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1 Muutokset joukkoliikenteessä 

1.1 Raitioliikenne 

Raitioliikenteen reitit, liikennöintiajat ja vuorovälit muuttuvat Raitioliikenteen linjastosuunnitelman 

(HSL:n hallituksen päätös 10.2.2015, § 23) mukaisesti syysliikenteen 2017 alussa. Linjastomuutok-

set ovat olleet kommentoitavina jo linjastosuunnitelmatyön yhteydessä talvella 2013–2014, joten 

niistä ei enää tässä vaiheessa pyydetä palautetta.   

 

Vuonna 2017 alkaa raitioliikenne uusilla Välimerenkadun ja Reijolankadun rataosuuksilla. Linjojen 

2 ja 7 liikennöinti Pasilassa toteutetaan Pasilan aseman ympäristön rakennustöiden takia väliai-

kaisjärjestelynä siten, että linjojen päätepysäkki on Länsi-Pasilassa. Linjalla 2 Länsi-Pasilaan saa-

punut vaunu jatkaa linjalle 7 ja päinvastoin.  

 

Linjan 3 päätepysäkki siirtyy Meilahteen Kuusitielle Reijolankadun radan valmistuttua syksyn 2017 

aikana. Alkusyksystä linja liikennöi poikkeusreittiä Töölön hallille.  

Linjat 2 ja 7 

Linjan 2 reitti muuttuu Arkadiankadulle ja linja pitenee Eläintarhasta Länsi-Pasilaan. Linjat 7A ja 7B 
korvataan uudella linjalla 7 Länsiterminaali – Kamppi – Kruununhaka – Sörnäinen – Länsi-Pasila. 
Keskusta – Töölö – Länsi-Pasila -reittiosuuden korvaa linja 2. 
 

 

Kuva 2. Raitiolinjan 2 uusi reitti.  
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Kuva 3. Raitiolinjan 7 uusi reitti.  
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1.2 Metroliikenne 

Kesällä metro liikennöi arkisin aamusta alkuiltaan runko-osuudella Itäkeskus – Tapiola 3,75 minuu-

tin vuorovälillä sekä Mellunmäen ja Vuosaaren haaroilla että Tapiola – Matinkylä -osuudella 7,5 

minuutin vuorovälillä. Liikennöintiaika sekä ilta- ja viikonloppuliikenne ovat talviliikenteen mukaisia.  

1.3 Lauttaliikenne 

Kasvaneiden matkustajamäärien sekä matkailukauden pitenemisen vuoksi tutkitaan mahdollisuutta 

jatkaa kesäliikennekautta yhdellä viikolla (24.9. saakka) sekä syksyn viikonloppulisälähtöjä pyhäin-

päiväviikonloppuun (4.-5.11.) saakka. 

1.4 Junaliikenne 

Rantaradan junaliikenteen tarjontaa lisätään talviliikenteen alusta. A-junan liikennöinnin aloitusta 

aikaistetaan lauantaisin ja sunnuntaisin tunnilla. E-juna alkaa liikennöidä sunnuntaisin noin klo 10–

21 puolen tunnin vuorovälillä ja liikennöintiaikaa pidennetään myös lauantai-iltaisin noin klo 21 asti. 

Perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä lisätään yksi L-juna Helsingistä noin klo 00.30. Muutosten 

syynä on matkustajamäärien kasvu, minkä vuoksi U-juniin on jouduttu lisäämään yksiköitä. Muu-

tokset lyhentävät vuorovälejä Helsingin ja Kauklahden välillä.  

 

Lisäksi arkisin ruuhka-ajan laidoilla lisätään yksiköitä P-, K- ja U-juniin, joissa istumapaikkaa ei ole 

ollut kaikille tarjolla.  

