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HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen
kehittämisohjelman. Suunnitelmassa esitetään yhtenä
kehitettävänä toimenpiteenä joukkoliikenteen
linjastorakenteen kehittämistä ja vuorotarjonnan
turvaamista linjastoa jäsentämällä ja runkoverkkoa
parantamalla ja täydentämällä



Taustaa
• HSL:n perustehtävänä on tarjota kattavat

liikkumismahdollisuudet sekä luoda edellytykset

elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin seudulle.

• Tahtotilakseen HSL on asettanut, että Helsingin

seudulla on Euroopan toimivin liikennejärjestelmä ja

tyytyväisimmät asiakkaat vuonna 2018.

• HSL:llä on kuusi strategista tavoitetta, joista

runkobussilinjastolla voidaan edesauttaa erityisesti

kahta ensimmäistä:

Helsingin seudulla on hyvin toimiva liikennejärjestelmä

HSL tarjoaa asiakkailleen laadukkaat,
kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset
joukkoliikennepalvelut.



Jokeri-linja (550)

• Hyvä esimerkki onnistuneesta runkobussilinjasta.

• Jokeri-linjalla on keskitetty hyvä tarjonta,

reaaliaikainen matkustajainformaatio, korkea-

luokkaiset pysäkit ja linjan oma brändi (mm.

tilaajaväritys).

• Linja on hyvin iskostunut asukkaiden mieliin

helppokäyttöisenä ja varmana yhteytenä.

• Matkustajamäärät ovat kasvaneet keskimäärin

7 % vuodessa – selvästi enemmän kuin muussa

bussilinjastossa.



Lähtökohtia runkobussilinjaston
suunnitteluun
• Länsimetro ja Kehärata ovat toteutuneet.

• Linjasto on toteutettavissa vaiheittain.

• Linjaston on mukauduttava mahdollisiin uusiin

ratahankkeisiin (Pisara, metron jatkeet, Raide-

Jokeri jne.).

• Laaditaan kiinteässä yhteistyössä HSL-alueen

poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelman

2012–2022 kanssa.

• Keskitytään Helsingin, Vantaan ja Espoon

alueisiin, koska suurimmat matkustajavirrat

ovat ko. alueilla.

Raideliikenteen
ulkopuolelle jääviä
maankäytöllisesti
merkittäviä alueita ja
tiesuuntia



Työssä selvitettiin yli 30 runkobussijärjestelmää,
joissa korostuivat

• Riittävä matkustajamäärä

• Tiheä vuoroväli (alle 10 min)

• Nopea liikennöinti
(infra, valoetuudet, avorahastus)

• Kattava liikennöintiaika

• Sujuvat vaihdot, esteettömyys

• Räätälöity kalusto

• Brändi

Matka-ajat ovat runkolinjaosuuksilla lyhentyneet
20–50 %. Lähtötaso on tosin ollut heikko.

Matkustajamäärät ovat kasvaneet 30–50 %.

Uusista matkustajista 5–20 % on entisiä
henkilöautoilijoita.



Tukholman keskustan
runkobussilinjasto
• Helposti mieleenpainuva linjanumerointi 1-4.

Linjojen pituudet 16-24 km

• Matkustajia 25 000 – 55 000 päivässä

• Keskinopeus kasvanut 13 km/h -> 15 km/h

(tavoite 18 km/h)

• Bussit ympäristöystävällisiä, 18 m pitkiä,

matalalattiaisia, siniseksi maalattuja

• Etuustoimenpiteitä: bussikaistat, harvennettu

pysäkkiväli, liikennevaloetuudet. Pysäkit

ajoradalla ja merkitty punaisella päällysteellä

• Infrastruktuuriin sijoitettu 40 M€

Linjakohtaiset matkustajamäärät ovat
kasvaneet 1995-2004 15–25 % (linjalla 4
jopa 60 %). Linjojen uusista matkustajista
40 % on siirtynyt muilta bussilinjoilta, 55
% metrosta ja 5 % henkilöautoista.



