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1

Johdanto

1.1 Työn taustaa
Länsimetron liikennöinti käynnistyi 18.11.2017. Länsimetron liityntälinjasto otettiin käyttöön
3.1.2018, jonka yhteydessä Etelä-Espoossa, Kirkkonummella ja Lauttasaaressa linjasto muuttui. Etelä-Espoossa on tehty kuluneen kolmen vuoden aikana paljon korjauksia nykyiseen Matinkylään ja Tapiolaan suuntautuvaan liityntälinjastoon. Isoin muutos on lokakuussa 2018 aloittaneet neljä suoraa bussilinjaa Kamppiin.
HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu metron jatkeen valmistumiseen vuoden 2023 aikana. Suunnittelutyö aloitettiin kesällä 2020 tavoitteena suunnitelman mukaisen
liikenteen aloittaminen metroliikenteen käynnistyttyä Kivenlahteen vuoden 2023 aikana.
Metron liikennöiminen Kivenlahteen asti tulee lisäämään metron operointikustannuksia arviolta noin 2,5 milj. euroa vuositasolla. Kuntien todelliset kustannukset metron operoinnista
muodostuvat toteutuneiden matkustajamääräosuuksien mukaan. Metron jatke lisää myös
kuntien infrakustannuksia arviolta 41,6 miljoonalla eurolla vuonna 2023.
Matkustajamäärien oletetaan kasvavan tulevaisuudessa länsimetron jatkeen valmistumisen ja
etenkin uusien asemien läheisyydessä asuinalueiden tiivistymisen ja kasvun myötä. Vallitseva
koronapandemia on kuitenkin asettanut haasteita myös joukkoliikenteen rahoitukseen, joten
suunnitelman lähtökohtana on joukkoliikenteen nykyiset operointikustannukset. Metron operointikustannusten noustessa bussiliikenne suunnitellaan noin 2,5 miljoonaa euroa pienemmillä vuosikustannuksilla.
HSL:n strategian mukaisesti HSL-alueen joukkoliikennelinjaston tulee tarjota houkutteleva ja
tehokas palvelu, joka tukeutuu runkoverkkoon. Suunnittelualueella tapahtui koko alueen joukkoliikennejärjestelmän muokannut muutos vuonna 2018, kun länsimetron liityntälinjasto otettiin käyttöön. 2020-luvulla muutoksia runkoverkkoon on tulossa länsimetron jatkeen, raidejokerin ja kaupunkiradan valmistumisten myötä.

1.2 Työn tarkoitus ja tavoitteet
Työn tarkoituksena oli laatia länsimetron jatkeen vaikutusalueille runkomaiseen joukkoliikennelinjastoon perustuva linjasto noin vuodesta 2023 alkaen. Työ pohjautuu aiempaan Länsimetron linjastosuunnitelmaan ja Kirkkonummen liityntälinjojen tarkasteluun sekä keväällä
2020 HSL:n hallituksen hyväksymään Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaan.
Länsimetron viisi uutta asemaa (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) tulevat
vaikuttamaan merkittävästi alueella liikkumiseen sekä liityntäyhteyksiin. Työssä on mukana
nykyiset Matinkylään suuntautuvat liityntälinjat 143-165, Kauklahden aseman liityntälinjat
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166 ja 167 sekä joukko aluekeskusten välillä kulkevia linjoja, kuten 531 ja 542. Länsimetron
jatkuminen Kivenlahteen vaikuttaa myös Kirkkonummen liityntälinjoihin 171-174. Suunnitelmassa huomioidaan myös Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman myötä tapahtuvat muutokset suunnittelualueella. Merkittävin muutos suunnittelualueelle tästä suunnitelmasta on runkolinjojen 520 ja 530 perustamispäätös ja näiden linjojen suorat vaikutukset
alueen muihin nykyisiin bussilinjoihin.
Suunnitelmalla on myös vaikutuksia laajemmalla alueella Tapiolan ja Leppävaaran alueille,
mutta näiden osalta tarkempia suunnitelmia tehdään omana linjastosuunnitelmana vuosien
2021 ja 2022 aikana.
Linjastosuunnitelman tavoitteet asetettiin ohjausryhmässä työn alkuvaiheessa. Tavoitteet tuotiin HSL:n strategiasta linjaston laadulliselle tasolle. Suunniteltavalta linjastolta tavoiteltiin seuraavaa:
Ymmärtää alueen asukkaiden liikkumista ja tarpeita joukkoliikenteen käytölle
 Erityishuomiota osallisuuden kehittämiseen yhteistyössä HSL:n osallisuuden
kehittämisen projektin kanssa.
Sujuvoittaa liityntäyhteyksiä:
 Lyhyempi matka runkoyhteyden ääreen.
Kehittää Espoon sisäisiä yhteyksiä
 Aluekeskuksia yhdistävien linjojen tarkastelu ja ratojen välisien yhteyksien nopeuttaminen.
Vastata kehittyvien alueiden palvelutarpeisiin
 Muun muassa Kauklahden ja Saunalahden palvelun parantaminen asukkaiden
ja työpaikkojen määrän kasvaessa.
Resurssien tarkoituksenmukainen jako eri alueiden kesken ja metron kuormitusta leikkaavat bussiyhteydet
 Metron jatke tuo merkittävän tarjonnan lisäyksen nykyiseen joukkoliikennejärjestelmään Suur-Espoonlahden alueelle. Linjastosuunnitelman lähtökohtana
on metron hankesuunnitelman mukainen liikennöintimalli (puolet lähdöistä Tapiolaan ja puolet Kivenlahteen), jolloin tulevaisuudessa metron kuormitusta
leikkaaville bussilinjoille on edelleen tarvetta.
Suunnitella alueelle mahdollisimman monelle toimivat joukkoliikenneyhteydet
Yhteysvälien suunnittelun osalta tavoitteena oli tarjota jokaiselta alueelta vaihdoton yhteys
omaan alue- tai paikalliskeskukseen. Koko alueelta oli tavoitteena myös tarjota vaihdoton yhteys runkolinjaston äärelle, niin että Helsingin keskusta on saavutettavissa koko suunnittelualueelta korkeintaan yhdellä vaihdolla.
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Vuorovälien osalta tavoitteena oli säilyttää nykyinen palvelutaso käytettävissä olevien resurssien pienentymisestä huolimatta.
Metron kuormitusta leikkaavat bussilinjat (vaihdottomat yhteydet Helsinkiin) suunniteltiin siten, että mahdollisimman monella olisi jatkossa mahdollisuus vaihdottomaan yhteyteen.
Metron jatke tuo vaihdottoman yhteyden nykyisten metron kuormitusta leikkaavien linjojen palvelualueelle, joten suunnitelmassa metron kuormitusta leikkaavat linjat ajetaan Länsiväylän
pohjoispuolisilta tiheimmin asutuilta alueilta.
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Suunnitelman lähtökohdat

2.1 Nykytilanteen linjasto ja joukkoliikennetarjonta
Suunnittelualueella liikennöi vuonna 2018 käyttöönotettu länsimetron liityntälinjasto sekä muutamia metron kuormitusta leikkaavia seutulinjoja. Alueen runkoyhteydet perustuvat etelässä
metroon ja pohjoisempana rantarataan. Bussien osalta runkoyhteyksiä tarjoaa rantaradan
suunnalla linja 200, Tapiolasta Helsinkiin linja 510 sekä tulevaisuudessa raidejokeriksi muuttuva linja 550.
Edellisen uudistuksen yhteydessä (länsimetron liityntälinjasto, 2018) alueen joukkoliikenne
uudistui merkittävästi, kun totutusta seutuliikennepainotteisesta bussilinjastosta siirryttiin metron valmistumisen myötä liityntälinjastoon. Liityntälinjaston käyttöönoton yhteydessä joukkoliikennettä keskitettiin tiheästi palveleviin joukkoliikennekäytäviin, jolloin linjojen vuorovälit suunniteltiin mahdollisimman tiheiksi. Tiheillä vuoroväleillä tavoitellaan aikatauluihin sitoutumatonta
helpompaa liikkumista sekä vaihtovastuksen pienentämistä.
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Kuva 1. Suunnittelualueen linjastoa vuoden 2020 syksyn tilanteessa Espoossa.

Kirkkonummen osalta siirryttiin myös metron liityntälinjastoon vuoden 2018 alusta. Aikaisemmin Kamppiin päättyneet seutulinjat päättyvät metron läntisimmälle asemalle Matinkylään.
Metron liityntälinjojen lisäksi Kirkkonummen liikenne koostuu pitkälti koululaisten tarpeisiin
suunnitellusta sisäisestä liikenteestä linjoilla 901-911.
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Kuva 2. Suunnittelualueen linjastoa vuoden 2020 syksyn tilanteessa Kirkkonummella.

Linjastosuunnitelmassa käsitellään seuraavia linjoja ja niiden reittivariantteja: 111, 124, 125,
134, 136, 143, 145, 146, 147, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 224,
510, 531, 532, 533, 543 ja 544
Työ pohjautuu aiempaan Länsimetron linjastosuunnitelmaan ja Kirkkonummen liityntälinjojen
tarkasteluun sekä keväällä 2020 HSL:n hallituksen hyväksymään Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaan.
Uusi liityntälinjasto perustuu länsimetron ensimmäisen vaiheen liityntälinjastosuunnitelmaan
(3.1.2018 alk.). Suunnitelmassa päivitetään nykyinen liityntälinjasto sekä metron kuormitusta
leikkaavat linjat vastaamaan alueiden ja runkoverkon kehitystä.
Nykylinjaston vuosittaiset liikennöintikustannukset ovat noin 48 milj. €. HSL alueella noin puolet liikennöinnistä rahoitetaan lipputuloilla ja puolet jäsenkuntien kuntaosuuksilla. Kustannukset jakautuvat kunnittain joukkoliikennelinjojen käytön mukaisesti.

