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Vastaus vt Kati Peltolan kysymykseen bussilinjan 55 reitin siirtämi-
sestä pois Hämeentieltä 

HEL 2012-000164 T 00 00 03 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Kysymyksessä tiedustellaan bussilinjan 55 reitin siirtämisen vaikutuk-
sista joukkoliikennepalvelujen käyttäjille. 

Vastauksenaan rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja toteaa seuraavaa: 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Helsingin seu-
dun joukkoliikenteen suunnittelusta ja siten bussilinjaston reitti- ja aika-
taulusuunnittelusta. HSL:n on suunnitellut bussilinjan 55 reitin siirtämis-
tä Hämeentieltä Hermanniin ja Sörnäisten rantatielle osana joukkolii-
kenteen palvelutason parantamista. Suunniteltu Hermannin ja Sörnäis-
ten rantatien kautta kulkeva reitti on kellonajasta ja suunnasta riippuen 
noin 2–4 minuuttia hitaampi kuin Hämeentien kautta kulkeva reitti. 

Nykyisin Hermannin ja Sörnäisten rantatien kautta kulkee linja 68. Lin-
jalle 55 suunniteltu reittimuutos mahdollistaa linjan 68 suoristamisen 
kulkemaan Hämeentietä. HSL saa säännöllisesti palautetta Latokarta-
non asukkailta linjan 68 reitistä. 

Koko Kumpulassa on n. 3800 asukasta, kun taas linjan 68 palvelualu-
eella Latokartanossa yli 8000 asukasta. Latokartanon asukasmäärä 
kasvaa edelleen, eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yh-
teyksiä kuin Koskelasta ja Kumpulasta. Koskelassa linjan 65A pysäkit 
ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä maankäytöstä, Kumpulassa 
Kustaa Vaasan tien pysäkit. Lisäksi linja 68 palvelee myös Viikkiä, Vii-
kinrantaa ja Toukolaa. Muutoksen ansiosta suurempi asukasmäärä 
saadaan palveltua nopealla linjalla. 

Vaikka linjan 55 reitin katkaisu Rautatientorille poistaa vaihdottomat yh-
teydet Marian sairaalalle ja Hietaniemeen, se kuitenkin kokonaisuutena 
parantaa palvelua, koska keskustan läpiajosta aiheutuva epäluotetta-
vuus matka-ajoissa poistuu. Vain hyvin pieni osa matkustajista matkus-
taa Koskelasta tai Kumpulasta Marian sairaalalle asti, mutta suuri kes-
kustasta tulevien matkustajien joukko hyötyy täsmällisyyden paranemi-
sesta. Linjalla 8 säilyy edelleen vaihdoton yhteys Marian sairaalalle 
Vallilasta ja Hermannista. 
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Linjojen 16 ja 18 ruuhkaiset osuudet ovat ensisijaisesti keskustan läpi-
ajossa Kaivokadulla ja Esplanadeilla. Linjalle 55 suunnitellun reitin ei 
odoteta olevan nykyistä reittiä alttiimpi ruuhkille. 

Hermannin ja Sörnäisten rantatien keskustayhteyksien hoitaminen 
vaihtoehtoisilla linjastoratkaisuilla, esimerkiksi linjan 56 pidentämisellä, 
liikennöintiaikojen laajentamisella ja vuorovälin tihentämisellä, olisi lii-
kennöintikustannuksiltaan vuodessa noin miljoona euroa kalliimpi kuin 
esitetty ratkaisu. Bussireittejä on syytä tarkastella uudestaan siinä vai-
heessa, kun raitioliikenne Kalasatamaan alkaa. 

HSL:n hallitukselle esitellään erilaisia linjastoratkaisuja Kruununhakaan 
liittyen. Yhdessä vaihtoehdossa linja 55 liikennöisi Merihaan ja Haka-
niemen kautta, jolloin vaihdoton yhteys Hakaniemeen säilyisi. 

HSL:n hallitus käsittelee reittimuutoksia 24.1.2012. 

Lisätiedot 
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035 

kristiina.matikainen(a)hel.fi 
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