Vaatimuksia: matkustajanäkökulma
• Tiheä vuoroväli

• Nopeus

• Helpot vaihdot

• Pitkä liikennöintiaika

• Turvallisuus ja luotettavuus

• Liikennöinnin täsmällisyys

• Reaaliaikainen informaation
saatavuus ja oikeellisuus
lisäävät luotettavuutta.

BEST-tutkimuksessa maaliskuussa 2011 kysyttiin eri
eurooppalaisten kaupunkien matkustajilta vuorovälin
ja pysäkin kävelyetäisyyden tärkeyttä:

-> vuorovälin lyhentäminen on tärkeämpää kuin
kävelyetäisyyden lyhentäminen

-> ollaan tyytyväisiä, jos vuoroväli on alle 10
minuuttia ja kävelyaika pysäkille samoin alle 10
minuuttia



Vaatimuksia runkobussilinjastolle
TAVOITETASO MINITASO EI KELPOINEN

Maksimikuorma
ruuhkatuntina

yli 600 350 - 600 alle 350

Kustannus,
euroa/nousu

< 0,75 euroa 0,75 – 0,9 euroa yli 0,9 euroa

Vuoroväli ruuhkassa 6 min 7-10 min yli 10 min
Nopeustavoite yli 30 km/h 25-30 km/h < 25 km/h
Suhteellinen
luotettavuusindeksi

Parhaimman 10 %
joukossa

Parhaimman neljänneksen
joukossa

Ei mahdu edellisiin

Liikennöintiaika 5.45 – 1.15 6.30 – 24 Edellisiä lyhyemmät

Linjaus Maankäytön keskellä,
suorat yhteydet
keskusten välillä

Nykyisellä pääkatuverkolla,
voimakkailla etuuksilla,
vältetään ylimääräisiä

koukkauksia

Nykyisellä
katuverkolla

Pysäkkiväli 800 - 1500 m 500-800 m tai yli 1 500 m < 500 m

Maksimikuormitus-aste

ruuhkassa

90 % 90 - 100 % > 100 %



TAVOITETASO MINITASO

Esteettömyys Täysin esteetön matkaketju kaikkialla Esteetön nouseminen bussiin pysäkeillä
ja esteettömät ratkaisut vaihtopisteissä

Brändi Vahva, näkyvä brändi ja ulkoasu kalustossa
ja pysäkeillä

Kalusto tunnistettavissa

Nopeustavoite Linjan ajonopeus on parempi kuin
henkilöautoliikenteen

Linjan ajonopeus on perustelluista
syistä henkilöautoa huonompi

Nopeuttamis-
tavoite

Linjan ajoaika nopeutuu 15 %
nykytilanteesta

Linjan ajoaika nopeutuu 5-15 %
nykytilanteeseen

Fyysiset etuudet Bussikadut, omat tunnelit ja sillat Erilliset kaistat, liittymäohitukset
Liikennevaloetu
udet

Pakkoetuudet
toteutuu aina, oma vaihe)

Lievät etuudet
(vaiheen pidennys/aiennus)

Kalusto,
lipunmyynti

Ei kuljettajien lipunmyyntiä, kaikkien ovien
käytön salliminen nousemiseen ja
poistumiseen, räätälöity kalusto, ovien
avaus/sulkeminen yhteensä < 5 sekuntia

Moderni matalalattiakalusto leveillä
ovilla, ovien avaus ja sulkeminen
yhteensä 5-7 sekuntia

Vaatimuksia runkobussilinjastolle



Aluksi luotiin peruspäätelmät ja
perushahmo
Päätelmä 1: Runkobussilinjakonseptilla

on selkeät menestymismahdollisuudet

poikittaislinjastossa.

