
Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja palvelut
•	 Luodaan	 	 kestävän	 	 	 liikkumisen	palvelupaketteja,	 jotka	 voivat	 sisältää	 joukkoliikennettä,
		 autojen	yhteiskäyttöä,	pyöräilyä,	taksipalveluja	ja	auton	vuokrausta.
•	 Laaditaan	ja	toteutetaan	toimintasuunnitelma	autojen	yhteiskäytön	edistämiseksi.

Liikkumisen ohjaus, hinnoittelu ja sääntely
•	 Sovitaan	pitkäjänteinen	seudullinen	liikenteen	hinnoittelupolitiikka	kuntien	ja	valtion	kesken.
•	 Työnantajat,	koulut	ja	muut	liikkumista	aiheuttavat	tahot	sitoutetaan	edistämään	kestävää
		 liikkumista,	esim.	edistetään	liikkumissuunnitelmien	käyttöönottoa.
•	 HLJ-suunnitelman	osapuolet	sitoutuvat	toteuttamaan	omissa	organisaatioissaan	liikkumis-
	 suunnitelmat.

Liikenteen infrastruktuuri
•	 Panostetaan	 liikenteen	 tieto-	 ja	 viestintätekniikan	 infrastruktuuriin	Helsingin	 seudulla	 seu-
	 raavan	10	vuoden	aikana	kansallisen	älyliikenteen	strategian	mukaisesti.
•	 Kehitetään	toimintamalli,	jolla	varmistetaan,	että	infrastruktuurihankkeiden	suunnittelussa	ja
		 toteutuksessa	 huomioidaan	 kävelyn,	 pyöräilyn	 ja	 joukkoliikenteen	 käytön	 tarpeet	 koko	
	 hankkeen	ajan.
•	 Suunnitellaan	 ja	 toteutetaan	 Kehäradan	 ja	 Länsimetron	 toteutuksen	 yhteydessä	 pilotti-
	 terminaaleja,	joissa	on	panostettu	eri	kulkumuotojen	yhdistämiseen.

Liikennejärjestelmän operointi ja ylläpito
•	 Määritellään	riittävän	korkeat,	seudulliset	kunnossapidon	laatustandardit	bussipysäkeille	sekä
		 kävely-	ja	pyöräteiden	eri	osille	ja	kehitetään	kunnossapidon	hankintaa	ja	laadunvalvontaa.
•	 Laaditaan	 ja	 toteutetaan	 eri	 kulkumuotojen	 liikenteen	 hallinnan	 operatiivisten	 keskusten	
	 välinen	yhteistyömalli	ja	varautumissuunnitelmat	erilaisiin	häiriötilanteisiin.
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Osana HLJ 2011:n valmistelua on tehty selvitys Liikenteen 
hallinta ja liikkumisen ohjaus. Selvitystyön tavoitteena on 
ollut luoda Helsingin seudun toimijoiden yhteinen tahtotila 
ja strategia liikenteen hallinnan ja liikkumisen ohjauksen 
toteuttamiseksi. Selvityksessä on kuvattu, mitä liikenteen 
hallinta ja liikkumisen ohjaus tarkoittavat liikennejärjes-
telmätasolla ja miten ne tukevat muita kehittämistoimen-
piteitä.

Liikenteen hallinta ja älyliikenne
Liikenteen	hallinnan	ja	älyliikenteen	tavoitteena	on	lii-
kenneverkon	tehokas	hyödyntäminen.	Liikenteen	hal-
linta	 on	 liikenneverkon	 operointia,	 esimerkiksi	 liiken-
teen	ohjausta,	tiedottamista	sekä	häiriöiden,	kysynnän,	
kaluston	ja	kuljetusten	hallintaa.	Älyliikenne	on	tieto-	ja	
viestintätekniikan	 hyödyntämistä	 liikenteessä.	 Liiken-
teen	hallinnan	toimenpiteet	edellyttävät	useiden	taho-
jen	yhteistyötä	sekä	uusia	henkilöresursseja	 ja	 järjes-
telmäinvestointeja.	

Toistaiseksi	liikenteen	hallinnan	infrastruktuuria	on	to-
teutettu	 lähinnä	yksittäisille	väylille,	eikä	seudullisesti	
kattavia	järjestelmiä	juuri	ole.	Lisäksi	liikenteen	hallinta	
on	organisoitu	 liikennemuotokohtaisesti.	 Liikennehäi-
riöiden	hallinnan	yhteistyömalleja	on	kehitetty	pääosin	
poliisin,	pelastuslaitoksen	ja	hätäkeskuksen	suuntaan.	
Jatkossa	 liikenteen	 hallintaa	 tulisi	 kehittää	 kokonais-
valtaisemmin	yli	kulkumuotokohtaisten	 ja	hallinnollis-
ten	rajojen.