1.5 U-liikenne 

U-liikenteessä tapahtuu todennäköisesti muutoksia vuosina 2017 ja 2018. Useat Uudenmaan ELY-

keskuksen kilpailuttamat liikennöintisopimukset päättyvät kesän 2017 aikana. Myös useita siirty-

mäajansopimuksia päättyy vuosina 2017 ja 2018. Tarkempaa tietoa Uudenmaan ELY-keskuksen 

hankkimasta liikenteestä sekä liikennöitsijöiden mahdollisesti markkinaehtoisena toteuttamasta 

liikenteestä ei vielä ole. On kuitenkin odotettavissa, ettei U-liikenteen muutoksilla ole merkittäviä 

vaikutuksia HSL-alueen joukkoliikenteen palvelutasoon. 
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1.6 Bussiliikenne 

1.6.1 Helsingin sisäiset linjat 

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman vaikutukset linjastoon 

Koillis-Helsingin bussilinjasto muuttuu (HSL:n hallituksen päätös 26.5.2015, § 87) Koillis-Helsingin 

linjastosuunnitelman mukaiseksi syysliikenteen 2017 alussa. Linjastomuutokset ovat olleet kom-

mentoitavina jo linjastosuunnitelmatyön yhteydessä talvella 2014–2015, joten niistä ei enää tässä 

vaiheessa pyydetä palautetta. Samassa yhteydessä joidenkin linjojen linjanumero muuttuu. Koillis-

Helsingin linjastosuunnitelma vaikuttaa seuraavien nykyisten linjojen reitteihin: 68, 69, 70(T), 71(V), 

72(N), 74(N), 75, 75A, 76A/B, 76N, 77, 77A, 79 ja 554(K).  

 

Muut Helsingin sisäisten linjojen muutokset 

Linja 17 

Linja muutetaan syysliikenteen käynnistyessä kulkemaan reittiä Hakaniemi – Kruununhaka – 

Kauppatori – Eira – Hietalahdentori – Ruoholahti(M) – Salmisaari. Uusi reitti korvaa Kruununhaas-

sa sieltä poistuvaa raitiolinjaa 1/1A sekä parantaa eteläisen kantakaupungin poikittaisia yhteyksiä. 

Linjaa liikennöidään arkisin kolmella autolla puolen tunnin vuorovälein. Vaihdoton yhteys Kruunun-

haasta Viiskulman terveysasemalle säilyy reittimuutoksen jälkeenkin.  

 

 

Kuva 4. Linjan 17 reittimuutos. 
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Linja 20 

Linja varaudutaan jatkamaan Ruoholahdesta Länsisataman uuteen laivaterminaaliin kesällä 2017. 

Linja 20 tarjoaa yhteyden laivaterminaalilta Ruoholahden metroasemalle, kunnes raitiolinjan 8 jatke 

Länsisatamaan valmistuu. 

 

 

Kuva 5. Linjan 20 uusi reitti. 

Linjat 23 ja 23N 

Linja 23 muutetaan syysliikenteen alkaessa Ruskeasuo – Rautatientori -ajosuunnassa kulkemaan 

reittiä Tenholantie – Koroistentie – Nauvontie – Ruskontie. Muutos sujuvoittaa bussien ajamista 

Ruskeasuolta Mannerheimintielle. 

 

Linjan 23N reittiä jatketaan Rautatientorilta Jätkäsaareen syysliikenteen alkaessa elokuussa 2017. 

Alueen asukasmäärän lisääntymisen myötä tarve viikonloppujen aamuyönliikenteelle on kasvanut. 
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Kuva 6. Linjan 23 reittimuutos. 

 

 

Kuva 7. Yölinjan 23N uusi reitti. 
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Linja 36 

Linja 36 alkaa liikennöidä myös lauantaisin. Muutoksella parannetaan Luoteis-Helsingissä paikalli-

sia yhteyksiä mm. kauppakeskus Kaareen, Konalan S-Marketiin ja Pirkkolan uimahallille.   

Linjat 37 ja 39N 

Linjan 37 sekä yölinjan 39N reittiä jatketaan Honkasuon uudelle asuinalueella syksyllä 2017.  

 

 

Kuva 8. Linjojen 37 ja 39N reittimuutos. 

