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1. Johdanto

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
ma (PLJ) on strateginen, liikennejärjestelmää ja 
sen toimintaympäristöä kokonaisuutena tarkaste-
leva suunnitelma, jossa määritellään yhteiset lii-
kennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet, osoite-
taan kehittämisen suuntaviivat ja painopistealueet 
sekä laaditaan tavoitteita toteuttava ja rahoitus-
tasoltaan realistinen liikennejärjestelmän kehittä-
missuunnitelma hanke- ja toimenpideohjelmineen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päämääränä on 
tuottaa yhteinen näkemys liikennejärjestelmän pit-
kän aikajänteen kehittämisen suuntaviivoista ja 
keskeisimmistä kehittämistoimista. Pitkän aikavä-
lin näkemystä voidaan tarkistaa PLJ:n seuraavan, 
arviolta 4–5 vuoden päästä tapahtuvan tarkistuk-
sen yhteydessä.

Tärkeä päämäärä on lisäksi tuottaa sitovat pää-
tökset ja aiesopimus liikennejärjestelmän lähivuo-
sien kehittämistoimista ja varmistaa sovittavien 
toimien toteuttaminen ja rahoitus osapuolten  
yhteistyönä. 

Liikennejärjestelmän vision ja kehittämisstrategian 
rinnalla on laadittu liikennejärjestelmän vaikutus-
ten arviointi, jossa vaikutustarkasteluja ja analyy-
sejä on syvennetty ympäristöön ja ihmisiin kohdis-
tuvien vaikutusten osalta. Vaikutusten arviointi on 
tehty SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmi-
en ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) 
edellyttämällä tavalla.

Liikennejärjestelmäluonnoksesta ja sen ympäris-
töselostuksesta on pyydetty eri osapuolten lau-

TAVOITTEET
VISIO

VAIHTOEHDOT 1, 2 JA 3
Vaihtoehtojen arviointi

STRATEGISET VALINNAT
PLJ-LUONNOS

Vaikutusten arviointi
Lausunnot ja kannanotot

STRATEGIAT
Taustaselvitykset

Kehittämisstrategiat
PLJ 2002

LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 
JA AIESOPIMUS

Kuva 1. Liikennejärjestelmäsuunnitelman  
laadintaprosessi.

sunnot ja kannanotot, jotka on otettu huomioon 
valmistelussa. Liikennejärjestelmäpäätöksen jäl-
keen tehdään aiesopimus suunnitelman toteutta-
misesta.
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2. Maankäytön ja liikkumisen kehitys

kenneyhteydet, liikkumisen kustannukset sekä 
elämäntapojen muutokset. Pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2007 valmis-
telua varten on tehty arvioita liikenteen tulevasta 
kehityksestä Helsingin seudulla. Seudun kasvuar-
vioiden pohjana on käytetty Uudenmaan maakun-
tasuunnitelmassa esitettyjä asukas- ja työpaikka-
määriä. 

Maakuntasuunnitelman mukaan pääkaupunkiseu-
dun asukasmäärän arvioidaan maksimissaan vuo-
teen 2030 mennessä kasvavan nykyisestä lähes 
viidenneksellä eli 180 000 asukkaalla. Työpaikko-
jen arvioidaan lisääntyvän lähes 90 000:lla eli 15 
prosentilla.

Kuva 2. Väestön määrän kehitys 1980 –2030.

Kuva 3. Työpaikkojen määrän kehitys 1980 –2030.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittä-
misellä varaudutaan osaltaan pääkaupunkiseu-
dun ja sen työssäkäyntialueen kasvuun ja laa-
jentumiseen. Seudun kasvu lisää liikennettä ja 
synnyttää tarpeen kytkeä uudet alueet liikennejär-
jestelmään. Tavoitteena on, että uusi maankäyttö 
sijoitetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityi-
sesti raideliikenteen varteen.

Pääkaupunkiseutu on noin miljoonan ihmisen 
asuinympäristö ja liki 600 000 ihmisen työpaik- 
 ka-alue. Pääkaupunkiseudulla asuu lähes viiden-
nes maan väestöstä. Koko Helsingin seudulla  
(14 kuntaa) asuu noin 1 275 000 asukasta (2006).

Tärkeimmät liikenteen kehittymiseen vaikutta-
vat tekijät ovat maankäyttö ja toimintojen sijoit-
tuminen, talouskehitys, autokannan kasvu, lii-

Väestön ja työpaikkojen määrän kasvu
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Kuva 4. Pääkaupunkiseudun kuntien yleiskaavat yhdistettynä. (Lähde: Maankäytön ja asuntopolitiikan 
strategisia linjauksia, Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 2005).

       2006              2030
Asukkaat 997 000      1 180 000
Työpaikat 591 000         678 000

Asukasmäärien ja asumisväljyyden kasvu syn-
nyttävät yhteensä noin 20 miljoonan kerrosne-
liömetrin asuntorakentamistarpeen, josta puolet 
aiheutuu asukasmäärän kasvusta ja puolet asu-
misväljyyden kasvusta.

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen on 
kuntien yleiskaavoissa suunniteltu tukeutuvan 
raideliikenteeseen ja muuhun pääliikenneverk-
koon. Toiminnallisen rakenteen runkona on Hel-
singin kantakaupungin ja pääkaupunkiseudun 
aluekeskusten sekä palveluiltaan monipuolisten 
alueellisten kaupunginosakeskusten verkosto. 
Yleiskaavojen lähtökohtana on kaupunkiraken-
teen eheyttäminen ja tiivistäminen. Toisaalta kau-
punkirakenne laajenee asumisväljyyden ja väes-
tön kasvun seurauksena. Pääkaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta on 
tärkeää, että seudun rakenne ei hajaudu liiaksi.

YTV-alueen rajat ylittävä työmatkaliikenne on vii-
me vuosikymmeninä kaksinkertaistunut. Pääkau-
punkiseudun työssäkäyntialue on laajentunut ja 
sen asukasmäärä on kasvanut viime vuosina voi-
makkaasti, mikä on lisännyt sukkulointia. Pääkau-
punkiseudulla käy töissä noin 110 000 alueen  

Sukkulointi ja työmatkat

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenne
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ulkopuolella asuvaa. Määrän on arvioitu kasvavan 
vuoteen 2030 mennessä jopa 170 000 –180 000:
een. Pääkaupunkiseudulta noin 24 000 ihmistä 
matkustaa päivittäin töihin alueen ulkopuolelle. 

Työmatkat ovat pidentyneet viime vuosikymmeni-
nä pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Kas-
vua on tapahtunut niin pääkaupunkiseudun sisäl-
lä kuin kehyskunnissakin. Asunnon ja työpaikan 
välinen keskimääräinen etäisyys oli vuonna 2003 
Helsingissä asuvilla 10 kilometriä, Espoossa ja 
Kauniaisissa 12 kilometriä ja Vantaalla asuvilla  
13 kilometriä. Kehyskunnissa asuvien työmatkat 
ovat usein noin 20 kilometrin pituisia.

Henkilöautomatkojen määrä on pääkaupunkiseu-
dulla kasvanut 1960-luvun puolivälistä nelinkertai-
seksi. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus moottori-
ajoneuvomatkoista on samana aikana pienentynyt 
66 prosentista 37–38 prosenttiin. Joukkoliikenteen 
osuuden pieneneminen aiheutuu osittain siitä, että 
maankäyttö ja liikenne ovat kasvaneet erityisesti 
seudun reunaosissa, joissa käytetään paljon hen-
kilöautoa.

Ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt, ja henkilöauto-
matkojen määrä asukasta kohden on kasvanut 
autojen määrän kasvaessa. Matkoja ostoksille, asi-
oimaan, harrastuksiin tai vierailulle tehdään aikai-
sempaa enemmän ja useimmiten henkilöautolla.

Liikennemäärät ovat kasvaneet nopeasti Espoon 
ja Vantaan alueilla sekä poikittaisväylillä. Helsin-
gin kantakaupunkialueella liikennemäärät ovat sa-
malla tasolla kuin vuonna 2000 tai 1990. Liikenne-
ruuhkat ovat levinneet yhä laajemmalle alueelle ja 
kestävät aikaisempaa kauemmin.

Joukkoliikennematkoja tehdään vuonna 2030 noin 
neljännes enemmän kuin vuonna 2005. Matkusta-
jamäärien kasvu kohdistuu lähes kokonaan raide-
liikenteeseen. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus 
moottoriajoneuvomatkoista säilyy ennusteen mu-
kaan lähes nykyisellään ja on noin 37 prosenttia.

Perusedellytyksenä joukkoliikenteen kilpailuky-
vylle tulevaisuudessa on yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen estäminen Helsingin seudulla sekä 
uusien rakentamisalueiden kytkeytyminen tehok-
kaisiin joukkoliikenneyhteyksiin. Poikittaisen jouk-
koliikenteen kehittämistarve kasvaa seudun reu-
na-alueiden maankäytön kehittymisen myötä.

Pääkaupunkiseudun henkilöautoliikenteen kilo-
metrisuoritteen on arvioitu kasvavan nykyises-
tä noin 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 
Muualla Uudellamaalla kasvu on yli 50 prosent-
tia. Kasvu aiheutuu väestön kasvusta, henkilöau-
tomatkojen kulkutapaosuuden kasvusta sekä mat-

Kuva 5. Pääkaupunkiseudun (PKS) työssäkäynti-
alueen laajentuminen 1980 –2004.

Joukkoliikenteellä ja henkilöautolla tehdyt matkat

Muutokset joukkoliikenteessä

Muutokset ajoneuvoliikenteessä

PKS
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Kuva 7. Liikenteen kehitys 1966 –2030 pääkaupunkiseu-
dulla.

kojen keskimääräisestä pitenemisestä. Liikenteen 
kasvu kohdistuu suurelta osin pääliikenneväylille. 
Aamu- ja iltaruuhkat ovat nykyistä yleisempiä eri-
tyisesti sisääntuloteillä ja Kehä III:lla.

Kevyen liikenteen matkoja tehdään ennusteen 
mukaan pääkaupunkiseudulla ja koko Uudella-
maalla noin 12 prosenttia enemmän vuonna  
2030 kuin vuonna 2005. Jalan ja polkupyörällä 
liikkuminen on selvästi sujuvampaa kuin nykyisin, 
koska yhteyksien kattavuus ja laatu ovat nykyistä  
parempia.

Jalankulku ja pyöräily

Kuva 6. Joukkoliikenteellä ja henkilöautolla tehdyt matkat pääkaupunkiseudun sisällä.
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3. Liikennejärjestelmän haasteita

Strategiavaihtoehtoehtojen analyysin ja arvioinnin 
perusteella on tunnistettu seuraavat keskeisimmät 
liikennejärjestelmään liittyvät, osin ristiriitaisetkin 
uhkakuvat:
- Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne hajautuvat, 

mikä vaikeuttaa tehokkaan joukkoliikenteen 
toteuttamisedellytyksiä, heikentää kevyen lii-
kenteen käytettävyyttä, lisää matkanpituuksia 
ja erityisesti henkilöautoliikenteen suoritetta.

- Henkilöautoliikenteen kasvu lisää tuntuvasti 
liikenneverkon ruuhkautumista ja heikentää 
kuljetusten ja bussiliikenteen toimintavarmuut-
ta sekä vaikeuttaa ajoneuvoliikenteen matka-
aikojen ennustettavuutta. Samalla liikennejär-
jestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
heikkenee.

- Joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa hen-
kilöautoon heikkenee talouskasvun tuoman 
henkilöautoistumisen sekä matka-ajan merki-
tyksen kasvun myötä.

- Yhteiskunnan toiminta ja palvelut perustuvat 
enenevässä määrin henkilöauton käyttöön, 
mikä heikentää kaupunkimaisen ja ympäristö-
ystävällisen elämäntavan edellytyksiä.

- Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt eivät ale-
ne kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

- Liikenteen melu- ja muut ympäristöhaitat 
kasvavat.

- Ajoneuvoliikenteen kustannukset kasvavat fos-
siilisten polttoaineiden saatavuuden heikenty-
essä, mikä heikentää liikkumisedellytyksiä 
alueilla, joilla joukkoliikenteen palvelutaso ei 
ole hyvä.

- Liikenteen ongelmat heikentävät seudun kilpai-
lukykyä ja tavoitteellista kehitystä.

Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan 
ja toteuttamiseen liittyvät seuraavat uhkakuvat:
- Liikennejärjestelmän ylläpitoon ja kehittä-

miseen käytettävissä oleva rahoitus laskee 
nykyisestä.

- Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutta-
miseen liittyvä pitkäjänteinen sitoutuminen 
epäonnistuu.

- PLJ:n toteutuksessa keskitytään yksipuolisesti 
suuriin infrastruktuurihankkeisiin.

Pääkaupunkiseutu toimii Suomen valtakunnallis-
ten ja kansainvälisten yhteyksien keskeisenä sol-
mukohtana. Koko maan kannalta on tärkeää, että 
yhteydet valtakunnan eri osista kansainvälisen lii-
kenteen terminaaleihin ovat riittävän sujuvat ja 
häiriöttömät myös pääkaupunkiseudun alueella.

