
HLJ 2015 on strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena 
tarkasteleva suunnitelma, jonka avulla varmistetaan liikenteen 
toimivuus myös tulevaisuudessa Helsingin seudun 14 kunnan 
alueella. Seudun väestö kasvaa merkittävästi, mikä luo haasteita 
liikenteelle ja yhdyskuntarakenteelle. Tavoitteena on kasvun 
mahdollistaminen kestävällä tavalla. HLJ 2015 -suunnitelma on 
valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitel-
man ja siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa.

TIIVISTELMÄ 3.3.2015

HLJ 2015 Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma

 Seudun saavutet- 
 tavuus paranee  
 merkittävästi.

Joukkoliikennettä käytetään 
enemmän: sen osuus 
moottoriajoneuvoilla 
tehdyistä matkoista nousee 
6 prosenttiyksikköä.

 Yhä useampi  
 valitsee jouk- 
 koliikenteen, 
pyöräilyn ja kävelyn.

Tieliikenteessä pääväylien 
kapasiteetti on lähes täy-
dessä  käytössä, mutta sitä 
ei juurikaan ylitetä.

Pääkaupunkiseudun ilmas-
totavoite 2030 saavutetaan. 
EU:n ilmastotavoitteita  
ei saavuteta ilman   
 merkittäviä  
 teknologisia  
 muutoksia.

Paikallisesti ilmanlaatu 
saattaa heiketä.

      Uutta 
      maankäyttöä  
      sijoittuu 
      melualueille.

Ympäristövaikutusten 
osalta haitallisia vaikutuk-
sia ja potentiaalisia uhkia 
tulee vähentää edelleen 
jatkosuunnittelussa.

Suunnitelmien kokonaisuudessa on esitetty yleispiir- 
teinen näkemys Helsingin metropolialueen tulevasta  
yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä.  
Suunnittelun lähtökohtana on, että seudulla on vuon- 
na 2050 noin 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona  
työpaikkaa. Suunnitelmien muodostama kokonaisuus 
tukee yhteiskuntataloudellista tehokkuutta, seudun  
saavutettavuutta ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. 

HLJ 2015 -suunnitelma ja siihen sisältyvä HLJ 2015  
-strategia hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 3.3.2015.  
Tämän jälkeen suunnitelma siirtyy KUUMA-kuntien  
hyväksyttäväksi. Hyväksyttyjen liikenne- 
järjestelmäsuunnitelman, maankäyttösuun- 
nitelman ja asuntostrategian pohjalta  
neuvotellaan seuraavan MAL-aiesopi- 
muksen 2016–2019 toimenpiteet  
ja resurssit kehittämistoimien 
suuntaamiseksi.

Lisätietoja HLJ 2015:stä: 
www.hsl.fi/hlj

Vaikutukset
HLJ 2015 -suunnitelmasta on tehty SOVA-lain 
(200/2005) mukainen vaikutusten arviointi, joka 
sisältää myös maankäyttösuunnitelman ja 
asuntostrategian vaikutusten arvioinnin.

HLJ 2015:n ja maankäyttösuunnitelman muodostama 
kokonaisuus tukee yhteiskuntataloudellista tehokkuutta, 
seudun saavutettavuutta ja yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämistä. Väestömäärän kasvusta seuraava liikkumisen 
lisääntyminen suuntautuu joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn. Säteittäiset ja poikittaiset joukkoliikenteen run-
kolinjat vahvistavat seudun verkostomaisuutta ja synnyttä-
vät vetovoimaisia solmupisteitä työpaikkojen ja palvelujen 
sijoittumiselle. Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus para-
nee, kun joukkoliikennettä, liityntäpysäköintiä, solmupistei-
tä ja lippujärjestelmää suunnitellaan kokonaisuutena sekä 
hyödynnetään informaatiota ja häiriönhallintaa. 

Mahdollinen ajoneuvoliikenteen hinnoittelu ohjaisi liikku-
mista kestäviin kulkumuotoihin ja tuottaisi lisärahoitusta 
joukkoliikennepalveluihin sekä seudun kilpailukyvyn edel-
lyttämiin väyläinvestointeihin. Myös elinkeinoelämä hyötyy 
ruuhkautumisen vähenemisestä sekä logistiikan keskeisten 
yhteyksien toimivuuden paranemisesta.
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Poimintoja toimenpiteistä

HLJ 2015 –linjaukset

Kestävien kulkutapojen 
palvelutasoa parannetaan

Raide- ja bussiliikenteen runkoverkkoa 
vahvistetaan poikittaisilla ja säteittäisillä yh-
teyksillä ja siihen muodostetaan toimivat lii-
tyntäyhteydet. Runkoyhteyksien solmukoh-
dissa sujuvoitetaan vaihtoja, parannetaan 
palvelutasoa ja tehostetaan asuntorakenta-
mista. Solmukohdissa ja muissa keskuksissa 
parannetaan myös kävely-ympäristöjen 
houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Pyöräi-
lijöille toteutetaan turvallinen ja laadukas 
seudullinen pääpyöräilyverkko.

Liityntäpysäköinnin  
vastuunjakoa uudistetaan

Kehitetään ajoneuvoliikenteen ja polku-
pyörien liityntäpysäköintiä osana joukko-
liikennejärjestelmää. Uudistetaan liityntä-
pysäköinnin kustannusten vastuunjako ja 
toteutetaan seudullisia liityntäpysäköinti-
alueita sen mukaisesti. 

