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Esipuhe 

Helsingin metrossa matkustaa noin 200 000 matkustajaa päivittäin. Metron laajennettua 
yöliikennettä on järjestetty erilaisten suurtapahtumien yhteydessä vuodesta 2005 lähtien. 
Massatapahtumien yhteydessä matkustajamäärät ovat olleet noin viidenneksen tavan-
omaista suuremmat. Kokeiluluonteisista metroliikenteen laajennetuista yöliikenteistä on 
saatu positiivista asiakaspalautetta. 

 
Metron yöliikenteen laajentamista esitetään aika ajoin kaupunginvaltuutettujen ja eri sidos-
ryhmien taholta. HKL on antanut viimeksi 5.6.2009 lausunnon valtuustoaloitteeseen met-
ron kulkuajan jatkamisesta. Tässä selvityksessä laajennetaan ja konkretisoidaan HKL:n 
valtuustoaloitevastinetta.  
 
Työssä on hahmoteltu mahdollisia metron yöliikenteen toteutusmalleja, selvitetty vaihtoeh-
tojen toteutuskelpoisuutta sekä arvioitu vaikutuksia koettuun turvallisuuteen, matkustaja-
palvelutasoon ja järjestelmän kustannuksiin. 

 
Selvitys on tehty HKL:n toimeksiannosta. Työ aloitettiin syyskuussa 2009 ja se valmistui 
marraskuussa 2009. Työtä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet 

Ville Lehmuskoski, pj. HKL 
Arto Siitonen HKL 
Leo Kallionpää HKL 
Sami Aherva HKL 
Tapio Hölttä  HKL 
Kalervo Kahila HKL 
Klaus Niskala HKL 
Juha Hietanen YTV 
Seppo Vepsäläinen Kiskos 
 

Lisäksi työssä on haastateltu metron järjestyksenvalvomon esimiestä Jaana Johnssonia, 
HKL:n palautesihteeriä Erja Martinmäkeä, teknisen valvomon esimiestä Leif Stenlundia 
sekä metrovalvomomestari Teuvo Vainikaista. 
 
Konsulttina työssä on toiminut Strafica Oy, jossa työstä ovat vastanneet Kari Hillo, Heidi 
Saarinen ja Jyrki Rinta-Piirto. 



  
 

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys  4

Sisällysluettelo 
 
Esipuhe ...................................................................................... 3 

 
1  Suunnittelun lähtökohtia ..................................................... 7 

1.1  Työn tausta ................................................................................ 7 

1.2  Selvityksen tavoitteet ja sisältö .................................................. 7 

1.3  Matkustajapalaute ..................................................................... 8 
1.4  Metron yöliikenne muualla Euroopassa ..................................... 8 

2  Nykytila-analyysi .................................................................. 9 

2.1  Metroliikenne ............................................................................. 9 

2.2  Itäisen Helsingin yölinjat .......................................................... 11 

2.3  Matka-aikojen vertailu .............................................................. 12 

2.4  Matkustuskysyntä .................................................................... 14 
2.4.1  Matkustuksen ajallinen vaihtelu ................................................... 14 
2.4.2  Liikennesuuntien kysyntä ............................................................. 16 

2.5  Turvallisuus ja järjestyksenvalvonta ........................................ 17 

3  Yöliikenteen laajennusvaihtoehdot .................................. 19 

3.1  Tarkasteluasetelma ja arviointinäkökulmat .............................. 19 

3.2  Vaihtoehtojen kuvaus .............................................................. 21 

3.3  Vaihtoehtojen vertailu .............................................................. 26 

3.3.1  Matkustajapalvelutaso ................................................................. 26 
3.3.2  Sosiaalinen turvallisuus ............................................................... 28 
3.3.3  Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan resurssit ............................. 29 
3.3.4  Kustannukset ............................................................................... 30 

4  Yhteenveto ja päätelmät .................................................... 33 

Liitteet ...................................................................................... 38 

Eurooppalaisia esimerkkejä metron yöliikenteestä ............................ 38 

 



  

