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§ 133
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om 
ökad metrotrafik på kvällen

HEL 2011-009188 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite
2 HSLn lausunto 25.1.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen föreslår i sin motion att metron ska gå 
senare på kvällarna.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och konstaterar att det inte är 
ekonomiskt motiverat att den tid metron trafikeras blir längre. Att en 
längre trafikeringstid för med sig höga kostnader beror särskilt på att 
det krävs matarbussar och på att metrostationerna måste vara öppna. 
Dessutom ökar öppethållningen övervaknings- och städkostnaderna. 

I samband med stora evenemang är det däremot ändamålsenligt med 
ökad trafik i form av längre trafikeringstid.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite
2 HSLn lausunto 25.1.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 495

HEL 2011-009188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 20.01.2012 § 12

HEL 2011-009188 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa metron 
iltaliikenteen lisäämistä koskevasta aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Metroliikenteen liikennöintiajan määrittäminen kuuluu HSL:n 
toimivaltaan. Liikennöintiajan pidentäminen vaikuttaa kuitenkin 
oleellisesti metron muuhunkin toimintaan.

Metro liikennöi nykyisin siten, että viimeinen metro lähtee 
Ruoholahdesta itään klo 23.26. Tämän jälkeen itään liikennöidään 
yöbusseilla, jotka liikennöivät arkiöinä noin 1.30:een ja viikonloppuöinä 
klo 4:ään. Matkustajamäärät ovat klo 23.30 jälkeen niin pienet, että 
metron kapasiteetti olisi ylimitoitettu paitsi arkisin myös viikonloppuisin. 

Metron liikennöintiajan jatkaminen olisi kallista varsinaisten 
liikennöintikustannusten lisäksi tulevien liityntäbussiliikenteen 
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järjestämisestä ja metroasemien auki pitämisestä aiheutuvien 
kustannusten johdosta. 

Toteutetuissa jatketun metroliikenteen kokeilussa vartijoiden ja 
siivoojien normaaleja työvuoroja on pidennetty ja 
aluevalvontakeskukseen on otettu yksi henkilö lisää. Jos liikennöintiä 
jatkettaisiin kahdella ja puolella tunnilla joka päivä, olisivat asemien 
lisäkustannukset noin 90.000 euroa/kk ja liikennöintikustannusten 
lisäys noin 160.000 euroa/kk. Liikennöinnin jatkaminen lyhentäisi 
vaunujen siivous- ja huoltoaikaa yöllä. Erityisesti viikonloppuisin 
siivoustarve on keskimääräistä selvästi suurempi. 

Jatkettu liikennöinti vähentäisi oleellisesti ratatöihin käytettävissä 
olevaa aikaa. Nykyisin sitä on noin 5 tuntia yössä, pidennys puolittaisi 
ajan. Lähivuosina nykyistä rataverkkoa käytettäneen paljon 
Länsimetron rakentamiseen liittyvissä kuljetuksissa. Näiden toteutus 
vaarantuu, jos liikennettä jatketaan.

Suurten tapahtumien yhteydessä metron liikennettä on 
tarkoituksenmukaista myös jatkossa laajentaa normaalia 
liikennöintiaikaa jatkamalla. Metron suuri kapasiteetti tarjoaa näissä 
poikkeustilanteissa joukkoliikennepalvelun, jota on vaikea hoitaa 
tasokkaasti bussiliikenteellä. Lisäkustannusta voidaan suurten 
tapahtumien ollessa kyseessä pitää kohtuullisena.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tapio Hölttä, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi


