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§ 128
Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta lisätä raitiovaunukapasi-
teettia Länsisatamaan

HEL 2021-001650 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin kantakaupungin raitioliiken-
teen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) määrittelemällä 
linjastolla ja palvelutasolla. HKL ottaa siten kantaa ponteen ensisijai-
sesti infrastruktuurin ja kaluston omistajan näkökulmasta.

HKL, kaupunkiympäristön toimiala ja HSL ovat yhteistyössä laatineet 
Jätkäsaaren raitiotieverkon suunnitelman, jonka mukaisesti raitioteitä 
Jätkäsaareen, ml. Länsisataman terminaalien läheisyyteen, on raken-
nettu. Jätkäsaaren raitiotieverkon rakentaminen on edelleen kesken, 
mutta ponnessa esitetty henkilöliikenteen kapasiteetin nosto ei vaadi 
infrastruktuurin osalta muutoksia raideverkkoon.

HKL:n kalustosuunnitelma pohjautuu HSL:n raitioliikenteen linjasto-
suunnitelmassa 2015 määritellyn palvelutason saavuttamiseen. Merkit-
tävät muutokset linjastosuunnitelmassa määriteltyyn palvelutasoon 
edellyttävät kalustotarpeen uudelleen arviointia.

HKL toteaa, että Jätkäsaaren raitioliikennekapasiteetin mahdollinen 
kasvattaminen edellyttää syvempää HSL:n asettamaa linjasto- ja lii-
kennöintisuunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pysty-
tään esittämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylas-
kelmat päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuo-
den taloudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami, tulee 
liikennöintipalvelutasonmuutosten tuoda merkittävää lisäarvoa kanta-
kaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämisen osalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ponsi

Kaupunginvaltuusto tehdessään 3.2.2021, 19 §, periaatepäätöksen sa-
tamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön 
lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa liitti 
päätökseen Tuomas Rantasen esittämänä seuraavan ponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä raitiovaunu-
kapasiteettia Länsisatamaan niin, että se riittää palvelemaan kasvavaa 
henkilöliikennettä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta 
lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä.
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