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys 5

Kuvaluettelo 
Kuva 1. Nykyiset metrolinjat ja asemat ............................................................................................. 9 
Kuva 2. Kolmen vaunuparin metrojuna Vuosaaren metrosillalla Puotilan ja Rastilan välillä ............. 9 
Kuva 3. Asutus metron vaikutusalueella (800 m ja 1000 m linnuntie-etäisyys asemasta) .............. 10 
Kuva 4. Itäisen Helsingin N-linjasto ja asutus linjojen palvelualueella (400 m linnuntie-etäisyys 
pysäkistä) ........................................................................................................................................ 11 
Kuva 5. Matka-aikatarkastelun määränpäät ................................................................................... 12 
Kuva 6. Matka-aika eri kulkumuodoilla Helsingin rautatieasemalta arkena klo 23–24.................... 13 
Kuva 7. Metron matkustuskysynnän tuntivaihtelu arkipäivinä, maaliskuu 2009.............................. 14 
Kuva 8. Myöhäisillan kysyntä suhteessa tarjontaan maanantaista torstaihin ................................. 15 
Kuva 9. Myöhäisillan kysyntä suhteessa tarjontaan perjantaina ..................................................... 15 
Kuva 10. Myöhäisillan kysyntä suhteessa tarjontaan lauantaina .................................................... 16 
Kuva 11. Itä-Helsingin ja Etelä-Espoon tarjonnan ja kysynnän vertailua perjantaiyönä ................. 17 
Kuva 12. Itä-Helsingin ja Etelä-Espoon tarjonnan ja kysynnän vertailua lauantaiyönä................... 17 
Kuva 13. Järjestyksenpitoa vaatineet tapahtumat metrossa neljänä esimerkkipäivänä ................. 18 
Kuva 14. Etelä-Espoon suunniteltu yölinjasto (Seudun joukkoliikennesuunnitelma 2010–2014) ... 20 
Kuva 15. Nykyjärjestelmän rakenne eri liikennöintiaikoina ............................................................. 21 
Kuva 16. Laajennetun liikenteen rakenne vaihtoehdossa 1 viikonloppuisin eri liikennöintiaikoina . 23 
Kuva 17. Linjastorakenne vaihtoehdossa 2 viikonloppuisin eri liikennöintiaikoina .......................... 25 
Kuva 18. Itäsuunnan kysyntä ja tarjonta eri vaihtoehdoissa ........................................................... 26 
Kuva 19. Metron yöliikenteen jatkamisen kustannusarviot osatekijöittäin ...................................... 35 
Kuva 20. Tukholman metrolinjasto. ................................................................................................. 39 
Kuva 21. Oslon metrolinjasto. ......................................................................................................... 40 
Kuva 22. Kööpenhaminan metrolinjasto. ........................................................................................ 41 
Kuva 23. Lontoon metrolinjasto. ..................................................................................................... 42 
Kuva 24. Berliinin metrolinjasto. ...................................................................................................... 43 
Kuva 25. Wienin metrolinjasto. ....................................................................................................... 44 

 

Taulukkoluettelo 
Taulukko 1. Metron liikennöinti eräissä eurooppalaisissa kaupungeissa .......................................... 8 
Taulukko 2. Itä-Helsingin yölinjojen liikennöintiajat (lähtöajat keskustasta) ja lähtömäärät (syksy 
2009). .............................................................................................................................................. 11 
Taulukko 3. Joukkoliikennevälineiden liikennöinti ja metron vuorovälit eri kellonaikoina 
viikonloppuisin ................................................................................................................................. 25 
Taulukko 4. Matka-aikojen muutokset Helsingin Rautatieasemalta Itä-Helsinkiin yöliikenteessä ... 27 
Taulukko 5. Vaikutukset turvallisuutta ja järjestyksenvalvontaa hoitavien tahojen resurssitarpeisiin
 ........................................................................................................................................................ 29 
Taulukko 6. Liikennöintikustannusmuutokset vuositasolla eri tarkasteluvaihtoehdoissa ................ 31 
Taulukko 7. Tukholman metrolinjaston liikennöintiajat (lähdöt keskustasta) ja vuorovälit .............. 39 
Taulukko 8. Oslon metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit ........................................................ 40 
Taulukko 9. Kööpenhaminan metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit. ...................................... 41 
Taulukko 10. Wienin metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit. ................................................... 44 
 



  
 

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys  6

 



  
 

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys 7

 

1 Suunnittelun lähtökohtia 

1.1 Työn tausta 
Helsingin itäisten esikaupunkien joukkoliikennejärjestelmä perustuu Itäkeskuksen kautta 
Mellunmäkeen ja Vuosaaren liikennöivään metroon sekä metron liityntälinjastoon. Metron 
liikennöinti loppuu arkisin ja viikonloppuisin noin klo 23.30, jonka jälkeen liikennöidään lin-
joja 85N–97N Rautatientorilta. N-linjojen tarjonta on vilkkainta perjantain ja lauantain sekä 
lauantain ja sunnuntain välisinä öinä. HKL on arvioinut edellisen kerran metron liityntälii-
kennettä ja Itä-Helsingin yölinjoja vuonna 2006. Nykyinen malli, jossa metron liikennöinnin 
loppumisen jälkeen on vain yksi linjastorakenne, on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Ai-
emmin metron vaikutusalueella olivat erilaiset illan ja aamuyön linjastot.  
 
Metron jatkettua yöliikennöintiä on kokeiltu erilaisten tapahtumien yhteydessä kuusi kertaa 
vuosina 2005–2009. Liikennöintiaikaa on tapahtumien yhteydessä jatkettu 1–2 tunnilla. 
Ensimmäisen kerran metro liikennöi normaalin liikennöintiajan päättymisen jälkeen vuoden 
2005 yleisurheilun MM-kilpailujen avajaisten ja päättäjäisten yhteydessä. Vuonna 2007 
metroliikennettä jatkettiin ilotulituksen SM-kilpailujen päättymisen jälkeen. Vuonna 2008 
metroliikennettä jatkettiin niin ikään ilotulituksen SM-kilpailujen yhteydessä, Taiteiden yönä 
ja uudenvuodenaattona. Vuonna 2009 metron liikennöintiaikaa jatkettiin neljä kertaa. Jat-
kettujen yöliikennekokeilujen aikana matkustajamäärät ovat olleet noin 20 % tavanomaista 
suuremmat. 
 
Metron yöliikenteen laajentamista esitetään aika ajoin kaupunginvaltuutettujen, asukkaiden 
ja eri sidosryhmien taholta. HKL on antanut viimeksi 5.6.2009 lausunnon valtuustoaloittee-
seen metron kulkuajan jatkamisesta. 
 