2.2 Väestö- ja työpaikkatiedot
Espoon puoleisella suunnittelualueella asuu noin 104 000 asukasta. Etelä-Espoossa asutus
painottuu nykyisen ja tulevan metrokäytävän varrelle. Suurimpia asutuskeskittymiä alueella
ovat Espoonlahden ja Kivenlahden muodostama alue (16 500 asukasta) ja Matinkylä (21 800
asukasta). (Espoon kaupunki, toteutunut asukasluku vuonna 2018).
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Kuva 3. Suunnittelualueen rajaus Espoossa. Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa päätetyt runkolinjat
520 ja 530 vaikuttavat linjastoon myös varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella, kuten Tuomarilan ympäristössä.

Alueelle on ennakoitu väestönkasvua noin 17 000 asukasta vuoteen 2028 mennessä. Eniten
kasvua on ennustettu Finnoon alueelle (n. 2600).
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Kuva 4. Espoon väestönmuutos, ennuste vuodelle 2028 (Espoon kaupunki 2020)

Suunnittelualueen työpaikoista merkittävä osa sijaitsee myös nykyisen tai tulevan metrokäytävän varrella. Samalla kuitenkin isot työpaikka-alueet rantaradan varrella vastaavat isoa osaa
alueen työpaikoista.

Kuva 5. Etelä-Espoon pienalueiden työpaikkamäärät vuoden 2016 tilaston mukaan (Tilastokeskus 2016)
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Työpaikkamäärien kasvua on ennustettu erityisesti Kivenlahden pohjoispuolelle kehittyvälle
Kiviruukin alueelle.
Kirkkonummella asutus on hajaantuneempaa. Kirkkonummen keskustan, Kantvikin sekä Masalan alueilla on kuitenkin yhteensä noin 26 200 asukasta (Kirkkonummen kaupunki 2020).

Kuva 6. Linjastosuunnitelmassa käsiteltävien linjojen pääasiallinen palvelualue Kirkkonummella.

2.3 Joukkoliikenteen palvelutaso
Joukkoliikenteen palvelutaso HSL-alueella määritellään HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa. Voimassa oleva määrittely on tehty vuosiksi 2016 – 2021. Palvelutasomäärittely osoittaa kullekin alueelle joukkoliikenteen vähimmäispalvelun. Kriteerit määrittelevät esimerkiksi
liikennöintiajat, vuorovälit ja kävelyetäisyydet pysäkeille. Palvelutaso voidaan kuitenkin ylittää
ja käytännössä suurimmalla osalla suunnittelualueesta näin tapahtuukin voimassa olevalla linjastolla. Suunnittelualueen palvelutasoluokitukset poikkeavat suuresti toisistaan.
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Kuva 7. Joukkoliikenteen palvelutaso Espoossa 2016 - 2021 palvelutasomäärityksen mukaisesti
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Kuva 8. Joukkoliikenteen palvelutaso Kirkkonummella 2016 - 2021 palvelutasomäärityksen mukaisesti

Korkeimmassa viiden tähden palvelutasoluokassa ovat Espoossa Tapiolan, Matinkylän ja
Leppävaaran alueet. Viiden tähden luokituksen alueet ovat suuria ja tiiviitä kerrostaloalueita,
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joilla asutus on tiheää. Näillä alueilla joukkoliikenteen tulee olla tasolla, jossa joukkoliikennettä
voidaan pitää asukkaiden ensisijaisena kulkumuotona. Liikennöintiajat ovat laajoja ja vuorovälit tiheitä aamuruuhkasta varhaisiltaan (min. 10min).
Neljän tähden palvelutasoalueita löytyy Espoosta enemmän ja näitä ovat Kivenlahti, Espoonlahti, Soukka, Olari, Otaniemi, Perkkaa ja Espoon keskus. Neljän tähden alueilla edellytetään
henkilöauton kanssa kilpailukykyistä palvelutasoa. Myös neljän tähden alueilla liikennöintiajat
ovat laajoja ja vuorovälit tiheitä erityisesti ruuhka-aikoina (min. 10min).
Kolmen tähden palvelutasoalueita ovat Espoossa Saunalahti, Kauklahti, Kilo, Niittykumpu, Urheilupuisto sekä Haukilahti ja Kirkkonummella juna-asemien ympäristöt Kirkkonummen, Tolsan, Jorvaksen ja Masalan asemilla. Kolmen tähden alueilla edellytetään, että tavanomainen
liikkuminen on mielekästä joukkoliikenteellä. Kolmen tähden palvelutasoalueet ovat pääosin
kerrostaloista sekä tiiviistä rivi- ja pientaloista koostuvia alueita. Liikennöintiajat ovat näillä alueilla kattavat, mutta vuorovälit hieman harvempia. Esimerkiksi ruuhka-aikaan sallitaan 20 min
vuoroväli.
Loput Espoon alueista ovatkin kahden tähden palvelutasoaluetta Pohjois-Espoon laajoja yhden tähden alueita sekä muutamia yksittäisiä poikkeuksia Etelä-Espoon puolella. Kirkkonummella kahden tähden alueita ovat asutukset hieman kauempana juna-asemista sekä asemien
välissä olevat asuinalueet. Kahden tähden alueita Kirkkonummella ovat Kantvik, Ravalls, Gesterby ja Sarvvik. Kahden tähden luokituksen alueet ovat pääosin suuria omakotialueita. Näillä
alueilla edellytetään kohtuullista joukkoliikenteen palvelutasoa. Liikennöinnin perusvuorovälin
tulee olla vähintään tunti. Ruuhka-aikoina edellytetään 30 min vuoroväliä.
Yhden tähden alueet ovat pääosin haja-asutusalueita tai pieniä omakotialueita. Yhden tähden
alueella edellytetään, että alueella on mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenteen tulee palvella vähintään tunnin välein joka päivä. Korkeammista luokituksista poiketen,
yhden tähden palvelutasoalueilta ei edellytetä vaihdotonta yhteyttä omaan alue- tai paikalliskeskukseen.

2.4 Kokemukset nykylinjastosta
Suunnitelmatyön pohjaksi käytiin läpi alueen linjoilta saatuja asiakaspalautteita vuosien 20182020 ajalta HSL:n palautejärjestelmästä. Alkuperäiseen länsimetron liityntälinjastoon on tehty
huomattava määrä muutoksia esille nousseiden ongelmakohtien korjaamiseksi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Espoon alueella saivat keväällä 2018 HSL:n historian huonoimmat
arvosanat joukkoliikenteen tyytyväisyydestä. Vuoden 2018 aikana linjastoon tehtiin korjaustoimenpiteitä ja lokakuussa 2018 perustettiin metron kuormitusta leikkaamaan neljä suoraa bussilinjaa Kamppiin. Näiden muutosten sekä liityntäliikenteeseen tottumisen myötä asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat palanneet Espoossa edelliselle tasolle ja jopa hieman sen yli.
Voimassaolevasta linjastosta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että vuonna
2018 esille nousseet ongelmat koskevat pitkälti joukkoliikennematkalle tullutta ylimääräistä
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vaihtoa verrattuna entiseen linjastoon sekä matka-ajan pitenemiseen. Bussilinjojen kapasiteettiin liittyviä ongelmia pyrittiin ratkaisemaan laajentamalla iltapäiväruuhkaa muutamilla yksittäisillä linjoilla sekä varmistamalla kouluyhteyksien toteutumiset perustamalla osalle linjoista
koululaisia palvelevia variantteja. Metron osalta liikenne käynnistyi häiriöiden myötä hieman
epäluotettavasti, joka lisäsi osaltaan uudesta järjestelmä saatuja negatiivisia asiakaspalautteita. Metron kuormitusta leikkaamaan perustetut suorat bussilinjat helpottivat metron ruuhkaisuutta sekä nopeuttivat matka-aikoja länsimetron jatkeen vaikutusalueelta.

2.5 Liikkumiskysely
Työn pohjatiedoiksi teetettiin alueen asukkaille liikkumiskysely, johon asukkaat pystyivät merkitsemään omien ja perheenjäsenten matkoja. Tietoa kerättiin joukkoliikennematkojen lisäksi
myös muista matkoista. Liikkumiskysely avattiin 3.8.2020 ja vastausaikaa oli 23.8.2020 asti.
Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin hieman yli 4100 kappaletta. Liikkumiskysely painottui Suur-Espoonlahden alueelle. Saimme kattavasti vastauksia suunnittelualueen eri puolilta ja kaikkien linjojen käyttäjiltä. Suosituin vastaajien käyttämä bussilinja oli linja 165 (9,8%
vastaajista). Eniten vastauksia saimme Espoon puolelta, mutta kattavasti myös Kirkkonummen puolelta, etenkin Masalan suunnalta.

Kuva 9. Liikkumiskyselyn vastaajien kotipaikat Espoossa lämpökarttakuvana
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Kyselyssä oli mukana muutamia kysymyksiä, joihin pystyi halutessaan jättämään myös vapaamuotoisia kommentteja. Avoimia vastauksia annettiin todella paljon (noin 1500 kappaletta)
etenkin nykylinjaston ongelmakohdista, mutta myös kommentteja nykylinjastossa toimivista
asioista sekä paljon muita ajatuksia alueen joukkoliikenteestä. Avoimet palautteet käytiin
suunnittelijoiden toimesta läpi ja niistä tehtiin koosteet jatkosuunnittelua varten. Liikkumiskyselyn tulokset sekä myös avoimien vastauksien tulokset palautettiin asiakkaille blogin kautta.
Kyselyyn tuli monipuolisesti vastauksia eri ikäryhmistä. Alueen nykyisen joukkoliikenteen koettiin palvelevan keskinkertaisesti (keskiarvo tasan 3) vastauksien painottuessa kohtiin 2, 3 ja
4. Ääripäät (ei palvele ollenkaan ja palvelee erinomaisesti) saivat kumpikin hieman yli 200
vastausta. Selvästi eniten parannusta kaivattiin nykyisten linjojen reiteissä. Nykyisten linjojen
reitteihin toivottiin parannusta etenkin Saunalahden alueelta sekä Latokaskessa. Mielenkiintoisena nostona tuloksista oli havaittavissa, että samoilla alueilla osa matkustajista kokee nykylinjaston palvelevan todella hyvin, kun taas osa kokee, että linjasto ei palvele ollenkaan.
Luonnollisesti yksilöidyt matkustustarpeet vaikuttavat linjaston koettuun toimivuuteen.
Vastaajien työ- ja opiskelupaikat jakautuivat Espoossa Etelä-Espoon osalta suhteellisen tasaisesti nykyiselle ja tulevalle metrokäytävälle painottuen erityisesti Otaniemeen. Metroasemien lähialueiden lisäksi rantaradan juna-asemat Kauklahti, Espoon keskus ja etenkin Leppävaara nousivat työ- ja opiskelupaikkojen merkinnöissä esille. Helsingin kantakaupungin osalta
matkoja tehdään laajasti keskustan alueelle. Vastauksia tuli metrolinjan varrelle aina Kalasatamaan asti. Tämän lisäksi vastauksia merkittiin paljon Pasilaan ja Teollisuuskadun varrelle.
Myös Meilahden alue nousee selvästi isona keskittymänä vastauksissa.