Päätelmä 2: Säteittäisyhteyksien osalta

tilanne on selvästi ongelmallisempi,

mutta toteutettavissa

Päätelmä 3: Metromaisia BRT-linjoja ei

ole mahdollista toteuttaa

Päätelmä 4: Viuhkamaisia linjastoja ei

ole järkevää toteuttaa
Alustava perushahmo



Runkobussilinjasto muodostuu 11
linjasta
Runkobussilinjaston 2022 verkon

perushahmoksi muodostui kehämäisten

poikittaislinjojen ja säteittäisten

pääkeskukseen suuntautuvien

runkobussilinjojen yhdistelmä, joka on

matkustajan kannalta helposti

hahmotettava.



Muun linjaston karsinta
• Kaikkiaan on karsittu 37 bussilinjaa, joista

16 linjaa on lakkautettu ja 21 linjan

vuoroväliä on harvennettu.

• Karsinta vähentää koko bussilinjaston

liikennöintikustannuksia noin 30

miljoonalla eurolla vuodessa, mikä on

samaa suuruusluokkaa

runkobussilinjaston

liikennöintikustannusten kanssa.

• Alueellisesti eniten linjoja on karsittu

Helsingistä, jossa liikennöidään eniten

runkobussilinjoja.

Karsittua linjastoa



Nopeuttaminen
Nopeuttaminen ei ole ainoastaan

yhden toimenpiteen asia. Kaikkien

toimenpiteiden toteutuminen vuoteen

2022 ei ole realistista. Linjakohtaiset

nopeutumiset ovat 2,5 – 12,5 %.

Infratoimenpiteet 1-38



Terminaalit, pysäkit
• Eniten parantamistarvetta runkobussilinjaston

näkökulmasta on Pasilan, Herttoniemen,

Myyrmäen, Espoon, Kalasataman ja

Huopalahden terminaaleissa.

• Meilahden ja Munkkiniemen aukion

vaihtopysäkkijärjestelyt on parannettava.

• Kumpulan, Hakunilan, Paloheinän, Pakkalan

ja Aviapoliksen terminaalit on suunniteltava

runkobussien vaatimukset täyttäviksi.

• Harvennettu pysäkkiväli nostaa

laatuvaatimuksia jäljelle jäävien pysäkkien

osalta.

Runkobussilinjaston vaatimat
kehittämiskohteet palvelevat myös muuta
joukkoliikennejärjestelmää.



Runkobussijärjestelmän vaikutuksia
• Lisää noin 2,9 miljoonaa joukkoliikennematkaa

vuodessa (0,9 %).
• Vähentää henkilöautomatkoja 0,4 % seudulla.
• Kasvattaa liikennöintitaloudellisia kustannuksia

3,9 miljoonaa euroa vuodessa:
lisääntyneet lipputulot palvelutasoparanemisen johdosta +2,2 M€

menetetyt lipputulot avorahastuksen myötä -4,1 M€

kasvaneet liikennöintikustannukset -0,3 M€

kalliimpi kalusto -1,7 M€



Järjestelmän investointikustannukset                                                                                       M€

Jokeri 2 tunneli 28

Vallilanlaakson joukkoliikennekatu 12,7

Etuustoimenpiteet, valot, pysäkit 60

Kertalippuautomaatit 3,7

Rakentamisenaikaiset korot (3v. 5%) 13,8

Yhteensä 118,2

Kustannusmuutokset vuositasolla                                                                                          M€/vuosi

Matkustajien aikakustannusten muutos 15,8

Matkustajien palvelutasohyötyjen arvotettu muutos (sis. aikasäästöt) 23,6

Henkilöautoilun kustannusten muutos 3,4

Investointien ylläpitokustannusten muutos -0,6

Lippuautomaattien ylläpitokustannukset -0,5

Liikennöintikustannusten muutos -0,3

Korkealuokkaisempi kalusto runkolinjoille -1,7

Yhteensä (ilman palvelutasohyötyjä) 16,1

Hyöty/kustannussuhde

Ilman palvelutasohyötyjä 2,0

Palvelutasohyödyt huomioitu 2,9



JATKOTOIMENPITEET
• Runkobussilinjaston ensimmäinen suunnitelma on nyt olemassa ja se on

perusteltu niin palvelukyvyn kasvun kuin taloudellisuuden mukaan.