1.2 Selvityksen tavoitteet ja sisältö 
Massatapahtumien aikana matkustuskysyntä on selvästi tavanomaista suurempi. Tämän 
selvityksen hypoteesina on, ettei poikkeusliikennöintimallin siirtäminen sellaisenaan nor-
maaliin yöliikenteeseen ole kustannus-, turvallisuus- ja palvelutasosyistä tarkoituksenmu-
kaista.  
 
Metron nykyinen toimintaympäristö muuttuu lähivuosina merkittävästi metron automa-
tisoinnin (noin 2013–2014) ja Ruoholahti–Matinkylä-metroliikenteen aloittamisen (noin 
2014) myötä. Nämä metrojärjestelmän kehittämishankkeet muodostavat keskeisen lähtö-
kohdan tutkituille yöliikennemalleille ja niiden toteutettavuudelle.  
 
Periaatteessa metron liikennöintiaikaa voitaisiin jatkaa jo talviliikenteen 2010 alussa. Käy-
tännössä yöliikennöinnin laajentamista ennen vuotta 2014 hankaloittavat merkittävästi 
mm. pääasiassa yöaikaan ajoittuvat automaattimetron asennustyöt ja Länsimetron raken-
tamisen aikaiset kuljetustarpeet Vuosaaren satamasta. Ennen hankkeiden valmistumista 
jouduttaisiin turvautumaan väliaikaisiin poikkeusjärjestelyihin ja jo käynnistettyjen liiken-
nöintimallien osittaiseen purkamiseen, mikä ei ole perusteltua mm. rakentamisen aikaisten 
häiriöiden, järjestelmän selkeyden ja matkustajapalvelun pysyvyyden kannalta. Työn aika-
na todettiin eri asiantuntijoiden kuulemisen perusteella, ettei metron liikennöintiajan laajen-
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taminen pysyväksi käytännöksi ennen vuotta 2014 ole käytännössä toteutuskelpoinen 
vaihtoehto. 
 
Selvityksen tavoitteena on hahmotella erilaisia toteutuskelpoisia yöliikenteen järjestämis-
vaihtoehtoja ja osoittaa vaihtoehtojen vaikutukset joukkoliikenteen järjestämisen kustan-
nuksiin, joukkoliikenteen palvelutasoon, matkustajaturvallisuuteen sekä toteutettavuuteen. 
Taustaksi seulottiin matkustajapalautteista, millaisia kokemuksia metron laajennetusta yö-
liikenteestä on saatu suurten yleisötapahtumien yhteydessä. Lisäksi on tehty suppea kat-
saus eurooppalaisten metrokaupunkien yöliikennekäytäntöihin. 
 

1.3 Matkustajapalaute 
Helsingissä ei ole juurikaan tullut toiveita metron liikennöinnin laajentamisesta klo 23 jäl-
keen pysyväksi käytännöksi. Sen sijaan massatapahtumien yhteydessä toteutetuista met-
ron jatketuista yöliikennekokeiluista ovat matkustajat antaneet erittäin hyvää palautetta. 
Yleisimmin metroliikennettä koskeva palaute on koskenut kesäaikatauluihin siirtymistä, 
koska kesäaikataulujen astuessa voimaan työssäkäyvistä valtaosa on vielä muutaman vii-
kon töissä ja aikataulumuutokset harventavat vuorovälejä ja vähentävät matkustajapaikka-
kapasiteettia. Myös metrosiltojen korjaustöihin liittyneet poikkeusliikennejärjestelyt ovat ai-
heuttaneet palautetta. 
 
Yöliikennettä koskeva palaute on liittynyt lähinnä yöbussien riittämättömään kapasiteettiin 
viikonloppuisin klo 2 jälkeisillä lähdöillä. 
 

1.4 Metron yöliikenne muualla Euroopassa 
Metro liikennöi yöaikaan monissa Euroopan suurissa kaupungeissa. Työssä kartoitettiin 
metron liikennöintiä Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Berliinissä ja 
Wienissä. Kööpenhaminan automaattimetro liikennöi yöaikaan kaikkina viikonpäivinä. 
Tukholman ja Berliinin metrot liikennöivät yöaikaan vain viikonloppuisin. Muissa tarkaste-
lukaupungeissa metron liikennöinti loppuu puolen yön aikoihin. Useimmissa metrokaupun-
geissa metro ei liikennöi yöaikaan.  
 
Metron liikennöintiajat ja vuorovälit yöaikaan, sekä vertailuna Helsingin metron liikennöin-
tiajat, on esitetty seuraavassa taulukossa. Tarkemmat tiedot tarkasteltujen kaupunkien 
metron liikennöinnistä on esitetty liitteessä 1. 
 
Taulukko 1. Metron liikennöinti eräissä eurooppalaisissa kaupungeissa 
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2 Nykytila-analyysi 

2.1 Metroliikenne 
Helsingin nykyinen metrolinja käsittää 17 asemaa. Linja haarautuu Itäkeskuksessa Mel-
lunmäen ja Vuosaaren haaroihin (kuva 1). Helsingin metro liikennöi maanantaista lauan-
taihin klo 5.30–23.30 ja sunnuntaina klo 6.30–23.30. Vuoroväli on ruuhka-aikana Ruoho-
lahden ja Itäkeskuksen välillä 4 minuuttia (haaroilla 8 min) ja muina aikoina 5 min (haaroil-
la 10 min). Matka-aika linjan päästä päähän on 23 minuuttia. 
 