Kuva 10. Liikkumiskyselyn vastaajien työ- ja opiskelupaikat lämpökarttakuvana
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Kysyimme tarkentavissa kysymyksissä mihin vastaajat haluaisivat heidän liityntäyhteytensä
ensisijaisesti suuntautuvan. Vastauksista nousivat esille vastaajien kotipaikkojen lähimmät uudet asemat Espoonlahti ja Kivenlahti sekä nykyisistä metroasemista Matinkylä.
Seuraavissa kartoissa on esitetty kotipaikkoja vastaajilta, jotka ovat halunneet liitynnän suuntautuvan ensisijaisesti Kivenlahteen/Espoonlahteen tai Matinkylään. Kartoissa on suodatettu
vastaajien kotipaikkoja yllä olevan kysymyksen perusteella. Alueelliset erot ovat havaittavissa
isossa mittakaavassa useimmilta alueilta, mutta esimerkiksi Latokaskesta tulleissa vastauksissa oli paljon sekä Espoonlahtea että Matinkylää ensisijaisena liityntäasemana. Kirkkonummen osalta vastauksista enemmistö toivoi liityntäyhteyden suuntautuvan Kivenlahteen/Espoonlahteen, vaikka Matinkyläänkin oli huomattava määrä vastauksissa.

Kuva 11. Liikkumiskyselyn kotipaikat vastaajilta, jotka toivoivat ensisijaisen liitynnän suuntautuvan Kivenlahteen / Espoonlahteen.
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Kuva 12. Liikkumiskyselyn kotipaikat vastaajilta, jotka toivoivat ensisijaisen liitynnän suuntautuvan Matinkylään

2.5.1 Avoimet vastaukset

Kysely sisälsi kolme avointa kysymystä, joissa kerättiin tietoa nykyisen linjaston ongelmakohdista, hyvistä ja säilytettävistä asioista sekä toiveista tulevien bussireittien suhteen.
Ongelmakohtia nousi esille useita. Matka-aikoja pidetään yleisesti liian pitkinä sekä poikittaisliikenteessä että Helsingin keskustaan suuntautuvassa liikenteessä. Osaa reiteistä
pidetään kiertelevinä, etenkin linjoja 165 ja 543. Yhteyksien muuttuminen vaihdollisiksi
Länsimetron ensimmäisen vaiheen käynnistyttyä on koettu vähentävän matkustamisen mielekkyyttä. Vaihtopaikkojen ominaisuuksien eroihin otettiin kantaa: esimerkiksi Matinkylää
vaihtopaikkana myös kehuttiin, mutta Kauklahden aseman kävelyetäisyydet bussilta junien
lähtölaitureille koetaan pitkiksi.
Kauklahden ja Etelä-Espoon yhteyttä pidetään useassa vastauksessa liian hitaana: linjan
165 reitti koetaan kiertelevänä ja suorempaa reittiä Kauklahdenväylää pitkin toivotaan.
Kauklahdenväylän varrella sijaitseville nopeasti kasvaville alueille Kummelivuoreen ja Harmaalaaksoon toivotaan yhteyttä, sillä nykyisellään kävelyetäisyydet lähimmille bussipysäkeille ovat näiltä alueilta pitkät. Kauklahdessa on myös uusi alue Bassenkylä, josta
puuttuu bussiyhteys sopivan kävelymatkan päästä.

16

Poikittaisliikenteessä nousi esiin myös yhteys suunnittelualueelta Leppävaaraan. Linjan
544 tarjoamaa nopea yhteys pääväyliä pitkin keräsi paljon positiivisia kommentteja, mutta
liikennöintiaikoja toivottiin laajennettavaksi ruuhka-ajoista myös päiväliikenteeseen ja viikonloppuihin. Muina aikoina kuin ruuhka-aikana yhteyttä Leppävaaraan pidetään yleisesti liian
hitaana.
Hyvänä asiana pidettiin erittäin monessa vastauksessa metron rinnalla Helsingin keskustaan
kulkevia suoria bussilinjoja. Toisaalta suoria linjoja toivottiin Länsimetron jatkeen liikenteen
alkaessa alueilta, jotka jäävät asemien kävelyetäisyyksien ulkopuolelle, kuten Latokaskesta
ja Nöykkiöstä. Lisäksi yhteyksiä muualle Helsingin kantakaupunkiin toivottiin – esimerkiksi
paremmat yhteydet Meilahteen.
Yksittäisistä linjoista eniten positiivisia kommentteja keräsivät 159 ja 542. Nopeana ja suorana liityntäyhteytenä linjaa 159 toivottiin säilytettävän sellaisenaan myös uusien metroasemien valmistuttua. 542 taas on monelle tärkeä poikittaisyhteys.
Helsingin keskustan lisäksi suoria bussilinjoja Etelä-Espoosta toivottiin muuallekin Helsingin
kantakaupunkiin, esimerkiksi Meilahteen. Kiinnitämme suunnittelussa huomioita matkustajien yhteystarpeisiin myös siihen suuntaan.

2.6 Asukastyöpajat
Linjastosuunnitelman tiimoilta järjestettiin kolme asukastyöpajaa verkossa Teams-sovelluksella. Työpajat pidettiin ennen ensimmäistäkään linjastoluonnosta, jotta keskustelu olisi mahdollisimman avointa ja lukkoon lyötyjä suunnittelun reunaehtoja olisi mahdollisimman vähän.
2.6.1 Ensimmäinen työpaja 24.8.2020

Pidimme ensimmäisen työpajan maanantaina 24.8., johon osallistui kahdeksan suunnittelualueen asukasta. Asukkaita saimme mukaan niin Saunalahdesta, Latokaskesta, Tillinmäestä,
Nöykkiöstä, Olarista kuin Espoonlahdesta ja Kivenlahdestakin. Työpajassa tukenamme oli
Mentimeter-työkalu, johon asetettiin teemoittain kysymyksiä, joihin asukkaat saivat vastata
keskustelun lomassa.
Työpajan runkona toimi liikkumiskyselystä nousseet teemat, joihin halusimme saada lisätietoa
keskustelun muodossa. Teemoja olivat metron jatkeen mahdollisuudet, säilytettävät linjat,
matka-ajat, Espoon sisäiset yhteydet ja Helsingin suuntaan kulkevat linjat.
Metron mahdollisuudet
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Metron jatkeen mahdollisuudet koettiin positiivisena etenkin Länsiväylän eteläpuolisilla alueilla, jossa tulevaisuudessa metroasema on monilla kävelymatkan päässä kotoa. Metron nähdään mahdollistavan nopeamman tavan matkustaa ja sujuvammat yhteydet joiltakin alueilta
Helsinkiin, ja esimerkiksi Kurttilaan ja Saunalahteen toivotaan uusia liityntäyhteyksiä.
Luonnollinen suunta
Toisaalta keskusteluissa kävi ilmi huoli siitä, että tulevaisuudessa liityntäyhteydet kulkisivat
”väärään suuntaan” – tätä tuki toive siitä, että esimerkiksi tuttu linja 159 Latokasken-Nöykkiön
alueelta kulkisi metron jatkeen käynnistyttyäkin Matinkylään, eli luonnolliseen suuntaan vaihtoyhteyden kannalta – eteenpäin menemisen tunne koetaan tärkeänä.
Nämä asiat kaipaavat muutosta
Asukkaat olivat yksimielisiä siitä, että matka-ajat ovat nykyään liian hitaita ja matkustaminen
Helsinkiin on kankeaa. Poikittaisyhteyksistä nousi esiin etenkin linja 165 ja hidas yhteys Espoonlahdesta Kauklahteen – toivottiin nopeampaa yhteyttä Kauklahdenväylää pitkin. Tältä
osin saimme tukea liikkumiskyselyssä samasta teemasta nousseisiin toiveisiin.
Uudet yhteydet Helsinkiin
Kun keskusteltiin suorista bussiyhteyksistä Helsinkiin, nähtiin myös yhteydet muuallekin Helsingin kantakaupunkiin, kuten Meilahteen, mahdollisina vaihtoehtoisina suuntina.
Kokonaisvaltainen suunnittelu
Kuten liikkumiskyselyssäkin, työpajassakin nähtiin tarvetta kokonaisvaltaiselle suunnittelulle,
johon liittyen esimerkiksi liityntäpysäköintiin ja kävely- ja pyöräily-yhteyksiin metroasemille toivottiin parannuksia. Lisäksi kaupunkipyöräverkkoa toivottiin laajennettavan myös uusien metroasemien ympäristöön.
2.6.2 Toinen työpaja 1.9.2020

