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§ 259
Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om ökad trafike-
ring med nattbussar vardagar

HEL 2020-001928 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder och främjar en ökning av trafikeringen av bussar un-
der vardagar efter klockan två på natten.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från Helsingforsregionens trafik 
(samkommunen HRT) och konstaterar att den nästa uppdateringen av 
planeringsanvisningen för kollektivtrafikens servicenivå sker år 2021, 
då den i motionen föreslagna utvidgningen av trafikeringstiderna tas 
upp för granskning.

Vid en granskning av kollektivtrafikens servicenivå är det viktigt att be-
akta att trots att en ökning av trafiken på nattlinjerna i sig är en tanke 
värd att understödja, är den dyrare att ordna än den övriga trafiken. I 
nattrafiken är antalet passagerare lägre och lönekostnaderna högre. 
Även terminalernas längre öppettider ökar behovet av underhåll och 
bevakning, vilket höjer kostnaderna på en del av linjerna.
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En ytterligare ekonomisk utmaning för höjandet av den nuvarande ser-
vicenivån består av det pågående coronavirusutbrottet, som har för-
svagat utsikterna inom kommunekonomin. Det här kommer oundvikli-
gen också att påverka HRT:s ekonomiska verksamhetsförutsättningar, 
vilket bör beaktas på regionnivån då planeringsanvisningen för kollek-
tivtrafiken uppdateras.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 484
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Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi


