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Mihin me pyrimme ja 
miksi?



Joukkoliikenteen runkoyhteydet 2016



Joukkoliikenteen runkoyhteydet 2025



Tavoitteena
• Mahdollisimman hyvin matkustajia palveleva linjasto 

huomioiden palvelutasovaatimukset ja käytettävissä olevat 
taloudelliset resurssit
 Matkustajamäärien kasvu
 Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu



Ristiriitaiset tavoitteet

• Liikkumisen peruspalvelu

vai

• Matkustajamäärien kasvu

• Kulkutapaosuuden kasvu



”Matkustajamäärän maksimointi vs. kattavuus”

Lähde:
Jarret Walker: Human Transit



• Kiertelevät tai hajanaiset reitit harvoin vuorovälein 
houkuttelevat huonosti asiakkaita, joille auto on 
vaihtoehto

• Tulevat siksi kalliiksi
suuri kustannus matkustajaa kohden

Heikko palvelu, vähän matkustajia



Selkeät reitit, helppokäyttöinen palvelu
• Linjaston selkeys parantaa ymmärrettävyyttä ja sitä 

kautta matkustajamääriä
• Ei tarvitse arvuutella miltä kadulta/pysäkiltä seuraava bussi menee

Linjan 550 nousijamäärän kehitys verrattuna 
muuhun bussiliikenteeseen (2007 = 100)



Mitä on linjaston selkeys?
• Mahdollisimman vähän eri reittitunnuksia
• Linjojen keskittäminen samoille reittikaduille ja 

pysäkeille
• Ympyrälinjojen välttäminen
• Samat reittitunnukset läpi päivän



Tiheämmät vuorovälit

• Riippuvuus aikatauluista vähenee

• Odotteluaika on myös osa kokonaismatka-aikaa

• Harvemmin kulkeva bussi sopii harvan matkustustarpeisiin, 
ja kulkeminen on suunniteltava bussin aikataulun mukaan, 
jolloin houkutus siirtyä auton käyttöön kasvaa

Tyytyväisyyden ja merkittävyyden välinen suhde
Lähde: Ruter, Norja



• Asiakkaat hyväksyvät pidemmät kävelymatkat kunhan 
selkeys lisääntyy ja vuoroväli tihenee

• Selkeyden myötä uusien asiakkaiden hankinta helpottuu
• Tasaväliset aikataulut helpottavat omaksumista



• Vähemmän linjavaihtoehtoja, helpompi ymmärtää 
matkustajille

• Vuorovälit ja vaihdot helpompi koordinoida



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Liikennöintisuunnitelma 2015-2016



Linjat 231, 247, 248 ja 270
• Linja 231 lakkautetaan syysliikenteen alussa

linja korvataan Leppävaaran pohjoispuolella linjoilla 22, 23 ja 510

Mäkkylänkalliossa korvaavia yhteyksiä linjalla 237 sekä uudella 
ruuhkalinjalla 237B Leppävaara–Mäkkylänkallio–Pitäjänmäen as.

• Tihennetään linjojen 247/248 ja 270 vuoroväliä
Yhteisellä osuudella Elielinaukio – Leppävaara vuoroväli 10-15 
minuuttia



Lähibussin 237 reittimuutokset
• Lähibussilinja 237 jaetaan linjoiksi 36 ja 237

linja 237 ajaa Henrikintieltä Pitäjänmäen aseman kautta Pajamäkeen ja 
Helsingin puolella uusi linja 36 Konala-Kannelmäki-Pirkkola

Linjan 237 palvelualuetta laajennetaan reitille Mestarinkatu – Harakantie –
Lintuvaarantie



Uuden lähibussin 36 reitti



Linja 360 korvataan linjalla 38
• Linja 360 korvataan 

syysliikenteen alusta linjalla 38 
Vantaan suunnan uusi linjasto 
otetaan käyttöön talviliikenteen 
alkaessa

Linjalla 360 on ollut vähän 
käyttäjiä Vantaan puolella

uusi linja 38 liikennöi samalla 
reitillä kuin linja 360 osuudella 
Elielinaukio – Pitäjänmäki –
Uusmäki



Linjat 22 ja 23
• Linjan 22 päätepysäkki siirretään Hämevaarasta 

Helmipöllönmäen uudelle asuinalueelle
Ruuhkassa 20 min välein, muuten 30 min välein

Hämevaaraa jää palvelemaan linja 510(B)

• Linjan 23 reittivariantit Leppävaaran ja Uusmäen välille 
yhdistetään kulkemaan Painiityn kautta. 