 
Kuva 1. Nykyiset metrolinjat ja asemat 

Metrojunien perusyksikkö on kiinteästi yhteen liitetty moottorivaunupari. Vaunuparin las-
kennallinen kapasiteetti on 287 matkustajapaikkaa, josta 130 paikkaa on istumapaikkoja. 
Liikenteessä käytetään kahden ja kolmen vaunuparin eli maksimissaan kuuden vaunun ju-
nia (kuva 2). Arkisin ruuhka-aikaan liikenteessä on 15 kuusivaunuista junaa eli 45 vaunu-
paria. Hiljaisina aikoina junapituus on kaksi vaunuparia. 

 
Kuva 2. Kolmen vaunuparin metrojuna Vuosaaren metrosillalla Puotilan ja Rastilan välillä 

Metrojunankuljettajia työskentelee HKL:ssa noin 110. Nykyinen noin 18 tunnin mittainen 
metron liikennöintiaika on jaettu aamu- ja iltavuoroon. Liikenteenohjaajat valvovat ja oh-
jaavat metroliikenteen kulkua Hakaniemen keskusvalvomosta.  



  
 

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys  10

 
Linjaston alueellinen kattavuus ja kävelyetäisyydet ovat vuorotarjonnan ja liikennöintiaiko-
jen ohella keskeinen osa joukkoliikenteen kokonaispalvelutasoa. Nykyisin noin kaksi kol-
masosaa (kuva 3) Itä-Helsingin väestöstä asuu metroasemien vaikutusalueella. Arviolta 
noin puolet käyttäjistä kävelee asemalle vielä kilometrin etäisyydeltä. 
 

 
Kuva 3. Asutus metron vaikutusalueella (800 m ja 1000 m linnuntie-etäisyys asemasta) 

 
Metroasemilta Itä-Helsingin asuin- ja työpaikka-alueille liikennöi metron tulo- ja lähtöaikoi-
hin sovitettuja liityntälinjoja. Liityntälinjasto voidaan liikennesuuntien mukaan jakaa Hertto-
niemen, Laajasalon, Vuosaaren ja Kontulan-Mellunmäen liityntäalueisiin. Pääliityntäase-
mia ovat Herttoniemi, Itäkeskus, Vuosaari, Kontula ja Mellunmäki. Erityisesti Laajasalon ja 
Pohjois-Vuosaaren asukkaat ovat riippuvaisia liityntälinjoista.  
 

Väestö yhteensä 157 000 as. (v. 2008) 
800 m asemista      94 000 as. (60 %) 
1000 m asemista  110 000 as. (70 %) 
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2.2 Itäisen Helsingin yölinjat 
Metron liikennöintiajan jälkeen liikennöivät Rautatientorilta itään ajettavat kahdeksan N-
linjaa (kuva 4). Viikonloppuisin itäiseen Helsinkiin n. klo 04 asti liikennöivät linjat 85N, 90N, 
92N, 94N, 96N ja 97N. Taulukossa 1 on esitetty N-linjojen liikennöintiajat ja lähtömäärät. 
 
Taulukko 2. Itä-Helsingin yölinjojen liikennöintiajat (lähtöajat keskustasta) ja lähtömäärät (syksy 2009). 

Linja Reitti Ma - To lähtöä/
jakso 

Pe–La lähtöä/
jakso 

85N Rautatientori - Herttoniemenranta - Yliskylä - Jollas 23.52 – 1.35 4 23.52 – 4.10 8 
86N Rautatientori - Kulosaari - Santahamina 0.10–1.20 3 0.10–1.20 3 
90N Rautatientori - Länsi - Herttoniemi - Vuosaari 23.55 – 1.30 4 23.55 – 4.15 12 
92N Rautatientori - Myllypuro - Kivikko - Keinutie 0.13 – 1.30 3 0.13 – 4.05 9 
94N Rautatientori - Roihuvuori - Kontulankaari 23.50 – 1.35 4 23.50 – 4.15 10 
95N Rautatientori - Tammisalo - Mellunmäki - Länsimäki 23.40 – 1.35 5 23.40 – 1.35 5 
96N Rautatientori - Vuosaari 23.40 – 1.35 5 23.40 – 4.00 12 
97N Rautatientori - Puotila - Mellunmäki - Kotikonnuntie 0.15 – 1.30 3 0.15 – 4.25 10 

 

 
Kuva 4. Itäisen Helsingin N-linjasto ja asutus linjojen palvelualueella (400 m linnuntie-etäisyys pysäkistä) 

 

Väestö yhteensä       157 000 as. (v.2008) 
400 m N-pysäkeistä   146 000 as. (93 %) 
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2.3 Matka-aikojen vertailu 
Joukkoliikennejärjestelmän runkoyhteys Helsingin keskustasta Itä-Helsinkiin vaihtuu klo 
23.30 jälkeen metrosta liityntäyhteyksineen vaihdottomiin bussiyhteyksiin. Tarkastelussa 
on vertailtu Reittioppaan avulla matka-aikoja Rautatieasemalta Itä-Helsingin eri osiin (kuva 
5) nykyisellä metrojärjestelmällä ja hiljaisen ajan N-liikenteellä.  
 

 
Kuva 5. Matka-aikatarkastelun määränpäät 

Matka-aikavertailu on esitetty kuvassa 6. 
 

