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Viite 
Kannanotto 8.2.2019 

VASTAUS MAUNULA-SEURAN KANNANOTTOON MAUNULAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYKSIEN 
POIKKEUSJÄRJESTELYISTÄ 4.3.2019 ALKAEN 
 

Osa Maunulan bussiliikenteestä siirtyy poikkeusreiteille 4.3.2019 alkaen. 
Pirjontien kunnallistekniset järjestelmät uusitaan koko kadun osalta, mihin 
sisältyy vesi- ja viemärilinjojen lisäksi olemassa olevan kaasuputken siirto. 
Näitä siirtoja varten alueella tehdään mm. väliaikaisia kaapelisiirtoja ja 
pohjanvahvistustöitä. Pirjontietä ja Pirkkolantietä kulkevien 
joukkoliikennelinjojen reitit muuttuvat. Runkobussilinja 550 sekä bussilinjat 52 
ja 552 siirtyvät kulkemaan poikkeusreittiä Metsäpurontien kautta. Lisäksi 
reittimuutoksia tehdään linjoille 51 ja 63. 
 
Maunula-Seura ehdottaa, että vanhan Maunulan eli Saunabaarin keskustan 
suorat yhteydet Mäkelänkadulle varmistetaan ja selvitetään linjan 51 
reitittämistä uudelleen Pirkkolantieltä Metsäpurontien kautta Männikkötielle.  
 
Lisäksi Maunula-Seura ehdottaa, että linja 66 siirretään kulkemaan reittiä 
Pakilantie – Metsäpurontie – Männikkötie – Rajametsäntie – Asesepäntie – 
Tuusulanväylä, koska Helsingin poikittaisyhteydet -linjastosuunnitelman 
mukaan linja 51 lakkautetaan ja linja 66 on nykyisin selkeä ja aikataulullisesti 
hallittava.  
 
Lopuksi Maunula-Seura esittää huolensa Pakilantien ja Metsäpurontien 
ahtaan risteyksen toimivuudesta bussiliikenteen lisääntyessä voimakkaasti 
poikkeusjärjestelyjen aikana. 
 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vastaus kannanottoon: 
 
 
HSL kiittää Maunula-Seuraa kannanotostaan ja toteaa, että poikkeusreitit on 
suunniteltu siten, että ne hankaloittaisivat mahdollisimman vähän linjojen 
käyttäjien matkaa. Pirjontien sulkeminen ja läpiajoliikenteen ohjaaminen 
Metsäpurontien kautta aiheuttaa rajoituksia siihen, kuinka paljon 
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bussiliikennettä voidaan ohjata Metsäpurontien kautta. Valitettavasti tämä voi 
joidenkin matkojen kohdalla tarkoittaa sitä, että matka sisältää 
poikkeusjärjestelyn ajan vaihdon toiselle linjalle.  
 
Pirjontien poikkeusjärjestelyjen takia bussi- ja henkilöautoliikenne lisääntyvät 
merkittävästi Metsäpurontiellä. Nykyisellään Metsäpurontiellä Männikkötien ja 
Pakilantien välisellä katuosuudella kulkee ruuhkatunnissa 17 vuoroa 
suuntaansa ja Männikkötien ja Pirkkolantien välisellä katualueella 5 vuoroa 
suuntaansa. Poikkeusjärjestelyn aikana Männikkötien ja Pakilantien välisellä 
katuosuudella kulkee ruuhkatunnissa 34 bussivuoroa suuntaansa ja 
Männikkötien ja Pirkkolantien välisellä katuosuudella 24 bussivuoroa 
suuntaansa. Pirjontien ollessa suljettu läpiajavalta liikenteeltä voidaan myös 
olettaa ainakin osan henkilöautoliikenteestä käyttävän Metsäpurontietä.   
 
