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Helsingforsregionens trafi ksystemplan (HLJ 2015) är en långsiktig strategisk plan som uttrycker Helsingfors-
regionens gemensamma målbild inom trafi kpolitiken och inom utvecklingen av trafi ksystemet. Planen har 
beretts i nära samarbete med regionens gemensamma markanavändningsplan (MASU) enligt Helsingforsregi-
onens MBT-intentionsavtal. Målsättningarna för HLJ 2015 baserar sig på MBT-målsättningarna och de betonar 
regionens tillgänglighet och smidig trafi k samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. HLJ-kommittén 
har styrt planens beredning. HLJ är en plan som förutsätter miljökonsekvensbedömning enligt lagen om be-
dömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SMB-lagen 200/2005). Bedömning-
en har utförts under hela den gemensamma processen för HLJ 2015 och MASU som en del av planeringen.

Innehållet för HLJ 2015 koncentreras till fem riktlinjer:

- Finansieringsbasen för trafi ksystemet förstärks
- Servicenivån för hållbara färdsätt höjs
- Informations- och styrningsmedel utnyttjas eK ektivt
- Man ser till logistikens behov och att vägtrafi ken fungerar
- Resultaten nås med eK ektiva förfaringssätt.

Med åtgärder som utgår från riktlinjerna svarar man eK ektivt på utmaningar i regionens olika delar inom 
ramen för fi nansieringsmöjligheterna. Det är centralt att öka regionens eK ektivitet och konkurrenskraft ge-
nom att utnyttja den nuvarande strukturen till fullo samt genom att satsa på kollektivtrafi kens stomlinjenät 
och dess servicenivå. Åtgärderna riktas främst så att de stödjer en tätare samhällsstruktur. Med åtgärderna 
förbättras trafi ksystemets funktionsduglighet som helhet och de stödjer en markanvändning där byggande 
koncentreras främst till regionens huvudcentrum och ett vidare område kring det, samt till de nuvarande och 
kommande spårkorridorerna. Användningen av trafi ksystemet styrs i en mer ansvarsfull riktning genom att 
ta i bruk medel för trafi kkontroll på ett eK ektivt sätt och genom att utreda användningen av prissättning för 
fordonstrafi ken som styr- och fi nansieringsmedel.

Resmängderna ökar p.g.a. befolkningstillväxten. Ökningen riktas till hållbara färdsätt med hjälp av HLJ 
2015-planen. Fordonstrafi kens prissättning styr resandet till hållbara färdsätt och ger tilläggsfi nansiering för 
kollektivtrafi ktjänster samt de trafi kledsinvesteringar som regionens konkurrenskraft förutsätter. Kollektiv-
trafi kens andel av resor med motorfordon ökar då med ca sex procentenheter. Kostnader för skötseln av 
kollektivtrafi ken ökar som helhet, men systemet blir eK ektivare och därmed minskar kostnaderna per resa. 
Kollektivtrafi kens tvärgående stomlinjer förstärker en nätverksliknande region och attraktiva knutpunkter för 
placering av arbetsplatser och tjänster uppstår. 

Res- och transportkedjorna fungerar bättre då kollektivtrafi k, infartsparkering, knutpunkter och biljettsystem 
planeras som en helhet samt information och störningskontroll utnyttjas. Prissättningen ökar bilismens kost-
nader något, men minskar trafi kstockningar. Utan prissättning för fordonstrafi ken stockar sig vägnätet, vilket 
stör buss-, gods- och personbiltrafi kens smidighet. 

Den helhet som bildas av HLJ och markanvändningsplanen stödjer samhällsekonomisk eK ektivitet, regionens 
tillgänglighet och harmonisering av samhällsstrukturen. Regionens tillgänglighet förbättras som helhet. Före 
år 2025 förbättras tillgängligheten speciellt längs de nuvarande spårkorridorerna. Före år 2040 förbättras 
tillgängligheten ganska balanserat i hela regionen. Både i huvudstadsregionen och i kranskommunerna har 
dock nytt byggande riktats också till områden där man inte kan erbjuda konkurrenskraftig kollektivtrafi k. I 
fortsättningen ska mer uppmärksamhet fästas vid att utnyttja områden med god tillgänglighet, speciellt när 
man planerar tiden efter år 2025.

Förberedning och förhandling av det följande MBT-intentionsavtalet är en central del av verkställandet av 
trafi ksystembeslutet. Olika parter ska främja åtgärder enligt trafi ksystembeslutet och MTB-intentionsavtalet 
och förbereda sig för planering och genomförande enligt dem i sin egen ekonomi- och verksamhetsplanering. 
Gemensam planering av och beslutsfattande gällande trafi ksystemet och markanvändningen bör intensifi eras 
ytterligare. Verktygen bör utvecklas i samarbete, oberoende av framtidens administrationsmodell eller organi-
sationsstruktur. Man bör också överväga att utveckla trafi ksystemarbetet till en kontinuerlig process.
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