Kun ensimmäisessä työpajassa saimme paljon vahvistusta liikkumiskyselyn tulosten tueksi,
pyrimme toisessa työpajassa tiistaina 1.9. ohjaamaan keskustelua hieman laajempiin teemoihin.
Vaihtoehtoja Kampin bussilinjoille
Kysyimme asukkailta äänestyksellä vaihtoehtoja Kamppiin päättyville suorille linjoille. Vaihtoehtoina oli Kampin lisäksi Meilahti, Pasila ja Kehä l:n suunta. Yllätykseksemme Kampin sijaan
muut vaihtoehdot osoittautuivat halutuiksi suunniksi – todettiin, että esimerkiksi yhteydet Pasilaan olisivat toisaalta tärkeä työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohteiden kannalta, mutta toisaalta
Pasilasta avautuisi lisääkin yhteyksiä ympäri pääkaupunkiseutua ja Suomea. Suosituimmaksi
vaihtoehdoksi nousi Kehä l:n suunta, joka parantaisi yhteyksiä Tapiolaan ja myös Helsingin
esikaupunkialueille.
Nopeammat yhteydet tukemassa joukkoliikenneverkostoa
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Metron ja Rantaradan välisiin yhteyksiin toivottiin parannuksia – yksittäisistä yhteyksistä työpajassa tuli puheeksi Espoonlahden ja Kivenlahden välinen yhteys, joka on nykyisellä linjalla
165 hidas. Nopeampi yhteys tällä välillä helpottaisi asukkaiden mukaan myös matkoja esimerkiksi lentoasemalle, kun junaradan varteen pääsisi nopeammin.
Vaihtopaikkojen ominaisuuksiin huomiota
Vaihtojen määrästä ja toteutumisesta käytiin hyvää keskustelua. Vaihtoja ei ylipäänsä pidetty
lähtökohtaisesti niin negatiivisina, mitä yleiskäsitys antaa ymmärtää, vaan työpajailijat nostivat
vaihdon mielekkyyteen vaikuttaviksi asioiksi etenkin solmukohdan infran toimivuuden ja vaihdon sujuvuuden. Esimerkiksi bussien hidasta kulkua Länsiväylältä Matinkylän terminaaliin ja
itse Matinkylän terminaalissa kävelyä pysäkiltä toiselle pidettiin ongelmana, mutta samalta laiturilta lähtevää jatkoyhteyttä voitaisiin pitää hyvinkin sujuvana vaihtomuotona.
Solmukohdat suunnittelun lähtökohtana
Asukkailta kysyttiin mielipiteitä solmukohtiin perustuvaa suunnittelua. Tällaisessa mallissa
bussilinjoja olisi vähemmän, mutta lähtökohtaisesti bussit kulkisivat useammin kuin suorat
bussilinjat, ja solmukohdan kautta avautuisi vaihtomahdollisuuksia useaan suuntaan tiheillä
vuoroväleillä. Solmukohdat koettiin lähtökohtaisesti hyvänä ajatuksena – vaihtoon kuluva aika
ei kuitenkaan saisi ylittää 5-10 minuuttia, jotta matka tuntuisi sujuvalta.
2.6.3 Kolmas työpaja 21.10.2020

Kolmannessa työpajassa keskityttiin edellisten asukastyöpajojen laajojen kokonaisuuksien sijaan konkreettisemmin juuri Kauklahden alueen linjastoon ja ehdotuksia uusista bussilinjoista
keskustelun pohjana. Työpajaan kutsuttiin asukkaita Kauklahden ympäristöstä: osallistujia kutsuttiin niin Hansakallion, Bassenkylän, Järvikylän, Lasilaakson, Kurttilan, Vanttilan että uuden
Harmaalaaksonkin alueilta.
Ajatuksia Länsimetron jatkosta Kivenlahteen
Metron jatkuminen Kivenlahteen herätti positiivisia ajatuksia esimerkiksi liityntäliikenteen nopeutumiseen liittyen, mutta myös huolta suorien bussilinjojen tulevaisuudesta. Lisäksi ajateltiin, että metron myötä eri alueet yhdistyvät entistä paremmin toisiinsa.
Ennen kaikkea asukkaat olivat työpajassa toiveikkaita siitä, että liityntäliikenne nopeutuisi nykyisestä. Liityntäyhteyksissä toivottiin myös kiinnitettävän huomiota pyöräliitynnän toimivuuteen ja pyöräsäilytyksen turvallisuuteen asemilla.
Suorien bussilinjojen osalta kommentoitiin, että onko niitä tulevaisuudessa ollenkaan. Tämä
herätti huolta myös esteettömyyden kannalta, sillä suoria bussilinjoja pidetään esteettömyyden kannalta parempana vaihtoehtona kuin metroa.
Juna
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Asukastyöpajan osallistujat pitivät ehdottomasti parhaimpana asiana Kauklahden joukkoliikenteessä junayhteyttä, jolla pääsee Helsingin suuntaan 15 minuutin välein. Junan osalta kuitenkin Mankin aseman taannoista käytöstä poistumista ei pidetty hyvänä asiana. Lisäksi linjan
165 luotettavuuteen ja aikatauluihin toivottiin parannusta, sillä yhteys bussilta junaan ja toisin
päin ei aina toimi.
Kauklahteen on myös kehittynyt uusi alue Bassenkylä, josta bussiyhteys Kauklahden asemalle ja muualle puuttuu tällä hetkellä kokonaan.
Nykyiset yhteydet metrolle ja Etelä-Espooseen (165)
Nykyisen linjan 165 osalta asukkaiden viesti on selvä: linja on kiertelevä ja näin ollen yhteys
Kauklahden ja metron välillä on hidas. Lisäksi linja ei palvele parhaillaan rakentuvaa Harmaalaakson aluetta. Lasilaakson yhteydet Etelä-Espooseen ovat heikot, sillä kävelymatkaa lähimmälle pysäkille on parikymmentä minuuttia tai matka täytyy tehdä vaihdollisena Kauklahden
aseman kautta.
Linjan 165 kiertelevyys ja hitaus on noussut esiin myös liikkumiskyselyn kautta.
Kauklahden aseman liityntälinjat (166 & 167)
Lasilaakson, Järvikylän ja Vantinmäen liityntäyhteyksiä Kauklahden asemalle tarjoavat linjat
166 ja 167. Linjoihin ollaan liikkumiskyselyn perusteella tyytyväisiä, mutta asukastyöpajassa
nousi myös epäkohtia. Linjojen vuoroväliä toivottiin parannettavan, sillä Järvikylästä ja Lasilaaksosta palvelua on nykyisellään tunnin välein hiljaiseen aikaan. Lisäksi liikennöintiaikoja
toivottiin laajennettavan myöhempään iltaan.
Keskusteluissa nousi esiin myös linjojen muut käyttömahdollisuudet kuin vain junaan vaihtaminen. Linjojen reitteihin toivottiin muutosta niin, että myös Kauklahden aseman eteläpuolisiin
palveluihin ja harrastuspaikkoihin pääsisi paremmin: isona huomiona todettakoon postipakettipalvelut, joihin toivotaan joukkoliikenneyhteyttä. Postipalveluiden ääreen pääsy onkin juuri nyt
ajankohtaista, sillä tämän vuoden pandemia näyttää nostaneen pakettipalveluiden suosiota.
Reittiehdotuksia Kauklahden ja Espoonlahden välille
Esittelimme asukastyöpajassa jo taannoisessa blogipostauksessammekin suunnitelmiamme
Kauklahden ja Espoonlahden välisiksi bussilinjoiksi, joiden tavoitteina on sekä nopeuttaa yhteysväliä että palvella kehittyviä asuinalueita.
Hyvänä asiana pidettiin sitä, että Lasilaaksosta pääsisi uuden reittiehdotuksen mukaan paremmin Etelä-Espooseen ja metrolle. Lisäksi molemmat linjat olisivat nykyistä linjaa 165 nopeampia. Puolen tunnin vuoroväliin ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä kartan punaisen linjan osalta,
sillä se heikentäisi etenkin kurttilalaisten palvelua. Ainakin vuorovälien osalta ehdotetut bussilinjat tarvitsevat siis vielä uudelleenarviointia.
Asukastyöpajassa keskustelun pohjana käytettiin bussireittiehdotusta, jossa linjan 165 sijaan
olisi kaksi linjaa, josta toinen kulkisi Kauklahdenväylää pitkin ja toinen Kurttilantietä.
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Kuva 13. Blogissa esiteltyjä reittiehdotuksia käytettiin myös asukastyöpajassa keskustelun pohjana

Vaihtaminen ja esteettömyys
Keskusteluissa nousi esiin myös toive esteettömyyden paremmasta huomioimisesta ja vaihtoolosuhteiden laadusta. Yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa infra-asioissa toivottiin kehitettävän. Lisäksi vaihto-olosuhteissa huoletti kadunylitykset ja liian pitkät kävelymatkat pysäkiltä
toiselle.
Kehitysehdotuksia osallistamiseen
Esittelimme asukastyöpajassa myös liikkumiskyselyn tuloksia ja vastaajien ikäjakaumaa,
joista ilmenee se, että nuoria asukkaita (alle 30-vuotiaita) ei saatu tavoitettua toivotulla laajuudella. Saimme asukastyöpajaan osallistuneilta arvokkaita ehdotuksia niin eri sosiaalisen median palveluiden kuin muiden foorumien käytössä asukasviestinnässä, jotta nuoriakin saataisiin osallistumaan paremmin.
Esimerkiksi Snapchatin ja Discordin käyttö viestinnässä voisi tavoittaa paremmin nuorta yleisöä. Lisäksi ehdotettiin käyttäjäkyselyiden toteuttamista kouluilla sekä yhteistyötä nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston kanssa. Näin voisimme saada enemmän tietoa myös nuorten vapaa-ajan liikkumisesta koulumatkojen lisäksi.
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Viimeisen asukastyöpajan keskustelun pohjalta Kauklahden ja Espoonlahden välisten yhteyksiä arvioitiin uudelleen etenkin vuorovälien osalta. Lisäksi mahdollisia muutoksia Kauklahden
asemaa ympäröivien asuinalueiden bussireitteihin ja Lasihytin palveluiden saavutettavuutta
tarkasteltiin.