• Tavoitteena on toteuttaa kaikki esitetyt runkobussilinjat vuoteen 2022

mennessä. Toteutus on syytä tehdä 1-2 linjaa kerrallaan ja kerätä

samalla kokemuksia.

• Ensimmäisinä ehdotetaan toteutettaviksi Jokerin ja Tiedelinjan lisäksi

Jokeri 0 ja Jokeri 2 välillä Vuosaari - Myyrmäki.

• Seuraavassa vaiheessa esitetään toteutettavaksi Jokeri 2 välillä

Myyrmäki – Matinkylä ja HAKU.

• Näiden jälkeen ovat vuorossa E1 ja VIHTI. E1 voidaan toteuttaa

vaiheittain siten, että aluksi toteutetaan väli Matinkylä-Espoon keskus.



ALUSTAVA
TOTEUTTAMISAIKATAULU
• 2013

Jokeri 1

• 2014

Jokeri 2 välillä Vuosaari-Myyrmäki

• 2015

Jokeri 0 (automaattimetron käyttöönoton yhteydessä)

• 2016-2022

Muut runkolinjat myöhemmin laadittavien linjakohtaisten toteuttamissuunnitelmien ja mm.

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun toteutumisajankohdan perusteella



• Valittu ratkaisu täydentyy ja tarkentuu jo ennen vuotta 2022.

Vuoden 2022 jälkeen runkobussilinjapalvelun tultua

joukkoliikenteen käyttäjille tutuksi, voidaan palvelua täydentää

uusilla linjoilla.

• Luontevia laajenemissuuntia näyttäisivät olevan

kehyskuntavyöhyke ja diagonaaliyhteydet. Lisäksi Helsingin

kantakaupungissa on myös tarpeita selvittää bussilinjaston

selkeyttämismahdollisuudet.

• Kiireellisimmät jatkosuunnittelutarpeet ovat linjakohtaiset

toteuttamissuunnitelmat ja linjojen vaatimien infrahankkeiden

suunnittelun käynnistäminen.

JATKOTOIMENPITEET



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Runkobussilinjaston linjat



JOKERI 0 (3600 nousua aamuhuipputuntina 2020, 238 nousua/kalustotarve)

Jokeri 0 on Helsingin sisäisestä
poikittaislinjasta 58 kehitetty
runkobussilinja.

Linjan suurin haaste on saada
reittiolosuhteet nykyistä selvästi
nopeammiksi. Toisaalta
kysyntäpohja on niin suuri, että
nopeuttaminen voi lisätä linjan
käyttöä ”jopa liian paljon”, jolloin
tulee harkittavaksi liikennöinti
raitiovaunulla.

Jokeri 0 mahdollistaa metron
tasaisemman kuormittumisen,
koska  vähentää metron
matkustajamääriä metron
kuormittuneimmalla välillä.

Kalustotarve = linjan liikennöintiin tarvittava
kalustomäärä aamuhuipputuntina 2020

Linjan jatkaminen Herttoniemestä Itäkeskukseen kasvattaa
kustannuksia ja siirtää matkustajia metrolta runkobussille eikä
merkittävästi paranna järjestelmän toimintaa.



TIEDELINJA (4500 nousua aamuhuipputuntina 2020, 265
nousua/kalustotarve)

Nykyinen linja 506, jonka reittiä,
liikennöintiä ja reittiolosuhteita on
kehitetty runkolinjakonseptin
mukaan.

Reittiä tulee sujuvoittaa selvästi
Pasilan tasossa. Ensisijaisen
tärkeää linjan kannattavuudelle
on saada Vallilanlaakson
joukkoliikennekatu Tiedelinjan
käyttöön.