Yhteydet tärkeimmiltä sisääntuloteiltä lentoase-
malle ja satamiin ovat häiriöiden torjunnan ja hal-
linnan osalta keskeisiä. Myös yhteydet tärkeimmil-
le linja-auto- ja rautatieasemille on turvattava eri 
liikennemuotojen osalta. Valtakunnallisten verk-
kojen kehittämisen hyödyt jäävät vaillinaisiksi, jos 
terminaaliyhteyksien toimivuus kaupunkialueella 
on heikko tai epävarma.

Valtakunnalliset ja kansainväliset yhteydet

Uhkakuvia ja haasteita
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Helsingin rautatieaseman ratapihan välityskyvyn 
ja toimivuuden varmistaminen on edellytys val-
takunnallisen henkilöliikenteen toimintavarmuu-
delle ja kehittämiselle. Samoin rautatiekaluston 
huoltoon ja kuormaukseen liittyvät toimintaedelly-
tykset on säilytettävä.

Pääkaupunkiseudun liikenneverkon kehittämiseen 
on käytetty viimeisten kymmenen vuoden aikana 
keskimäärin noin 120 milj. euroa/vuosi. Joukkolii-
kenteen hoitoon käytetään vuosittain yli 300 milj. 
euroa, josta lipputuloilla katetaan noin puolet. Lii-
kenteen seurannan, hallinnan ja informaatiopalve-
lujen tuottamiseen ja kehittämiseen on käytetty 
vuosittain muutama miljoona euroa.

Pääkaupunkiseudun kuntien osuus joukkoliiken-
teen käyttömenoista (joukkoliikenteen subventio) 
on ollut keskimäärin 160 milj. euroa/vuosi. Jouk-
koliikennepalveluihin käytettävän rahoituksen on 
seudun kasvun seurauksena arvioitu olevan jat-
kossa keskimäärin noin 175 milj. euroa/vuosi.

Pääkaupunkiseudun liikenteen yhteiskuntata-
loudelliset kustannukset ovat suuruusluokaltaan 
5 000 milj. euroa/vuosi, kun ajoneuvokustannus-
ten (mm. polttoaine, huolto, korjaus ja renkaat)  
lisäksi mukaan lasketaan liikenteessä kuluva aika 
ja onnettomuudet arvotettuina. Tästä joukkoliiken-
teen hoidon ja tieliikenteen ajoneuvokustannusten 
osuus on pääkaupunkiseudulla vuosittain 1 500–
2 000 milj. euroa.

Liikennejärjestelmän kehittämisen rahoitustaso

Kuva 9. Valtakunnalliset ja kansainväliset pääliikenneyhteydet.

Kuva 8. Joukkoliikenteen, teiden ja pääkatujen väyläinvestoinnit pääkaupunkiseudulla 
verrattuna asukasmäärän kehitykseen.

© Genimap Oy Lupa L4356 © Maanmittauslaitos 20/MYY/07
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Turvattomuuden  
tunne ei rajoita  
liikkumista ja  

onnettomuudet  
vähenevät  

merkittävästi.

Liikennejärjestelmä 
on yhteiskunta- ja  

kuljetustaloudellisesti 
tehokas, kustannukset ja  

vaikutukset jakautuvat 
oikeudenmukaisesti.

Yhdyskunta- 
rakennetta eheytetään  
ja kehitetään alueilla, 
joilla voidaan turvata 
hyvät joukkoliikenne- 

palvelut.

Liikennejärjestelmän 
energiatehokkuus  

paranee. Liikenteen 
päästöt ja terveyshaitat  

vähenevät.

Liikkuminen jalan 
ja joukkoliikenteellä 

helpottuu. Kuljetusten 
toimintavarmuus säilyy. 

Ruuhkautuminen  
ei uhkaa seudun  

kilpailukykyä.

Liikennejärjestelmä  
tarjoaa kaikille hyvät  

liikkumismahdollisuudet,  
turvaa hyvän elinympä-
ristön sekä kuljetusten 
toimintavarmuuden ja 
edistää siten seudun 

kilpailukykyä.
Liikennejärjestelmä  

edistää eri  
väestöryhmien  

vuorovaikutusta,  
omatoimista liikkumista  

ja palveluiden  
saavutettavuutta.
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Turvallisuusvisio

4. Liikennejärjestelmän visio

Liikennejärjestelmäsuunnitelman lähtökohdaksi 
on laadittu visio, joka on näkemys liikennejärjes-
telmän pitkän aikajänteen tavoitteellisesta tulevai-
suuskuvasta.

Visio ohjaa käyttämään samaan suuntaan vieviä 
keinoja ja strategioita. Ilman kokoavaa visiota kei-
not ja strategiat jäävät irrallisiksi ja ristiriitaisiksi. 
Päävisio on laadittu siten, että sen osoittamaan  
tilaan on mahdollista päästä liikennesuunnittelun 
keinoin. Visio rajoittuu liikennejärjestelmän kuvaa-
miseen, mutta sillä on yhteyksiä yhteiskunnan 
muillekin sektoreille.

Vision määrittely on ohjannut PLJ 2007 -työssä 
toimintalinjojen, keinojen ja strategioiden valintaa. 
Tavoitteiden ollessa ristiriitaisia visio osoittaa pai-
notusten suuntaa. Visio palvelee myös vaikutus-
ten arviointia korostamalla tiettyjen vaikutusten 
merkitystä.

Liikennejärjestelmän päävisio 2030 on:

Liikennejärjestelmä tarjoaa kaikille hyvät liikku-
mismahdollisuudet, turvaa hyvän elinympäristön 
sekä kuljetusten toimintavarmuuden ja edistää  
siten seudun kilpailukykyä.

Varsinaista päävisiota on tarkennettu ns. osa-
visioilla, jotka kuvaavat tarkemmin liikennejär-
jestelmän tavoitealueita: toimivuus, ympäristö, 
sosiaaliset tekijät, maankäyttö, turvallisuus sekä 
taloudellisuus. Kuva 10. Liikennejärjestelmän visio.
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5. Liikennejärjestelmän kehittämisstrategia
Liikennejärjestelmää kehitetään ottaen huomioon 
erilaiset käyttäjät, liikkumis- ja kuljetustilanteet 
sekä erilaisten alueiden erityispiirteet. Kehittämi-
sessä otetaan huomioon liikenteen sekä maan-

käytön ja toiminnallisen yhdyskuntarakenteen 
keskinäinen vuorovaikutus. Liikennejärjestel män 
kehittämisessä painotetaan ja hyödynnetään laa-
jaa keinovalikoimaa. Liikennejärjestelmän kehit-

tämisstrategia on jaettu viiteen osastrategiaan. 
Kehittämisstrategia havainnollistaa pääkaupunki-
seudun liikennepoliittista kokonaisnäkemystä.

KEHITTÄMISEN OSASTRATEGIAT KEHITTÄMISTOIMIA

  Infrastruktuurin kehittämishankkeet5

  Liikennejärjestelmän kehittämisen 
teemaohjelmat ja -hankkeet4

  Liikennejärjestelmän käytön tehostaminen 
liikenteen hallinnan ja informaation keinoin3

  Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen2

  Liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin 
vaikuttaminen1

Kuva 11. Liikennejärjestelmän kehittämisen osastrategiat ja kehittämistoimet.

• Maankäyttöpolitiikka
• Joukko- ja kevytliikenteen kilpailukyky
• Liikkumisen ohjaus
• Liikenteen taloudelliset ohjauskeinot

• Joukkoliikenteen palvelutarjonta ja linjasto
• Poikittainen joukkoliikenne
• Joukkoliikenteen laatukäytävät ja solmupisteet
• Liityntäpysäköinti
• Matkustajapalvelun kehittäminen

• Liikenteen seuranta ja liikennevirtojen hallinta
• Informaatiopalvelut

• Joukkoliikenteen edistäminen pääväylillä
• Pääväylien vaiheittainen parantaminen
• Meluntorjunta
• Jalankulku ja pyöräily
• Liikenneturvallisuus

• Joukkoliikenteen väylähankkeet
• Tieliikenteen väylähankkeet
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1  Liikkumisen kysyntään ja  
 kulkutapoihin vaikuttaminen 

Liikenteen ongelmia ei kyetä ratkaisemaan pel-
kästään liikenneverkkoja ja liikennepalvelu-
ja kehittämällä, mikäli tieliikenteen kasvu jatkuu 
ennustetusti. Liikennesuoritetta pyritään vähentä-
mään ja joukko- ja kevytliikenteen käyttöä lisää-
mään vaikuttamalla maankäytön kehittämiseen, 
pysäköintipolitiikalla, kannustamalla henkilöautol-
le vaihtoehtoisten kulkutapojen käyttöön ja var-
mistamalla, että joukko- ja kevytliikenteen yhtey-
det tarjoavat todellisen vaihtoehdon henkilöauton 
käytölle. Uusien taloudellisten ohjauskeinojen 
käyttöönotto tulee harkittavaksi, mikäli muut kei-
not eivät osoittaudu riittävän tehokkaiksi.

20
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panjoin. Liikkumispalvelukeskus voidaan ottaa 
käyttöön alkuvaiheessa alueellisena pilottina. 

Joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmää kehi-
tetään siten, että joukkoliikenteen kilpailukyky  
paranee.

Pysäköinnin hinta ja tarjonta vaikuttavat merkittä-
västi kulkutavan valintaan. Liikenteen uusia talou-
dellisia ohjauskeinoja tarkastellaan tulevaisuudes-
sa mahdollisina kysynnän ohjauskeinoina, mikäli 
muut liikennejärjestelmän kehittämistoimet eivät 
osoittaudu riittäviksi kohtuullisen liikennöitävyy-
den säilyttämiseksi. Tehokkaimpia keinoja ovat 
ne, joilla voidaan leikata ruuhkaisimpien aikojen  
ja paikkojen liikennekysyntää, kuten ajan, paikan 
ja ajettujen kilometrien perusteella perittävät ruuh-
kamaksut.

Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyö-
tä ja vuorovaikutusta kehittämällä ja päätöksen-
tekoprosesseja tukemalla vaikutetaan siihen, että 
uutta asumista, työpaikkoja ja asiointikohteita sijoi-
tetaan liikenteen kannalta mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että uutta 
maankäyttöä sijoitetaan seudulla keskeisesti ja 
riittävän tiiviisti alueille, joilla on entuudestaan tai 
joille on järjestettävissä hyvät joukkoliikenteen  
yhteydet.

Toimintoja sijoitetaan matkaketjujen kannalta tar-
koituksenmukaisesti. Sijoittamalla esimerkiksi 
kaupan palvelut työmatkavirtojen varsille ja jouk-
koliikenteen solmukohtiin tai kokoamalla palvelut 
samalle alueelle voidaan samaan matkaketjuun 
yhdistää eri tarkoituksia.

Maankäytön suunnittelussa tehdään riittävät tila-
varaukset tulevaisuuden liikenneväylätarpeita  
varten.

Hyvät joukko- ja kevytliikenteen yhteydet ovat 
välttämätön perusedellytys kysynnän hallinnalle. 
Strategian lähtökohtana on joukkoliikenteen pal-

Joukko- ja kevytliikenteen kilpailukyky

velutason kehittäminen sen kilpailukyvyn säilyttä-
miseksi sekä kapasiteetin ja sujuvuuden turvaa-
minen kaikissa tilanteissa.

Strategisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että 
joukkoliikenteen infrastruktuuriin, tarjontaan ja 
olosuhteisiin sekä jalankulun ja pyöräilyn kehit-
tämiseen osoitetaan riittävät voimavarat. 

Liikkumisen ohjaus tarkoittaa erilaisten liikkumis-
palveluiden tarjoamista työpaikoilla, asuinympä-
ristössä, kaupoissa, terminaaleissa ja esimerkiksi 
liikuntapaikoilla. Liikkumisen ohjausta edistetään 
liikkumispalveluiden suunnittelulla, markkinoinnilla 
ja tiedotuksella sekä toteutuksen koordinoinnilla. 
Toimintaa ovat mm. yhteiskäyttöautojen markki-
nointi, työmatkapyöräilyä tukevat toimet, työsuhde-
joukkoliikennelipun käytön edistäminen työpaikoil-
la, yksilöllinen työmatkasuunnittelu, alueittaisten 
kimppakyytien koordinointi ja paikallinen liikenne-
informaatio. 