Linja 58(B) 

Linja 58(B) varaudutaan siirtämään poikkeusreitille Pasilan alueella Pasilan aseman ja Pasilansil-

lan työmaajärjestelyiden takia kesäliikenteen 2017 alusta. Poikkeusreitti pyritään suunnittelemaan 

siten, että se mahdollistaa linjan 58 pysäkkien sijoittamisen Asemapäällikönkadulle, josta kävely-

yhteys Pasilan tilapäiselle rautatieasemalle on mahdollisimman sujuva. Talviliikenteessä varaudu-

taan ajoajan pitenemiseen Pasilan aseman työmaan aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen takia li-

säämällä linjalle yksi auto.  

 

 

Kuva 9. Linjojen 58 ja 58B poikkeusreitti. 
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Linja 89 

Linjan 89 reittiä jatketaan syysliikenteen alusta Yliskylästä Gunillankallioon Koirasaarentien ja Gu-

nillantien liittymään. Samalla puolet linjat 88 ruuhka-ajan lähdöistä siirretään linjalle 89. Sekä linjaa 

88 että linjaa 89 liikennöidään arkisin, lauantaisin ja sunnuntaisin 20 minuutin välein. Muutos tuo 

nopeamman yhteyden Gunillankallion alueelta Herttoniemen metroasemalle sekä keventää hieman 

linjan 84 kuormitusta.  

 

Linjaa 89 varaudutaan jatkamaan edelleen länteen Hopealaakson uudelle asuinalueelle vuoden 

2018 aikana. Hopealaakson jatkeen toteuttaminen ei kuitenkaan sisälly tähän liikennöintisuunni-

telmaan, vaan siitä päätetään erikseen tai osana seuraavaa liikennöintisuunnitelmaa.  

 

 

Kuva 10. Linjan 89 reittimuutos. 

 

Linjat 90, 92, 94, 94A, 95, 96, 97 ja 97V 

Kesäliikenteessä ajetaan metron liityntälinjoilla 90, 92, 94, 94A, 95 ja 96 arkisin ja lauantaisin läpi 

päivän 15 min vuorovälillä. Linjat 97 ja 97V liikennöivät kuten talviliikenteessä eli yhteisen reitti-

osuuden vuoroväli on ruuhka-aikana noin 10 minuuttia sekä päivä- ja lauantailiikenteessä 15 min. 

Sunnuntaisin ajetaan vain linjaa 97V 20 minuutin vuorovälillä.  

 

Linjat 603, 701, 702, 703 ja 705 

Pohjois- ja Koillis-Helsingin lähibussilinjoille tehdään muutoksia, joilla tuodaan joukkoliikennetarjon-

taa niille alueille, joilla kävelymatkat tavanomaisen joukkoliikenteen pysäkeille pitenevät Koillis-

Helsingin linjastosuunnitelman toteutuessa. Samalla voidaan toteuttaa joitakin asiakkaiden toivo-

mia reittitarkistuksia. Lisäksi lähibussipalvelu poistuu joiltakin hyvin vähän käytetyiltä reittiosuuksil-

ta.  
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Linjan 603 reitti lyhenee hieman Paloheinässä, jossa päätepysäkki siirtyy Paloheinän majalta linjan 

63 kääntöpaikalle. Poistuvalla reittiosuudella on ollut vain satunnaisia nousuja. Vastaavasti reittiä 

voidaan pidentää Malmilla Ala-Malmin torilta Malmin sairaalalle.  

 

Linjat 701 ja 703 yhdistetään linjaksi 701, joka kulkee Viikistä Pihlajiston, Malmin, Töyrynummen ja 

Suutarilan kautta Siltamäkeen. Linja tarjoaa Töyrynummella yhteyksiä Yrttimaantielle, missä muu 

bussiliikenne vähenee. Linjan reitti suoristuu Tapaninvainiossa, jonne jatkossa ajaa linja 702.  

 

Linjat 702 ja 705 yhdistetään linjaksi 702, joka kulkee Savelasta Pukinmäen ja Tapaninvainion 

kautta Malmille ja edelleen Ormuspellon, Fallkullan ja Puistolan kautta Jakomäkeen. Reittiä oikais-

taan vanhaan linjan 705 reittiin nähden Puistolan alueella, missä lähibussi ei enää käy pääradan 

länsipuolella. Linja kulkee kuitenkin Puistolan aseman vierestä radan itäpuolella, mistä on lyhyt 

kävelymatka myös muihin Puistolan aseman ympäristön palveluihin. Reitti suoristuu myös Heikin-

laaksossa, missä tavanomaisen bussiliikenteen yhteydet Malmille paranevat. Samalla reitti voidaan 

ulottaa palvelemaan Alppikylää sekä Jakomäen pohjoisosaa (pisto Mätästielle).  