Liikenteen sujuvoittamiseksi linja 51 ei kulje poikkeusjärjestelyjen aikana 
Maunulan kautta. Poikkeusjärjestelyjen ajan yhteys vanhasta Maunulasta 
(Männikkötien varresta) Mäkelänkadun suuntaan muuttuu valitettavasti 
vaihdolliseksi. Vaihtaa voi linjoilta 50 ja 63 joko linjalle 51 Metsäläntiellä tai 
linjoille 66 ja 67 Pakilantiellä. Metsäpurontiellä kulkevilta linjoilta 52, 550 ja 
552 voi myös vaihtaa Pakilantiellä linjoille 66 ja 67. Näiden yhteyksien lisäksi 
linja 50 kulkee vaihdottomasti Mäkelänkadun ja Sörnäisten suuntaan. Lisäksi 
linjalla 50 on sujuva vaihtoyhteys metroon Kalasatamassa.  
 
Tämän lisäksi Metsäpurontietä liikennöiviltä linjoilta on vaihtoyhteydet 
Kehäradalle Oulunkylässä (52, 550), Pukinmäessä ja Malmilla (552) sekä 
Huopalahdessa (550, 552).  Linjalla 50 on vaihtoyhteys kehäradalle Ilmalassa 
ja Pasilassa. Poikkeusreitit ovat osa laajempaa linjastokokonaisuutta, ja 
niiden suunnittelussa pyritään kompromissien avulla säilyttämään ennallaan 
keskeiset joukkoliikenneyhteydet samalla huolehtien sujuvan ja 
kustannustehokkaan liikenteen toimintaedellytyksistä. 
 
Pirjontien rakennustyömaasta johtuvat väliaikaiset poikkeusreitit eivät liity 
Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämissuunnitelmaan. HSL:n hallitus 
päättää linjastosuunnitelmasta kevään 2019 aikana. Lisätietoja suunnitelman 
etenemisestä löytyy esimerkiksi suunnitelman blogisivustolta 
http://hslhelpoke.blogspot.com/.  
   
Linjan 66 liikennöimistä kokopäiväisesti Vanhan Maunulan kautta tarkasteltiin 
viimeksi Länsimetron liityntälinjasuunnitelman yhteydessä, jolloin silloisten 
linjojen 65A ja 66A liikennöinti Lauttasaareen loppui ja linjastojärjestelyjä 
tehtiin myös linjan 66/66A Pakilan ja Maunulan päässä. Linjan 66 
liikennöiminen kokopäiväisesti Vanhan Maunulan kautta ei osoittautunut 
järkeväksi ratkaisuksi, koska se olisi pidentänyt useimpien linjaa käyttävien 
matka-aikaa useilla minuuteilla. Pidentynyt matka-aika olisi johtanut 
todennäköisesti myös siihen, että Pakilantien varrelta tulevat matkustajat 
olisivat alkaneet suosia nopeampaa linjaa 67, jolloin linjan 66 bussit olisivat 
kulkeneet puolityhjinä ja linjan 67 bussit täyttyneet entisestään. 

http://hslhelpoke.blogspot.com/
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HSL on tietoinen Pakilantien ja Metsäpurontien risteyksen toiminnallisuuden 
haasteellisuudesta bussiliikenteen lisääntyessä voimakkaasti 
poikkeusjärjestelyjen aikana. Reitti on haasteellinen, mutta ainoa, jonka avulla 
poikittaislinjojen joukkoliikennepalvelu Maunulassa on mahdollista säilyttää. 
Vaihtoehtoista katuyhteyttä Pakilantien ja Pirkkolantien välillä ei ole. HSL 
tekee tiivistä yhteistyötä Pirjontien rakennustöistä vastaavan urakoitsijan 
kanssa poikkeusreitin liikenteen toimivuuden varmistamiseksi. Pakilantien ja 
Metsäpurontien risteyksen toimivuuden varmistamiseksi on suunniteltu mm. 
muutoksia liikennevalojärjestelyihin. HSL seuraa liikenteen toimivuutta 
aktiivisesti yhdessä urakoitsijan sekä Helsingin kaupungin kanssa.  
 
 
Lisätietoja antavat joukkoliikennesuunnittelijat Mari Linna (Raide-Jokerin 
rakentamiseen liittyvät poikkeusjärjestelyt) ja Miska Peura (Helsingin 
poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma), etunimi.sukunimi@hsl.fi 
 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 
 
Suvi Rihtniemi 
toimitusjohtaja 
   
 

 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 25.2.2019. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta. 


