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Helsingin seudun
liikenne 
-kuntayhtymä 
(HSL)

•vastaa Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta 
(HLJ)

HLJ-suunnittelualue

• suunnittelee ja järjestää toimialueensa 
joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä



1. Liikenteen tila ja 
kehitys Helsingin 
seudulla 



Pääkaupunkiseudulla käytetään paljon 
joukkoliikennettä. Kehyskunnissa 
henkilöauto hallitsee.



Kulkutapajakauma matkasuoritteen 
(km) mukaan 2008 HLJ-alueella



Joukkoliikennematkojen määrä on 
kasvanut mutta osuus laskenut.



Työmatkat ovat vähentyneet 
ja muut matkat lisääntyneet.

Pääkaupunkiseudun asukkaat, 
matkat PKS sisällä



Eri kuntien työmatkaliikkumisessa on 
suuria eroja.

• Kehyskunnista käydään 
pääkaupunkiseudulla töissä 
henkilöautolla tai junalla.

• Radan varren kunnista 
kuljetaan paljon junalla 
töihin pääkaupunkiseudulle. 

• Muissa kunnissa 
joukkoliikenteen käyttöaste 
on kokonaisuudessaan 
alhaisempi. 



Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on 
laajentunut.



Ruuhkat ovat lisääntyneet. 

Matkanopeuksien muutos aamuruuhkassa 
vuodesta 2009 vuoteen 2011.



Työmatkasukkulointi 
pääkaupunkiseudulle
(31.12.2006, yht. 117 479 
työssäkäyvää)



2. Miksi ja miten 
liikennejärjestelmää 
suunnitellaan? 



Yhteistyössä on voimaa.
• Liikennejärjestelmäsuunnitelma on seudullisen 

liikennepolitiikan tahtotila.
• Tavoitteena kehittää liikennejärjestelmää kunnan rajat 

ylittävänä kokonaisuutena. Yksityiskohdat päätetään 
muissa suunnitelmissa ja toteutuksessa.

• Osa Helsingin seudun maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyötä

• Jatkuva prosessi: suunnitelma valmistellaan 
noin neljän vuoden välein.

• Uutena elementtinä HLJ 2015 -työssä on samanaikaisesti 
valmisteltava seudun yhteinen maankäytön suunnitelma.



Liikennejärjestelmän visio
Korkealaatuiset ja ekotehokkaat liikkumis- ja 
kuljetusmahdollisuudet edistävät Helsingin seudun 
kehitystä ja hyvinvointia.

HLJ 2011



Liikennejärjestelmän tavoitteet

HLJ 2011



Liikennejärjestelmän kehittäminen
Liikennejärjestelmää kehitetään toteuttamalla 
monipuolisesti eri kehittämistasojen toimenpiteitä 
osapuolten yhteistyönä.

17HLJ 2011



HLJ 2015



HLJ‐kehittämis‐
strategia

HLJ 2011
+ jatkotyöt,
MAL‐työ 
Ja muut 
lähtö‐
kohdat

HLJ 2015 
‐luonnos

Helsingin 
seudun 
liikenne‐

järjestelmä‐
suunnitelma
HLJ 2015 

Osastrategioiden
täsmentäminen

HLJ-strategia-
selvitys

Alustavat 
maankäyttöarviot 
vaikuttamaan 
HLJ‐prosessiin 

Helsingin 
seudun 

maankäyttö‐
suunnitelma 

Tietopohja
ja tulokset
HLJ‐luonnoksen 
valmisteluun

Aktiivinen yhteistyö
ja vuoropuhelu 

Maankäyttö‐
suunnitelma‐
prosessi

HLJ 2015 
‐prosessi

Vaikutusten arviointi 
SOVA

Helsingin
seudun
visio

MAL 2050‐
strategiset 
linjaukset

MAL 2020
toteutus‐
ohjelma

Rajaton 
metropoli

KUUMA‐
kehityskuva

Maankäytön 
rakennemalli

Väestö
Asuminen
Elinkeinot
Palvelut
Viher‐ ja 

luontoalueet

MAL‐yhteistyö
Kestävät kulkumuodot

Liikkumisen ohjaus ja hallinta
Operointi ja ylläpito

Tieliikenteen ratkaisut

Suunni‐
telman 
luonnos

Lisätarkastelut
ja seudullinen 

yhteen‐
sovittaminen

MALPE-
kehys

Toimen-
piteet

Tulevaisuus-
kuvat

Strategiat

MAL‐
aiesopimus
2016‐2020



Tutkimukset ja ennusteet luovat 
tietopohjaa.

• Liikennetutkimukset ja -ennustemallit ovat 
liikennejärjestelmäsuunnittelun tärkeitä työkaluja. 