Joukkoliikenteen markkinoinnin resursseja  
lisätään ja joukkoliikenteen julkisuuskuvaa paran-
netaan viestinnällä. Joukkoliikenteeseen houkutel-
laan uusia matkustajia mm. erilaisin kokeilukam-

21

Maankäyttöpolitiikka

Liikkumisen ohjaus

Liikenteen taloudelliset ohjauskeinot
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2 Joukkoliikennepalvelujen  
 kehittäminen 

Joukkoliikenteen monipuolisen palvelutarjonnan 
ja matkustajapalvelun kehittäminen on perusedel-
lytys joukkoliikenteen kilpailukyvylle ja koko liiken-
nejärjestelmän toimivuudelle. Joukkoliikenteen 
rungon muodostaa jatkossa entistä selvemmin 
raideliikenne. Poikittaisen joukkoliikenteen kehit-
tämistarve kasvaa seudun reuna-alueiden maan-
käytön kehittymisen myötä. Poikittaiseen liiken-
teeseen panostetaan selvästi aiempaa enemmän 
toteuttamalla uusia korkeatasoisia joukkoliikenne-
linjoja sekä niihin liittyviä rakenteellisia nopeutta-
mistoimenpiteitä. Vaihtojen laatutasoa nostetaan 
kehittämällä joukkoliikenneterminaaleja, vaihtopy-
säkkejä ja muita joukkoliikenteen solmupisteitä. 
Vaihtoja keskitetään linjastosuunnittelun keinoin. 
Henkilöautojen ja polkupyörien liityntäpysäköin-
tiä kehitetään raideliikenteen asemilla ja bussien 
runkoyhteyksillä. Kokeilemalla ja kehittämällä kut-
suohjattua joukkoliikennettä parannetaan hiljais-
ten aikojen ja alueiden joukkoliikenteen palveluta-
soa ja kustannustehokkuutta.

22
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Joukkoliikenteen palvelutason ydin on riittävä 
vuorotarjonta. Palvelutarjontaa kehittämällä huo-
lehditaan joukkoliikenteen kilpailukyvystä koko 
pääkaupunkiseudulla. Linjastoa kehitetään tiheä-
vuorovälisillä runkolinjoilla, jotka risteävät alempi-
tasoisen joukkoliikenteen kanssa solmupisteissä. 
Nykyisten ratojen liikennöintiä sekä liityntäliiken-
nettä kehitetään.

Kutsuohjatun joukkoliikenteen avulla tarjotaan 
joukkoliikennepalveluja silloin, kun niiden tarjoa-
minen ei perinteistä joukkoliikennettä käyttäen  
ole kustannustehokasta. 

Poikittaisen joukkoliikenteen järjestelmää ja sen 
kytkentää seudun ulkopuoliseen liikenteeseen  
kehitetään eri toimijoiden yhteistyönä. Poikittaisia 
runkoyhteyksiä toteutetaan kaikkien kehäväylien 

tasolla. Infrastruktuuria ja joukkoliikenteen tarjon-
taa sisältäviä hankkeita ovat mm. Jokeri I:n ja  
Jokeri II:n kehittäminen sekä lentoaseman bussi- 
yhteydet Tikkurilasta, Matinkylästä ja Itäkeskuk-
sesta. Näille runkoyhteyksille toteutetaan moni-
puolisia joukkoliikenteen nopeuttamistoimenpiteitä 
sekä tarjotaan korkeatasoista informaatiota. 

Joukkoliikennejärjestelmän toimivuutta paranne-
taan kehittämällä terminaalien ja vaihtopysäkkien 
palvelutasoa eri toimijoiden yhteistyönä. Joukkolii-
kennelinjastoa kehitetään siten, että yhä useampi 
linja kulkee yhteisten terminaalien, vaihtopysäkki-
en tai muiden solmupisteiden kautta. Samalla pa-
rannetaan henkilöautojen ja polkupyörien liityntä- 
pysäköintiä ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Opas-
tuksella ja esteettömillä rakenteilla helpotetaan 
siirtymistä terminaalien sisällä ja kulkuvälinei-
siin nousemista. Lisäksi parannetaan aikataulujen 

yhteensopivuutta sekä terminaaleissa ja pysäkeil-
lä tarjottavia muita palveluja, kuten ajantasais-
ta liikenneinformaatiota. Joukkoliikenteen solmu-
pisteet ja laatukäytävät sisältyvät joukkoliikenteen 
edistämisen teemahankkeeseen.

Liityntäpysäköintipaikkoja lisätään ja niiden opas-
tusjärjestelmää kehitetään. Tärkeimmät kehittä-
miskohteet ovat nykyisten ja uusien kaupunki-
ratojen varsilla. Liityntäpysäköinnistä on laadittu 
teemaohjelma.

Matkustajapalvelua parannetaan kehittämällä 
mm. matkustajainformaatiota, taksa- ja lippujär-
jestelmää, kalustoa ja matkustusolosuhteita sekä 
henkilökunnan asiakaspalveluhenkisyyttä.

Palvelutarjonnan ja linjaston kehittäminen

Poikittainen joukkoliikenne

Joukkoliikenteen solmupisteet

Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Matkustajapalvelun kehittäminen



24

3 Liikennejärjestelmän käytön  
 tehostaminen liikenteen hal- 
 linnan ja informaation keinoin

Liikenne- ja matkustajavirtojen hallinnan avulla  
tehostetaan olemassa olevan kapasiteetin käyt-
töä ohjaamalla liikennevirran nopeutta ja reitin-
valintoja sekä tuottamalla ajantasaista tietoa ja 
informaatiopalveluja liikenneverkon ja joukko-
liikennepalveluiden tilasta liikkujien päätöksen-
teon tueksi. Tieliikennevirtojen hallinnan mer-
kitys korostuu, kun verkon kuormituksen kasvu 
lisää häiriöherkkyyttä. Liikenteen hallinnan kei-
noin voidaan tasoittaa liikennevirtaa, pienentää 
onnettomuusriskiä sekä tehostaa viranomaisten 
toimintaa poikkeustilanteissa. Ruuhka- ja häiriö-
tilanteissa kysyntää voidaan opastaa joukkolii-
kenteeseen. Tie- ja joukkoliikenteen seurantajär-
jestelmien kehittäminen on perusedellytys, johon 
lähes kaikki liikenteen hallinnan keinot pohjautu-
vat. Liikenteen seurantaa ja hallintaa kehitetään 
omalla teemahankkeella, jossa toteutetaan Liik-
kuminen ja liikenne hallinnassa -vision kuusi kär-
kihanketta (infokeskus, häiriönhallinta, seuranta-
järjestelmät, liikenteen ohjaus, tiedottamisportaali 
ja tiedotuspalvelut) vuoteen 2015 mennessä.
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Tieliikenteen seurantajärjestelmiä kehitetään  
siten, että seudun pääväylien sekä tärkeimpien 
pääkatujen liikennetilanteesta on saatavissa 
korkealaatuista ajantasaista tietoa sekä viran-
omaisten että erilaisten tiedotus- ja navigointipal-
velujen tarpeisiin. Liikenteen sujuvuutta seurataan 
erityisesti sekä matka-aikojen mittauksen että lii-
kennekameroiden avulla. 

Joukkoliikenteen ajantasainen seurantajärjestel-
mä laajennetaan kattamaan koko seudun jouk-
koliikennejärjestelmä. Järjestelmä tuottaa tietoa 
sekä liikenteen ohjauksen että informaatiopalve-
luiden tarpeisiin tilanteissa, joissa järjestelmän  
toiminta poikkeaa aikataulun mukaisesta. Pysä-
köinnin opastuksen tarpeisiin tuotetaan tietoa  
pysäköintialueiden ja liityntäpysäköintipaikkojen 
käyttöasteesta. 

Tieliikennevirtojen nopeutta ja reitinvalintaa ohja-
taan keli- ja liikennetilanteen mukaisesti seudun 
pääväylillä muuttuvilla informaatio- ja varoitus-
opasteilla sekä muuttuvilla nopeusrajoituksil-
la. Ylikuormittuneissa pääväylästön kohteissa 

pääväylän välityskykyä ylläpidetään ramppiohjauk-
sella. Myös poikkeustilanteissa kysyntää ohjataan 
joukkoliikenteeseen esimerkiksi liityntäpysäköin-
tiin ohjaamalla.

Kohteissa, joissa on korkea onnettomuusriski, 
ajonopeuksia ja liikennevalojen noudattamista 
valvotaan automaattisella järjestelmällä. Erittäin 
huonolla kelillä tai onnettomuuden tapahduttua 
voidaan muuttuvien nopeusrajoitusten tehokkuut-
ta parantaa tiedottamalla tehostetusta nopeuksien 
automaattivalvonnasta. 

Liikkujilla tulee olla ennen matkaa käytössään  
informaatiopalveluita, jotka mahdollistavat eri  
kulkutapojen vertailun (matka-aika, hinta) ajan-
tasaisen tilannetiedon perusteella. 

Tieliikenteen informaatiota välitetään kuljetta-
jille navigointilaitteiden, radioasemien sekä tien-
varsien informaatiotaulujen, sekä muiden infor-
maatiopalveluiden välityksellä. Reittiopastusta 
annetaan pääsääntöisesti ajoneuvonavigointilait-
teiden sekä muiden räätälöityjen informaatiopal-
velujen välityksellä.

Joukkoliikenneinformaatiota välitetään matkustajil-
le internetin lisäksi kaikilla raideliikenteen asemil-
la sekä keskeisillä bussiliikenteen asemilla näyt-
tötauluin. Poikkeustilannetietoa välitetään sekä 
pysäkkinäyttöjen avulla että liikennevälineissä 
näyttötauluin ja kuulutuksin. Myös personoitujen, 
mobiilien informaatiopalvelujen sekä kaupallisten 
palvelusovellusten käyttöönottoa edistetään.

 

Seudun tieliikenteen ohjaus ja laitteiden toimin-
nan valvonta tulee keskittää yhdelle toimijalle, 
joka hoitaa liikennevirtojen ohjausta yli hallinnol-
listen rajojen. Häiriö- ja poikkeustilannetiedotuk-
sesta vastaa seudullinen liikennekeskus. Tiedo-
tus kattaa sekä tieliikenteen että raideliikenteen 
informaation, mikä mahdollistaa matkustajavirto-
jen opastuksen kulkutavasta toiseen tilanteen niin 
edellyttäessä. Viranomaisten toimintamallit erilai-
sia häiriötilanteita varten ovat tehokkaat ja kunkin 
toimijan roolit ovat selkeästi määritellyt.

25

Liikenteen seuranta

Liikennevirtojen hallinta

Informaatiopalvelut

Toimijoiden välinen yhteistyö
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4  Liikennejärjestelmän  
 kehittämisen teemaohjelmat  
 ja -hankkeet

Teemaohjelmiin ja -hankkeisiin kuuluvat joukkolii-
kenteen kilpailukyvyn vahvistaminen, liityntäpysä-
köinnin parantaminen, meluntorjunta, jalankulun 
ja pyöräilyn kehittäminen, liikenneturvallisuuden 
kohentaminen ja liikenteen hallinnan kehittämi-
nen. Pääväylien kasvavien ongelmien lievittämi-
seksi väylästön kehittämisessä otetaan investoin-
tien ohella käyttöön pieniin parantamistoimiin ja 
erilaisten toimien yhdistelyyn nojaava toiminta-
malli, joka mahdollistaa ongelmiin vastaamisen 
nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ennen varsi-
naisten kehittämisinvestointien toteutumista. Näitä 
toimia edistetään kehittämällä myös rahoitukseen 
liittyviä toimintamalleja.
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Joukkoliikenteen nopeutta ja toimintavarmuut-
ta parannetaan pääväylillä rakentamalla joukko-
liikennekaistoja, liittymäohituksia, parantamalla 
pysäkkijärjestelyjä, liittymien ramppeja ja raken-
tamalla kevyen liikenteen yhteyksiä. 

Joukkoliikenteen edistämisen teemahanke sisäl-
tää kaksi vaihetta: joukkoliikenteen edistäminen 
säteittäisillä pääväylillä sekä joukkoliikenteen laa-
tukäytävät ja solmupisteet.

Joukkoliikenteen laatukäytävillä taataan lyhyet 
matka-ajat ja hyvä palvelutaso ajankohdasta ja lii-
kennetilanteesta riippumatta. Sujuvuus turvataan 
mm. vaihtoterminaali- ja pysäkkijärjestelyin, jouk-
koliikennekaistoin ja valoetuuksin. Laatukäytävien 
risteyskohdissa tulee olla korkealuokkaiset termi-
naalit, vaihtopysäkit tai muut joukkoliikenteen sol-
mupisteet, jotta vaihto on nopea ja häiriötön. 

Liityntäpysäköinnin teemaohjelma sisältää raide- 
ja linja-autoliikenteen liityntäpysäköintipaikkojen 
toteuttamisohjelman.

Mikäli liikennemäärät kasvavat ennusteiden mu-
kaisesti ja liikennejärjestelmän kehittämiseen vara-

tut resurssit eivät merkittävästi kasva, ehtii useilla 
pääväylillä liikennetilanne heiketä erittäin huonok-
si ennen kuin väylän suuri parannushanke saa ra-
hoituspäätöksen. Pääväylien kehittämisperiaat-
teita tarkistetaan siten, että ongelmia voidaan 
lievittää kevyemmillä toimenpiteillä tai osaratkai-
suilla jo ensimmäisten ongelmien ilmetessä. Uu-
della toimintamallilla edetään kohti lopullista väy-
län tavoitetilaa askel kerrallaan. Pääväylien 
vaiheittainen parantaminen on ohjelmoitu teema-
hankkeeksi. 