 

Lisäksi pienkalustolla liikennöidään aamu- ja iltaruuhkassa uutta linjaa 704, joka palvelee liityntäyh-

teyksiä Malmin asemalta Ala-Malmin koillisosaan Vilppulantien ympäristöön, josta poistuu tavan-

omainen bussiliikenne. Lisäksi linja palvelee linjan 69 ohella liityntäyhteyksiä Nallenmäen alueelle.   

 

 

Kuva 11. Linjan 603 uusi reitti. 
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Kuva 12. Linjan 701 uusi reitti. 



13 

 

 

Kuva 13. Linjan 702 uusi reitti. 

 

 

Kuva 14. Linjan 704 reitti.  
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Linjat 805, 812, 813–819 

Linja 805 muutetaan Myllypurossa reitille Myllypurontie – Latokartanonkaari – Hallainvuorentie – 
Harakkamyllyntie – Myllypurontie – Myllypadontie. 
 
Linjan 805 reittimuutoksen seurauksena linjan 812 Harakkamyllyntien pisto jää pois. 
 
Varaudutaan lisäämään linjoille 813-819 yksi auto kasvaneiden matkustajamäärien ja pidentynei-
den ajoaikojen vuoksi. 

 

 

Kuva 15. Linjan 805 uusi reitti.  

 

Kuva 16. Linjan 812 uusi reitti.  
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1.6.2 Espoon sisäiset linjat ja Espoon suunnan seutulinjat 

Linja 111 

Linjan 111 reitti muutetaan kulkemaan Otaniemessä Tekniikantien, Vuorimiehentien ja Otaniemen-

tien kautta Otakaarelle. Muutoksen myötä linjalta on vaihtoyhteys linjalle 551. Muutos toteutetaan 

Länsimetron liityntäliikenteen alkaessa. 

 

 

Kuva 17. Linjan 111 reittimuutos.  

Linja 164 

Perustetaan uusi reittiversio 164V, joka kulkee Kiviruukin alueen kautta reittiä Ruukinsilta – Ruukin-

tie – Tillinmäentie – Kauklahdenväylä – Saunalahdenkatu – Kompassikatu. Kun Kummelivuoren-

tien liittymä Kauklahdenväylälle valmistuu siirtyvät V-vuorot Kummelivuorentielle. V-vuoroja ajetaan 

ruuhkasuuntaa vastaan (aamulla suunnassa Matinkylästä ja iltapäivällä Matinkylään). Linjan 164 V-

vuorot korvaavat Länsimetron käyttöönottoa edeltävän linjaston linjan 165 V-vuoroja. Muutos toteu-

tetaan Länsimetron liityntäliikenteen alkaessa. 
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Kuva 18. Linjan 164 uusi V-reitti.  

Linja 201 

Linja 201 alkaa liikennöidä myös lauantaisin syysliikenteen alusta lähtien. Muutoksella parannetaan 

itäisen Espoon ja Luoteis-Helsingin yhteyksiä mm. kauppakeskus Selloon.     

Linjat 207 ja 229 

Linja 207 muutetaan ajamaan Lintukorvesta Leppävaaran suuntaan Leppävaaran terveysaseman 

pihan kautta ja Ruusutorpan kierroksen jälkeen Leppävaaran aseman kautta Sellon ylätasanteelle, 

josta linja ajaa takaisin Leppävaaran asemalle linjan päätepysäkille. Reittimuutoksella tarjotaan 

esteettömämpi yhteys Vallikalliosta terveysasemalle ja Ruusutorpan alueelta Sellon apteekkiin ja 

kirjastolle. 