• Vuosina 2007–2008 Helsingin seudun työssäkäyntialueen 37 
kunnassa tehtiin laaja liikennetutkimus  (LITU 2008). 

• Tiedot Helsingin seudun 14 kunnan henkilö- ja tavaraliikenteestä  
päivitetään vuosina 2012–2013. 

• Tutkimuksista saadaan ajantasainen kuva ihmisten liikkumisesta ja 
tavaraliikenteestä. 

• Tietojen perusteella päivitetään liikenne-ennustemalli, jonka avulla 
voidaan arvioida maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen 
vaikutuksia liikkumiseen Helsingin seudulla. 



Nykytilatarkastelu kertoo 
liikennejärjestelmän tilasta.

• Nykytilatarkastelussa:
• kuvataan ja analysoidaan toimintaympäristöä ja 

liikennejärjestelmän tilaa, niiden vahvuuksia ja haasteita 
• kuvataan liikkumisen ja liikenteen kehitykseen vaikuttavia 

yhteiskuntapoliittisia päätöksiä ja muita tekijöitä
• kootaan tietoa seudun asukkaiden asenteista koskien 

liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä (HLJ-
barometri)

 Nykytilatarkastelu on osa HLJ-seurantatyötä ja se 
valmistuu kesäkuussa 2013.



HLJ-barometrilla selvitetään 
asenteita.

• Kevään 2013 aikana toteutetaan seudun 14 kunnan 
asukkaille suunnattu kysely (HLJ-barometri)

• Tavoitteena on:
• selvittää asukkaiden näkemyksiä liikennejärjestelmän 

kehittämisen tavoitteista ja keinoista sekä kokemuksia 
liikennejärjestelmän ongelmista ja kehittämistarpeista 

• kerätä tietoa mielipiteistä seudun erilaisilla alueilla
• toimia liikennejärjestelmätason mielipidemittarina myös 

jatkossa – toistettavissa esim. 4 vuoden välein.
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Tulevaisuus- ja rahoitustarkasteluissa tutkitaan 
muutossuuntia. 

Laajeneva ja hajautuva 
kaupunkirakenne

Tiivistyvä ja reunoilta 
hajautuva 
kaupunkirakenne

Tiivistyvä kaupunkirakenne

Tiivistyvä ja laajeneva 
kaupunkirakenne

Nopea kasvu

Hidas kasvu

Ihmisten 
käyttäytyminen 

ei muutu

Ihmisten käyttäytymisen 
muutos on merkittävä

”Korporaatio‐
metropoli”

”Pitäjä‐
metropoli”

”Voimaantunut 
metropoli”

”Paikallisten 
kaupunkikylien 
metropoliverkosto”



Muiden pohjoismaiden kokemuksista 
otetaan oppia.
• Liikennepoliittisten valintojen vaikutus suurilla 

pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla (POLISE):
• kartoitetaan Helsingin, Tukholman, Göteborgin, Oslon ja 

Kööpenhaminan kaupunkiseutujen viime vuosikymmenten 
liikennepoliittisia linjauksia ja niiden vaikutuksia 
liikennesuunnitteluun ja maankäyttöön.

• tuotetaan suosituksia HLJ 2015:tä varten muiden 
pohjoismaisten kaupunkiseutujen kokemuksia hyödyntäen

• Työn yhteydessä haastatellaan eri kaupunkiseutujen 
asiantuntijoita ja pidetään pohjoismainen 
asiantuntijaseminaari huhtikuussa 2013.



Liikennejärjestelmäsuunnittelussa 
hyödynnetään saavutettavuus-
tarkasteluja (SAVU)

• Tavoitteena on osoittaa Helsingin seudulla sellaiset 
alueet, jotka ovat kestävän liikkumisen kannalta 
parhaita maankäytön kehittämiskohteita.

• SAVUn avulla voidaan arvioida maankäytöllisiä ja 
liikenteellisiä vaikutuksia koko seudulla ja myös 
projektialueittain yhtenäisin kriteerein. 



3. Ajankohtaisia 
liikennehankkeita ja 
niiden vaikutuksia 



Liityntäpysäköinti



Liityntäpysäköintiä – miksi ja miten?

• Liityntäpysäköinti on…
• osa seudullista pysäköintipolitiikkaa
• osa toimivia joukkoliikenteen matkaketjuja
• keino ruuhkautumisen ja katuverkon kuormituksen 

vähentämisessä.

• Miten liityntäpysäköintiä edistetään?
• Liityntäpysäköinti kytketään maankäytön suunnitteluun.
• Yhteistyöstä ja toteutuksen vastuunjaosta sovitaan.
• Liityntäpysäköinnin toimintaedellytyksiä parannetaan 

informaation ja maksujärjestelmien avulla.