Metroasemien läheisyydessä asuu noin 70 % Itä-Helsingin asukkaista. N-linjaston pal-
velualue on metroa olennaisesti laajempi, sillä N-linjojen pysäkkien vaikutusalueella 
asuu 93 % Itä-Helsingin asukkaista. Metroasemien ja liityntälinjaston pysäkkien yhteis-
kattavuus vastaa N-linjojen pysäkkien palvelualuetta. 
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Kuva 6. Matka-aika eri kulkumuodoilla Helsingin rautatieasemalta arkena klo 23–24 

Tarkastelu osoittaa, että metro on vaihdottomia N-linjoja nopeampi myöhäisillan liikentees-
sä käytännössä vain aivan metroaseman tuntumaan päättyvillä matkoilla. Vuosaareen linja 
90A (Rautatientori–Vuosaaren satama) on osalla matkoista N-linjaa nopeampi. Metron lii-
tyntäliikenteessä matka-aikaa pidentää vaihtoon liittyvä odotusaika.  
  
Hiljaisen ajan N-linjat ovat nopeita, koska muu ajoneuvoliikenne on minimissään ja itä-
suunnan N-linjoja liikennöidään Sörnäisten rantatien kautta. Matkanteon nopeus, vaihdot-
tomuus ja palvelualueen laajuus tekevät N-linjastosta metrojärjestelmää houkuttelevam-
man vaihtoehdon hiljaisen ajan liikenteessä.  
 

 

N-bussilinjasto on myöhäisillan liikenteessä lähes poikkeuksetta metroa + liityntälinjaa 
nopeampi yhteys. Metro on N-liikennettä muutamia minuutteja nopeampi vain aivan 
asemien välittömään läheisyyteen päättyvillä matkoilla.  
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2.4 Matkustuskysyntä 

2.4.1 Matkustuksen ajallinen vaihtelu 
Helsingin metrossa tehdään noin 200 000 matkaa arkipäivässä. Vilkkaimpia asemia ovat 
Rautatientori, Itäkeskus ja Kamppi, joilla on noin 45 000 päivittäistä käyttäjää. Kuvassa 7 
on esitetty metromatkustuksen (nousut) aikavaihtelu arkisin (ma–to) ja perjantaina, joka on 
viikonpäivistä vilkkain matkustuspäivä. Perjantaisin tehdään vuorokaudessa noin 6 % 
enemmän matkoja kuin muina arkipäivinä.  
 
Illalla klo 21.00–23.30 perjantaina tehdään 60 % muita arkipäiviä enemmän matkoja. Lau-
antaisin metromatkustuksen kokonaiskysyntä on 36 % pienempi kuin keskimäärin arkena, 
mutta lauantai-iltaisin (klo 21.00–23.30) matkustuskysyntä on 35 % suurempi kuin arkena 
keskimäärin. 

 
Kuva 7. Metron matkustuskysynnän tuntivaihtelu arkipäivinä, maaliskuu 2009 

Seuraavassa kuvasarjassa (kuvat 8–10) on tarkasteltu kysynnän ja tarjonnan suhdetta 
myöhäisillan ja yön liikenteessä. Metroa liikennöidään iltaliikenteessä Ruoholahden ja Itä-
keskuksen välillä 5 minuutin vuorovälillä kahden vaunuparin junilla. Viimeinen metron tar-
jontapylväs on puolet matalampi, koska metroa liikennöidään 23.30 saakka. 
Nykytilanteessa tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa; kysyntä hiipuu yötä kohti siinä mää-
rin, että metron tarjoamassa kapasiteetissa olisi nykyvuorovälein paikkatarjonnan kannalta 
ylimitoitusta. Ainoastaan perjantai- ja lauantaiöinä klo 24–02 tarjontaa on selvästi kysyntää 
enemmän, ja toisaalta lauantaina klo 03–04 kuormitus ylittää istumapaikkatarjonnan. Las-
kelma on tehty koko idän suunnan N-linjaston yli eli käytännössä tietyt lähdöt ovat hyvin 
kuormittuneita. 
 
Puolenyön jälkeen N-linjoille tehdyistä nousuista 72 % tehdään Rautatieaseman ja Sör-
näisten välillä. Osuus kasvaa ajan myötä. Kello 3 jälkeen jo lähes 90 % N-linjojen nousuis-
ta tehdään Rautatieaseman ja Sörnäisten välillä. Yöajan kysyntä on myös vahvasti suunta-
jakautunutta, sillä tehdyistä nousuista 99 % suuntautuu itään ja 1 % keskustaan. Metrossa 



  
 

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys 15

suuntajakauma ei ole yhtä jyrkkä; esimerkiksi Sörnäisten ja Hakaniemen metroasemien 
myöhäisillan nousuista arviolta 20 % suuntautuu keskustaan.  
 

 
Kuva 8. Myöhäisillan kysyntä suhteessa tarjontaan maanantaista torstaihin 

 
Kuva 9. Myöhäisillan kysyntä suhteessa tarjontaan perjantaina 
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Kuva 10. Myöhäisillan kysyntä suhteessa tarjontaan lauantaina 

 

2.4.2 Liikennesuuntien kysyntä 
Metron yöliikenteen laajentamisen lähtökohtana on automatisoitu metro, joka on ulotettu 
Etelä-Espooseen. Tämä merkitsee, että yöliikenteen toteutusmalli tehtäneen todennäköi-
sesti symmetrisesti sekä itäisen Helsingin että eteläisen Espoon suuntiin.  
 
Itä- ja länsisuunnan kysynnän tasoero on rakenteellisesti merkittävä ero kustannustehok-
kaan toteutusvaihtoehdon valinnassa. Ruoholahti-Matinkylä -metrolinjan liikenne-
ennusteiden mukaan kysynnän taso on lännessä Lauttasaaren itäpuolella noin kolman-
neksen pienempi kuin Kulosaaren sillalla, joka on metroliikenteen matkustajakysynnän mi-
toittava poikkileikkaus. Lauttasaaren länsipuolella kysyntä on noin puolet Kulosaaren sillan 
kysynnästä. 
 