 

Linjalla 229 Tornihaukantien pisto ja Tatartien pisto jäävät pois vähäisten matkustajamäärien vuok-

si. Linjaa 229 jatketaan Viherlaaksosta tultaessa Leppävaaran asemalta reitille Sellon ylätasanne – 

Huvilinnanpiha – Ruusutorppa – Säterinkatu – Leppävaaran asema – Sellon ylätasanne – Leppä-

vaaran asema. Reittimuutoksella tarjotaan esteettömämpi yhteys Sellon apteekkiin ja kirjastolle 

sekä uusi yhteys keväällä 2017 Säterinkadulle avattavaan Elä ja asu -keskukseen. 
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Kuva 19. Linjan 207 reittimuutokset. 

 

 

Kuva 20. Linjan 229 reittimuutokset.  

Linja 532 

Linjalla 532 varaudutaan pidentämään Espoon kaupungin edellyttämien säästötoimenpiteiden takia 

vuoroväliä arkisin ruuhka-aikoina aiemmin suunnitellusta 10 minuutista 15 minuuttiin. Tällöin linjoja 
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532 ja 533 liikennöitäisiin arkisin aamusta iltaan 15 minuutin vuorovälillä, jolloin ne olisi mahdollista 

tahdistaa yhteisellä reittiosuudella Matinkylä – Olari – Suurpelto – Nihtisilta.  

Linja 554 

Poikittaislinjoja 554 ja 561 liikennöidään kesällä arkisin aamusta iltaan 20 minuutin vuorovälillä, 

jolloin linjojen yhteisellä reittiosuudella Itäkeskus – Ylä-Malmi vuoroväli on noin 10 minuuttia.  

 

1.6.3 Vantaan sisäiset linjat ja Vantaan suunnan seutulinjat 

Linja 322 

Linjan 322 sunnuntain vuoroväli harvenee 30 minuutista 60 minuuttiin kesäliikenteen alusta lähtien. 

Liikennöinti sunnuntaisin alkaa noin klo 9. Varhain sunnuntaiaamuina Pähkinärinteen kautta ajavat 

linjojen 345 ja 436 N-vuorot. Pähkinärinteestä on tiheät liityntäyhteydet linjoilla 311 ja 571 (sekä 

Rajatorpantietä kulkevilla linjoilla 555/555B ja 565) Myyrmäen asemalle. Lisäksi Helsingin keskus-

tan suuntaan kulkevat Pähkinärinteen ohi linjat 321 (Rajatorpantietä) ja 345 (Vihdintietä).  

 

Kesäliikenteestä lähtien Vihdintietä ajavien linjojen 321, 322, 332 ja 345 yhteisen reittiosuuden 

vuoroväli on sunnuntaisin päiväliikenteessä noin 15 minuuttia.  

Linja 335 

Linjan 335 liikennöinti lauantaisin ja sunnuntaisin välillä Myyrmäki – Linnainen lakkautetaan kesälii-

kenteen alusta lähtien. Reittiosuudella on ollut viikonloppuisin matkustajia vain satunnaisesti. Kor-

vaavia yhteyksiä Linnaisiin tarjoavat Rajatorpantietä kulkevat linjat 321 ja 565. Vapaalaan liikennöi 

linja 332. Lisäksi viikonloppuyhteyksiä Vapaalaan tarjoavat kohtuullisella kävelyetäisyydellä Raja-

torpantietä (311, 555B, 565, 571), Vihdintietä (345 ja 355) ja Luhtitietä (571) liikennöivät linjat.  

Linjat 411, 415, 421, 431, 436, 433, 434 ja 443 

Linjojen 411, 421, 433 ja 443 liikennöinti sunnuntaiaamuisin alkaa kesäliikenteestä lähtien vasta 

noin klo 9. Hämeenlinnanväylän suunnan liikenne sunnuntaiaamuisin ennen klo 9:ää hoidetaan 

yöliikenteen tavoin linjojen 415, 431 ja 436 N-reiteillä.  

 

Linjan 434 reittiä varaudutaan pidentämään hieman pohjoiseen Keimolanmäen uudella asuinalu-

eella. Tarkempi suunnittelu on vielä kesken.  