Pieniä ja kustannustehokkaita 
toimia (KUHA)

Taataan ja ohjelmoidaan pitkäjänteisesti 
rahoitus pienille ja kustannustehokkaille 
toimille (KUHA), joilla edistetään kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä, logistiikan 
yhteyksiä ja palveluja sekä maankäytön 
tiivistämistä ja meluntorjuntaa. 

Ajoneuvoliikenteen  
hinnoittelua selvitetään

Selvitetään toteuttamiskelpoiset ajoneu-
voliikenteen hinnoittelun teknistoiminnal-
liset vaihtoehdot ja kuinka ne toteuttavat 
liikennejärjestelmän tavoitteita. Selvitetään 
ajoneuvoliikenteen hinnoittelun edellyt-
tämät lainsäädännön muutostarpeet sekä 
hallintoon ja päätöksentekoon liittyvät 
kysymykset. Mahdollisesta ajoneuvolii-
kenteen hinnoittelun käyttöönotosta ja 
toteutusmallista päätetään erikseen osana 
koko liikennejärjestelmän rahoituspohjaa.

Logistiikan yhteydet ja  
valtakunnallisten pääväylien  
palvelutaso varmistetaan 

Varmistetaan logistiikan keskeisten yhteyk-
sien toimivuus parantamalla valtakunnal-
lisesti merkittäviä yhteyksiä ja logistiikan 
laatureittejä. Huolehditaan siitä, että 
liikennejärjestelmä muodostaa satamien 
ja Helsinki–Vantaan lentoaseman kanssa 
toimivan, elinkeinoelämän kilpailukykyä 
tukevan verkoston. Logistiikan tarvitsemia 
Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksiä 
kehitetään.

HLJ 2015 Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma

Nostetaan kestävien 
kulkutapojen 
palvelutasoa
•	Raide- ja bussiliikenteen 

runkoverkko
•	Täydentävä liityntäliikenne
•	Solmupisteet ja kävely-ympäristöt
•	Seudullinen pääpyöräilyverkko
•	Liityntäpysäköinnin vastuunjako

Hyödynnetään 
informaatio- ja 
ohjauskeinoja tehokkaasti

•	Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu
•	Häiriönhallinta ja informaatio
•	Seudullinen pysäköintipolitiikka
•	Liikkumisen ohjaus

Huolehditaan 
logistiikan tarpeista 
sekä tieliikenteen 
toimivuudesta

•	Logistiikan yhteydet ja valta- 
kunnallisten pääväylien 
palvelutaso

•	Tavaraliikenteen palvelualueet
•	Tie- ja katuverkon toimivuus

Vahvistetaan liikennejärjestelmän rahoituspohjaa

Yhteinen vastuunkantoValtion ja kuntien 
vahva panos säilyy

Mahdolliset ajoneuvo- 
liikenteen hinnoittelun  
tuotot seudun liikenne- 
järjestelmään

Saavutetaan tulokset tehokkailla toimintatavoilla
Resurssitehokkaat 
toimintamallit

Pitkäjänteinen 
KUHA-rahoitus

Yhtenäinen 
joukkoliikennealue

HLJ 2015 infrastruktuurin 
kehittämishankkeet 2016-2025

15.    Kehäradan asemien toteuttaminen (Ruskeasanta)

Keskisuurten tiehankkeiden paketit (kartalla)

Junarata
Kaupunkirata
Metro
Raitiotie
Tiehanke

12.    Keski-Uudenmaan logitiikan yhteystarve, 1. vaihe

7.      Klaukkalan ohikulkutie *

14.      Raide-Jokeri

11.      Jokiniementien vaihtopysäkit

3.      Pasilan läntinen lisäraide

9.      Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen

1b.     Helsingin kantakaupungin raitioverkko 

11.      Hämeenlinnanväylä, Kehä I -  
          Kaivoksela

8.      Hyrylän itäinen ohikulkutie, 
          1. vaihe *

10.      Päätieverkon seuranta- ja ohjausjärjestelmän               
           kehittäminen (ei kartalla)

11.      Tuusulanväylä, Tuomarinkylän  
           etl - Kehä III, 1. vaihe

11.      Lahdenväylä, 2. vaihe, 
          Kehä III - Koivukylä  

11.      Lahdenväylä, Kehä I -
          Vt 7, 1. vaihe

2.      Keravantien (Mt 148) 
         parantaminen

11.      Vihdintie, Haaga - Kehä III 
          1. vaihe

13.      Kaupunkirata Leppävaara - Espoo

4.      Pasila-Riihimäki -rataosuus, 1. vaihe *

11.      Turunväylä, Nihtisilta - Tuomarila

5.     Metro, Matinkylä - Kivenlahti *

6.      Pisara-rata *

16.      Kehä I, 2. vaihe

Mikäli joku hanke ei etene, se ei saa olla esteenä järjestyksessä seuraavien hankkeiden toteutukselle.

Joukkoliikenteen kilpailukyky tieverkolla

Ajoneuvoliikenteen ruuhkautumisen hallinta

* Valtion ja Helsingin seudun kuntien väli-
sessä sopimuksessa suurten infrahankkeiden 
ja asumisen edistämiseksi nimetut hankkeet.

1a.    Pienet kustannustehokkaat toimet (KUHA) *
        (ei kartalla)
        Kävely ja pyöräily
        Joukkoliikenne ja liityntäpysäköinti
        Logistiikka
        Maankäyttö
        Meluntorjunta


