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§ 342
Den av ledamoten Laura Nordström väckta motionen om återgång 
till nattlig metrotrafik

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Laura Nordström väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Laura Nordströmin aloite
2 HSL:n lausunto 4.5.2017
3 Informaatio metron yöliikennekokeilun kokemuksista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Nordström och 44 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT och staden ska 
reda ut hur man kan kombinera nattmetron och bussarnas nattrafik 
samt återinföra nattrafik i metron under veckoslut och förlänga tiden för 
metrotrafiken under vardagar.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar att trafi-
ken nattetid var ringa i metron under testet som utfördes 2013–2014 
och att största delen av resorna med metron nattetid gjordes inom in-
nerstaden mellan Gräsviken och Fiskehamnen. Erfarenheterna från 
testet med nattmetro togs upp av HRT:s styrelse i februari 2015. Bilaga 
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2 är HRT:s utlåtande och bilaga 3 är informationen och erfarenheterna 
från testet med nattmetro 15.11.2013–31.12.2014.

De mest betydande kostnaderna för metrotrafiken uppstår från trafike-
ring och bevakning. På basis av erfarenheterna med nattmetron be-
dömde HRT 2015 att kostnaderna för metrons nattrafik uppgår till 
ca 0,61 miljoner euro per år. Beroende på alternativen för busstrafiken i 
Östra Helsingfors är den totala kostnadsökningen ca 0,31–0,63 miljo-
ner euro. Dessutom uppstår det extra kostnader för bevakning av ter-
minalerna för matartrafik i Östra Helsingfors i en del av alternativen för 
busstrafiken. Enligt utlåtandet från trafikaffärsverket 11.5.2017 uppskat-
tas bevakningskostnaderna till 0,28 miljoner euro per år.

Enligt HRT är N-bussarna fortfarande den förmånligaste lösningen för 
trafik kring midnatt, också med tanke på servicens omfattning. För att 
nattmetron ska vara meningsfull krävs det att den ersätter överlappan-
de busstrafik. Detta är inte möjligt enligt HRT, eftersom en stor del av 
resenärerna inte bor på promenadavstånd från metron.

Utöver N-bussarna har man vid olika större evenemang förlängt metro-
trafiken nattetid enligt behov, och det är meningen att fortsätta med 
denna praxis.

HRT kommer att reda ut vid vilken tidpunkt metron ska sluta trafikera 
samt N-linjerna nästa vinter när västmetron är i trafik. Enligt HRT är det 
inte meningen att man i och med västmetron ska inleda nattrafik i met-
ron, utan det handlar om att justera tidtabellerna med ungefär en halv 
timme. Stadsstyrelsen anser att det ändå vore bra att se över hur man 
kunde ordna metrotrafik nattetid med hänsyn till kollektivtrafikens ser-
vicenivå och ekonomin.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Laura Nordströmin aloite
2 HSL:n lausunto 4.5.2017
3 Informaatio metron yöliikennekokeilun kokemuksista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.09.2017 § 856

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Laura Nordströmin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

11.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 82

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle Laura Nordströmin valtuustoaloitteeseen yö-
metroliikenteen palauttamisesta: 

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. HKL:n perustehtävänä on 
tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti ja kust-
annustehokkaasti.

Metron yöliikenteen laajentamisesta on tehty erillinen Metron yöliiken-
teen laajentamisselvitys vuonna 2009. Selvityksessä laajentamiselle ei 
löydetty perusteita muun muassa palvelutason tai turvallisuusnäkökul-
mien osalta eikä joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden 
kannalta. Silloisessa selvityksessä todetaan myös, että yöliikennettä ei 
ole tarkoituksenmukaista aloittaa ennen automaattimetron ja länsimet-
ron käyttöönottoa liittyen asennus-, testaus- ja rakentamistöihin. Nyt 
länsimetron matkustajaliikenteen alkaessa onkin oikea aika arvioida 
uudemman kerran metron yöliikenteen tarkoituksenmukaisuutta. 
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Selvityksessä todetaan myös yöbussi- eli N-linjojen vaikutusalueen 
kattavuuden olevan metroliikenteen kaltainen ja tarjoten myöhäisillan 
hiljaisen kysynnän aikana myös paremman ja kustannustehokkaan pal-
velutason matkustajamäärien hoitamiseen. Metroliikenteen kustan-
nuksista merkittävän osan muodostavat vartioinnin tarve ja mahdollinen 
liityntäliikenne.

Metron yöliikennettä on jatkettu erilaisten suurtapahtumien yhteydessä 
aina harkinnan mukaan. Yöliikenteen jatkamisesta on tehty aika ajoin 
valtuustoaloitteita ja asiasta on keskusteltu julkisesti eri tahoilla. Valtu-
ustoaloitteen mukainen kokeilu järjestettiin 8.11.2013-31.12.2014 väli-
senä aikana. Matkustajapalautteet kokeilusta olivat pääsääntöisesti po-
sitiivisia, kun taas jonkin verran esiintyi negatiivista asukaspalautetta 
metroradan varrelta pitkittyneenä meluhaittana. 

Mikäli metron yöliikenne jatkettaisiin, olisi se tarkoituksenmukaista to-
teuttaa 20 minuutin vuorovälillä. Yöliikenteen mahdollinen aloitus on 
järkevintä ajoittaa länsimetron liikenteen aloittamisen jälkeen, sillä län-
simetron rakentamisen vaatimat kuljetukset ja koeajot on erittäin tärkeä 
hoitaa ilman ylimääräisiä häiriöitä. 