Tiedelinjan jatkamista idässä
Jakomäkeen tai Kontulaan
tutkittiin, mutta linjan 57
jatkaminen Kontulaan osoittautui
hieman kannattavammaksi.

Työssä tutkittiin radikaalia reitin nopeuttamista
investoimalla siltoihin ja tunneliin. Matkustajamäärät
nelinkertaistuivat, jolloin linjan hoitaminen busseilla on jo
hankalaa.



JOKERI 1 (7200 nousua aamuhuipputuntina 2020, 300 nousua/ kalustotarve)

JOKERI 1:stä on tehty sekä
bussilinjan kehittämissuunnitelma
että raidejokerisuunnitelma.

Jokerilla on tehty paljon
nopeuttamistoimenpiteitä. Jatkossa
tulee harkittavaksi, olisiko järkevää
harventaa bussilinjaa vielä
muutaman pysäkin osalta.

Työssä on esitetty muutamia
pysäkkien harvennuksia tehtäväksi
vuoteen 2022 mennessä, mutta
lopulliset päätökset vaativat vielä
tarkempia tarkasteluja.

Seudun ensimmäinen runkobussilinja (550). Kokemukset ovat
rohkaisseet kehittämään poikittaista linjastoa
runkolinjaperiaatteella.



JOKERI 2 (8200 nousua aamuhuipputuntina 2020, 221 nousua/ kalustotarve)

Vuosaari-Myyrmäki (vaihe I)

Toteuttamisohjelman mukaan linja
käynnistyy vuonna 2014 välillä Myyrmäki -
Vuosaari.

Myyrmäki-Matinkylä (vaihe 2)

Jatkaminen Myyrmäestä Matinkylään
tuottaa laajoja matka-aikahyötyjä. Samalla
tosin liikennöintikustannukset kasvavat
merkittävästi.

Vähentää vaihtotapahtumia Myyrmäen
asemalla, parantaa linjan kuormitusta ja
helpottaa Myyrmäen terminaalin
kapasiteettiongelmia kahteen erilliseen
linjaan verrattuna. Linja siirtyy Kehä II:lle, jos väylä rakennetaan.  Yhtenäisen erittäin

pitkän linjan liikennöinti vaatinee reitin varrelle ainakin 2-3 kiinteää
ajantasauspistettä.



JOKERI 3 (5000 nousua aamuhuipputuntina 2020, 236 nousua/ kalustotarve)

Jokeri III on Vantaan nykyisen
sisäisen poikittais- ja liityntälinjan 62
pohjalta kehitetty runkolinja, jonka
reitti on jatkettu Myyrmäkeen.

Linjan kuormitus on runkolinjaston
korkeimpia erityisesti Tikkurila-
Hakunila välillä. Linja yhdistää
nopealla reitillään Vantaan
tärkeimpiä kohteita kilpailematta
kuitenkaan liikaa matkustajista
Kehäradan kanssa.

Linjaus Kehä III:n kautta lisää
matkustajia, pienentää matka-aikaa
ja  liikennöintikustannuksia Ylästön
kautta kulkevaan vaihtoehtoon
verrattuna.

Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella vaihtoehtoa, jossa linja
kulkee Jumbon kautta Aviapolikselle Helsingin pitäjän
kirkonkylän ja ruotsinkielisten koulujen kautta.



HAKU (2650 nousua aamuhuipputuntina 2020, 220 nousua/ kalustotarve)

Runkolinja perustuu linjaan 741.
Linja  esitetään päätettäväksi
Kalasatamaan edellyttäen, että
Kalasataman seudullinen
merkittävyys ja vaihto-olosuhteet
kasvavat suunnitellun mukaisesti.

Vaihtoehtoiset linjaukset
Arabianrannan kautta sekä Pasilan
kautta Kamppiin osoittautuivat
hieman heikoimmiksi pääosin reittien
hitauksien vuoksi.

