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ÖSTERSUNDOMIN LIIKENNEMUUTOKSET

HKL

EHDOTUS Johtokunta päättänee hyväksyä linjojen 91 ja 93 reittimuutokset sekä 
liikennöintiehdot esityslistan liitteiden mukaisina niin, että muutokset 
tulevat voimaan syysliikenteen 2009 alussa ja oikeuttaa HKL-
liikelaitoksen tekemään tarvittavat muutokset linjoja koskevaan 
pienkalustolla ajettavaan liikennöintisopimukseen Helsingin 
Bussiliikenne Oy:n kanssa.

Lisätiedot:
Granholm Markku, liikennesuunnittelija, puhelin 310 78458
Lepistö Ville, Projekti-insinööri, puhelin 310 64559

LIITTEET Liite 1 Linjojen 91 ja 93 reittikartat
Liite 2 Linjojen 91 ja 93 liikennöintiehdot

ESITTELIJÄ Östersundomin alueen joukkoliikennettä on hoidettu vuoden 2009 
alusta alkaen kahdella HKL-liikelaitoksen tilaamalla pienkalustolinjalla 
ja alueen läpi ajavan vakiovuoroliikenteen U-liikennesopimuksessa 
olevilla lähdöillä (pääkaupunkiseudun matkakortti kelpaa näillä 
lähdöillä). Pienkalustolinjat syöttävät matkustajat päätien varteen, jossa 
voidaan vaihtaa U-liikenteeseen. Osa pienkaluston vuoroista ajaa 
Itäkeskukseen asti. 

HKL-liikelaitoksen tilaaman liikenteen lisäksi opetusvirasto tilaa 
Östersundomin alueella koulukuljetuksia kahdella normaalilla linja-
autolla. Toinen reitti hoitaa yhteydet Landbosta Sakarinmäen koululle 
(ala-aste) ja toinen koko Östersundomin alueelta Vartiokylän kouluihin 
(yläaste ja lukio). Lisäksi hoidetaan koululaiskuljetuksia taksilla 
Puroniityntieltä ja Degermossasta. Opetusviraston tilaamaa liikennettä 
saavat käyttää vain kuljetuksiin oikeutetut oppilaat. Koululaiskuljetusten 
kustannus on noin 280 000 euroa vuositasolla.

Asukkailta tulleessa palautteessa on esitetty, että koululaisvuorot 
muutettaisiin kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi, jotta ne olisivat myös 
töissä kävijöiden ja kuljetusoikeuden ulkopuolelle jäävien koululaisten 
käytettävissä. Toinen palautteissa voimakkaasti esille tullut toive on 
ollut yhteyksien ulottaminen Itäkeskukseen asti vaihtoyhteyksien 
parantamiseksi. 
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Vaihdot metroon toimisivat täsmällisemmin kuin nykyinen järjestely, 
jossa vaihdetaan U-liikenteen busseihin, jotka lähtevät Kampista.

Alueen liikennejärjestelyjä on suunniteltu ensi syksyä varten 
yhteistyössä opetusviraston kanssa. Opetusvirasto haluaisi omalta 
osaltaan luopua erikseen tilattavasta koululaisliikenteestä.

Koululaisyhteyksien hoitamiseksi reitteihin ja aikatauluihin esitetään 
tehtävän seuraavat muutokset:

Linjan 91 liikennöintialue laajennetaan Degermossaan ja 
Puroniityntielle. Linja ei enää liikennöi Landbossa. Linjaa liikennöidään 
arkisin ruuhka- ja koululaisliikenteen aikaan kahdella pikkubussilla noin 
puolen tunnin vuorovälillä. Linja toimii yhteytenä Sakarinmäen kouluun 
ja liityntäyhteytenä U-linjabusseihin.

Linja 93 siirretään Landbossa reitille: Landbontie – Riihikalliontie. 
Karhusaaressa ajetaan mennen tullen Karhusaarentietä, eli 
Merikapteenintie ja Reelinki jäävät reitiltä pois. Linjaa ajetaan arkisin 
ruuhka- ja koululaisliikenteen aikaan kahdella isolla bussilla puolen 
tunnin välein. Tällöin kaikki lähdöt ajetaan A-tunnuksella 
Itäkeskukseen. Muina aikoina arkisin klo 19 asti ja lauantaisin klo 16 
asti linjaa liikennöidään kahdella pikkubussilla puolen tunnin välein. 
Myös tällöin kaikki lähdöt ajetaan A-tunnuksella Itäkeskukseen. Arkisin 
klo 19 jälkeen, lauantaisin klo 16 jälkeen ja sunnuntaisin linjaa ajetaan 
yhdellä pikkubussilla nykyiseen tapaan.
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