Seuraavassa on vertailtu nykyisten Itä-Helsingin ja Etelä-Espoon yöbussiliikenteiden tar-
jontaa ja kysyntää. Etelä-Espoon yölinjoista tarkastelussa ovat mukana linjat 100N, 130N 
ja 140N. Tarkastelu osoittaa, että nykytilanteessa viikonloppuöinä Etelä-Espoon joukkolii-
kenteen matkustuskysyntä on alle 50 % Itä-Helsingin matkamääristä. 
 

Matkustuskysyntä hiipuu alle päiväliikenteen kysynnän klo 19 jälkeen. Metron liiken-
nöinnin päättymisen jälkeen busseilla hoidettavan liikenteen tarjonta on tarkoituksen-
mukainen kysyntään nähden. Bussitarjontaa voidaan edelleen optimoida tasapainotta-
malla perjantai- ja lauantaiöiden liikennetarjontaa kysyntää vastaavaksi. 

? 
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Kuva 11. Itä-Helsingin ja Etelä-Espoon tarjonnan ja kysynnän vertailua perjantaiyönä 

 
Kuva 12. Itä-Helsingin ja Etelä-Espoon tarjonnan ja kysynnän vertailua lauantaiyönä 

 

 
 

2.5 Turvallisuus ja järjestyksenvalvonta 
 
Järjestyksenvalvonta 

Metron ja metroasemien järjestystä valvotaan Hakaniemen metroasemalla sijaitsevasta 
järjestyksenpitovalvomosta, jossa työskennellään kolmessa vuorossa. Aamu- ja iltavuo-
rossa on 2 henkilöä ja yövuorossa 1 henkilö. Valvomon toimialueeseen kuuluvat kaikki 17 
metroasemaa, Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemat sekä raitio-
liikenteen avustaminen keskusta-alueella.  
 
Valvomon tehtäviin kuuluvat mm. ulkopuolisen vartiointiliikkeen operatiivinen johtaminen, 
asemien kulunvalvonta, automaattisten ja kohdistettujen kuulutusten tekeminen, erilaisiin 
hälytyksiin vastaaminen sekä viranomaisyhteistyö ja koulutus. Valvomo vastaa myös 24 h 
asiakaspuheluihin. 
 

Itä-Helsingin yöajan matkustuskysyntä on yli kaksinkertainen verrattuna Etelä-Espoon 
matkamääriin, mikä on merkittävä rakenteellinen eroavaisuus järjestelmän kustannus-
tehokkuuden kannalta. 
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Vuosittain kirjataan noin 45 000 tapahtumaa, joita ovat esimerkiksi asiakasavustukset, 
metroasemilta ja metroista poistot sekä pelastustoimet. Valvomo siirtyy vuonna 2011 Hert-
toniemeen samoihin tiloihin teknisen valvomon ja liikenteen ohjauksen kanssa. 
 
Lisäksi metroasemilla ja metroissa on vartijoita ja metroissa kiertää järjestyksenvalvojia. 
Muutamaa asemaa lukuun ottamatta kaikilla metroasemilla on vähintään yksi vartija. Rau-
tatientorin metroasemalla on samanaikaisesti kaksi vartijaa. Hiljaisimmat asemat eli Kala-
satama, Kulosaari, Siilitie, Puotila, Rastila ja Myllypuro hoidetaan pääasiassa kiertävällä 
vartioinnilla. Esimerkiksi viikonloppuisin junissa kulkee 6 junapartiota. Varti-
jat/järjestyksenvalvojat työskentelevät kahdessa vuorossa, joita ovat maanantaista lauan-
taihin klo 5–14.30 ja 14.30–24.00 sekä sunnuntaisin klo 6–14.30 ja 14.30–24:00.  
 
Metron liikennöinnin alkaessa vartijoiden tehtäviin kuuluu tarkastaa, että metroasemien 
ovet aukeavat ja liukuportaat käynnistyvät. Liikennöinnin loppuessa tarkastetaan, että met-
roasemat tyhjentyvät ihmisistä, liukuportaat pysähtyvät ja metroasemien ovet sulkeutuvat. 
Vartijoiden toimialue kattaa kiinteistöjen sisätilat ja ulkona asemien välittömän läheisyyden. 
Vartiointiin liittyviä tehtäviä annetaan valvomosta. Vartioinnin vasteajat ovat kasvaneet, 
koska kaupungin säästötoimien myötä vartiointia on vähennetty. 
 
Häiriköintiä on yleisesti eniten viikonloppuiltoina, mutta myös yksittäinen arkiaamu voi olla 
vilkas. Myös erilaiset tapahtumat ja lomat lisäävät vartioinnin tarvetta. Tällä hetkellä metro-
liikenne loppuu ennen puolta yötä, jolloin ihmisistä suuri osa on vasta menossa illanviet-
toon. Esimerkiksi VR:ltä saatujen kokemusten mukaan ongelmat korostuvat nimenomaan 
yön viimeisissä junissa.  
 