2.7 Muut lähtötiedot
Linjastosuunnitelmatyön muina lähtötietoina käytettiin myös:
 tilastoja suunnittelualueen joukkoliikenteen käytöstä


pysäkkikohtaisia nousuja




koulujen oppilaiden sijaintitietoja
matkakorttiaineistosta saatuja yhdistelytietoja matkaketjuista




tilastoja joukkoliikenteen nopeudesta eri katuosuuksilla
liikennöintisopimusten pituuksia ja yksikkökustannuksia




tietoja katuinfran muutoksista
käytännön jalkautumista linjoille ja maastoon
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3

Linjastosuunnitelman muodostaminen

3.1 HSL:n strategia, MAL2019 ja runkoverkko
HSL:n strategiassa vuosille 2017 - 2021 tavoitteet painottuvat erinomaiseen asiakaskokemukseen, tehokkaaseen runkoverkkoon, ennakointiin ja uudistumiseen, aktiivisen yhteystyöhön
sekä kestävään talouteen.
Tehokkaan runkoverkon painopiste korostaa runkoverkkojen roolia seudun joukkoliikennejärjestelmässä. Tehokkaat runkoverkot ja toimiva kaupunkiliikenne tukevat tiiviin ja vetovoimaisen
Helsingin seudun kehittämistä. Painopisteessä korostuu maankäytön, asumisen ja liikenteen
yhteissuunnittelun myötä kehittyvä tiivis yhteiskuntarakenne. Tehokas runkoverkko tukee lisäksi
liikkumisen nopeutta, varmuutta, huolettomuutta ja sujuvuutta. Lähtökohtana painopisteessä on
liikenteen kokonaistoimivuuden, kustannustehokkuuden ja päästöttömyyden edistäminen.

Kuva 14. Seudun joukkoliikenteen runkoverkko ja vaihtopaikat 2030 (MAL2019)

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen -suunnitelmassa (MAL2019) on kuvattu
strategisella tasolla alueen runkoverkkoa sekä merkittäviä vaihtopaikkoja vuonna 2030
(HSLH26.3.2019). Suunnittelualuetta koskien tärkeiksi runkoyhteyksiksi on tunnistettu
rantaradan ja metron lisäksi poikittaisyhteyksiä tarjoavat runkolinja 510 sekä Raide-Jokeri.
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3.2 Linjaston suunnitteluperiaatteet

Kuva 15. Haarautuvan linjaston, vuorovälin ja kävelyetäisyyden vuorovaikutus (HKL 1967)

HSL:n suunnittelua ohjaa hallituksen hyväksymä suunnitteluohje. Suunnitteluohjeen mukaisesti joukkoliikennejärjestelmän perustan muodostavat raide- ja bussiliikenteen runkoyhteydet. Liityntäliikenne toimii syöttöyhteytenä runkoyhteyksille.
Linjastosuunnittelussa pyritään luomaan mahdollisimman houkutteleva linjasto mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Houkuttelevan linjaston muodostaminen edellyttää liikenteen keskittämistä suuren kysynnän joukkoliikennekäytäviin, mikä voi merkitä pitkähköjä kävelyetäisyyksiä kauempana asuville. Pitkää kävelymatkaa kuitenkin kompensoi joukkoliikennekäytävän tiheä tarjonta, mikä mahdollistaa spontaanin liikkumisen joukkoliikenteellä.
Joukkoliikennekäytävien ulkopuolella voidaan tarjota täydentäviä joukkoliikennepalveluita, mikäli kävelyetäisyydet joukkoliikennekäytävän varteen ovat pitkät ja/tai alueella on riittävästi
kysyntää täydentävälle palvelulle.
Nopea ja suora reitti vähentää liikennöinnin kustannuksia ja tarjoaa linjan pääkäyttäjille matkan suuntaan etenevän reitin. Linjan päissä reitti voi olla kiertelevämpi. Linjasto tarjoaa vaihdottoman yhteyden tärkeimmille yhteysväleille.
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Kuva 16. Puu- ja verkkomallin linjasto (HiTrans Guide 3)

Linjasto pyritään suunnittelemaan mahdollisimman selkeäksi ja helposti hahmotettavaksi. Erityisesti parhaiden palvelutasoluokkien alueilla linjasto muodostaa verkoston, missä liikkuminen eri suuntiin solmupisteissä vaihtaen on sujuvaa. Hiljaisen ajan liikenteessä reitit voivat olla
kiertelevämpiä siten, että matka-ajat ovat kuitenkin kohtuullisia.
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3.3 Suunnittelun organisointi ja ohjausryhmätyöskentely
Linjastosuunnitelmatyö aloitettiin ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoamisella syyskuussa
2020. Ohjausryhmään nimettiin HSL:stä Tero Anttila (pj.), Jonne Virtanen, ja Tero Mertanen
(pp, siht.). Espoon edustajaksi ohjausryhmään nimettiin Rauno Särkkäaho sekä Ross Snell.
Kirkkonummen edustajana ohjausryhmässä toimi Anna-Kaisa Kauppinen. Lisäksi työhön nimettiin projektiryhmä, johon kuuluivat HSL:stä Tero Mertanen(pp), Villevaltteri Helminen,
Miska Peura, Petri Latva-Käyrä, Petri Nissinen, Kari Lehtonen ja Johannes Laitila. Espoon
edustaja projektiryhmässä oli Rauno Särkkäaho ja Kirkkonummen edustaja Marko Suni.
Ohjausryhmä kokoontui työn aikana 5 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin linjastosuunnitelman lähtökohtia, tavoitteita, suunnitteluratkaisuja, osallisuustyötä sekä viimeisteltyä linjastoa kustannusvaikutuksineen.

3.4 Linjaston rakennemalli
Liikkumiskyselyn vastausten ja muiden lähtötietojen perusteella, linjaston rakennetta hahmoteltiin luomalla linjastosta rakennemalli. Rakennemalli kuvaa linjaston pääyhteyksiä ja liikenteen järjestämistapaa.

Kuva 17. Linjaston rakennemallikuva
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Kuva 18. Linjaston rakennemalli Espoossa suunnitteluratkaisujen myötä (ilman metron kuormitusta leikkaavia linjoja)

Suunnitelmassa haluttiin kiinnittää erityistä huomiota Espoon aluekeskusten välisiin yhteyksiin. Suunnitelman runkolinjat 510, 520 ja 530 parantavat bussiyhteyksiä metrokäytävällä
sekä etenkin metron ja rantaradan välillä. Runkolinjat 520 ja 530 tarjoavat tiheät yhteydet
Matinkylästä Espoon keskuksen sekä Leppävaaran suuntiin, ja runkolinjan 510 jatkamisen
myötä Meilahden ja Pasilan saavutettavuus paranee merkittävästi. Kauklahdenväylän suunnan palveluun esitetään merkittäviä parannuksia lisäämällä alueelle palvelua ja nopeuttamalla tulevilta Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemilta yhteyksiä Kauklahden juna-asemalle. Metron jatke sekä esitettävä liityntälinjastosuunnitelma parantavat asuinalueiden yhteyksiä Espoon paikallis- ja kaupunkikeskuksiin.

3.5 Osallisuus
Osallisuustyötä tehtiin koko projektin ajan.
Linjastosuunnitelman aluksi HSL teetti karttasovelluspohjaisen alueen liikkumiskyselyn, johon
kerättiin vastauksia alueella liikkuvilta. Kyselyä mainostettiin HSL:n infokanavissa. Lisäksi kyselystä informoitiin alueen yhdistyksiä. Liikkumiskysely avattiin 3.8.2020 ja vastausaikaa oli
23.8.2020 asti. Vastauksia kyselyyn saatiin hieman yli 4100 asukkaalta, joista noin 1500 jätti
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myös avointa palautetta. Projektiryhmä käsitteli kaikki vastaukset ja annetut avoimet palautteet. Näitä tietoja hyödynnettiin suunnittelun lähtötietoina sekä päätöksenteossa linjastoratkaisuihin liittyen.
Linjastosuunnitelman aikana asukasvuorovaikutuksen pääkanava oli linjastosuunnitelman
blogisivusto (https://hslmetrokivenlahteen.blogspot.com/), johon työryhmä päivitti tietoa työn
etenemisestä 24.7.2020 - 14.5.2021 välisenä aikana. Yhteensä päivityksiä tehtiin 25 kappaletta. Blogi keräsi yhteensä noin 59 000 lukukertaa ja noin 400 kommenttia. Pääosa kommenteista kohdistui esillä olleisiin suunnitteluratkaisuihin ennen varsinaisen linjastoluonnoksen julkaisua.
Perinteisen vuorovaikutuksen lisäksi linjastosuunnitelman aiheita käsiteltiin kolmessa asukastyöpajassa, jotka järjestettiin Teams-sovelluksella 24.8., 1.9. ja 21.10.2020. Perinteiset yleisötilaisuudet eivät olleet mahdollisia vallitsevan koronatilanteen myötä.
Asukasvuorovaikutuksessa esiin tulleita asioita käsiteltiin linjastosuunnitelman edetessä. Vuorovaikutuksen perusteella tehtiin muutoksia linjastoluonnoksiin, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.6.