Ma-pe 20 min välein, iltaisin sekä la-su 30 min välein N-reittiä

• Muutokset korvaavat linjan 231 lakkautusta sekä 
parantavat Helmipöllönmäen ja Painiityn asuinalueiden 
yhteyksiä Leppävaaraan



Linjat E22 ja E23



Linjat 510 ja 510B
• Hämevaaraa palvelee arkisin linja 510 Martinlaakso –

Myyrmäki – Hämevaara – Leppävaara – Tapiola
Liikennöi noin klo 5 – 23

Ruuhkassa 8-12 min välein, muuten 30 min välein

• Viikonloppuisin ajetaan linjaa 510B Myyrmäki – Hämevaara -
Leppävaara

Lauantaisin liikennöi noin klo 6.30 – 23

Sunnuntaisin liikennöi noin klo 8 – 23

Vuoroväli 30 minuuttia koko liikennöintiaikana

• Linjalta 510(B) on yhteys Helsinkiin meneviin juniin sekä 
Leppävaarassa että Myyrmäessä
 Myyrmäestä yhteys kehäradan juniin (liikenne alkaa 1.7.2015)



Linja 510



Yölinja 231N
• Yölinja 231N säilyy, reitti oikaistaan Mäkkylässä kulkemaan 

suoraan Turuntietä linjojen 248 ja 270 tapaan
Linja 231N ajaa joka päivä noin klo 23 alkaen kun junien vuoroväli on harva

Varhaisaamun vuoroja ma-pe noin klo 4.30 – 6.00 ja la-su klo 5.00 – 7.00



Linja 205 korvataan linjalla 502
• Linja 205 korvataan syysliikenteen alusta linjalla 502 Hakaniemi 

(Merihaka) – Meilahti – Munkkiniemi – Perkkaa – Leppävaaran asema
Linja 502 tarjoaa edelleen työmatkayhteydet Meilahteen

Helsingin keskustaan vaihtoehtona juna tai vaihto tiheästi kulkeviin Helsingin 
sisäisiin linjoihin Töölössä

Linja 502 korvaa Töölön ja Hakaniemen välillä nykyisiä linjoja 53 ja 503



Aikataulujen suunnitteluperiaatteita
• Linjat 22 ja 510 kulkevat vuorotellen ruuhka-ajan 

ulkopuolella
Ruuhka-aikaan linjalla 510 tiheä vuoroväli (8-12 min)

• Linjalla 23 pääsääntöisesti yhteys A-junaan
Ruuhka-aikaan linjat 22 ja 23 kulkevat vuorotellen 10 minuutin 
välein, jolloin yhteiseltä osuudelta yhteys jokaiseen A-junaan

• Linjat 38, 247 / 248 ja 270 kulkevat vuorotellen 
Yhteinen vuoroväli Elielinaukio-Leppävaara ma-pe ja la 10 
minuuttia, su 15 min

Elielinaukio – Pitäjänmäki – Uusmäki lisäksi linja 38 arkisin 
ruuhka-aikaan 20 min välein



Runkolinja 560
• Runkolinja 560 aloittaa syksyllä 2015 reitillä Vuosaari – Malmi –

Paloheinä – Myyrmäki

• Runkolinjan jatkamista Myyrmäestä Leppävaaraan ja Matinkyään 
esimerkiksi Lintulaaksontien kautta on alustavasti suunniteltu

Lintulaaksontien jatketta ei ole vielä kaavoitettu ja tämän hetken arvion 
mukaan katu valmistuu 2020-luvulla.

Runkolinja korvaisi osittain muita bussilinjoja
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Leppävaaran palvelulinjojen 
suunnittelu



Espoon palvelulinjat 
– mikä pysyy ennallaan?

• Kaikille avointa joukkoliikennettä.

• Suunniteltu vastaaman erityisesti ikäihmisten ja 
liikuntarajoitteisten tarpeita. 

• Täydentävät joukkoliikennetarjontaa alueilla, joilla ei ole 
muutoin riittävästi joukkoliikennettä. 

• Käytetään pieniä matalalattiabusseja, joihin pääsee 
myös pyörätuolilla, rollaattorilla sekä lastenvaunuilla.

• Kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen 
kyytiin ja kyydistä pois. 

• Bussit voivat pysähtyä myös muualla kuin pysäkeillä, 
jos se on turvallista ja liikennesääntöjen mukaista. 



Espoon lähibussit – mikä muuttuu?
• Linjanumerointi muuttuu muun joukkoliikenteen 

mukaiseksi – helpompi löytää esim. Reittioppaasta

• Leppävaaran, Tapiolan ja Espoonlahden reitteihin vain 
pieniä muutoksia. Suunnittelussa kiinnitetty huomiota 
hyviin yhteyksiin aluekeskuksiin sekä asemille.

• Vuoropäivinä liikennöivät reitit (Leppävaara, 
Espoonlahti) pyritään saamaan joka arkipäivä 
ajettaviksi.

• Uusi linja Matinkylä-Olari –alueelle

• Espoon keskuksen kutsuohjattu linja muuttuu 
reittipohjaiseksi (samat kustannukset -> enemmän 
matkustajia)



Leppävaaran nykyiset palvelulinjat



Leppävaaran uudet lähibussit (luonnos)

Viherlaaksoon 
Karakallion kautta

Painiityn osuus jää 
pois







Vuonna 2017 uusi kaarimalli



Mikä muuttuu vyöhykkeiden mukana?

• Hinnoittelu matkan pituuden mukaan
• Minimi kaksi kaarta ABC-alueella
• Uusi lisävyöhykelippu käyttöön
• Uusi senioriarvolippu käyttöön
• Uudet kortinlukijat tulevat käyttöön nykyiseen 

vyöhykejärjestelmään vuonna 2015 mutta ne 
toimivat uuden vyöhykejärjestelmän mukaisesti 
vasta vuonna 2017

• Matkakortit vaihdetaan vuonna 2016
• Matkakortin lataus netissä otetaan käyttöön 

vuonna 2017