Liikenteen melusta kärsivien määrä kasvaa pää-
kaupunkiseudun maankäytön tiivistyessä ilman 
meluntorjunnan resurssien lisäämistä. Meluntor-
juntatoimenpiteet vähentävät liikenteen kasvusta 
aiheutuvia ihmisiin kohdistuvia ympäristöhaittoja. 
Meluntorjuntatoimenpiteet on ohjelmoitu teema-
hankkeeksi.

Jalankulkukaupungin palvelukeskittymien ym-
päristöissä kehitetään kävelykeskuksia, joiden 
kävelyolosuhteita parannetaan alueiden omi-
naisluonteen mukaan. Uusien asuinalueiden 
suunnittelussa priorisoidaan kävely-yhteyksien 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Pyöräilyn houkutte-
levuutta ja kulkutapaosuutta lisätään mm. pää-
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kaupunkiseudun pyöräliikenteen pää- ja seutu-
verkkoa täydentämällä ja laatua nostamalla sekä 
informaatiota ja kunnossapitoa parantamalla. 

Turvallisuutta parannetaan rakentamalla ongel-
mallisimpiin paikkoihin ali- ja ylikulkuja ja toteutta-
malla katkeamattomia yhteyksiä kantakaupungin 
alueelle. Myös liityntämahdollisuuksia joukkolii-
kenteeseen parannetaan. Jalankulun ja pyöräilyn 
kehittämisestä on laadittu teemaohjelma. 

Liikenneturvallisuuden suurimmat ongelmat pää-
kaupunkiseudulla liittyvät korkeisiin ajonopeuksiin, 
liikennekäyttäytymiseen, punaista päin ajamiseen 
tai kävelemiseen sekä kevyen liikenteen verkon 
puutteisiin. Liikenneturvallisuustoimenpiteistä on 
laadittu teemaohjelma.

Liikenteen seurantaa ja hallintaa kehitetään 
omalla teemahankkeella, jossa toteutetaan Liik-
kuminen ja liikenne hallinnassa -vision kuusi 
kärkihanketta (infokeskus, häiriönhallinta, seuran-
tajärjestelmät, liikenteen ohjaus, tiedottamispor-
taali ja tiedotuspalvelut) vuoteen 2015 mennessä.

Joukkoliikenteen edistäminen

Liityntäpysäköinti

Pääväylien vaiheittainen parantaminen

Meluntorjunta

Jalankulku ja pyöräily

Liikenneturvallisuus

Liikenteen hallinta
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5 Infrastruktuurin  
 kehittämishankkeet

Liikenneverkon suurten kehittämishankkeiden 
painopisteet ovat lähivuosikymmeninä kaupunki-
rata- ja metrojärjestelmien kehittämisessä sekä 
poikittaisten tieyhteyksien kehittämisessä. Muiden 
pääväylien osalta kehittäminen painottuu aiem-
paa enemmän pieniin, lyhyellä aikavälillä ohjel-
moitaviin parantamistoimiin, joiden avulla lieven-
netään akuutteja ongelmia ennen varsinaisten 
kehittämisinvestointien toteutumista. Maankäytön 
kehittämiseen liittyvät hankkeet kytketään osaksi 
alueiden kehittämiskokonaisuuksia.

Pääkaupunkiseudulle johtavia pääyhteyksiä kehi-
tetään mm. lisäämällä pääradan välityskykyä, 
kehittämällä rantarataa ja sen liikennettä sekä 
parantamalla kantatie 51 moottoritieksi Kivenlah-
den ja Kirkkonummen välillä.
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- Kehä I Turunväylä–Vallikallio (86 M€)
- Joukkoliikenteen edistäminen säteittäisillä pää-

väylillä (2 M€ vuonna 2007, koko hanke 42 M€): 
Länsiväylän liittymäjärjestelyt, Vihdintie Haa-
ga–Kehä III, Hämeenlinnanväylä Haaga– 
Kehä III, Tuusulanväylä Käpylä–Kulomäentie

- Kehä III Vantaankoski–Lentoasemantie, idea-
kilpailun toimet (5 M€ vuonna 2007, koko  
hanke 30 M€).

Joukkoliikenteen väylähankkeet
Joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittämisessä 
painopiste on kaupunkirata- ja metrojärjestelmien 
sekä poikittaisyhteyksiä palvelevan joukkoliiken- 
neinfrastruktuurin kehittämisessä. Lisäksi toteute-
taan joukkoliikenteen edistämisen teemahankkeen 
toinen vaihe.

Ensimmäisellä kaudella (2008 – 2015) aloitetta-
vat joukkoliikennehankkeet:
- Kehärata (Marja-rata)
- Metro Ruoholahti–Matinkylä
- Espoon kaupunkirata
- Raideyhteys Helsingin keskusta–Laajasalo
- Jokeri II -bussilinjan katuinvestoinnit
- Kantakaupungin raitiotieverkoston kehittäminen.

Toisella kaudella (2016 – 2030) aloitettavat jouk-
koliikennehankkeet:
- Raide-Jokeri
- Metro Matinkylä–Kivenlahti
- Metro Kamppi–Pasila
- Pisara-ratalenkki.
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Kehärata
(Marja-rata)

Raide-Jokeri

Pisara-ratalenkki

Jokeri II:n katuinvestoinnit

Raideyhteys Helsingin
keskusta–Laajasalo

Metro Kamppi–Pasila
Espoon kaupunkirata

Metro Ruoholahti–Matinkylä
Metro Matinkylä–Kivenlahti

Aloitus 2008–2015
Aloitus 2016–2030

Kehärata
(Marja-rata)

© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006, © Aineistot: Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan mittausosastot

Kuva 12. Joukkoliikenteen väylähankkeet.

Alkamassa olevat hankkeet
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Kehä III (E18)

Porvoonväylä

Kehä III Hakunila–
Porvoonväylä

Itäväylä

Kehä IV

Lahdenväylä
Kehä III–Koivukylänväylä

Helsingin
keskustatunneli

Lahdenväylä
Koskela–Kehä III

Kehä I Helsingin ja
Espoon alueella

Tuusulanväylä
Käpylä–Kulomäentie

Hämeenlinnaväylä
Haaga–Kehä III

Vihdintie Haaga–Kehä III

Pasilanväylä

Kehä III Vantaankoski–Lentoasemantie

Hämeenlinnanväylä
Kehä III–Luhtaanmäki

Kehä II Turunväylä–Hämeenlinnaväylä

Länsiväylän liittymäjärjestelyt

Kehä I
Turunväylä–Vallikallio

Kehä III Vanhakartano–Vantaankoski

Alkamassa 2007 (teemahanke)
Alkamassa 2007 (muut)
Aloitus 2008–2015 (teemahankkeina aloitettavat)
Aloitus 2008–2015 (muut)
Aloitus 2016–2030

Vihdintie Kehä III–Lahnus

Kehä III Mankki–Muurala

Kt 51 Kivenlahti–Kirkkonummi

Turunväylän parantaminen

Turuntie Leppävaara–Bemböle

© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006, © Aineistot: Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan mittausosastot

Kuva 13. Tieliikenteen väylähankkeet.
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Vuoden 2030 jälkeen varaudutaan metron toteutta-
miseen välille Kamppi–Laajasalo (–Santahamina).

Lisäselvityksiä edellyttäviä joukkoliikennehank-
keita ovat:
- Metron jatkaminen Pasilasta eteenpäin
- Metron jatkaminen Sipooseen tai Hakunilaan
- Suora raideyhteys Helsingin keskustasta  

lentoasemalle ja edelleen pääradalle
- Espoo–Nummela–Lohja -lähiliikennerata
- Klaukkalan rata.

Tieliikenteen väylähankkeet
Merkittävissä tiehankkeissa painopiste on poi-
kittaisten yhteyksien kehittämisessä. Säteittäisiä 
väyliä parannetaan pienimuotoisemmin ja vaiheit-
tain. Merkittävä osa säteittäisväylien parantamis-
toimista toteutetaan teemahankerahoituksella.

Ensimmäisellä kaudella (2008–2015) aloitetta-
vat tieliikenteen väylähankkeet:
- Turunväylä Kehä I–Hista 1. vaihe  

teemahankkeena
- Turuntie Leppävaara–Bemböle 1. vaihe  

teemahankkeena
- Lahdenväylä Koskela–Kehä III 1. vaihe  

teemahankkeena
- Lahdenväylä Kehä III–Koivukylänväylä  

1. vaihe teemahankkeena
- Hämeenlinnanväylä Kehä III–Luhtaanmäki  

1. vaihe
- Kehä I Helsingin ja Espoon alueella 1. vaihe
- Kehä II Turunväylä–Hämeenlinnanväylä
- Kehä III (E18).
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Liikenneverkon kehittämiseen tarvitaan kuntien  
ja valtion panostusta vuositasolla keskimäärin  
noin 180 milj. euroa, joka on noin 4 prosenttia 
pääkaupunkiseudun liikenteen yhteiskuntatalou-
dellisista kustannuksista. Hankkeiden kustan-
nusarviot perustuvat käytettävissä oleviin suun-
nitelmiin, joiden tarkkuustaso ja ajantasaisuus 
vaihtelevat. Joukkoliikennehankkeiden osuus 
on ensimmäisellä kaudella noin 63 prosenttia ja 
toisella kaudella noin 42 prosenttia. Joukkoliiken-
teen osuuteen on laskettu mukaan tiehankkeiden  
sisältämät joukkoliikennetoimenpiteet.

- Tuusulanväylä Käpylä–Kulomäentie 2. vaihe 
teemahankkeena

- Lahdenväylä Kehä III–Koivukylänväylä  
2. vaihe teemahankkeena ja Lahdenväylä 
Koskela–Kehä III 2. vaihe

- Vihdintie Haaga–Kehä III 2. vaihe ja Vihdintie 
Kehä III–Lahnus

- Hämeenlinnanväylä Haaga–Kehä III 2. vaihe
- Porvoonväylä
- Itäväylä.

Pääkatujen rakentaminen ja parantaminen sisälty-
vät infrastruktuurin kehittämishankkeisiin.

Lisäselvityksiä edellyttäviä hankkeita ovat Tuu-
sulanväylän kääntäminen Veturitielle sekä Länsi-
väylän kehittäminen välillä Keilalahti–Ruoholahti.

Helsingin keskustatunneli toteutetaan erillisrahoi-
tuksella.

Toisella kaudella (2016 – 2030) aloitettavat tielii-
kenteen väylähankkeet:
- Pasilanväylä (Hakamäentien täydentäminen 

tunneliosuuksilla)
- Kehä I Helsingin ja Espoon alueella 2. vaihe
- Kehä III Mankki–Muurala, Kehä III Vanha- 

kartano–Vantaankoski, Kehä III Vantaan- 
koski–Lentoasemantie 2. vaihe ja Kehä III 
Hakunila–Porvoonväylä

- Kehä IV
- Turunväylä Kehä I–Hista 2. vaihe teema-

hankkeena
- Turuntie Leppävaara–Bemböle 2. vaihe  

teemahankkeena
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Liikenneverkon kehittämisen rahoitustaso

Kuva 14. Väyläinvestoinnit (joukkoliikenne, tiet ja pää-
kadut) ja joukkoliikenteen hoidon kustannukset. 
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6. Kehittämisohjelma

Kehittämisohjelma on laadittu kahdelle jaksolle: 
ensimmäinen kausi (vuodet 2008 – 2015) ja toinen 
kausi (vuodet 2016 – 2030).

Liikennejärjestelmä tarjoaa kaikille hyvät liikku-
mismahdollisuudet, turvaa hyvän elinympäristön 
sekä kuljetusten toimintavarmuuden ja edistää  
siten seudun kilpailukykyä.

Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on 
liikennejärjestelmän vision toteuttaminen eri orga-
nisaatioiden ja toimijoiden yhteistyönä. Toteutta-
misessa käytetään monipuolisesti viiden osastra-
tegian toimenpiteitä:

1 Liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin 
vaikuttaminen

- Sijoitetaan uusi maankäyttö hyvien  
joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti  
raideliikenteen varteen.

- Toteutetaan pääkaupunkiseudun ja sen  
työssäkäyntialueen laaja liikennetutkimus,  
joka tuottaa uutta tietoa metropolialueen  
liikennejärjestelmän suunnitteluun ja  
seuraavalle PLJ-kierrokselle.

- Toteutetaan muita liikkumisen kysyntään  
ja ohjaukseen liittyviä toimenpiteitä.

 2 Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen 

- Taataan joukkoliikenteen hyvä  
peruspalvelutaso ja varmistetaan  
joukkoliikenteen järjestämisen rahoitus.

- Lisätään valtion tukea pääkaupunkiseudun 
joukkoliikenteen hoitokustannuksiin.

- Kehitetään Helsingin seudun  
joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmää.

- Parannetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä 
toteuttamalla muita toimenpiteitä  
joukkoliikenteen palvelutarjonnan  
ja matkustajapalvelujen kehittämiseksi.

- Tehdään selvitys metron jatkamisesta itään.