Liikkumisen ohjauksen avulla kohti 
kestävää liikkumista
Liikkumisen	ohjauksen	tavoitteena	on	ympäristöystä-
vällisiin	 liikkumistottumuksiin	 kannustaminen.	 Liikku-
misen	ohjauksessa	hyödynnetään	tieto-	ja	viestintätek-
niikkaa.	Liikkumisen	ohjaus	on	esimerkiksi	neuvontaa,	
markkinointia,	 liikkumisen	 suunnittelua	 sekä	 liikkumi-
sen	 palvelujen	 koordinointia	 ja	 kehittämistä.	 Ohjauk-
sen	avulla	varmistetaan,	että	kestävä	liikkuminen	ote-
taan	huomioon	eri	prosesseissa	 ja	päätöksissä,	kuten	
kaavoituksessa	ja	sen	toteutuksessa.

Liikenteen hallinnan, älyliikenteen sekä liikkumisen ohjauksen pääkeinoja.

Ilmastonmuutos ja toimintaympäristön muuttuminen edellyttävät monipuolisia toimia
Pääkaupunkiseudun	liikennejärjestelmäsuunnitelma	PLJ	2007:stä	tehdyn	pohjoismaisen	arvioinnin	mu-
kaan	jatkossa	tulee	panostaa	erityisesti	siihen,	että	vaikutetaan	liikkumisen	kysyntään	ja	kulkutapoihin	
sekä	kehitetään	joukkoliikennepalveluja.	Lisäksi	olemassa	olevan	infrastruktuurin	ja	palveluiden	käyttöä	
pitää	tehostaa	liikenteen	hallinnan	ja	informaation	keinoin.	

Liikenteen	hallinnan	ja	liikkumisen	ohjauksen	merkitys	korostuu	HLJ	2011:ssä,	sillä	sen	keskeinen	kärki-
tavoite	 on	 ilmastonmuutoksen	 hillintä.	Muita	 voimakkaasti	 toimintaympäristöön	 vaikuttavia	 tekijöitä	
ovat	esimerkiksi	globalisaatio	ja	väestön	ikääntyminen.	Globalisaatio	muuttaa	Suomen	tuotannon	raken-
netta	ja	vaikuttaa	liikkumiseen	ja	kuljetuksiin.	Väestön	ikääntyminen	edellyttää	muun	muassa	tuotta-
vuuden	parantamista.	Julkisen	rahoituksen	niukkuus	 jatkunee	pitkälle	 tulevaisuuteen,	mikä	vaikuttaa	
investointimahdollisuuksiin.	Asiakkaiden	laatutietoisuus	ja	vaatimukset	kasvavat	voimakkaasti.	Ajoneuvo-
tekniikka	kehittyy	ja	älyliikenteen	kannalta	tärkeiden	teknisten	laitteiden	määrä	ajoneuvoissa	lisääntyy.	

Keskeisimpiä toimintalinjoja ja keinoja
Liikenteen	hallinnan	 ja	 liikkumisen	ohjauksen	 toimenpiteitä	 tarvitaan	kaikilla	HLJ	2011:n	 kehittämis-
tasoilla.	On	kuitenkin	huomattava,	että	toimenpiteet	liittyvät	tyypillisesti	muihin	keinoihin	ja	niiden	olisi	
syytä	olla	osa	organisaatioiden	jatkuvaa	toimintaa,	ei	vain	erillisiä	hankkeita.

Liikenteen hallinnan ja liikkumisen ohjauksen esimerkkihankkeita:
Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

•		 Toteutetaan	 tietojärjestelmä	 ja	 rajapinnat,	 joilla	 voidaan	 tarjota	 kaupallisille	 asunnonhaku-
	 portaaleille	liikkumiseen	liittyviä	tietoja.
•	 Selvitetään	 palveluverkon	 muutosten	 liikenteellisiä	 vaikutuksia,	 esimerkiksi	 lähipalvelujen,	
	 kuten	 koulujen,	 päiväkotien	 tai	 terveysasemien	 lakkautuksen	 tai	 sijainnin	 muutosten	 osalta.	

Kestävän kehityksen
mukainen yhdyskunta-
rakenne ja maankäyttö 
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Kestävien
liikkumistottumusten

synnyttäminen tiedollisen ohjauksen 
sekä tarjonnan hinnoittelun ja 

sääntelyn kautta.    

HLJ 2011:n strategiset 
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Kestävän liikkumisen
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Asukkaiden ja
toimintojen sijoittumisen ohjaus
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avulla.
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Liikkumisen ohjauksen 
keinoja

Matkan ja matkaketjujen
suunnittelun ja seurannan

helpottaminen.

Maksujärjestelmien 
kehittäminen ja 
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Tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin rakentaminen 

liikennejärjestelmän 
keskeisiin osiin.

Varautuminen 
suunnitelmin ja riittävin resurssein 

erilaisiin liikennetilanteisiin ja liikenteen 
ohjaaminen operatiivisin 

toimenpitein.   

