus paranee 
investointikustannusten laskiessa. Ajoneuvojen jälkimarkkinoiden 
kehittyminen edistää hankintojen kannattavuutta.

Kokeilun perusteella matkustajat hyväksyvät automaattisen joukkoliikenteen 
ja käyttävät sitä, jos suunnittelussa on huomioitu vaihtamisen helppous, 
riittävän tiheät vuorovälit tai soveltuvat aikataulut ja muu matkustamisen 
mukavuus. Hyvän joukkoliikennesuunnittelun perusperiaatteet eivät siis katoa 
automaattisen kaluston myötä. Automaattinen joukkoliikenne tuntuu 
lähestyttävämmältä, jos sen käyttöönotto aloitetaan pienen mittakaavan 
kohteista ja reiteistä. Tällaisia ovat esimerkiksi tässä kokeilussa esitetyt 
kokeilualueet.

Automaattibussi Tukholman Barkarbyssä

Kuva: Shutterstock
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Joukkoliikennealalla on ollut vähän tietoa automaattisen liikenteen 
mahdollisuuksista. Muutamia selvityksiä lukuun ottamatta ei ole tuotettu 
tietoa, miten automaattinen liikenne voisi vaikuttaa joukkoliikenteen 
kustannuksiin, palvelutasoon ja kysyntään. Automaattisen joukkoliikenteen 
kehitys on ollut varsin teknologialähtöistä. Kokeilu nostaa keskusteluun 
liiketoiminnallisen näkökulman ja käyttäjien tarpeet. Kokeilussa tuotettu tieto 
palvelee automaattisen joukkoliikenteen ja kestävän liikennejärjestelmän 
kehittymistä. 

Kokeilussa mallinnettiin automaattisen liikenteen kustannusten 
muodostumista ja tuotettiin tietoa, miten automaattinen bussiliikenne voi 
toimia menetelmänä joukkoliikenteen kustannustehokkuuden ja palvelutason 
kehittämisessä. Joukkoliikenneviranomaisille mahdolliset löydökset 
automaattisen liikenteen kustannustehokkuudesta tuovat selkeän suunnan, 
miten automaattista liikennettä voisi mahdollisesti hyödyntää koko 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämisessä. Mahdolliset hyödyt luovat 
edellytyksiä automaattisen joukkoliikenteen markkinalle kokonaisuutena.

Kokeilun loppuraportti toimii jatkossa viiteaineistona myös muille alalla 
toimiville. Kokeilun perusteella voi syntyä uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia 
automaattisen liikenteen operaattoreille, kun ymmärrys liiketoiminnallisista ja 
yhteiskunnallisista hyödyistä kasvaa.

Kokeilussa käytettävä menetelmä on hyvin skaalautuva, koska työssä 
hyödynnettiin koko Helsingin seudulle laadittua liikenne-ennustemallia. 
Useimmilla kaupunkiseuduilla on käytössä vastaavanlainen liikenne-
ennustemalli, jolla kysynnän mallintaminen on mahdollista.

Joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantuminen luo 
joukkoliikenneviranomaisille mahdollisuuksia parantaa joukkoliikenteen 
palvelutasoa vuoroja lisäämällä tai laskea lippujen hintoja. Joukkoliikenteen 
käyttämisestä tulee helpompaa ja edullisempaa.

Mahdollisuus joukkoliikenteen käytön ja lipputulojen kasvuun vähentää 
henkilöautoliikennettä ja ilmastopäästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta. 
Joukkoliikenteen käytön kasvun myötä yhä useamman ei tarvitse käyttää 
matka-aikaansa ajamiseen, vaan matkan aikana on mahdollista esimerkiksi 
työskennellä tai opiskella.
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