3 Liikennejärjestelmän käytön tehostaminen 
liikenteen hallinnan ja informaation keinoin

- Toteutetaan Liikkuminen ja liikenne  
hallinnassa -vision kuusi kärkihanketta  
(infokeskus, häiriönhallinta, seuranta-
järjestelmät, liikenteen ohjaus,  
tiedottamisportaali ja tiedotuspalvelut).

Kehittämisen osastrategiat

Liikennejärjestelmän visio
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4 Liikennejärjestelmän kehittämisen  
teemaohjelmat ja -hankkeet

- Ensimmäisellä kaudella (2008 – 2015)  
aloitettavat teemahankkeet kiireellisyys- 
järjestyksessä
1. Meluntorjunta 23 M€
2. Liikenteen hallinta 15 M€
3. Pääväylien vaiheittainen  

parantaminen 55 M€
4. Joukkoliikenteen edistäminen, 2.vaihe  

18 M€ (joukkoliikenteen laatukäytävien  
ja solmupisteiden parantaminen).

- Jatketaan seuraavien teemaohjelmien  
toteutusta
- Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen
- Liityntäpysäköinnin kehittäminen
- Liikenneturvallisuustoimenpiteet.

5 Infrastruktuurin kehittämishankkeet

- Ensimmäisellä kaudella (2008 – 2015)  
aloitettavat kärkihankkeet kiireellisyys- 
järjestyksessä
1. Kehärata (Marja-rata) 420 M€
2. Metro Ruoholahti–Matinkylä 452 M€
3. Kehä I Helsingin ja Espoon alueella  

1. vaihe 107 M€
4. Espoon kaupunkirata Leppävaara– 

Espoon keskus 100 M€
5. Kehä II Turunväylä–Hämeenlinnanväylä  

304 M€
6. Kehä III (E18) 120 M€.

 
 Mikäli jokin hanke ei etene, se ei saa olla 

esteenä järjestyksessä seuraavan hankkeen 
toteutuksen aloitukselle.

- Muut ensimmäisen kauden hankkeet, jotka 
rahoitetaan pääosin ko. kaupungin toimesta
- Raideyhteys Helsingin keskusta–Laajasalo
- Jokeri II:n katuinvestoinnit
- Kantakaupungin raitiotieverkoston  

kehittäminen
- Helsingin keskustatunneli
- Muut pääkadut.

Toisella kaudella (2016 – 2030) aloitettavat  
hankkeet

- Raide-Jokeri
- Metro Matinkylä–Kivenlahti
- Metro Kamppi–Pasila
- Pisara-ratalenkki
- Pasilanväylä (Hakamäentien  

täydentäminen)
- Kehä I:n parantaminen
- Kehä III:n parantaminen
- Kehä IV 
- Vihdintien, Hämeenlinnanväylän,  

Lahdenväylän, Porvoonväylän ja  
Itäväylän parantamiset.

Toteuttamisvalmiuden varmistamiseksi Raide- 
Jokeria, Matinkylä–Kivenlahti -metroa ja muita  
toisella kaudella aloitettavia hankkeita suunni-
tellaan jo ensimmäisellä kaudella.

Osastrategioiden sisältämiä toimenpiteitä on  
kuvattu liitteessä 2.
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7. Vaikutukset

PLJ:n vaikutusten arviointi on ollut kiinteä osa 
PLJ-prosessia ja sitä on tehty samaan aikaan 
ja vuorovaikutuksessa suunnitelman laadinnan 
kanssa. Vaikutusten arviointi on tehty niin, että se 
täyttää SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmi-
en ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) 
vaatimukset. Arviointi on julkaistu erillisenä raport-
tina (PLJ 2007 Vaikutusten arviointi).

Vaikutusten arvioinnin ensisijaisena tarkastelualu-
eena on ollut YTV-alue (Helsinki, Espoo, Vantaa 
ja Kauniainen). Liikkumiseen ja kuljetuksiin koh-
distuvien vaikutusten osalta on käsitelty myös  
PLJ 2007:n vaikutuksia YTV-alueen ulkopuolella.

Liikennejärjestelmä vaikuttaa erityisesti seuraaviin 
tekijöihin, joihin liittyy merkittäviä ongelmia: 
- ilmanlaatu, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen, 

elinoloihin ja viihtyvyyteen
- melu, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen,  

elinoloihin ja viihtyvyyteen
- kasvihuonekaasupäästöt, joilla voi olla  

pitkällä aikavälillä merkittäviä vaikutuksia 
ihmisten elinoloihin.

Kuva 15. Kasvulla on vaikutuksia.

Autoliikenteen  
suoritteen kasvu + 40 % 
Uusia liikenneväyliä,  
nykyisten parantamista 

Liikkumisen ja kulje-
tusten lisääntyminen 

• Asukasluvun kasvu 
• Työpaikkojen lisäys 
• Taloudellinen kasvu 

Yhdyskuntarakenteen 
laajeneminen 

Liikkumiseen ja ympäristöön kohdistuvissa vaikutuksissa alueellisia eroja 

• Melu: terveys- ja viihtyvyyshaitat lisääntyvät 
• Päästöt: terveyshaitat säilyvät ennallaan
• CO2-päästöt asukasta kohden säilyvät  

ennallaan 
• Väylien ja liikenteen estevaikutukset  

lisääntyvät 
• Joidenkin viher-ja virkistysalueiden laatu 

heikkenee 
• Liikenneturvallisuus paranee suhteellisesti
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Kuva 16. Liikennejärjestelmän toimivuus säilyy kokonaisuutena tyydyttävänä.

Polkupyörällä 
liikkuminen  
helpottuu 

Kuljetusten sujuvuus 
paranee ruuhka- 
aikojen ulkopuolella 

Liikkumisen 
vaihtoehdot 
lisääntyvät 

Verkko laajenee, 
estevaikutukset  
lisääntyvät 

Raideliikenne  
joukkoliikenteen 
perustana 

Ruuhka-aikoina liikenneolosuhteet  
ja matka-aikojen ennustettavuus  
heikkenevät; muina aikoina paranevat 

Jalankulkuun  
monensuuntaisia 
vaikutuksia 

Toiminta- 
varmuus 
lisääntyy

Bussiliikenteen 
häiriöalttius  
lisääntyy 

Yhdyskuntarakenne tukeutuu raideliikenteeseen, jolloin liikennejärjestelmän 
palvelukyky, ennakoitavuus ja varmuus lisääntyvät.

Liikennejärjestelmä tukee seudun kilpailukyvyn säilymistä ja vahvistamista 

Liikenteen kasvaessa melun aiheuttamat terve-
ys- ja viihtyvyyshaitat lisääntyvät pääkaupunki-
seudulla. Liikenteen päästöjen aiheuttamat ter-
veyshaitat säilyvät todennäköisesti ennallaan. 
Kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät väestö- ja 
työpaikkamäärän kasvun seurauksena, mutta 
pysyvät asukasta kohti nykyisellä tasolla. Pääs-
töjen vähentäminen edellyttäisi uusia tehokkaita 
ohjauskeinoja.

Raideliikenteestä kehitetään seudun liikennejär-
jestelmän perusta. Yhdyskuntarakenne tukeutuu 
raideliikenteeseen, jolloin liikennejärjestelmän pal-
velukyky, ennakoitavuus ja varmuus lisääntyvät.

Liikennejärjestelmä vaikuttaa toisaalta liikkumisen  
ja kuljetusten sujuvuuteen ja toisaalta elinympäris-
tön viihtyisyyteen. PLJ 2007 varmistaa, että liiken- 
nejärjestelmästä ei muodostu seudun kilpailuky-
kyä haittaavaa tai rajoittavaa elementtiä. Liikenne-
järjestelmän toimivuus säilyy tyydyttävällä tasolla, 
eikä liikenteen haitoista elinympäristölle muodostu 
niin suuria, että haitat uhkaisivat seudun vetovoi-
maisuutta asuin- ja työpaikkana.
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Liikennejärjestelmäpäätös

- Hyväksyä liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(PLJ 2007 Liikennejärjestelmäsuunnitelma).

- Hyväksyä liikennejärjestelmän kehittämisoh-
jelman seuraavasti:

Liikennejärjestelmä tarjoaa kaikille hyvät liik-
kumismahdollisuudet, turvaa hyvän elinympä-
ristön sekä kuljetusten toimintavarmuuden ja 
edistää siten seudun kilpailukykyä.

Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena 
on liikennejärjestelmän vision toteuttaminen  
eri organisaatioiden ja toimijoiden yhteistyönä. 
Toteuttamisessa käytetään monipuolisesti  
viiden osastrategian toimenpiteitä:

1 Liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin 
vaikuttaminen

- Sijoitetaan uusi maankäyttö hyvien joukko-
liikenneyhteyksien, erityisesti raideliiken-
teen varteen.

- Toteutetaan pääkaupunkiseudun ja sen 
työssäkäyntialueen laaja liikennetutkimus, 
joka tuottaa uutta tietoa metropolialueen 
liikennejärjestelmän suunnitteluun ja seu-
raavalle PLJ kierrokselle.

- Toteutetaan muita liikkumisen kysyntään  
ja ohjaukseen liittyviä toimenpiteitä.

2 Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen 
- Taataan joukkoliikenteen hyvä peruspalve-

lutaso ja varmistetaan joukkoliikenteen  
järjestämisen rahoitus.

- Lisätään valtion tukea pääkaupunkiseudun 
joukkoliikenteen hoitokustannuksiin.

- Kehitetään Helsingin seudun joukko- 
liikenteen taksa- ja lippujärjestelmää.

- Parannetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä 
toteuttamalla muita toimenpiteitä joukko- 
liikenteen palvelutarjonnan ja matkustaja- 
palvelujen kehittämiseksi.

- Tehdään selvitys metron jatkamisesta itään.

3 Liikennejärjestelmän käytön tehostaminen 
liikenteen hallinnan ja informaation keinoin

- Toteutetaan Liikkuminen ja liikenne hallin-
nassa -vision kuusi kärkihanketta  
(infokeskus, häiriönhallinta, seurantajärjes-
telmät, liikenteen ohjaus, tiedottamisportaali  
ja tiedotuspalvelut).

4 Liikennejärjestelmän kehittämisen  
teemaohjelmat ja -hankkeet

- Ensimmäisellä kaudella (2008 – 2015)  
aloitettavat teemahankkeet kiireellisyys- 
järjestyksessä
1. Meluntorjunta 23 M€
2. Liikenteen hallinta 15 M€
3. Pääväylien vaiheittainen  

parantaminen 55 M€

4. Joukkoliikenteen edistäminen, 2.vaihe  
18 M€ (joukkoliikenteen laatukäytävien  
ja solmupisteiden parantaminen).

- Jatketaan seuraavien teemaohjelmien  
toteutusta:
- Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen
- Liityntäpysäköinnin kehittäminen
- Liikenneturvallisuustoimenpiteet.

5 Infrastruktuurin kehittämishankkeet
- Ensimmäisellä kaudella (2008 – 2015)  

aloitettavat kärkihankkeet kiireellisyys-
järjestyksessä
1. Kehärata (Marja-rata) 420 M€
2. Metro Ruoholahti–Matinkylä 452 M€
3. Kehä I Helsingin ja Espoon alueella  

1. vaihe 107 M€
4. Espoon kaupunkirata Leppävaara– 

Espoon keskus 100 M€
5. Kehä II Turunväylä–Hämeenlinnan- 

väylä 304 M€
6. Kehä III (E18) 120 M€.

 Mikäli jokin hanke ei etene, se ei saa olla 
esteenä järjestyksessä seuraavan hank-
keen toteutuksen aloitukselle.

- Kehottaa yhteistyöjohtajaa valmistelemaan 
PLJ 2007:n aiesopimusta yhteistyössä Helsin-
gin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupun-
kien sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
kanssa.

Liikennejärjestelmän visio

Kehittämisen osastrategiat

YTV:n hallitus päätti 2.3.2007
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Kuva 17. Ensimmäisen kauden (2008 – 2015) kärki- ja 
teemahankkeet kiireellisyysjärjestyksessä.

Kuva 18. Tavoiteverkko.
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1. Kehärata
    (Marja-rata)

6. Kehä III (E18)

3. Kehä I Helsingin ja
    Espoon alueella (1. vaihe)

2. Metro Ruoholahti–Matinkylä

4. Espoon kaupunkirata

5. Kehä II Turunväylä–Hämeenlinnanväylä

Teemahankkeet kiireellisyysjärjestyksessä:
1.   Meluntorjunta
2.   Liikenteen hallinta
3.   Pääväylien vaiheittainen parantaminen
4.   Joukkoliikenteen edistäminen, 2. vaihe

Jatketaan seuraavia teemaohjelmia:
-    Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen
-    Liityntäpysäköinnin kehittäminen
-    Liikenneturvallisuustoimenpiteet

© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006, © Aineistot: Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan mittausosastot

Kärkihankkeet kiireellisyysjärjestyksessä:Teemahankkeet kiireellisyysjärjestyksessä:
1. Meluntorjunta
2. Liikenteen hallinta
3. Pääväylien vaiheittainen parantaminen
4. Joukkoliikenteen edistäminen, 2. vaihe.