Kaavoituksen ja rakentamisen 
käytäntöjen kehittäminen siten, että 
kestävän liikkumisen edellytykset 

huomioidaan aikaisempaa 
paremmin.    

Helsingin	 seudun	 liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa	 (HLJ	 2011)	 suunnataan	
seudullista	liikennepolitiikaa	ja	määritel-
lään	 liikennejärjestelmän	 kehittämisen
suuntaviivat.	 HLJ	 2011:tä	 tehdään	 koko	
Helsingin	 seudun	 yhteisenä	 hankkeena.
Suunnittelualue	 kattaa	 pääkaupunki-
seudun	kunnat,	Kuuma-kunnat	ja	Kunta-
ryhmä	 Neloset.	 Suunnitelmassa	 tarkas-
tellaan	 liikennejärjestelmän	kehittämistä	
aina	 vuoteen	 2050	 saakka.	 Liikennejär-
jestelmäluonnos	valmistuu	syksyllä	2010	
lausuntoja	ja	kannanottoja	varten.	Suun-
nitelma	viimeistellään	siten,	että	liikenne-
järjestelmäpäätös	voidaan	tehdä	vuoden	
2011	alussa.

Suomessa	kestävän	 liikkumisen	palveluita	on	yleensä	edistetty	erillisinä	hankkeina.	Yksityisautoilulle	
voidaan	kuitenkin	tarjota	kilpailukykyisiä	vaihtoehtoja	nimenomaan	kokonaisuuksina:	jotkin	matkat	on-
nistuvat	joukkoliikenteellä,	kävellen	tai	pyöräillen,	toisinaan	taas	tarvitaan	autoa	ainakin	osalle	matkaa.	
Auton	ei	kuitenkaan	välttämättä	tarvitse	olla	oma	ja	sitäkin		tulisi	ajaa	taloudellisesti.	Olennaista	on,	että	
tietoa	kestävästä	liikkumisesta	on	saatavilla	kootusti	ja	helposti.	Palveluiden	käyttöä	voidaan	edistää	
esimerkiksi	kampanjoilla	tai	lähestymällä	kohderyhmiä	räätälöidyllä	informaatiolla	henkilökohtaisesti.	
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Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja palvelut
•	 Luodaan	 	 kestävän	 	 	 liikkumisen	palvelupaketteja,	 jotka	 voivat	 sisältää	 joukkoliikennettä,
		 autojen	yhteiskäyttöä,	pyöräilyä,	taksipalveluja	ja	auton	vuokrausta.
•	 Laaditaan	ja	toteutetaan	toimintasuunnitelma	autojen	yhteiskäytön	edistämiseksi.

Liikkumisen ohjaus, hinnoittelu ja sääntely
•	 Sovitaan	pitkäjänteinen	seudullinen	liikenteen	hinnoittelupolitiikka	kuntien	ja	valtion	kesken.
•	 Työnantajat,	koulut	ja	muut	liikkumista	aiheuttavat	tahot	sitoutetaan	edistämään	kestävää
		 liikkumista,	esim.	edistetään	liikkumissuunnitelmien	käyttöönottoa.
•	 HLJ-suunnitelman	osapuolet	sitoutuvat	toteuttamaan	omissa	organisaatioissaan	liikkumis-
	 suunnitelmat.

Liikenteen infrastruktuuri
•	 Panostetaan	 liikenteen	 tieto-	 ja	 viestintätekniikan	 infrastruktuuriin	Helsingin	 seudulla	 seu-
	 raavan	10	vuoden	aikana	kansallisen	älyliikenteen	strategian	mukaisesti.
•	 Kehitetään	toimintamalli,	jolla	varmistetaan,	että	infrastruktuurihankkeiden	suunnittelussa	ja
		 toteutuksessa	 huomioidaan	 kävelyn,	 pyöräilyn	 ja	 joukkoliikenteen	 käytön	 tarpeet	 koko	
	 hankkeen	ajan.
•	 Suunnitellaan	 ja	 toteutetaan	 Kehäradan	 ja	 Länsimetron	 toteutuksen	 yhteydessä	 pilotti-
	 terminaaleja,	joissa	on	panostettu	eri	kulkumuotojen	yhdistämiseen.

Liikennejärjestelmän operointi ja ylläpito
•	 Määritellään	riittävän	korkeat,	seudulliset	kunnossapidon	laatustandardit	bussipysäkeille	sekä
		 kävely-	ja	pyöräteiden	eri	osille	ja	kehitetään	kunnossapidon	hankintaa	ja	laadunvalvontaa.
•	 Laaditaan	 ja	 toteutetaan	 eri	 kulkumuotojen	 liikenteen	 hallinnan	 operatiivisten	 keskusten	
	 välinen	yhteistyömalli	ja	varautumissuunnitelmat	erilaisiin	häiriötilanteisiin.
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