Kuvaan 13 on poimittu järjestyksenpitoa vaatineita tehtäviä neljänä erilaisena päivänä ja 
tehtävien jakautuminen päivään ja iltaan. Normaalilauantai ja -tiistai on poimittu vertailuun 
satunnaisesti. 
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Kuva 13. Järjestyksenpitoa vaatineet tapahtumat metrossa neljänä esimerkkipäivänä 

Tarkasteluun valituista päivistä normaali lauantai oli kaikkein vilkkain (yhteensä 99 tapah-
tumaa) ja normaali tiistai hiljaisin (41 tapahtumaa). Normaali lauantaina vain 14 % tapah-
tumista oli illalla, uudenvuoden aattona sama osuus oli 40 % ja vappuaattona 25 %. Valit-
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tujen päivien perusteella järjestyksenpitoa vaativien tehtävien määrä vaihtelee sekä päivit-
täin että eri kellonaikoina, eikä selkeitä päätelmiä esimerkiksi illan osuudesta voida tehdä. 
Valittuina neljänä esimerkkipäivänä järjestyksenpitotehtävistä 26 % tapahtui klo 21–24 vä-
lillä.   
 
Tekninen valvonta 

Metron teknistä turvallisuutta valvotaan teknisessä valvomossa, joka päivystää kaikkina 
viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Teknisessä valvomossa työskentelee yhteensä kah-
deksan henkilöä. Työvuorot ovat kolmessa vuorossa, klo 7–15, 15–23 ja 23–7. Päivällä 
paikalla on tilanteesta riippuen 1–3 henkilöä ja yöllä 1 henkilö. 
 
Valvomon vastuulla on esimerkiksi metron sähkönsyöttö ja metroasemien liukuportaiden, 
hissien, valaistuksen, LVI:n ja sähkön toimivuudesta huolehtiminen. Jonkin teknisen lait-
teen vikaantuessa Teknisestä valvomosta kutsutaan korjaaja paikalle. Myös ratajännittei-
den poisto tarvittaessa esimerkiksi pelastustoimien takia hoidetaan Teknisestä valvomos-
ta. Teknisen valvomon vastuulla on myös esimerkiksi raitioliikenteen sähkönsyötöstä huo-
lehtiminen öisin.  
 
Liikenteen ohjaus 

Metron liikenteenohjaus huolehtii metron ohjauksesta ja informoinnista liikennöintiin liitty-
vissä häiriötilanteissa. Liikenteen ohjaus toimii kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. 
Liikenteen ohjaajia on yhteensä 10 henkilöä ja he työskentelevät kahdessa toimipaikassa, 
Hakaniemen liikenteen ohjauksessa ja varikolla. Työ on kaksi- ja kolmivuorotyötä, jonka 
vuorot ovat klo 7–15, 15–23 ja 23–7. Varikolla päivystää yksi henkilö kerrallaan. Hakanie-
men toimipisteessä liikenteen ohjauksesta huolehtii päivällä 3 henkilöä ja yöllä yksi henki-
lö.  
Varikkoalueelta hoidetaan esimerkiksi metrojunien huoltokiertoa. Hakaniemen liikenteen 
ohjauksesta ohjataan linjaliikennettä, tiedotetaan metron kuljettajia häiriöistä, tehdään 
asemakuulutuksia ja päivitetään matkustajille tarjottavia Internet- ja mobiilipalveluja. 
 

3 Yöliikenteen laajennusvaihtoehdot 

3.1 Tarkasteluasetelma ja arviointinäkökulmat 
Metron yöliikenteen laajennusvaihtoehdot on muodostettu vuoden 2014 tilanteeseen, jol-
loin metro on automatisoitu ja Länsimetron ensimmäinen osuus Ruoholahti-Matinkylä on 
otettu käyttöön. Yöliikennöinnin toteutusmahdollisuuksia ennen vuotta 2014 vaikeuttavat 
merkittävästi mm. automaattimetron asennustyöt ja Länsimetron rakentamisen aikaiset 
kuljetustarpeet Vuosaaren satamasta, jotka tapahtuvat pääosin yöaikana. 
 
Vertailuvaihtoehdossa (0+) metron liikennöintiaika on sama kuin nykyisin eli maanantaista 
lauantaihin klo 5.30–23.30 ja sunnuntaina klo 6.30–23.30. Vaikutusarvioinnissa on siten 
tarkasteltu klo 23.30 jälkeistä liikennöintiaikaa.  Vertailuvaihtoehdossa yöliikenne klo 23.30 
jälkeen hoidetaan Itä-Helsinkiin yölinjoilla 85N–97N ja Etelä-Espooseen Seudun joukkolii-
kennesuunnitelman 2010–2014 mukaisesti yölinjoilla 106N–195N (kuva 14).  
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Kuva 14. Etelä-Espoon suunniteltu yölinjasto (Seudun joukkoliikennesuunnitelma 2010–2014) 

 
Vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu seuraavista näkökulmista 

- matkustajapalvelutaso 
- sosiaalinen turvallisuus 
- kustannukset 
- toteutuskelpoisuus ja toteuttamisen edellytykset  

 
Matkustajapalvelutasovaikutuksia on arvioitu vuorotarjonnan, istumapaikan saatavuuden 
ja matka-aikojen näkökulmista. Liikennöintikustannuksissa on otettu huomioon metron 
operointikustannukset, bussilinjaston (liityntälinjaston ja N-linjaston) liikennöintikustannuk-
set sekä liikenteen tukipalvelujen kustannukset, joita ovat esimerkiksi vartioinnista ja siivo-
uksesta aiheutuneet kustannukset. Tarkastelussa on otettu huomioon lisäksi työvuorojär-
jestelmän laajentamisesta aiheutuvat henkilöstökustannusten muutokset. Näiden lisäksi on 
arvioitu sosiaalista turvallisuutta, järjestelmän käytettävyyttä ja selkeyttä sekä tasapuoli-
suutta. 
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3.2 Vaihtoehtojen kuvaus 
 