Jatketaan seuraavia teemaohjelmia:
- Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen
- Liityntäpysäköinnin kehittäminen
- Liikenneturvallisuustoimenpiteet.
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Liite 1. Hankkeiden ja ohjelmien kustannusarviot ja toteutusvaiheet

Hankkeiden kustannusarviot perustuvat käytettävissä oleviin suunnitelmiin, joiden tarkkuustaso ja ajantasaisuus vaihtelevat.
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Hankkeiden kustannusarviot perustuvat käytettävissä oleviin suunnitelmiin, joiden tarkkuustaso ja ajantasaisuus vaihtelevat.
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Liite 2. Osastrategioiden toimenpiteitä ja hankkeita 

Liikennejärjestelmän kytkentä maankäyttöön on erit-
täin tärkeää ja sitä vahvistetaan edelleen. Perusedel-
lytyksenä liikennejärjestelmän toimivuudelle ja jouk-
koliikenteen kilpailukyvylle on yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen estäminen Helsingin seudulla sekä uusi-
en rakentamisalueiden kytkeytyminen hyviin joukkolii-
kenneyhteyksiin.

Tavoitteena on, että uusi maankäyttö sijoitetaan hyvi-
en joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen 
varteen.

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen yhdyskunta-
rakenteella ja maankäytön tiiveydellä on huomattava 
vaikutus joukkoliikenteen mahdollisuuksiin ja kilpailu-
kykyyn, autoliikenteen määrään sekä liikenteen hait-
toihin. Tehdyn maankäyttöselvityksen (Pääkaupunki-
seudun julkaisusarja B 2006:16) tulosten mukaan PLJ 
2007:n valmistelussa tarkasteltujen vaihtoehtojen välillä 
on kymmenien prosenttien eroja autoliikenteen kilomet-
risuoritteessa. Selvityksen mukaan liikenteen kannalta 
edullisimpia asuinalueita ovat Helsingin kantakaupun-
ki sekä sellaiset hyvien joukkoliikenneyhteyksien var-
rella sijaitsevat alueet, joilla on suhteellisen paljon työ-
paikkoja.

Pääkaupunkiseudulla ja sen työssäkäyntialueella on 
tarpeen toteuttaa laaja liikennetutkimus, joka tuottaa 
uutta tietoa metropolialueen liikennejärjestelmän suun-

nitteluun ja seuraavalle PLJ kierrokselle. Tutkimuk-
sessa hankitaan monipuolinen ja luotettava käsitys 
nykyisestä liikkumisesta ja tuotetaan liikenne-ennuste-
menettelyt aikaisempaa laajemmalle alueelle. Kehitet-
tävillä liikennemalleilla voidaan arvioida maankäyttöä ja 
liikennejärjestelmää koskevien ratkaisujen vaikutuksia 
liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin. 

Joukkoliikenteen kehittäminen perustuu joukkoliiken-
nestrategiaan ja muihin suunnitelmiin kuten tavoite-
linjastosuunnitelmaan, seutuliikennesuunnitelmaan ja 
vuosittain laadittavaan liikennöintisuunnitelmaan.

Joukkoliikenteen talouden tulee olla kunnossa, jotta jat-
kossakin voidaan taata hyvä joukkoliikenteen peruspal-
velutaso sekä tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä ja  
palveluita mm. poikittaisessa liikenteessä. Valtion tukea 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen hoitokustannuk-
siin tulisi lisätä.

Pääkaupunkiseudun tariffi- ja lippujärjestelmää kehite-
tään siten, että joukkoliikenteen käyttö lisääntyy. Työ-
suhdematkalipun käyttöä edistetään. 

Joukkoliikenteen tariffi- ja lippujärjestelmää kehitetään 
siten, että se mahdollistaa lippujärjestelmän laajenta-

misen koko työssäkäyntialueelle sekä houkuttelevien ja 
hinnoittelultaan oikeudenmukaisten lipputuotteiden ja 
tariffialueiden kehittämisen. 

Seudun uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä otetaan 
käyttöön suunnitelman mukaan vuonna 2014. Uusi jär-
jestelmä sisältää matkojen maksamisen, matkustami-
seen liittyvän informaation välittämisen matkustajille 
sekä ajoneuvosta tapahtuvan viestinnän. Maksuvälinet-
tä voidaan käyttää myös muussa julkisessa liikentees-
sä, kuten takseissa joukkoliikenteen kaltaisten maksujen 
maksamiseen. Uuden järjestelmän käyttöönoton yhtey-
dessä suunnitellaan kokonaisuudessaan myös uusi ta-
riffipolitiikka, joka vaikuttaa lipputulojen kertymään, jouk-
koliikenteen käytettävyyteen ja kilpailukykyyn.

Joukkoliikenneverkon jäsentäminen ja selkeyttäminen 
auttaa matkustajaa löytämään sopivat reitit ja vaihta-
minen koetaan turvallisempana ja helpompana. Bussi-
linjojen sijoittamisessa, jäsentelyssä ja nimeämisessä 
(tunnukset ja värit) pyritään seudulliseen kokonaissuun-
nitteluun. 

Joukkoliikenteen runkoverkkoa täydennetään ja paran-
netaan joukkoliikenteen nopeuttamiseksi. Joukkoliiken-
teen runkoverkko muodostuu raskaan raideliikenteen 
yhteyksistä, Jokerista sekä tärkeimmistä bussiliikenteen 
katu- ja tiejaksoista. Joukkoliikenteen solmukohdis-
sa olevat terminaalit ja vaihtopysäkit sekä liityntäliiken-

OSASTRATEGIA 2: Joukkoliikennepalvelujen  
kehittäminen

Tariffi- ja lippujärjestelmän kehittäminen

Palvelutarjonnan ja linjaston kehittäminen

OSASTRATEGIA 1: Liikkumisen kysyntään ja  
kulkutapoihin vaikuttaminen
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ne- ja liityntäpysäköintijärjestelmä ovat olennainen osa 
runkoverkkoa. Poikittaisiin joukkoliikenneyhteyksiin pa-
nostetaan voimakkaasti. Runkoväylälinjastoa täydentää 
palvelulinjastoverkko. Kutsujoukkoliikenteen avulla voi-
daan tarjota joukkoliikennepalveluja silloin, kun niiden 
tarjoaminen ei perinteistä joukkoliikennettä käyttäen oli-
si kustannustehokasta. 

Pääkaupunkiseudun tavoitelinjastosuunnitelmassa sel-
vitetään linjaston rakennetta pitkällä tähtäimellä. 

YTV-alueen matkapalvelukeskustoiminta voidaan kes-
kittää seudun kuntien yhteiseen keskukseen. Seudul-
linen matkapalvelukeskus hoitaa vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten välittämisen 
sekä kutsuohjattujen palvelulinjojen ja muiden suunni-
teltujen kutsuohjattujen joukkoliikennepalvelujen tilaus-
ten välittämisen.

Pääkaupunkiseudun liikenteen kasvu kohdistuu pää-
osin poikittaiseen liikenteeseen, jossa joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuus on matala ja tarjonta vähäistä. YTV 
ja kunnat kehittävät yhdessä tiepiirin ja ratahallintokes-
kuksen kanssa poikittaisen joukkoliikenteen järjestel-
mää, joka perustuu korkealaatuisiin joukkoliikenteen 
solmupisteisiin, runkolinjakäytäviin, informaation ja pal-
velujen kehittämiseen sekä maankäytön ja liikenteen 
suunnittelun tehokkaaseen yhteistyöhön. Runkolinja-
käytäviä tarvitaan kaikkien kehäväylien tasolla.

Poikittaisen joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä ovat
- infrastruktuurihankkeet ja liikennöinti (väylät, termi-

naalit, vaihtopysäkit ja muut joukkoliikenteen solmu-
pisteet, joukkoliikenne-etuudet, tarjonnan runsaus)

- informaatiohankkeet (vaunu-, pysäkki- ja terminaa-
li-info)

- palvelutason varmistaminen sekä imago- ja brän-
diasioiden suunnittelu runkoyhteyksien luomisen 
yhteydessä.

Liikennejärjestelmän käyttöä tehostetaan liikenteen hal-
linnan ja informaation keinoin. Liikkujien päätöksenteon 
tueksi tuotetaan ajantasaista tietoa ja informaatiopal-
veluja liikenneverkon ja joukkoliikennepalveluiden tilas-
ta. Informaatio auttaa liikkujia kulkumuodon ja matkan 
ajankohdan valinnassa. Kapasiteetin käyttöä tehoste-
taan ohjaamalla liikennevirran nopeutta ja reitinvalinto-
ja.  Liikenteen hallintaa kehitetään omalla teemahank-
keella, jota on kuvattu kohdassa Osastrategia 4.

Joukkoliikenteen edistämisen teemahanke koostuu 
kahdesta osahankkeesta: joukkoliikenteen edistäminen 
säteittäisillä pääväylillä sekä joukkoliikenteen laatukäy-
tävät ja solmupisteet.

Joukkoliikenteen edistäminen säteittäisillä  
pääväylillä
Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriöalttius 
heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä seudun kes-
keisimmällä joukkoliikennevyöhykkeellä. Ilman toimen-
piteitä joukkoliikenteen matka-ajat kasvavat edelleen 
ja vaikutukset ulottuvat pääkaupunkiseudun lähialueen 
joukkoliikenteeseen sekä pitkämatkaiseen pikavuorolii-
kenteeseen. Hankkeessa parannetaan joukkoliikenteen 
nopeutta ja toimintavarmuutta neljällä sisääntuloväyläl-
lä. Osahankkeet ovat:
- Mt 120 Vihdintie Haaga–Kehä III 
- Vt 3 Hämeenlinnanväylä Kannelmäki–Kaivoksela
- Kt 45 Tuusulanväylä Käpylä–Kulomäentie 
- Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt.

Hankkeessa rakennetaan joukkoliikennekaistoja ja liit-
tymäohituksia, parannetaan pysäkkijärjestelyjä sekä liit-
tymien ramppeja ja rakennetaan kevyen liikenteen yh-
teyksiä ja melunsuojausta.

Uudenmaan joukkoliikenteen laatukäytävien  
toimenpideselvitys
Selvitys sisältää kannanottoja joukkoliikenteen kannal-
ta tärkeiden tiehankkeiden toteuttamiseksi, hankekorin 
vaihto- ja aluepysäkkien sekä liityntäpysäköinnin kehit-
tämiseksi sekä hankekorin perustienpidon rahoituksella 
toteutettavista linja-autokaistoista ja liittymäjärjestelyis-
tä. Toimenpiteet ovat osin päällekkäisiä muiden hank-
keiden kanssa.

Poikittainen joukkoliikenne

OSASTRATEGIA 3: Liikennejärjestelmän käytön tehos-
taminen liikenteen hallinnan ja informaation keinoin

OSASTRATEGIA 4: Liikennejärjestelmän kehittämisen 
teemaohjelmat ja -hankkeet

Joukkoliikenteen edistämisen teemahanke
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Joukkoliikenteen solmupisteet
Joukkoliikennejärjestelmän toimivuutta parannetaan ke-
hittämällä terminaalien, vaihtopysäkkien ja muiden jouk-
koliikenteen solmupisteiden palvelutasoa. Joukkoliiken-
nelinjastoa kehitetään siten, että edistetään esteettömiä 
matkaketjuja ja yhä useampi lähi- ja kaukoliikenteen lin-
ja kulkee yhteisten terminaalien ja vaihtopysäkkien kaut-
ta. Henkilöautoilun ja pyöräilyn liityntäpysäköintiä ja 
kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. Lisäksi helpo-
tetaan siirtymistä terminaalien sisällä ja kulkuvälineisiin 
nousemista. Aikataulujen yhteensopivuutta ja terminaa-
leissa tarjottavia muita palveluja kehitetään. Pääkaupun-
kiseudulla tärkeimpiä tulevia terminaalihankkeita ovat 
Pasila, Tikkurila ja Espoon keskus.

Vaihtojen merkitys tulee pääkaupunkiseudulla koros-
tumaan poikittaisliikenteen kasvun lisätessä vaihtojen 
määrää. Siten terminaalien, vaihtopysäkkien ja muiden 
joukkoliikenteen solmupisteiden tärkeys palvelutasote-
kijänä korostuu. Korkeatasoiset terminaalit luovat uutta 
kysyntää joukkoliikenteelle. 

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään paran-
tamalla liikenneturvallisuutta, edistämällä liityntäliiken-
nettä ja -pysäköintiä sekä tehostamalla kunnossapitoa. 
Jalankulku ja pyöräily otetaan aina ensisijaisesti huomi-
oon infrastruktuurin suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Jokapäiväisessä toiminnassa noudatetaan suunnitte-
luohjeiden ja muiden normien mukaista laatutasoa aina, 
kun rakennetaan uutta tai korjataan vanhaa.