Linja 561 

Poikittaislinjoja 554 ja 561 liikennöidään kesällä arkisin aamusta iltaan 20 minuutin vuorovälillä, 

jolloin linjojen yhteisellä reittiosuudella Itäkeskus – Ylä-Malmi vuoroväli on noin 10 minuuttia. 

 

Syysliikenteen alkaessa linjan 561 päätepysäkki siirretään Aviapoliksen asemalta Lentoasemalle. 

Samalla liikennöintiaikaa hieman pidennetään, jotta linja palvelisi paremmin varhaisaamun ja yön 

työmatkaliikennettä sekä yhteyksiä lennoille/-lta.  
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Kuva 21. Linjan 561 reittimuutos.  

 

Linja 562 

Kesäliikenteestä lähtien linjan 562 vuoroväli harvenee arkisin 10 minuutista 15 minuuttiin noin tun-

tia aiempaa aikaisemmin (Mellunmäestä noin klo 19.30 alkaen ja Aviapoliksesta noin klo 20.30 

alkaen). Lisäksi joitakin yksittäisiä yölähtöjä lakkautetaan hyvin vähäisen käytön takia. Linja liiken-

nöi kuitenkin edelleen läpi yön kaikkina viikonpäivinä.  

 

Linja 612 

Elokuussa 2016 perustettu linja 612 lakkautetaan kesäliikenteen alusta. Linjalla on ollut hyvin vä-

hän matkustajia. Suurin osa linjan matkustajista olisi voinut käyttää matkoillaan muita vaihdottomia 

yhteyksiä. Tammiston ja Tikkurilan välillä on tiheät vaihdolliset yhteydet esimerkiksi Jumbon pysä-

killä tai Aviapoliksen asemalla vaihtaen.  

1.6.4 Keravan sisäiset linjat ja Keravan suunnan seutulinjat 

Linja Ke5 ja Ke8 

Keravan sisäisten linjojen 5 ja 8 linjanumerot muutetaan HSL:n linjanumerointiperiaatteiden mukai-

sesti kolminumeroiksi. Linjan 5 uusi linjanumero on 975 ja linjan 8 uusi linjanumero on 978. Jatkos-

sa linjanumerot 5 ja 8 ovat HSL-liikenteessä käytössä vain Helsingin raitioliikenteessä.  
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1.6.5 Kirkkonummen sisäiset linjat ja Kirkkonummen suunnan seutulinjat 

Kirkkonummen suunnan bussiliikenteeseen ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. 

1.6.6 Sipoon sisäiset linjat ja Sipoon suunnan seutulinjat 

Sipoon suunnan bussiliikenteeseen ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia.  

 

 

2 Erityispäivien liikenne 

Alla lueteltuina päivinä HSL:n joukkoliikenteessä noudatetaan poikkeavia aikatauluja. 

 

to 22.6.2017 Juhannusaaton aattona on perjantailiikenne1). 

pe 23.6.2017 Juhannusaattona on lauantailiikenne. Seurasaareen on lisäliiken-
nettä. 

la 24.6.2017 Juhannuspäivänä on sunnuntailiikenne sekä yöliikenne juhannus-
päivän ja sunnuntain välisenä yönä. 

to 24.8.2017 Taiteiden yönä on perjantailiikenne1). 

to 19.10. – pe 20.10.2017 Bussiaikatauluissa plussalla (+) merkittyjä lähtöjä ei liikennöidä 
koulujen syysloman aikana. 

la 28.10. – su 29.10.2017 Kesäajan päättyessä ajetaan lauantain aikatauluissa olevat lähdöt 
kesäajan mukaan. Busseilla on lisälähtöjä yöliikenteessä.  
Sunnuntain aikataulujen mukainen liikenne alkaa normaaliajan mu-
kaan. 

la 4.11.2017 Pyhäinpäivänä on sunnuntailiikenne sekä yöliikenne pyhäinpäivän 
ja sunnuntain välisenä yönä. Hautausmaille on lisäliikennettä. 

pe 17.11. – la 16.12.2017 Yöliikenteessä on lisälähtöjä pikkujouluaikaan. 

ti 5.12.2017 Itsenäisyyspäivän aattona on perjantailiikenne1). 

