
 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) laadinta on 
käynnistynyt  
 
Helsingin seudun liikenne (HSL) on käynnistänyt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 
2015) laatimisen ja sen vaikutusten arvioinnin. HSL vastaa suunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin 
laadinnasta.  Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun 
maankäyttösuunnitelman valmistelun ja siihen sisältyvän asuntopoliittisen ohjelman laatimisen kanssa 
(www.helsinginseutu.fi/masu). Vaikutusten arviointi tukee HLJ 2015:n ja myös maankäyttösuunnitelman 
valmistelua. Tavoitteena on vuonna 2015 valmistuvat yhteen sovitetut suunnitelmat.  
 
Suunnitelman kuvaus ja vaikutusten arviointi 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) ilmentää seudun yhteistä tahtotilaa liikennepolitiikassa ja 
liikennejärjestelmän kehittämisessä. HLJ 2015 on seudullinen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena 
tarkasteleva suunnitelma. Hanke koostuu liikennetutkimuksista ja -ennusteista, lähtökohta- ja 
taustaselvityksistä ja suunnitelman valmistelusta. Suunnitelman alueeseen kuuluu 14 kuntaa; Espoo, 
Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, 
Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. 
 
HLJ 2015:n vaikutukset arvioidaan kattavasti siten, että arviointi täyttää suunnitelmien ja ohjelmien 
vaikutusten arvioinnista annetun lain (ns. SOVA-lain, 200/2005) velvoitteet. Vaikutuksia arvioidaan myös 
SOVA-lakia laajemmin erityisesti maankäytön ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten osalta. Tarkastelu 
keskittyy arvioimaan vaikutuksia, jotka ovat merkittäviä seudullisella tasolla.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos ja sen ympäristöselostus valmistuvat lausuntoja ja 
kannanottoja varten syksyllä 2014.  
 
Lisätietoa 
 
HLJ 2015:n valmistelun lähtökohta-aineisto ja vaikutusten arvioinnin ohjelma, joista voit esittää 
mielipiteen, löytyy:  

– Internet-sivulta http://www.hsl.fi/hlj 
– HSL:n ilmoitustaululla (arkipäivisin klo 9-16), Opastinsilta 6 A, 2.krs  
– HSL:n palvelupisteissä, niiden aukioloaikoina: 

o Rautatientorin metroasema 
o Itäkeskuksen metroasema 
o Pasilan palvelupiste, Opastinsilta 6 A, pihataso 

 
Lisätietoja HLJ 2015 -hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa HSL:ssä 
projektipäällikkö Tuire Valkonen, tuire.valkonen@hsl.fi, puh. 040 161 22 60  
 
SOVA-lain mukaisen vaikutusten arvioinnin yleisistä periaatteista on tietoa ympäristöhallinnon Internet-
sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi.  
 
Osallistuminen ja mielipiteiden esittäminen 

 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja sisältöön sekä vaikutusten arviointiin liittyvistä asioista 
voi esittää mielipiteitä, jotka voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hlj@hsl.fi tai postitse Helsingin 
seudun liikenne HSL, Kirjaamo, PL 100, 00077 HSL. Mielipiteet tulee jättää 27.1.2014 mennessä.  
 
Hankkeesta järjestetään yhteinen yleisötilaisuus Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmatyön kanssa 
keväällä 2014. Tarkempia tietoja tilaisuudesta sekä HLJ 2015:n valmistelun etenemisestä päivitetään 
kevään 2014 aikana hankkeen Internet-sivuille osoitteeseen: http://www.hsl.fi/hlj. Sivuilta löytyy myös 
HLJ-Uutiskirje ja ohjeet sen tilaamiseen. 
 
Helsingissä  2. päivänä joulukuuta 2013 HSL Helsingin seudun liikenne. 