Teemapakettiin on otettu seuraavat keskeiset kehittä-
mishankkeet Pääkaupunkiseudun jalankulun ja pyöräi-
lyn strategiasuunnitelmasta.
1. Rakennetaan seutu- ja pääraittiverkot valmiiksi 

erillisen hankeohjelman mukaisesti vuoteen 2015 
mennessä. 

2. Seuturaittiverkon vanhentunutta infrastruktuuria 
parannetaan laatimalla ja toteuttamalla reittikohtai-
sia parannussuunnitelmia säteittäisillä pääsuunnilla 
sekä Kehä I:n tasolla. 

3. Päivitetään seudullisen ulkoilureittiverkon hanke-
ohjelma ja rakennetaan seudullinen ulkoilureitti-
verkko valmiiksi ohjelman mukaisesti vuoteen 2020 
mennessä.

4. Jalankulkukaupunkialueiden kävelykeskusten van-
hentunutta infrastruktuuria parannetaan laatimalla 
ja toteuttamalla keskuskohtaisia parannussuunnitel-
mia. Parannussuunnitelmassa käydään systemaat-
tisesti läpi yhden keskuksen jalankulkuympäristö ja 
esitetään toimenpiteet ongelmakohtien korjaamisek-
si. Toimenpiteiden määrittelyssä pyritään edullisiin 
ja nopeasti toteutettavissa oleviin toimenpiteisiin 
sekä tiiviiseen yhteistyöhön alueen kaupallisten 
toimijoiden kanssa. 

5. Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta jaetaan kaikkiin 
kotitalouksiin. Valmistellaan jakelua selvittämällä toi-
mituskanavat, yhteistyökumppanit ja rahoitusmah-
dollisuudet. Jaetaan ulkoilukartta kaikkiin kotitalouk-
siin vuoden 2008 painoksen ilmestyttyä. 

Meluntorjunnan teemaohjelma sisältää yhteensä 57 
yleisten teiden kohdetta pääkaupunkiseudulla. Raide-
liikenteen meluntorjuntaohjelma sisältää meluesteiden 
rakentamista sekä kiskojen hiontaa.

Liikenneturvallisuuden parantamisen teemaohjelmas-
sa keskitytään erityisesti vanhan, turvallisuustasoltaan 
heikentyneen infrastruktuurin parantamiseen. Toimen-
piteitä ovat tie- ja katuverkon fyysiset ratkaisut, liiken-
nevalot, nopeusrajoitukset, kevyen liikenteen yli- ja ali-
kulut ja verkkojen täydentäminen sekä kameravalvonta. 
Muita teemaohjelman toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
valvonta, kampanjointi, säännöistä tiedottaminen sekä 
jalankulkuväylien talvikunnossapidon kehittäminen. 
Teemaohjelmasta on tehty vuoteen 2010 ulottuva toteu-
tussuunnitelma.

Vuoteen 2020 ulottuvan liityntäpysäköintipaikkasuunni-
telman lähtökohtana on arvio liityntäpysäköintipaikka-
tarpeesta. Lähtöolettamuksena on Helsingin kantakau-
pungin alueen pysäköintipolitiikan pysyminen nykyisen 
tyyppisenä.

Vuonna 2005 liityntäpysäköintipaikkoja oli henkilöau- 
toille pääkaupunkiseudulla hieman yli 5 700 paikka ja 
pyörille yli 6 200 telinepaikkaa. Pääkaupunkiseudun  
liityntäpysäköintipaikkojen käyttöaste on henkilöautoilla  

Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen

Meluntorjunta

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Liityntäpysäköinti
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keskimäärin 75 prosenttia ja polkupyörillä 56 prosent-
tia. Lähikuntien rautatieasemien yhteydessä olevien au-
tojen liityntäpysäköintipaikkojen, noin 2 400 paikkaa, 
käyttöaste on 78 prosenttia ja pyörien, noin 5 000 paik-
kaa, käyttöaste on 75 prosenttia. Linja-autojen ja bussi-
pysäkkien yhteydessä on lähikunnissa noin 400 liityntä-
pysäköintipaikkaa autoille ja 100 telinepaikkaa pyörille.

Kehittämissuunnitelman mukaan liityntäpysäköintipaik-
koja rakennetaan pääkaupunkiseudulla autoille vuo-
teen 2020 mennessä runsas 6 200 paikkaa lisää ja 
pyörille 7 700 paikkaa. Tällöin pääkaupunkiseudulla oli-
si lähes 12 000 henkilöautojen ja 14 000 pyörien liityn-
täpysäköintipaikkaa. Lähikuntien rautatieasemien yhte-
ydessä olevia liityntäpysäköintipaikkoja on suunniteltu 
vuonna 2020 olevan 4 300 paikkaa autoille ja 6 600 te-
linepaikkaa pyörille. Linja-autoasemien ja bussipysäk-
kien yhteydessä on vuonna 2020 suunniteltu olevan 
1 000 autopaikkaa ja 300 pyöräpaikkaa.

Liikenteen ja liikkumisen hallinnan toimintalinjoja on 
hahmoteltu seudun eri toimijoiden yhteistyössä laati-
massa selvityksessä Liikkuminen ja liikenne hallinnas-
sa -visio pääkaupunkisedulle 2015 (Tiehallinto 2005).

Ajoneuvoliikenteen seurantajärjestelmien kattavuut-
ta laajennetaan siten, että pääkaupunkiseudun sä-
teittäisiltä ja poikittaisilta pääväyliltä saadaan riittävän 
kattava ja ajantasainen tieto liikenteen sujuvuudes-
ta ohjauksen ja liikennetiedotuksen tarpeisiin. Joukko-
liikenteen ajantasainen seurantajärjestelmä laajenne-

taan kattamaan koko seudun joukkoliikennejärjestelmä. 
Pysäköinnin opastuksen tarpeisiin tuotetaan tietoa 
pysäköintialueiden ja liityntäpysäköintipaikkojen käyt-
töasteesta.

Tieliikennevirtojen nopeutta ja reitinvalintaa ohjataan 
keli- ja liikennetilanteen mukaisesti seudun pääväylillä 
muuttuvilla informaatio- ja varoitusopasteilla, muuttuvil-
la nopeusrajoituksilla sekä ramppiohjauksella. Kohteis-
sa, joissa on korkea onnettomuusriski, ajonopeuksia ja 
liikennevalojen noudattamista valvotaan automaattisel-
la järjestelmällä. 

Liikenteen hallintaa parannetaan myös kehittämällä 
monipuolisesti informaatiopalveluja. Ennen matkaa liik-
kujilla on käytössään informaatiopalveluita, jotka mah-
dollistavat eri kulkutapojen vertailun (matka-aika, hin-
ta) ajantasaisen tilannetiedon perusteella. Tieliikenteen 
ylikysyntä- ja häiriötilanteissa matkustajia opastetaan 
joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin käyttöön.

Viranomaisten keräämää liikennetietoa jaetaan palve-
luntuottajille, jotka kehittävät tiedosta houkuttelevia in-
formaatiopalveluja. Liikenteen hallinnan organisatorista 
yhteistyötä kehitetään uusimalla toimintamalleja ja yh-
distelemällä toimintoja.

Liikkuminen ja liikenne hallinnassa -visiossa pääkau-
punkiseudulle 2015 on määritelty lähivuosille seuraavat 
kuusi kärkihanketta:
1) Liikenteen infokeskuksen toteutusmallin ja toiminto-

jen määrittäminen
2) Häiriönhallinnan viranomaisten yhteistoiminnan 

kehittäminen

3) Pääkaupunkiseudun tieliikenteen ajantasaisten 
seurantajärjestelmien, muuttuvien merkkien (nope-
usrajoitukset, ruuhka- ja kelivaroitukset) ja tienvar-
sinäyttöjen (matka-ajat, häiriötiedotukset) toteutus-
laajuuksien määritys 

4) Tiehallinnon, Helsingin, Espoon ja Vantaan liiken-
teen ohjaustoimintojen yhdistäminen

5) Seudullinen liikennetiedottamisportaali
6) Yksityisille liikkujille ja yrityksille räätälöityjen ajan-

tasaisten tiedotuspalvelujen edellytysten luominen 
ja kokeilu.

Kehärata (Marja-rata) on Vantaan kaupungin alueelle 
suunniteltu kaupunkirata, joka yhdistää Vantaankosken 
radan Kivistön ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kaut-
ta päärataan Hiekkaharjun pohjoispuolella. Rata yhdis-
tää pääkaupunkiseudun aluekeskuksia sekä asuin- ja 
työpaikka-alueita Helsingin keskustaan ja lentoasemal-
le. Uuden radan pituus on noin 18 kilometriä, ja se kul-
kee lentokenttäalueella tunnelissa. Radalle rakenne-
taan seitsemän uutta asemaa, jonka lisäksi ratalinjalla 
on yksi asemavaraus. Kehäradan junat tulevat palvele-
maan yhteensä 26 rautatieasemaa. Kehäradan junien 
on suunniteltu kulkevan ruuhka-aikaan 10 minuutin vä-
lein. Liityntäpysäköinnin kannalta merkittävimmät Ke-
häradan asemat ovat moottoriteiden vieressä sijaitse-
vat Petas, Kivistö ja Ruskeasanta. 

Liikenteen seuranta, liikennevirtojen hallinta ja  
informaatiopalvelut

Raideliikenteen väylähankkeita

OSASTRATEGIA 5: Infrastruktuurin kehittämishankkeet
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Espoon kaupunkirata on investointihanke, jossa jat-
ketaan vuonna 2001 valmistunutta Helsinki–Huopa-
lahti–Leppävaara kaupunkirataa länteen rakentamal-
la kaksi lisäraidetta noin 10 kilometrin matkalle välille 
Leppävaara–Espoon keskus, uusitaan asemia, raken-
netaan terminaaleja ja parannetaan kevyen liikenteen 
olosuhteita. Hankkeen myötä Helsingistä länteen kul-
kevan rantaradan välityskyky nousee ja lähijunaliiken-
teen määrää voidaan kasvattaa. Helsingin ja Espoon 
keskuksen välillä on suunniteltu liikennöitävän kaikilla 
asemilla pysähtyvää E-junaa 10 minuutin vuorovälillä. 
Kaupunkiradan jatkaminen Espooseen vapauttaa kapa-
siteettia kaukoliikenteen raiteilla ja mahdollistaa siellä 
kulkevien lähijunien nopeuttamisen, jolloin ne pysähtyi-
sivät vain tärkeimmillä asemilla. 

Pisara-ratalenkki yhdistää pääradan ja rantaradan 
kaupunkiraiteet Helsingin kantakaupungin alla kiertä-
vällä tunneliradalla. Rataosuus on kaksiraiteinen ja si-
joittuu lähes kokonaan tunneliin. Ratalenkin kokonais-
pituus on 7,5 kilometriä ja sillä on asemat Töölössä 
Oopperan kohdalla, ydinkeskustassa Forumin kohdalla 
ja metron kanssa rinnakkainen asema yhteisin sisään-
käynnein Hakaniemessä. Ratalenkin kautta yhdistetään 
rantaradan kaupunkirataliikenne ja pääradan kaupunki-
rataliikenne tunneliradan kautta kulkeviksi heilurilinjoik-
si, jolloin kaupunkiratajunien operointi ruuhka- ja päivä-
ajan liikenteessä Helsingin päärautatieasemalle lakkaa, 
mikä puolestaan mahdollistaa Helsinkiin päättyvän ju-
naliikenteen lisäämisen. 

Klaukkalan rata on jatke suunnitellulta Kehäradal-
ta Petaksesta Klaukkalaan. Klaukkalan keskustaan 

rakennetaan rautatie- ja linja-autoasema Klaukkalan- 
ja Lahnuksentien pohjoispuolelle. Lisäksi on mahdol-
lista rakentaa seisake Klaukkalan pohjoisosan työpaik-
ka-alueelle. Vantaan puolelle on kaavailtu Keimolan ja 
Kongon asemia. Hankkeesta ei ole olemassa ajan ta-
salla olevia hankesuunnitelmia eikä luotettavaa kustan-
nusarvioita. 

Metro/raideyhteys Ruoholahti–Matinkylä -hankkees-
ta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointi (Raide-
YVA), jossa vaihtoehtoina ovat metro, pikaraitiotie ja in-
tegroitu kombivaihtoehto. 

Espoon kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2006 valita Es-
poon eteläosien joukkoliikennejärjestelmän runkoratkai-
suksi välillä Ruoholahti–Matinkylä kokonaan tunnelissa 
kulkevan metron edellyttäen, että valtuuston asettamat 
12 ehtoa toteutuvat.

Helsingin toinen metrolinja sisältyy Helsingin yleis-
kaava 2002:een osana laajaa seudullista raideliikenne-
ratkaisua maankäyttöratkaisuineen Laajasalon suun-
nalla. Linja ulottuu Pasilasta Töölön, keskustan ja 
Katajanokan kautta Laajasaloon (–Santahaminaan). 
Linjan pituus on noin 12,4 (15,6) kilometriä ja ajoaika 
17 (21) minuuttia. Nykyisen metron ja toisen metrolinjan 
välillä on yhdysraide Kampilta Töölön suuntaan. Yleis-
kaavassa on myös varauduttu jatkamaan metroa Pasi-
lasta. Erilaisissa visioissa pääsuuntia ovat tällöin olleet 
Helsinki-Vantaa lentoasema ja Viikki. Linjalle on suun-
niteltu liityntäterminaali Meilahteen. Metron jatkamiseen 
Pasilasta liittyy ajatus siirtyä laajaan liityntäjärjestel-
mään koko raideverkolla.