3.6 Asukasvuorovaikutuksen perusteella tehdyt muutokset
Asukasymmärryksen keräämisen ja osallisuustyön perusteella linjastoon tehtiin useita muutoksia. Esimerkiksi Kauklahtea palvelevien bussien reittejä ja vuorovälejä muokattiin alkuperäisestä ehdotuksesta ja linja 542 jatkettiin Soukanniemeen asti. Linjastoluonnoksesta tulleiden palautteiden sekä Espoon konsernijaostossa käytyjen keskusteluiden perusteella lopulliseen linjastoon tehtiin vielä muutos, jossa linjaa 158 jatkettiin Tillinmäestä Espoonlahteen asti.
Asukkaiden antamat vastaukset liikkumiskyselyyn antoivat suunnittelutyölle suunnan. Liikkumiskyselyssä esille nousivat mm. Meilahden ja Pasilan hankala saavutettavuus sekä tyytymättömyys Kauklahdenväylän suunnan linjastoratkaisuihin nykylinjastossa. Esille nousseiden
asioiden myötä linjastosuunnitelmassa ehdotetaan merkittävää parannusta Kauklahdenväylän suunnan yhteyksiin sekä runkolinjan 510 reitin jatkamista Espoonlahden kautta Kivenlahteen. Runkolinjan jatkaminen mahdollistaa monelle vaihdottoman yhteyden Meilahden/Pasilan alueelle sekä vähentää merkittävästi nykyisin tehtäviä kahden vaihdon matkoja.
Metron kuormitusta leikkaavien linjojen osalta tarkoituksena on palvella metron jatkeen vaikutusalueen ulkopuolisia tiheästi asuttuja alueita (Olari & Saunalahti). Tällöin saadaan aito leikkaava vaikutus metron kuormitukseen ja pystytään tarjoamaan vaihdottomia yhteyksiä Helsinkiin myös metrokäytävän ulkopuolelta. Kerätyn asukasymmärryksen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa nämä linjat haaroitetaan ja siten mahdollistetaan entistä useammalle vaihdoton
yhteys Kamppiin.
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3.6.1 Tunnistetut ongelmakohdat

Suunnitelman yhteydessä tunnistettiin kaksi laajemmin esille noussutta ongelmakohtakokonaisuutta, johon suunnitteluratkaisuilla ei pystytty vastaamaan. Suunnitelmassa esitetyt yhteydet Latokaskeen saivat jonkin verran kiitosta, mutta pääasiassa palaute esitetyistä yhteyksistä
oli negatiivista. Eniten negatiivista palautetta aiheutti Matinkylän liityntäyhteyden siirtyminen
muutaman minuutin hitaammalle reitille, joka osaltaan mahdollistaa nykyisen vuorovälin säilyttämisen laajemman palvelualueen myötä. Suunnitelmassa Latokaskesta on huomattavan
tiheät ja monipuoliset yhteydet eri puolelle Espoota ja linjan 121A myötä jatkossa myös vaihdottomasti Helsinkiin.
Toinen negatiivista palautetta kerännyt aihealue oli vaihdottomien bussiyhteyksien Kamppiin
poistuminen Espoonlahden ja Soukan alueilta. Nykyisessä linjastossa alueelta on ruuhka-aikoina bussiyhteys Kamppiin linjoilla 143A, 146A ja 147A. Jatkossa metron jatke tarjoaa alueelta tiheät yhteydet laajoilla liikennöintiajoilla. Metron kuormitusta leikkaavat linjat on suunniteltu Länsiväylän pohjoispuolisilta alueilta, jonka myötä entistä useammalle voidaan tarjota
vaihdoton yhteys Helsinkiin asti. Espoonlahden ruuhkalinjat olisivat metron kanssa päällekkäistä liikennettä ja niiden säilyttämisellä olisi merkittävät negatiiviset vaikutukset muun linjaston palvelutasoon käytettävissä olevat resurssit huomioiden.
Kaikkiin eniten kommentteja ja palautteita saaneisiin aiheisiin vastattiin blogissa perustellen,
miksi ongelmakohtia ei voida korjata ehdotetuilla tavoilla.

3.7 Kuntien osallistuminen
Linjastosuunnitelman ovat
toteuttaneet Espoon
kaupungin, Kirkkonummen kunnan
ja HSL:n edustajista koostuneet ohjausryhmä sekä projektiryhmä. Linjastosuunnitelmaa on
esitelty Espoon konsernijaostolle neljä kertaa (26.10.2020, 23.11.2020, 8.2.2021 ja
19.4.2021). Linjastosuunnitelmaa on esitelty Kirkkonummen kunnanhallitukselle kahdesti
(21.12.2020 ja 26.4.2021). Espoon konsernijaosto sekä Kirkkonummen kunnanhallitus ovat
molemmat antaneet lausunnot HSL:lle.

4

Linjasto Espoossa

4.1 Runkolinjat
Runkolinjat liikennöivät joka päivä aamusta iltaan tiheällä vuorovälillä. Arkisin ja lauantaisin
vuoroväli on pääosin 10 minuuttia ja sunnuntaisin 15 minuuttia. Ajoneuvoissa on avorahastus
ja reiteille pyritään luomaan joukkoliikenteen vahvoja etuuksia. Linjat pysähtyvät vain merkityillä runkolinjapysäkeillä. Pysäkkien informaatiota ja laatutasoa parannetaan.
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Runkolinja 510 (Herttoniemi-Pasila-Meilahti-Otaniemi-Tapiola-Espoonlahti-Kivenlahti)
Runkolinjan 510 reitti jatketaan Espoonlahteen. Linja tarjoaa yhteyden Helsingin pohjoiseen
kantakaupunkiin: Meilahteen, Pasilaan ja Vallilaan.
Runkolinja 520 (Matinkylä-Suurpelto-Leppävaara-Myyrmäki-Martinlaakso)
Uusi runkolinja, joka perustetaan Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa
(HSLH 24.3.2020) päätetyn mukaisesti.
Runkolinja 520 korvaa linjan 532 palvelun Olarista Leppävaaraan. Linjasta 532 poiketen 520
kulkee Turunväylän ja Kehä l:n kautta Leppävaaraan.
Runkolinja 530 (Matinkylä-Finnoo-Espoon keskus-Jorvi-Myyrmäki)
Uusi runkolinja, joka perustetaan Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa
(HSLH 24.3.2020) päätetyn mukaisesti.
Runkolinja 530 tarjoaa palvelun Matinkylästä Finnoontien kautta Espoon keskukseen ja Jorviin, aina Myyrmäkeen asti. Runkolinja 530 korvaa nykyiset linjat 134, 136 ja 565.

4.2 Tiheän vuorovälin liityntälinjat
Tiheän vuorovälin liityntälinjoilla ruuhka-aikoina vuoroväli on maksimissaan 15 minuuttia.
111 (Matinkylä(M)-Haukilahti-Westend-Tapiola(M)-Otaniemi(M))
Linja 111 päätetään jatkossa Matinkylän bussiterminaaliin. Linja 533 jatketaan Hyljelahteen.
124 (Tapiola(M)-Niittykumpu(M)-Olari-Nöykkiö-Espoonlahti)
Linja 124 päätetään jatkossa Espoonlahden bussiterminaaliin. Linjalle tehdään reittimuutos
Olarissa, joten se tarjoaa edelleen koululaisyhteydet Espoonlahdesta, Nöykkiöstä ja Finnoosta Olariin.
125 (Tapiola(M)-Niittykumpu(M)-Olari-Espoonlahti)
Linjan 125 reittiin ei tule muita muutoksia kuin päätepysäkin siirtyminen katuverkolta Espoonlahden terminaaliin.
147 (Espoonlahti(M)-Laurinlahti-Soukka(M)-Ala-Soukka)
Linja 147 tarjoaa liityntäyhteyden Laurinlahdesta joko Espoonlahden tai Soukan metroasemalle. Linja tarjoaa yhdessä linjan 542 kanssa liityntäyhteyden viiden minuutin välein AlaSoukasta ruuhka-aikaan.
158 (Matinkylä(M)-Nöykkiö-Tillinmäki-Espoonlahti(M))
Linjan 158 reitti muutetaan kulkemaan Kattilalaakson sijaan Tillinmäkeen. Se tarjoaa yhteyden Tillinmäestä, Nöykkiöstä ja Eestinlaaksosta Matinkylän ja Espoonlahden metroasemille.
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159 (Matinkylä(M)-Nöykkiö-Latokaski)
Linja 159 tarjoaa yhteyden Latokaskesta ja Nöykkiöstä Matinkylään. Reitti muutetaan kulkemaan Martinsillantien kautta.
162 (Espoonlahti(M)-Saunalahti-Vanttila-Kauklahti)
Linja 162 tarjoaa yhteyden Kauklahdenväylää pitkin yhdistäen Espoonlahden, Saunalahden
ja Kauklahden. Tarjoaa palvelun Vanhalle Saunalahdentielle.
165 (Espoonlahti(M)-Saunalahti-Kurttila-Kauklahti-Vantinmäki)
Linjan 165 reitti siirtyy Kummelinvuorentielle ja kulkee Kauklahden aseman suuntaan Kurttilantien, Kauklahdenväylän ja Hansatien kautta, tarjoten paremman palvelun myös Lasilaaksosta Espoonlahteen. Linja toimii liityntäyhteytenä Vantinmäestä Kauklahden asemalle.
224 (Leppävaara-Kauniainen-Suna-Espoon keskus-Tuomarila)
Linjan 224 reitti siirretään kulkemaan Sunan kautta. Linja tahdistetaan E- ja U-junien aikataulujen kanssa, joten se tarjoaa liityntäyhteyden Espoon keskukseen ja Kauniaisiin.
531 (Tiistilä-Matinkylä(M)-Olari-Saarniraivio-Espoon keskus)
Linjalle 531 esitetään reittimuutosta Sunassa, josta poistuu linjan 136 tarjoama palvelu Espoon keskuksen ja Matinkylän suuntiin.
Linja päätetään jatkossa Espoon keskukseen, ja yhteys Olarista Jorviin muuttuu vaihdolliseksi linjoilla 200, 530 tai 542.
533 (Hyljelahti-Matinkylä(M)-Suurpelto-Kauniainen-Järvenperä)
Linja 533 jatketaan Hyljelahteen, josta se tarjoaa liityntäyhteyden Finnoon ja Matinkylän metroasemille. Linja 111 päätetään jatkossa Matinkylään.
542 (Soukanniemi-Soukka(M)-Espoonlahti(M)-Kivenlahti(M)-Kattilalaakso-LatokaskiEspoon keskus-Jorvi)
Linjan 542 reitti jatketaan Soukanniemeen. Linja tarjoaa liityntäyhteyden Soukan metroasemalle, ja lisäksi yhteydet palveluihin Espoonlahdessa ja Kivenlahdessa paranevat Soukanniemestä.
544 (Leppävaara-Kera-Suurpelto-Matinkylä-Finnoo(M)-Kaitaa(M)-Soukka(M)-Espoonlahti(M)-Kivenlahti(M))
Linjan 544 liikennöintiaikoja laajennetaan arjen ruuhka-aikojen ulkopuolelle, joten se tarjoaa
jatkossa nopean yhteyden Espoonlahdesta Leppävaaran suuntaan myös viikonloppuisin.
Linjan reitti muutetaan kulkemaan Karamalmin kautta.
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4.3 Peruslinjat
Peruslinjoilla tarkoitetaan linjoja, joiden vuoroväli ruuhka-aikoina on maksimissaan 30 minuuttia.
133 (Friisilä-Matinkylä(M)-Suurpelto-Henttaa)
Linjalle 133 ei esitetä muutoksia.
145 (Espoonlahti(M)-Soukka(M)-Suvisaaristo)
Linja 145 tarjoaa yhteyden Suvisaaristosta Espoonlahteen. Sujuvin vaihto metroon tapahtuu
Soukan asemalla. Linja korvaa poistuvia yhteyksiä Kipparinkadulla.
163 (Espoonlahti(M)-Kiviruukki-Tillinmäki-Saunalahti-Kallvik)
Linja 163 täydentää Saunalahden yhteyksiä Espoonlahteen, ja samalla tarjoaa liityntäyhteyden läntisestä Tillinmäestä ja Kiviruukista metroon. Linjan päätepysäkki on Kallvikissa. Koululaisyhteyksien turvaamiseksi linjalla on mahdollista liikennöidä yksittäisiä vuoroja Kurttilaan.
166 (Lasilaakso-Kauklahti-Bassenkylä)
Linja 166 tarjoaa yhteydet Lasilaaksosta ja Bassenkylästä Kauklahden asemalle. Linja kulkee Hyttimestarientien kautta, joten se tarjoaa yhteyksiä myös Lasihytin palveluihin ja harrastuspaikkoihin sekä ruotsinkieliseen kouluun.
167 (Lasilaakso-Kauklahti-Järvikylä)
Linja 167 tarjoaa yhteydet Lasilaaksosta ja Järvikylästä Kauklahden asemalle. Linja kulkee
Hyttimestarientien kautta, joten linja tarjoaa yhteyksiä myös Lasihytin palveluihin ja harrastuspaikkoihin sekä ruotsinkieliseen kouluun.