MAL-aiesopimus (2012-2015): ”Sopijaosapuolet 
edistävät liityntäpysäköintiä sekä sopivat yhteistyöstä ja 
toteutuksen kustannus- ja vastuunjaosta 
aiesopimuskauden loppuun mennessä. Valmistelun 
vastuutahot ovat HSL ja Liikennevirasto.”

Liikennepoliittinen selonteko (2012): ”Jatkossa suurten 
kaupunkien raideliikenneinvestointeihin tulee aina 
sisällyttää liityntäliikenteen järjestelyt.”



Liityntäpysäköintitutkimus: autoilijoiden 
syyt käyttää liityntäpysäköintiä



Liityntäpysäköintitutkimus: pyöräilijöiden 
syyt käyttää liityntäpysäköintiä



Liityntäpysäköinnin tavoite

• Vähennetään henkilöautosuoritetta ja hillitään 
ruuhkautumista

• Suurimmat hyödyt saadaan toistuvilla säännöllisillä 
matkoilla, kuten työmatkoilla

• Optimitilanteessa voidaan 
vaikuttaa väyläkapasiteetin 
kannalta kaikkein 
kriittisimpään hetkeen



Liityntäpysäköintialueiden tyypittely
Liityntäpysäköintialueiden osalta keskeistä: 
• Rooli liikennejärjestelmässä
• Sijainti suhteessa maankäyttöön ja liikenneverkkoon
• Oletetut käyttäjäryhmät
• Joukkoliikennetarjonta

• Tyypittelyn tarkoituksena on tunnistaa rooliltaan 
erilaisia liityntäpysäköintialueita ja näin määrittää 
erilaisia aluetyyppejä kustannus- ja vastuunjaon 
pohjaksi



Liityntäpysäköintialueiden tyypit (1/2)
• A: Seudullisesti merkittävät alueet

• Seudullisesti merkittävät erittäin hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien alueet, joissa hyöty jakaantuu 
monelle taholle

• Tyypillinen kokoluokka 150-500 ap
• Jakautuu A1 ja A2 tyyppeihin:

• A1: Alueet, joille houkutellaan pääväyläliikennettä
• A2: Alueet, jotka vetovoimaisia esim. palveluiden vuoksi ja 

houkuttelevat lähiseudun ulkopuolelta käyttäjiä. Alueille ei 
aktiivisesti ohjata pääväyläliikennettä



Liityntäpysäköintialueiden tyypit (2/2)
• B: Paikallisesti merkittävät alueet

− Paikallisesti merkittävät säännöllisten 
joukkoliikennepalveluiden alueet, joihin käyttäjät tulevat 
verrattain läheltä ja hyöty kohdistuu erityisesti sijaintikunnalle

− Tyypillinen kokoluokka 50-200 ap

• C: Pienimuotoiset alueet
− Pienimuotoiset, lähinnä maantieverkon pysäkkijärjestelmään 

liittyvät kohteet sekä pelkät pyöräpysäköintikohteet
− Tyypillinen kokoluokka 20-50 ap







Raidehankkeet ja 
saavutettavuus





Vyöhykkeellä asuvan on mahdollista 
saavuttaa tarvitsemansa palvelut ja 
työpaikat tyypillisesti seuraavalla tavalla:

Vyöhyke:  

Saavutettavuus kävellen, pyörällä tai 
joukkoliikenteellä vuoden 2008 
liikennejärjestelmällä ja maankäytöllä

Kävely ja pyöräily ovat paikallisia 
perusliikkumismuotoja kaikilla vyöhykkeillä

HSL:n liikennejärjestelmäosasto ja Strafica Oy

I    Kävellen, pyöräillen tai hyvin     
tiheällä  vaihdottomalla   
joukkoliikenneyhteydellä

II   Kävellen, pyöräillen tai tiheällä  
vaihdottomalla tai tiheällä   
vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä

III  Melko tiheällä vaihdollisella  
joukkoliikenneyhteydellä tai autolla

IV  Autolla tai vaihdollisella joukkoliikenne-
yhteydellä

V   Autolla ja joillakin matkoilla  
joukkoliikenteellä

VI  Pääosin autolla
VII Autolla



Vyöhyke:  

Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 
HLJ 2020

I    
II   
III  
IV
V
VI  
VII 

HSL:n liikennejärjestelmäosasto ja Strafica Oy



Vyöhyke:  

Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 
HLJ 2035

I   
II   
III  
IV
V
VI  
VII 

HSL:n liikennejärjestelmäosasto ja Strafica Oy



Liikennejärjestelmä 
muutoksessa



13.3.2013

HLJ 2015 – Tulevaisuusskenaariot 
Liikenteen trendit

Öljypohjaisuuden väheneminen
Polttomoottoreista hybridiin ja sähköön
Uusiutuvat energiat liikenteessä