Toista metrolinjaa voidaan toteuttaa useassa vaihees-
sa. Ennen itsenäistä toista metrolinjaa Töölön metroa 
voidaan toteuttaa vaiheittain haaroittamalla se itämet-
rosta. Itsenäinen toinen metrolinja alkaa rakentua, kun 
metroa rakennetaan Kampista Laajasalon suuntaan. 
Tämä edellyttää päätöksentekoprosessia, jonka perus-
teella nykyinen toiminta siirtyy pois Santahaminasta ja 
antaa tilaa tehokkaalle asuntorakentamiselle. 

Yleiskaava 2002:n toteuttamissuunnitelman mukaan 
”Kruunuvuorenrannan ja Helsingin Niemen välille ava-
taan maankäytön kehittämisen edellyttämässä aikatau-
lussa 2010-luvun alussa metroon varautuva kiinteä yh-
teys, joka toimii bussilinjojen tai raitiolinjojen reittinä 
keskustaan”. 

Yleiskaava sisältää täten vision siitä, että maankäyttöä 
kehitettäessä Laajasalon suunnalla, alueelle luodaan 
heti hyvä joukkoliikenneyhteys. Kruunuvuorenranta on 
ensimmäinen kohde. Välivaiheen ratkaisuksi on valittu 
raitioyhteys, joka tarjoaa keskeisestä osasta Laajasaloa 
vaihdottoman yhteyden Helsingin keskustaan ja muual-
ta vaihtomahdollisuuden raitiolinjoille. 

Jokeri-pikaraitiotiehankkeessa muutetaan nykyinen 
Jokeri-linja pikaraitiotieksi. Linjassa tapahtuu samalla 
paikallisia muutoksia.
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Kehä I Turunväylä–Vallikallio -hankkeessa paranne-
taan Turunväylän eritasoliittymää ja lisätään kumpaan-
kin suuntaan kolmannet kaistat Turuntieltä Helsingin ra-
jalle. Kaikki nykyiset liikennevaloliittymät poistetaan ja 
korvataan täysin uusilla tai täydennettävillä eritasoliit-
tymillä. Turunväylälle rakennetaan kolmannet kaistat 
Kauniaisten eritasoliittymän ja Leppävaaransolmun vä-
lille ja uusi eritasoliittymä Kehä I:n itäpuolelle. Puustel-
linmäen kohdalla Kehä I rakennetaan tunneliin 0,5 kilo-
metrin matkalta. Tunnelointi mahdollistaa vapautuvan 
maa-alan rakentamisen.

Kehä I Espoossa ja Helsingissä -hankkeessa ke-
hätietä parannetaan useassa kohteessa Espoossa ja 
Helsingissä. Hanke sisältää yli 10 eritasoliittymän to-
teuttamista, joista osa on vanhojen eritasoliittymien pa-
rannuksia ja osa tasoliittymien korvaamisia eritasoliitty-
millä. Hanke sisältää myös joukkoliikenteen ja kevyen 
liikenteen järjestelyjä sekä meluntorjuntaa. Hanke mah-
dollistaa tunneliyhteyden toteuttamisen Kehä I:n ja Vii-
kintien välillä. Kehä I:n rakentaminen tunneliin Ota-
niemen kohdalla vapauttaa maa-alaa rakentamiselle 
keskeisellä paikalla. 

Kehä II Turuntie–Hämeenlinnanväylä -hankkees-
sa Kehä II jatketaan Turuntieltä Hämeenlinnanväyläl-
le 2+2 -kaistaisena kaupunkiseudun pääväylänä. Nykyi-
sen Kehä II:n pohjoispää levennetään 2+2  kaistaiseksi. 
Turuntien, Rastaalantien, Vihdintien ja Hämeenlinnan-
väylän kohdalle Kehä II:lle rakennetaan eritasoliittymät. 
Myös yhteydet Malminkartanoon ja Myyrmäkeen raken-
netaan. Tie sijoitetaan Tunneliin Karakalliossa, Lintu-

vaarassa ja Malminkartanossa. Kevyelle liikenteelle ra-
kennetaan ali- ja ylikulkuja ja asuinalueita suojataan 
liikenteen melusta. 

Kehä III Vantaankoski–Lentoasemantie -hankkees-
sa tietä parannetaan nykyisellä paikallaan 7 kilomet-
rin matkalla Vantaankosken ja Lentoasemantien välil-
lä. Valmiin tien peruspoikkileikkaus on kaksiajoratainen 
joukkoliikennekaistoin varustettu kaupunkimoottoritie. 
Myllymäen ja Kalliosolan eritasoliittymät korvaavat ny-
kyiset viisi tasoliittymää, jotka ruuhkauttavat liikennettä 
voimakkaasti. Vantaankosken, Martinkylän, Pakkalan ja 
Lentoasemantien eritasoliittymissä parannetaan ramp-
pi-, pysäkki- ja kevyen liikenteen järjestelyjä.

Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa parannetaan, ke-
vyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen kehän suun-
tainen väylästö ja meluesteet toteutetaan työpaikka- ja 
asuinalueiden kohdalle. 

Kehä III Vanhakartano–Vantaankoski  hankkeessa 
väylää parannetaan nykyisellä paikallaan Vanhakarta-
non ja Vantaankosken välillä. Pikaparannustoimenpiteillä 
pidennetään nykyisten eritasoliittymien hidastus- ja kiih-
dytyskaistoja ja parannetaan linja-autopysäkkejä. Seu-
raavassa vaiheessa parannetaan liittyvää katuverkkoa, 
peruskorjataan tierakennetta sekä parannetaan liittymiä. 

Kehä III Mankki–Muurala -hankkeessa tie paranne-
taan vaiheittain 2+2 -kaistaiseksi kaupunkimoottoritiek-
si. Mankin ja Kauklahden liittymiä parannetaan ja Kauk-
lahden eritasoliittymän ja Mikkelän välille rakennetaan 
rinnakkainen katuyhteys. 

Kehä III Hakunila–Porvoonväylä -hankkeessa Kehä 
III:n liikenteellisiä ominaisuuksia ja turvallisuutta paran-
netaan Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä. Lah-
denväylän ja Hakunilantien eritasoliittymien välille ra-
kennetaan kolmannet kaistat. Fazerintien tasoliittymä 
korvataan eritasoliittymällä, kun Länsimäentie jatketaan 
Kehä III:n alitse. Kehä III:n ja Porvoonväylän eritasoliit-
tymä parannetaan. Myös joukkoliikenteen pysäkkejä ja 
kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. 

Kehä IV -hankkeessa rakennetaan seudullinen poi-
kittaisyhteys kolmessa vaiheessa: Parannetaan 
Kulomäentie kaksiajorataiseksi välillä Tuusulan-
väylä–Lahdenväylä, rakennetaan Kehä IV välille Tuu-
sulanväylä–Myllykylä yksiajorataisena ja rakennetaan 
Kehä IV välille Tuusulanväylä–Hämeenlinnanväylä kak-
siajorataisena. 

Parannettu Hakamäentie täydennetään Pasinlanväyläk-
si yhdistämällä se tunneleilla länsipäässä Turunväylään 
ja itäpäässä Lahdenväylään. 

Keskustatunneli on kantakaupungin poikki kulkeva 
maanalainen katu, joka alkaa Länsiväylältä ja jatkuu 
Sörnäisten rantatielle. Kaksoistunnelista (3,4 km) on liit-
tymät Rautatienkaduille, Töölönlahdenkadulle ja Silta-
vuorenrantaan sekä lisäksi yhteydet Forumin, Elielin, 
Kluuvin sekä Rautatientorin pysäköintilaitoksiin. Hank-
keeseen liittyy olennaisena osana Helsingin kävelykes-
kustan toteuttaminen muuttamalla Kaivokatu kokonaan 
kävely- ja joukkoliikennekaduksi sekä parantamalla kä-
vely-ympäristöä keskustassa laajemminkin. 

Poikittaisia tieliikenteen väylähankkeita
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Turunväylän parantaminen sisältää lisäkaistajärjes-
telyjä kapasiteetin riittävyyden varmistamiseksi sekä 
mahdollisesti uuteen maankäyttöön liittyviä liittymäjär-
jestelyjä. Toimenpideselvitys valmistuu kesällä 2007. 
Hankkeesta ei ole yhtenäistä hankesuunnitelmaa tai 
kustannusarviota.

Turuntie Leppävaara–Bemböle -hankkeessa Turun-
tietä parannetaan Kehä I:n ja Kehä III:n välillä. Hanke 
sisältää bussien liittymäohituksia ja bussikaistoja, kier-
toliittymien rakentamista, lisäkaistoja, kevyen liikenteen 
alikulkuja, melunsuojausta ja väyläympäristön paran-
tamista. 

Vihdintie Haaga–Kehä III sisältää lyhyen aikavälin  
toimenpiteinä alikulkujen, meluesteiden ja kevyen lii-
kenteen väylien rakentamista sekä nopeuden alenta-
mista 60 km/h:iin. Pidemmän aikavälin toimenpiteinä 
on esitetty eritasoliittymien ja lisäkaistojen rakenta-
mista Vihdintielle sekä uusien maankäyttöliittymien  
rakentamista. 

Vihdintie Kehä III–Lahnus sisältää tien kaksiajora-
taistamisen välillä Lahnus–Kehä III. Hanke liittyy mm. 
Kalajärven alueen maankäytön kehittämiseen. Hank-
keesta ei toistaiseksi ole ajantasaista hankesuunnitel-
maa tai kustannusarviota.

Hämeenlinnanväylä Haaga–Kehä III -hankkeen en-
simmäisen vaiheen tavoitteena on parantaa jouk-
koliikenteen olosuhteita, liikenteen turvallisuutta ja 
sujuvuutta sekä meluntorjuntaa välillä Kannelmäki–

Kaivoksela. Tämä vaihe sisältyy teemahankkeeseen 
joukkoliikenteen edistäminen säteittäisillä pääväylillä. 
Toisessa vaiheessa tehdään bussi- ja lisäkaistoja vä-
lille Haaga–Kehä I sekä Kaivoksela–Martinlaakso, ra-
kennetaan melusuojaus Martinlaakson ja Vantaan-
kosken kohdille sekä parannetaan Kannelmäen, 
Kaivokselan ja Martinlaakson eritasoliittymiä sekä py-
säkkijärjestelyjä.

Hämeenlinnanväylä Kehä III–Luhtaanmäki liittyy 
Marja-Vantaan maankäytön kehittämiseen. Hankkees-
sa toteutetaan kapasiteettia lisääviä kaista- ja liittymä-
järjestelyjä sekä katujärjestelyjä. Ensimmäiseen toteu-
tusvaiheeseen Ensimmäinen vaihe (Kehä III–Kivistö) 
liittyy Kehärata-hankkeeseen.

Tuusulanväylä Käpylä–Kulomäentie -hankkees-
sa toteutetaan Tuusulanväylän kapasiteettia paranta-
via toimenpiteitä. Hankkeen ensimmäisessä vaihees-
sa parannetaan liittymä- ja pysäkkijärjestelyjä, toisessa 
vaiheessa rakennetaan liittymien lisäramppeja ja mui-
ta parannuksia ja kolmannessa vaiheessa toteutetaan 
kolmannet kaistat Tammistosta Kehä III:lle sekä Valkoi-
senlähteentieltä Koivukylänväylälle. Neljännessä vai-
heessa kolmansia kaistoja jatketaan Koivukylänväylältä 
Kulomäentielle. Myös Tikkurilantien parantamistoimen-
piteitä sisältyy hankkeeseen. Joukkoliikennejärjestelyi-
hin liittyviä pikaparannustoimia on sisällytetty erilliseen 
teemahankkeeseen. 

Lahdenväylän ja Porvoonväylän parantamishank-
keessa rakennetaan lisäkaistoja ja liittymäjärjestely-
jä. Kolmannet kaistat rakennetaan koko välille Koske-

lasta Kehä III:lle. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
parannetaan pysäkkijärjestelyitä parantamalla. Lah-
denväylän parannustoimenpiteitä on suunniteltu myös 
välille Kehä III–Koivukylänväylä. 

Itäväylän parantamishankkeessa tietä parannetaan 
Kehä I:n liittymästä Sipoon kunnanrajalle saakka. Pa-
rannustoimenpiteenä on väylän rakentaminen 2+2 -
kaistaiseksi Kehä I:n ja Kehä III:n välillä. Myös joukko- 
ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. Kehä I:n 
eritasoliittymän rakentaminen sisältyy Kehä I:n paran-
nushankkeeseen. 

Säteittäisiä tieliikenteen väylähankkeita
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