Kontulan ja Kivikon kautta kulkeva
reitti olisi hyvä, mutta vaatii uuden
katuyhteyden Kivikosta
Porvoonväylän Jakomäen liittymään.

Jatkossa on syytä tarkastella Pasilan kautta menevää
reittiä vielä tarkemmin, jos Vallilanlaakson
joukkoliikennekatu toteutuu.



TUUSU (2300 nousua aamuhuipputuntina 2020, 191 nousua/ kalustotarve)

Linja kulkee Aviapoliksen asemalta
Tammiston kautta Rautatientorille.

Lähtöpaikkana Aviapolis tarjoaa
hyvät yhteydet Kehäradan myötä
kasvavalle työpaikka-alueelle.

Jatkossa kannattaa tarkastella
vaihtoehtoa, jossa linja kulkee
mahdollista Vallilanlaakson
joukkoliikennekatua Pasilaan
päättyen joko Kamppiin tai
Rautatientorille.

Linjaa tulee aluksi kehittää normaalilinjana, jos sen
riittävän nopeustason saavuttamiseen ei löydy keinoja
lyhyellä tähtäimellä.



VIHTI (3300 nousua aamuhuipputuntina 2020, 209 nousua/ kalustotarve)

Linja kulkee Vantaankoskelta
Pähkinärinteen kautta Kamppiin
Vihdintietä ja Mannerheimintietä
pitkin.

Linjan päättäminen
Vantaankoskelle Myyrmäen
sijaan osoittautui paremmaksi
ratkaisuksi.

Linjan ajaminen
Mannerheimintietä pitkin
osoittautui paremmaksi kuin
linjan ajaminen
Topeliuksenkatua/
Tukholmankatua pitkin. Vihdintien suunnan sujuvuus luo haasteita runkolinjan

riittävän nopealle liikennöinnille.



KIVIS (1500 nousua aamuhuipputuntina 2020, 106 nousua/ kalustotarve)

Kuormitus ei yllä aivan
runkolinjalta vaadittavalle
tasolle, joten se
suositellaan toteutettavaksi
aivan viimeisten joukossa.

Kehitysmahdollisuudet
riippuvat paljon Kehäradan
varren ja
Kuninkaantammen
kehittymisestä.

Vaihtoehto ”Kivis” on mahdollinen toteuttaa aluksi
normaalilinjana.



E1 (2900 nousua aamuhuipputuntina 2020, 191 nousua/ kalustotarve)

Linja yhdistää Espoon merkittävät
keskukset Matinkylän, Espoon
keskuksen ja Leppävaaran.

Linja täydentää myös raideverkkoa
yhdistämällä Rantaradan
Länsimetroon.

Linja voidaan toteuttaa
ensimmäisessä vaiheessa vain välille
Matinkylä-Espoon keskus.

Liikennöinti yhtenä linjana täyttää
paremmin runkolinjan kriteerit kuin
molempien osien liikennöinti
erikseen. Linjaus Länsiväylän kautta on selvästi parempi kuin

Puolarmetsän kautta.



E2 ja E3 (800 nousua aamuhuipputuntina, 129 nousua/ kalustotarve) ja E3 (500
nousua aamuhuipputuntina, 82 nousua/ kalustotarve)

Tunnusluvut täyttävät
runkolinjastokriteerit, mutta
ovatko väliaikaiseksi oletettavien
metron liityntälinjojen profilointi
runkolinjoiksi
tarkoituksenmukaista?

Liityntälinjat ovat verkon
kehittämispolulla välivaiheita
matkalla pysyvämpään
verkkorakenteeseen ja ne
muuttuvat, kun metro on jatkettu.

Linjojen valintaan runkobussilinjoiksi vaikuttaa merkittävästi,
miten nopeasti päätös metron jatkamisesta tehdään.



KIITOKSIA !