Teknologinen kehitys 
Automaattinen liikenne ja automaattiset kulkuvälineet
Uudet sähkötoimiset/biopolttoaineella toimivat pienvälineet
Väylien ja tilojen käytön tehostaminen ICT‐sovelluksilla
Käyttäjälähtöiset mobiilisovellukset

Työvoiman liikkuvuus kasvaa – pendelöinti kasvaa entisestään
Pitkät työmatkat yleistyvät 
Kahden työuran perheet

Liikennemuotojen asemat muuttuvat
Pitkissä ja keskipitkissä yhteyksissä lentoliikenne jatkaa kasvuaan
Keskipitkissä yhteyksissä raideliikenne kasvaa
Helsingin seudulla erilaiset raideyhteydet vahvistuvat
Bussiliikenteellä täydentävä rooli

Öljypohjaisuus on länsimaisen kaupunkirakenteen 
hajautumisen perusta. Vuoteen 2050 mennessä 
kaupunkirakenteissa tapahtuu merkittävää tiivistymistä.

http://www.automopedia.org/2008/07/29/new‐
york‐city‐cabs‐go‐green/

http://marketingland.com/nevada‐approves‐google‐auto‐driving‐cars‐11444

http://home.comcast.net/~in‐pictures/ip_transportation‐
3_shinkansen.html

http://www.gomadrid.com/shopping/centro‐comercial‐
principe‐pio.html

Resurssien niukkeneminen sekä 
energiatehokkuuden 
parantaminen nostavat erilaisten 
raideratkaisujen merkitystä 
Suomessa ja Helsingin seudulla. 
Liikenteen solmukohtien rooli 
vahvistuu. Työpaikat siirtyvät 
pitkällä aikavälillä entistä 
lähemmäksi raideyhteyksiä.
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HLJ 2015 – Tulevaisuusskenaariot 
Liikkumisen trendit

Kävely ja käveltävyys liikenteen ytimeen
Jokainen matka alkaa kävellen
Käveltävyys suunnittelun pääperiaatteeksi  (kävelyetäisyys 
joukkoliikenteen pysäkille 1 km)
Säältäsuojatut kävelyreitit keskustoissa

Liikkuva elää pitempään – kävely kaupungin strategiassa
Terveelliset kaupungit tulossa (esim. tupakointikielto 
New Yorkin puistoissa v. 2011 lähtien)
Lisäaskeleet hyvän kaupunkiympäristön tavoitteena

Pyöräilyn asema liikkumismuotona vahvistuu
Pyöräliikenteelle lisätilaa ja resursseja
Sähköavusteisuus pidetään pyöräilymatkoja Pyöräbussit, ‐
ratikat ja –juna: liikennevälineet mitoitetaan rollaattorin, 
lastenvaunujen ja pyörien mukaan

Kävely ja pyöräily kaupunkiseudun brändääjänä
Green lane – vihreät pyöräkaistat
Seudulliset pyöräilybaanat
Käveltävät keskustat

Käveltävyys muodostaa tulevaisuuden 
liikennejärjestelmien perustan. Pyöräilyn rooli 
vahvistuu koko 2000‐luvun. 

http://nakedcityblog.blogspot.fi/2012/04/charl
otte‐trails‐nation‐in‐walkability.html

http://readerareadevelopment.com/tag/placemaking/

http://oliveventures.com.sg/act/wp‐
content/uploads/2011/07/bike‐train‐car.jpg

http://www.phyang.org/photo/bike2worksf2010.htm

http://www.city‐data.com/forum/new‐york‐
city/1286187‐new‐york‐no‐smoking‐2.html#b

Kävelyn merkitys nostaa keskustojen 
ja asemanseutujen roolia. 
Hyväksyttävä kävelyetäisyys pitenee 
mutta vastaavasti kävely‐
ympäristöjen laatuvaatimukset 
kasvavat (sääsuojaus, talvikunnossa‐
pito). Pyöräilystä tulee lähi‐
liikkumisen tärkein kulkumuoto. 
Sähköavusteisuus tulee lisäämään 
pyöräilymatkojen pituutta.



Lopuksi
• Liikenne pitää aina liittää asiayhteyteensä – mikä on 

matkan/ kuljetuksen tarve?
• Liikkuminen muuttuu jatkuvasti – fyysinen rakenne 

muuttuu paljon hitaammin.
• Julkisen talouden niukkuus näkyy myös 

liikennehankkeiden rahoituksessa.
• Hyvä työpaikka tai palvelu on mahdollisimman monen 

saavutettavissa myös ilman henkilöautoa.
• Informaatioteknologian kehitys muuttaa tapaamme 

liikkua, kuljettaa, tehdä töitä ja asioida – ehkä 
enemmän kuin uskommekaan. 



Lisätietoja: 
Riikka Aaltonen: riikka.aaltonen@hsl.fi / 040 1612234
www.hsl.fi/hlj