4.4 Metron kuormitusta leikkaavat linjat
Metron kuormitusta leikkaavia linjoja liikennöidään arjen ruuhka-aikoina Espoosta Kamppiin.
Linjojen vuoroväli on 20 minuuttia.
121 (Kamppi(M)-Niittykumpu(M)-Olari)
Linja 121 tarjoaa vaihdottoman yhteyden Olarista Kamppiin. Linjan 121 päätepysäkki on
Kuunsillalla.
121A (Kamppi(M)-Niittykumpu(M)-Olari-Latokaski)
Linja 121(A) tarjoaa vaihdottoman yhteyden Latokaskesta Olarin kautta Kamppiin. Linjan
121A päätepysäkki Latokaskessa. Linja korvaa myös nykyisen 125K:n koululais- ja työmatkayhteyksiä Olarin suuntaan. Linjan 121A liikennöintiajat sovitetaan koululaisten tarpeisiin.
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164 (Kamppi(M)-Saunalahti-Kurttila)
Linja 164 tarjoaa yhteyden Kurttilantien pohjoispäästä Saunalahden kautta Kamppiin. Linja
liikennöidään ruuhkasuuntaan.
164K (Kamppi(M)-Saunalahti-Tillinmäki)
Linja 164K tarjoaa vaihdottoman yhteyden Tillinmäestä Saunalahden kautta Kamppiin. Linja
liikennöidään ruuhkasuuntaan.
Linjaston tarkempi kuvaus reittikarttoineen on liitteessä 1.

4.5 Keskeisimmät muutokset linjastossa


Runkolinjat 520 ja 530 korvaavat nykyiset linjat 134, 136, 532, 565
o Lisäksi suoria vaikutuksia linjojen 224, 531 ja 544 reitteihin



Uudet ruuhkalinjat 121(A) ja 164(K) sekä metron jatke korvaavat nykyiset ruuhka-ajan
linjat 125K, 143A, 146A, 147A ja 164A



Runkolinjan 510 reittiä jatketaan Tapiolasta Espoonlahden kautta Kivenlahteen
o Runkolinjan 510 jatkolla parannetaan Meilahden ja Pasilan saavutettavuutta



Kauklahdenväylän ja Soukan suuntien liityntäyhteydet siirtyvät päättymään Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin nykyisen Matinkylän terminaalin sijaan



Länsimetron jatkeen myötä useat linjat tarjoavat liityntäyhteyksiä molempiin suuntiin,
jolloin liityntäyhteyksien määrä metrolle linjojen vaikutusalueella tuplaantuu vuorovälin pysyessä nykyisellään (esim. linjat 124 ja 125)
o Useat linjat pystytään jatkossa ankkuroimaan runkoverkostoon linjojen molemmilla
päätepysäkeillä



Säästöjä nykytilanteeseen verrattuna saadaan metron korvatessa nykyistä bussiliikennettä sekä liityntälinjojen lyhentyessä

4.6 Vaikutukset
Metron jatke ja sen viisi uutta asemaa keskeisillä sijainneilla tuovat Suur-Espoonlahden alueelle merkittävän parannuksen joukkoliikenteen palvelutasoon. Metron jatke tarjoaa tiheän
vuorovälin ja laajat liikennöintiajat kaikille viikonpäiville. Alueen liikkumista täydennetään
metron liityntälinjoilla sekä Espoon aluekeskusten välisillä poikittaisilla yhteyksillä. Linjastosuunnitelman myötä Etelä-Espoon läntisin joukkoliikenteen solmukohta muodostuu
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Matinkylän sijaan Espoonlahteen. Jatkossa vaihdoton yhteys Helsingin keskustaan on entistä useammalla, kun metron kuormitusta leikkaavat linjat palvelevat laajoja alueita Länsiväylän pohjoispuolella.
Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota Espoon aluekeskusten välisiin yhteyksiin. Suunnitelman runkolinjat 510, 520 ja 530 parantavat bussiyhteyksiä metrokäytävällä sekä etenkin metron ja rantaradan välillä. Runkolinjat 520 ja 530 tarjoavat tiheät yhteydet Matinkylästä Espoon keskuksen sekä Leppävaaran suuntiin, ja runkolinjan 510 jatkamisen myötä Meilahden ja Pasilan saavutettavuus paranee merkittävästi. Kauklahdenväylän
suunnan palveluun esitetään merkittäviä parannuksia lisäämällä alueelle palvelua ja nopeuttamalla tulevilta Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemilta yhteyksiä Kauklahden junaasemalle. Metron jatke sekä esitettävä liityntälinjastosuunnitelma parantavat asuinalueiden
yhteyksiä Espoon paikallis- ja kaupunkikeskuksiin.

4.7 Yölinjasto
Yölinjaston tavoitteena on tarjota vaihdottomia yhteyksiä hiljaisen ajan liikenteessä jolloin metroliikennettä ei ole.
Öisin n. klo 23.30 - 01.30 suunnittelualueella liikennöidään linjoja 108N, 112N, 113N, 114N,
118N, 125N, 134N, 146N, 147N, 165N ja 173N. Viikonloppuöisin linjojen liikennöinti jatkuu n.
klo 04 asti. Metro liikennöi noin klo 23:30 asti.
Yölinjaston suhteen isompia muutostarpeita ei suunnitelman yhteydessä tunnistettu, koska
metron jatke muuttaa yhteyksiä metron nykyisten liikennöintiaikojen puitteissa. Yksittäisiä pienempiä muutoksia esitetään tarvittaessa tulevien vuosien liikennöintisuunnitelmissa.

5

Linjasto Kirkkonummella
Linjastosuunnittelussa tutkittiin perusteellisesti useita erilaisia linjastomalleja. Nykyisen linjaston on todettu palvelevan kattavasti ja kustannustehokkaasti keskeistä taajamavyöhykettä. Matkustajamäärät nykyisellä linjastolla olivat ennen korona-aikaa hienoisessa kasvussa, mutta tällöin matkustus oli varsin ruuhkasuuntaan painottunutta. Nykylinjastossa linjojen keskinäiset tahdistukset eivät toteudu optimaalisesti ja keväällä 2021 avautunut Jokirinteen oppimiskeskus on aiheuttanut linjastolle aikataulutus- sekä kapasiteettiongelmia. Uudella linjastolla pyritään tarjoamaan nykyistä tasavälisempiä yhteyksiä keskeisimmillä yhteysväleillä sekä kohdentamaan tarjontaa vastaamaan paremmin kysyntää. Junien liikennöidessä
puolen tunnin välein, bussilinjaston tavoitteena on järjestää liityntäyhteydet junalle puolen tunnin vakiorytmillä.
Metron liityntälinjojen osalta ratkaistavana asiana oli liityntälinjojen päätepysäkki Espoossa. Vaihtoehtoina tarkasteltiin nykyisen päätepysäkin Matinkylän lisäksi myös Espoon-
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lahtea ja Kivenlahtea. Metron käynnistyksen jälkeen Kirkkonummen liityntälinjat tullaan liikennöimään Matinkylän terminaaliin. Ratkaisu lopullisesta päätepysäkistä tehdään metroliikenteen käynnistyttyä ja Kivenlahden metrokorttelin rakentuessa (arviolta 2024-2025).
Kirkkonummen linjaston osalta asukasvuorovaikutusta järjestettiin suunnitelmassa kahdessa
eri vaiheessa, joita olivat päätepysäkkiratkaisu sekä varsinainen linjastoluonnos. Päätepysäkkiasiaan saatiin asukkailta n. 1400 kommenttia toiveiden jakautuessa tasan Matinkylän
ja Espoonlahden päätepysäkkiratkaisujen puolesta. Varsinainen linjastoluonnos keräsi n.
30 kommenttia. Eniten toivottiin nykyistä nopeampia yhteyksiä metrolle.

