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Millainen bussilinjasto?  



Bussilinjaston keskeiset muutosalueet 

• Etelä-Espoo, Kauniainen 

• Lauttasaari, Kuusisaari, Lehtisaari 

• Kirkkonummi 



Suunnitteluperiaatteet 

• Tavoitteena: 

selkeä ja tehokas linjasto, joka hoitaa 
liityntäyhteyksiä sekä yhteyksiä omaan 
aluekeskukseen 

palvelun keskittäminen keskeisille 
katuosuuksille  

poikittaisten yhteyksien parantaminen 

vuorovälien yhtenäistäminen ja tihentäminen 
nykyisestä 

 

• Suunnittelutyötä on ohjannut HSL:n 
joukkoliikenteen suunnitteluohje 

 

 

 

 

 



Linjaston esittely 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Bussilinjat Tapiolasta 



Yölinjat 



Lähibussit Tapiolassa 

 



Vaikutukset 

• Matka-ajat lyhenevät ja kasvavat 

• Vuorovälit paranevat nykyisestä, 
mutta linjamäärä vähenee 

• Joukkoliikennejärjestelmästä 
muodostuu selkeämpi 

• Muodostuu vahvoja yhteyskäytäviä, 
mutta kävelymatkat voivat osalla 
pidentyä nykyisestä 

• Vaihtomahdollisuudet paranevat ja 
vaihtojen määrä kasvaa 

• Matinkylästä ja Tapiolasta 
muodostuu keskeiset 
joukkoliikenteen solmukohdat Etelä-
Espoossa 



Tapiolan 
poikkeusjärjestelyt 
2016-2018 



Poikkeusjärjestelyt Tapiolassa 

• Tapiolan bussiterminaali valmistuu 2018 loppuvuodesta 

Hyödynnetään Pohjantietä ja Tapionaukiota 

 



Periaate päätepysäkin valinnalle 
Tapiolaan päättyvien linjojen osalta 

• Lännestä Merituulentietä pitkin Tapiolaan saapuvat 
linjat päättyvät Pohjantielle 

• Pohjoisesta Pohjantietä pitkin Tapiolaan saapuvat linjat 
päättyvät Tapionaukiolle 

Revontulentien tai Westendinaseman kautta 



Pohjantietä ajavien 
bussien reitit 
Tapiolassa ennen 
bussiterminaalin 
valmistumista 
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Poikkeusjärjestelyt Tapiolassa 



Poikkeusjärjestelyt Tapiolassa 



 
 
Linjanumerot muuttuvat 



Koko Espoossa ja Kauniaisissa bussilinjojen 
numerouudistus 15.8.2016 

Suuri osa linjoista muuttuu sekä reitiltään että numeroltaan (Etelä-Espoo, 
Kauniainen) 

Osa linjoista säilyy reitiltään ennallaan, vain numero muuttuu (rantaradan 
tuntumassa ja pohjoispuolella) 

Osalla linjoja numero säilyy ennallaan, reitti säilyy ennallaan tai muuttuu 

 

 
Tietoa vastaavuuksista: 

Hsl.fi/lansimetro 

(bussilinjasto-välilehdellä 

pdf-tiedosto) 



Riskit 



Keskeiset riskit 

• Työmaat hidastavat joukkoliikennettä ja kasvattavat 

liikennöintikustannuksia 

Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen (sujuvuus, luotettavuus, ajoaikojen 

venymisestä aiheutuvien liikennöintikustannusten kasvun ehkäiseminen) 

Matinkylä kriittinen 15.8. (terminaalin edusta Markkinakadulla, Piispansilta) 

Tapiolan poikkeusjärjestelyjen terminaalit Pohjantiellä ja Tapionaukiolla 

Yleisesti kriittinen seuraavat vuodet asemien ympäristöissä ja bussireiteillä 

• Metroliikenne ei toimi luotettavasti 2,5 min vuorovälillä 

• Lippu- ja informaatiouudistuksen keskeneräisyys haittaa lippujen 

myyntiä tai datan saantia 

• Liityntäliikenne ei toimi luotettavasti tai vastaa tarpeisiin 

• Viestintä muutoksesta ei onnistu  

 

 



Metro on mahdollistaja 

• Asemien ympäristöt kehittyvät voimakkaasti, ja 
rakennustyöt jatkuvat monin paikoin länsimetron 
liikenteen käynnistyttyäkin 

Havainnekuva Keilaniemestä ALA ARKKITEHDIT / Länsimetro Oy 



Kiitos 

 



 
 
Millainen metro on 
syksyllä 2016? 



 



Metro laajenee länteen 

2 linjaa: 
• Matinkylä-Vuosaari 
• Tapiola-Mellunmäki 

 
Vuoroväli molemmilla: 
• Ruuhka: 5 min 
• Päivä, La: 7,5 min 
• Ilta, Su: 10 min 

 

 
Liikennettä: 
• Arki, La: noin klo 5.15-

23.30 
• Su: klo 6.15-23.30 

 

Kartta: Länsimetro Oy 



Länsimetron jatke 



Uudet asemat ja paljon muuta 

www.lansimetro.fi 



ESIMERKIKSI 

• Matinkylä-

Tapiola 5 min 

• Matinkylä-

Rautatieasema 

19 min  

• Lauttasaari-

Rautatieasema 

5 min 

 



Nykyisin vuoroväli ruuhkassa 4 min, junassa 6 vaunua: 

Jatkossa vuoroväli ruuhkassa 2,5 min, junassa 4 vaunua: 

96 vaunua / h 

Metron kapasiteetti 

4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 

90 vaunua / h 

4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 

4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 

2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 

2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 

2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 



Matinkylästä länteen 



Matinkylästä pohjoiseen ja itään 



Espoonlahti 



Espoon keskus 



Kirkkonummi 



Kauklahti 



Lauttasaari 



Olari 



Otaniemi 



Suurpelto 
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Asiakastyytyväisyystutkimuksessa arvosanan 

”Erittäin hyvä” antaneiden osuudet, kevät 2015 



Matka-aikojen muutos Helsingin 
keskustaan (Makkaratalolle) aamutuntina 

Matka-aika = kävelymatka + odotusaika + matka-aika liikennevälineessä + mahdolliset vaihdot 

Keltainen kolmio = Matka-aika lyhenee 

Sininen kolmio = Matka-aika kasvaa  



Matka-aikojen muutos kaikilla 
matkoilla (aamun ruuhkatunti) 

 Matka-aika = kävelymatka + odotusaika + matka-aika liikennevälineessä + mahdolliset vaihdot 

Keltainen kolmio = Matka-aika lyhenee 

Sininen kolmio = Matka-aika kasvaa  



Matka-aikojen muutos kaikilla 
matkoilla (päivätunti) 

 
Matka-aika = kävelymatka + odotusaika + matka-aika liikennevälineessä + mahdolliset vaihdot 

Keltainen kolmio = Matka-aika lyhenee 

Sininen kolmio = Matka-aika kasvaa  