ke 6.12.2017 Itsenäisyyspäivänä on sunnuntailiikenne. 

su 24.12.2017 Jouluaattona liikennöidään sunnuntaiaikataulujen mukaan noin klo 
16 asti. Lähijunilla on harvennettua liikennettä noin klo 17.30 asti, 
minkä jälkeen liikenne päättyy. Suomenlinnan lautta ajaa sunnun-
taiaikataulun mukaan koko päivän. Hautausmaille on lisäliikennettä. 

ma 25.12.2017 Joulupäivänä liikenne käynnistyy noin klo 11.  
Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla noudatetaan jou-
lupäivänä sunnuntaiaikatauluja klo 11 alkaen.  
Keravan suunnalla liikennöidään vain rajoitetusti. 
Sipoon ja Kirkkonummen suunnan bussilinjoja ei liikennöidä. 
Lähijunat ajavat Joulupäivän aamuna normaalia sunnuntaita har-
vemmin aikatauluin noin klo 11 asti, minkä jälkeen junat kulkevat 
sunnuntaiaikataulujen mukaan. Lisäksi lähijunien yöliikenne ajetaan 
joulupäivän ja Tapaninpäivän välisenä yönä.  
Suomenlinnan lautta liikennöi sunnuntaiaikataulun mukaan koko 
päivän. 

ti 26.12.2017 Tapaninpäivänä on sunnuntailiikenne. 

27.12.2017 – 5.1.2018 Bussiaikatauluissa plussalla (+) merkittyjä lähtöjä ei liikennöidä 
koulujen joululoman aikana. 

su 31.12.2017 Uudenvuodenaattona busseilla ja lähijunilla on sunnuntailiikenne ja 
lisäliikennettä. Metro liikennöi kaksi tuntia normaalia pidempään. 

ma 1.1.2018 Uudenvuodenpäivänä on sunnuntailiikenne. 

la 6.1.2018 Loppiaisena on sunnuntailiikenne sekä yöliikenne loppiaisen ja 
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sunnuntain välisenä yönä. 

ma 19.2. – pe 23.2.2018 Bussiaikatauluissa plussalla (+) merkittyjä lähtöjä ei liikennöidä 
koulujen talviloman aikana. 

la 24.3. – su 25.3.2018 Kesäajan alkaessa ajetaan lauantain aikatauluissa olevat lähdöt 
normaaliajan mukaan. Busseilla on lisälähtöjä yöliikenteessä. 
Sunnuntain aikataulujen mukainen liikenne alkaa kesäajan mu-
kaan. 

to 29.3.2018 Kiirastorstaina on perjantailiikenne1). 

pe 30.3.2018 Pitkäperjantaina on sunnuntailiikenne sekä yöliikenne pitkäperjan-
tain ja pääsiäislauantain välisenä yönä. 

su 1.4.2018 Pääsiäispäivänä on sunnuntailiikenne sekä yöliikenne pääsiäispäi-
vän ja toisen pääsiäispäivän välisenä yönä. 

ma 2.4.2018 Toisena pääsiäispäivänä on sunnuntailiikenne. 

ma 30.4.2018 Vappuaattona busseilla ja lähijunilla on perjantailiikenne1) ja lisälii-
kennettä. Metro liikennöi kaksi tuntia normaalia pidempään. Raitio-
vaunuilla on poikkeusreittejä Helsingin keskustassa. 

ti 1.5.2018 Vapunpäivänä on sunnuntailiikenne ja lisäliikennettä. 

ke 9.5.2018 Helatorstain aattona on perjantailiikenne1). 

to 10.5.2018 Helatorstaina on sunnuntailiikenne. 

la 2.6.2018 Koulujen päättäjäispäivänä on lisäliikennettä koululaislinjoilla ja 
yöliikenteessä. 

4.6. – 15.6.2018 Bussiaikatauluissa plussalla (+) merkittyjä lähtöjä ei liikennöidä. 

  

  

  

 
1) Lähibussi- ja kutsulinjoilla liikennöidään kalenteripäivän mukaisilla reiteillä ja aikatauluilla. 
 

 