Metron yöliikenteen jatkaminen valtuustoaloitteen mukaisesti perjantai- 
ja lauantai-iltoina vaatii lisäresursseja vartiointiin sekä lisääntyneeseen 
kuljettajatarpeeseen. Alustavien selvitysten perusteella aloitteen kaltai-
nen ja aiemman kokeilujakson kaltainen lisäliikenne ei aiheuttaisi kui-
tenkaan kovin merkittäviä muutoksia metroradan ja junakaluston kun-
nossapitojärjestelyissä, eikä myöskään aiheuta merkittäviä muutoksia 
kunnossapidon työkustannuksissa. Mikäli vuotuinen kilometrimäärän li-
säys on merkittävä, lisää se kustannuksia tihentyneenä huoltovälinä 
kaluston kunnossapidossa. Muutoksia kunnossapidon näkökulmasta 
vaatii entistä tarkempi töiden suunnittelu junakalustolle luontaisen sei-
sonta-ajan lyhentyessä sekä vapaan työskentelyajan lyhentyessä ra-
dalla. Lyhyemmät työskentelyajat sekä lyhentynyt luontainen seisonta-
aika saattavat alentaa liikenteen luotettavuutta.

Merkittävimmät kustannukset syntyvät liikennöintikustannuksista sekä 
vartioinnin kustannuksista. Yöliikenne lisää liikennesuoritteita ja sitä 
kautta liikennöintikustannuksia. Kasvavien liikennesuoritteiden lisäksi 
yöliikenne nostaa metron yksikkökustannuksia, koska yöaikaan ja suu-
relta osin pyhälisän pariin kuuluvana ajankohtana kuljettajille, valvomo-
työntekijöille ja vartiojoille maksettavat palkat ovat selvästi päiväaikaa 
suuremmat. Vartiointikustannusten vaikutus vuositasolla on noin 
280.000 euroa. Vastaavasti on otettava huomioon, että huomattavasti 
enemmän työvoimavaltaisen bussiliikenteen kustannukset alenisivat. 
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Päätös yöliikenteen aloittamisesta sekä tarkempi kustannusten esittä-
minen kuuluu HSL:n toimivaltaan. Lausunnossa kuvatut kustannusvaik-
utukset ovat arvioita ja kustannukset vaativat tarkemman selvityksen si-
inä vaiheessa, kun on tiedossa tarkempi suunnitelma liikennöintiajoista 
ja -määristä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 242

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Hankenumero 5264_125

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Metron liikennöintiajan laajentamista yöaikaan esitetään aika ajoin kau-
punginvaltuutettujen, asukkaiden ja eri sidosryhmien taholta. Nykyisin 
vuorokauden viimeinen metro Ruoholahdesta Mellunmäkeen lähtee ka-
ikkina päivinä klo 23:31. Tämän jälkeen joukkoliikenneyhteydet hoide-
taan busseilla kaupungin keskustasta lähtevillä N-linjoilla. Länsimetron 
liikenteen alkaessa Espoon suunnalla aiotaan toimia vastaavalla taval-
la.

HSL toteutti Helsingin kaupungin pyynnöstä 8.11.2013 - 31.12.2014 ko-
keilun, jonka aikana metro liikennöi viikonloppuisin noin klo 1.30 asti. 
Kokeilun aikana Itä-Helsingin yöbusseilta vähennettiin vuoroja eikä 
metroasemilta ollut yömetron liikennöintiaikoina liityntäbussiyhteyksiä.

Metron yöliikenteessä oli kokeilun aikana keskimäärin 3 200 matkusta-
jaa yötä kohden, joten matkustajamäärät olivat selvästi pienempiä kuin 
muina vuorokauden liikennöintijaksoina. Suuri osa, jopa 40 prosenttia 
yömetromatkoista oli kantakaupungin sisäisiä Ruoholahden ja Kalasa-
taman välisellä osuudella tehtyjä matkoja. Yömetro vähensi Itä-
Helsingin yöbussien käyttöä: niissä oli yötä kohti keskimäärin 1 500 
matkustajaa vähemmän kuin aiempina vuosina. Yöliikenteen kustan-
nukset matkaa kohti olivat moninkertaiset päiväliikenteeseen verrattu-
na.
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Jo ennen länsimetron liikennöinnin alkamista HSL:n olisi hyvä yhtei-
styössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen 
metron yöliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös ra-
portoida perusteellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän 
jälkeen voidaan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason 
ja taloudellisuuden näkökulmista.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Lausuntoehdotuksen viides kappale muutetaan muo-
toon:

Jo ennen länsimetron liikennöinnin alkamista HSL:n olisi hyvä yhtei-
styössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen 
metron yöliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös ra-
portoida perusteellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän 
jälkeen voidaan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason 
ja taloudellisuuden näkökulmista.

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen viides kappale muutetaan muotoon: 
Jo ennen länsimetron liikennöinnin alkamista HSL:n olisi hyvä yhtei-
styössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen 
metron yöliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös ra-
portoida perusteellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän 
jälkeen voidaan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason 
ja taloudellisuuden näkökulmista.

Jaa-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Hanna Lähteenmäki, Risto 
Rautava

Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta 
Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Suoritetussa äänestyksessä varajäsen Silfverbergin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 5 – 4.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


