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Spårvagnslinje från Busholmen längs Bulevarden

Sedan början av maj har Busholmen inte längre en direkt förbindelse med de södra stadsdelarna då 
spårvagn nr 6T dragits in och linje 6 har dragits till Eirastranden och senare ska dras ut till Ärtholmen.
Spårvagnsförbindelse från Busholmen till centrum via Bulevarden behövs för att ta sig till Femkantens 
hälsostation, underlätta skolvägen för de barn som bor på Busholmen och som går i Cygnaeusskolan 
eller högstadiet Norsen, och överlag göra det lättare för Busholmsborna att ta sig till de södra stads-
delarna.
Spårvagnslinjen 6T betjänade också invånarna i de södra stadsdelarna då de skulle till Busholmen. I 
området Eira, Rödbergen och Ulrikasborg finns ca 600 fotbollsspelande barn och unga som har sin 
nya hall på Busholmen, på vintern finns på Busholmen en av de bästa konstisbanorna i Helsingfors 
och flera idrottsfaciliteter är under byggnad. Att ta sig till Västra hamnen, en av Europas största ham-
nar, försvåras också för dem som bor i södra Helsingfors.
Helsingfors stad har ju haft som målsättning att Busholmen skulle bli en bilfri stadsdel och då klingar 
indragandet av spårvagn 6T därifrån illa.
Busholmens invånarantal är ca 10 000 och kommer att öka till över 20 000. Därtill kommer 6 000 ar-
betsplatser. Busholmen behöver en spårvagnslinje som går via Bulevarden till centrum, lämpligast så 
att spårvagn nr 7 eller nr 9 börjar trafikera via Bulevarden. Spåren från Busholmen via Bulevarden till 
Järnvägsstationen finns ju redan, så det blir inga nya investeringskostnader.
Som det är nu planeras ska spårvagn nr 7 och 9 – efter att de först tillfälligt kombineras - köra samma 
rutt från Järnvägsstationen till Uppropskontoret, vilket i praktiken betyder att tidsintervallerna inte hål-
ler utan de kör efter varandra för att sedan ha ett längre mellanrum.
Vi undertecknade föreslår att staden vänder sig till HRT med en begäran om att återupprätta en spår-
vagnslinje från Busholmen längs Bulevarden till Järnvägsstationen.
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