Kirkkonummen linjaston keskeisimmät muutokset ovat ruuhka-ajan vuorotarjonnan kohdentaminen ja sopeuttaminen kysyntää vastaamaan. Linjasto on suunniteltu vastaamaan keväällä 2021 avautuneen Jokirinteen oppimiskeskuksen tuomaan matkustusmuutokseen.
Keskeisimmät muutokset linjastossa Kirkkonummella





Joukkoliikennetarjonta keskittyy nykyistä paremmin käytetyille yhteysväleille
Linja 172V korvataan uusilla linjoilla 904 (Kantvik-Kirkkonummen mk – Jokirinne) ja 175 (Jorvas-Masala-Matinkylä)
Linja 174Z korvataan uudella linjalla 171Z
Kirkkonummen sisäisten linjojen (901-911) reitit nykyisellään
o Lisäksi perustetaan uusi linja 904 turvaamaan Kantvikin ja Kolsarin kouluyhteyksiä
Kirkkonummen osalta linjastomuutokset ovat kokonaisuudessaan pieniä eikä merkittäviä vaikutuksia ole. Kirkkonummen linjaston keskeisimmät muutokset ovat ruuhka-ajan vuorotarjonnan kohdentaminen ja sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi. Linjasto on suunniteltu
vastaamaan keväällä 2021 avautuneen Jokirinteen oppimiskeskuksen tuomaan matkustusmuutokseen.
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6

Linjastosuunnitelman vaikutukset

6.1 Uudet, muuttuvat ja lakkautettavat linjat
Linjastosuunnitelman myötä perustetaan uusia linjoja ja nykyisiä lakkautetaan. Erityisesti
runkolinjat 520 ja 530 korvaavat useita poikittaisyhteyksiä tarjoavia linjoja sekä metron jatke
monia nykyisiä liityntäyhteyksiä.
Uusia linjoja ovat:


121 (Kamppi(M)-Niittykumpu(M)-Olari)



121A (Kamppi(M)-Niittykumpu(M)-Olari-Latokaski)




162 (Espoonlahti(M)-Saunalahti-Vanttila-Kauklahti)
163 (Espoonlahti(M)-Kiviruukki-Tillinmäki-Saunalahti-Kallvik)




164 (Kamppi(M)-Saunalahti-Kurttila)
164K (Kamppi(M)-Saunalahti-Tillinmäki)




520 (Matinkylä-Suurpelto-Leppävaara-Myyrmäki-Martinlaakso)
530 (Matinkylä-Finnoo-Espoon keskus-Jorvi-Myyrmäki)

Linjat, joiden reitti muuttuu: 111, 124, 125, 145, 147, 158, 159, 165, 166, 167, 224, 510,
531, 533, 542, 544.
Linjat, jotka lakkautetaan: 125K, 134, 136, 143, 143A, 146, 146A, 147A, 157, 164A,
164VA, 532, 543, 565.

6.2 Vaikutukset infraan
Suunnitelman käyttöönotto esitetyllä tavalla edellyttää rakentamistoimenpiteitä Lintulaaksontien jatkeen osalta. Tämän lisäksi kokonaan joukkoliikenteelle uusia katuosuuksia otetaan
käyttöön Kummelivuorentiellä, Hyttimestarintiellä sekä Bassenkylässä. Lisäksi runkolinjojen
pysäkit, joukkoliikenne-etuudet ja vaihtopaikat edellyttävät kehittämistoimenpiteitä.
Etelä-Espoon joukkoliikenteen läntisimmän solmukohdan siirtyessä Matinkylästä Espoonlahteen myös terminaalien käyttöasteessa tapahtuu muutoksia. Matinkylän terminaalin lähtömäärä tippuu nykyiseen verrattuna noin 26 lähtöä arjen ruuhkatunnissa.

6.3 Vaikutukset liikennöintikustannuksiin
Linjastosuunnitelman suunnittelualuetta palvelevien linjojen vuosittainen liikennöintikustannus
on noin 45,5 milj. €. Uusi linjasto vähentää alueen bussilinjaston operointikustannuksia noin
2,5 milj. € vuositasolla.
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Bussiliikenteen operoinnin kustannukset jakautuvat kuntakohtaisesti kuntalaisten käytön mukaisesti. Tarkemmat kuntakohtaiset osuudet sisältävät epävarmuuksia liittyen matkustajien jakaumaan sekä käyttäjämääriin uudella linjastolla. Vallitsevan koronatilanteen myötä luotettavaa arvioita kuntakohtaisesti jakautuvista kustannuksista ei tässä vaiheessa pystytä tuottamaan.
Keväällä 2020 päätettiin Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa perustaa
runkolinjat 520 ja 530, joiden myötä vuosittaisten operointikustannusten arvoitiin lisääntyvän
Espoon osalta arviolta 1,7 milj. €/v.

6.4 Vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön, palvelutasoon ja alueiden saavutettavuuteen
Linjastosuunnitelmasta tehtiin vaikutusten arviointi (WSP). Vaikutusten arvioinnissa on esitetty
vaikutukset eri alueiden ja yhteysvälien palveluun, sekä linjastosuunnitelman kokonaisvaikutukset. Vaikutukset on mallinnettu HSL:n ylläpitämällä Helmet 4.0 -ennustemallilla.
Liikenteen pohjaverkkona on käytetty vuoden 2021 verkon perustilannetta, jossa on huomioitu
muutokset keväällä 2020 päätetyn Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmat alueella. Tämän lisäksi pohjaverkossa on huomioitu HSL:n hallituksen tammikuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti uusimman liikennöintisuunnitelman linjastovaikutukset alueella.
Perustilannetta (VE0) verrataan tilanteeseen, jossa linjastosuunnitelman mukaiset muutokset
ja metro Kivenlahteen on toteutettu (VE1). Linjastosuunnitelman mukaisessa tilanteessa
metro liikennöi ruuhka-aikoina Kivenlahdesta Vuosaareen 5 minuutin välein ja Tapiolasta Mellunmäkeen 5 minuutin välein.
Metron jatkeen myötä liityntälinjaston päätepysäkit siirtyvät Matinkylästä Espoonlahteen, mikä
vähentää bussilinjaston vuoromääriä Länsiväylällä, Kaitaantiellä ja Suomenlahdentiellä. Toisaalta Kauklahdesta, Kurttilasta, Saunalahdesta ja Tillinmäestä vuoromäärät kasvavat ja yhteydet Espoonlahteen paranevat. Etelä-Espoon linjastosuunnitelman vaikutukset liikkumiseen
ja joukkoliikenteen palvelutasoon ovat merkittäviä uusien metroasemien ympäristössä ja niihin
kytkeytyvän liityntälinjaston varrella. Lisäksi metron jatke Kivenlahteen vaikuttaa laajemmin
Helsingin seutuun raideyhteyksien laajetessa.
Suunnitelmavaihtoehto lisää joukkoliikenteen matkamäärää seudulla 3500 matkalla vuorokaudessa. Vaihdollisten matkojen määrä vähenee merkittävästi, sillä uusista joukkoliikennematkoista huolimatta vaihtonousujen kokonaismäärä pienenee 4600 nousulla. Autoilun suorite
pienenee vuorokaudessa 14 000 km kulkutapamuutosten takia. Joukkoliikenteen matkojen
keskipituus kasvaa hieman ja matkustajakilometreinä mitattuna suorite kasvaa noin 104 000
km vuorokaudessa.
Espoonlahdesta lähtevien joukkoliikennematkojen määrä on suuri ja hyödyt merkittäviä. Lisäksi metrojatkeen varrella hyödyt ovat suuria. Jo olemassa olevien metroasemien sekä runkolinjan 510 ympäristössä syntyy merkittäviä hyötyjä jatkeiden myötä. Erityisesti Otaniemessä

37

joukkoliikenneverkon laajeneminen parantaa palvelutasoa. Kantakaupungin työpaikkojen saavutettavuus paranee koko seudun näkökulmasta. Matka-aika pienenee uusien metroasemien
ympäristössä noin 10 minuuttia joukkoliikennematkaa kohden. Kurttila, Saunalahti ja Soukka
yhdistyvät liityntäyhteyksillä tehokkaasti metroon ja Espoonlahden palveluihin. Näillä alueilla
koetut matka-ajat pienenevät noin 6-8 minuuttia. Negatiivisia matka-aika- ja palvelutasohyötyjä ei seudulla esiinny. Yksittäisten alueparien väliset matka-ajat voivat pidentyä, mutta
kaikki alueiden matkat summattuna hyödyt ovat positiivisia.
Tarkemmat vaikutusten arvioinnin tulokset ovat raportin liitteessä 2.
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7

Jatkotoimenpiteet
Linjastosuunnitelman käyttöönotto edellyttää rakentamistoimenpiteitä Lintulaaksontien jatkeen osalta. Samoin runkolinjojen pysäkit, joukkoliikenne-etuudet ja vaihtopaikat edellyttävät
kehittämistoimenpiteitä. Näiden lisäksi uusilla katuosuuksilla Kummelivuorentiellä, Hyttimestarintiellä sekä Bassenkylässä tarvitaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan sujuva joukkoliikenne.
Metron liikenne Kivenlahteen käynnistyy arviolta vuoden 2023 aikana. Uusien asemien ympäristöt ovat kuitenkin vielä tässä vaiheessa edelleen osittain kesken. Runkolinjat 520 ja 530
perustetaan elokuussa 2023. Suunnitelman käyttöönotossa tulee varautua useisiin eri vaiheistuksiin keskeneräisen infran sekä runkolinjojen perustamisajankohdan myötä.
Metron käynnistyksen jälkeen Kirkkonummen liityntälinjat tullaan liikennöimään Matinkylän terminaaliin. Ratkaisu lopullisesta päätepysäkistä tehdään metroliikenteen käynnistyttyä ja Kivenlahden metrokorttelin rakentuessa (arviolta 2024-2025).
Suunnittelualueen liikennöintisopimukset ovat monelta osin päättymässä aikaisintaan vuoden
2023 ja 2024 aikana. Liityntäliikenteen muutos vaatii liikenteen sovittamista nykyisiin sopimuksiin. Kirkkonummen liikenne kilpailutetaan ennen metroliikenteen käynnistymistä.
Linjastosuunnitelmassa ei käsitelty alueen lähibussiliikennettä. Nykyinen lähibussilinjasto on
otettu käyttöön vuonna 2016 eikä siihen tunnistettu isompia muutostarpeita. Pienempiä muutoksia voidaan tarvittaessa esittää vuosittaisessa liikennöintisuunnitelmassa.
Raide-Jokerin liikennöinnin aiheuttamat muutokset Espoon alueen linjastoon on suunniteltava
erillisessä linjastosuunnitelmaprojektissa vuosien 2021 ja 2022 aikana.
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