Vaihtoehtojen ensisijaisena muodostamisperusteena on käytetty metroliikenteen jatkami-
sen ajallista ulottumaa. Liikennöintitarpeen mitoitusperusteena klo 23.30 jälkeen on käytet-
ty lauantaiyön liikenteen 800 matkustajaa/h/suunta, mikä perustuu nykytilan pohjalta laa-
dittuun ennusteeseen. Metron vuoroväli on valittu siten, että istumapaikkatarjonta riittää lii-
kennöitäessä kahden vaunuparin mittaisilla junilla. Herkkyystarkasteluna on arvioitu yhden 
vaunuparin junapituuden ja vastaavasti tarvittavan puolta tiheämmän vuorovälin kustan-
nusvaikutusta. 
 
Seuraavissa kuvasarjoissa on havainnollistettu Itä-Helsinkiä esimerkkinä käyttäen hiljaisen 
ajan liikennepalvelujen tarjonta viikonloppuisin kussakin vaihtoehdossa.  
 
Nykyinen liikennöintimalli 

 

 
Kuva 15. Nykyjärjestelmän rakenne eri liikennöintiaikoina 

 

Nykymallissa yöajan liikennetarjonta muuttuu porrastetusti kysyntää vastaavasti niin, 
että metroliikenteen päättymisen jälkeen alkaa liikennöidä N-linjasto, jonka palvelualu-
een laajuus vastaa liityntäliikennettä. Matkanopeus on hyvä. Osa N-linjoista päättyy klo 
1.30. Kello 4.15–5.30 (lauantaisin) ja 4.15–6.30 (sunnuntaisin) välillä ei ole palvelua. 

Klo 23.30 saakka 23.30 – 1.30 

1.30 – 4.30 4.15 – 5.30/6.30 

5 min 

10 min 

10 min 

Matinkylä – Vuosaari 10 min 
Tapiola – Mellunmäki 10 min 
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Vaihtoehto 1. Metron liikennöintiaikaa jatketaan nykyisestä kaksi tuntia 
 
Vaihtoehdossa on jatkettu metron liikennöintiä kahdella tunnilla (klo 1.30 saakka) 

A) vain viikonloppuisin 

B) kaikkina viikonpäivinä 

Kello 23.30 jälkeen metro liikennöi yöllä 20 minuutin vuorovälein linjoilla Matinkylä–
Vuosaari ja Ruoholahti–Mellunmäki, jolloin Ruoholahden ja Itäkeskuksen välillä on 10 mi-
nuutin yhteinen vuoroväli. Liikennöintimallissa linjoilla Ruoholahti–Mellunmäki ja Matinky-
lä–Vuosaari metroliikenteeseen tarvitaan 80/60 minuutin kierrosajoilla 4+3 junakokoonpa-
noa, joihin sitoutuu yhteensä 14 vaunuparia. Kahden vaunuparin junapituuksilla tarjonta on 
1560 istumapaikkaa/tunti/suunta. Klo 1.30–5.30 välinen aika on edelleen riittävä tarvittavil-
le radan huoltotoimille, mutta kunnossapitotoimet täytyy tehdä nykyistä lyhyemmässä 
ajassa. 
 
Metron operointikustannusten näkökulmasta vähiten kalustoa liikennöintiin sitoutuisi mal-
lissa, jossa liikennöitäisiin 20 min vuorovälillä päälinjaa välillä Matinkylä-Mellunmäki ja 20 
min vuorovälillä heilurilinjaa Itäkeskus-Vuosaari (4+1 junaa ja 10 vaunuparia). Tällöin kui-
tenkin Vuosaaren haaran matkustajapalvelutaso heikkenisi nykyiseen nähden olennaises-
ti, eikä mallia voida pitää suositeltavana. 
 
Liityntälinjoja jatketaan metron päättymiseen saakka niin, että liityntäyhteys on keskeisim-
mille alueille joka toiselta metrolta. Tämä merkitsee, että linjastorakenne vastaa palvelu-
alueeltaan nykyistä myöhäisillan linjastoa ja N-linjastoa. Metron kulun päätyttyä klo 1.30 
Itä-Helsingin yhteydet hoidetaan nykyisillä yölinjoilla 85N–97N, joiden liikennöintiaika vas-
taavasti lyhenee noin kahdella tunnilla nykyiseen nähden. 
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Kuva 16. Laajennetun liikenteen rakenne vaihtoehdossa 1 viikonloppuisin eri liikennöintiaikoina 

 
Vaihtoehdossa 1 metron ja liityntälinjojen liikennöintiä jatketaan kahdella tunnilla klo 
1.30 saakka. Vaihtoehdossa 1A pidennys toimisi vain viikonloppuisin ja vaihtoehdossa 
1B kaikkina viikonpäivinä. Kello 1.30 jälkeen alkaa liikennöidä N-linjat klo 4.15 saakka, 
minkä jälkeen palvelu lakkaa 1–2 tunniksi. 

Klo 23.30 saakka 23.30 – 1.30 

1.30 – 4.30 4.30 – 5.30/6.30 

5 min 

10 min 

10 min 

10 min 

20 min 

20 min 

Matinkylä – Vuosaari 10 min 
Tapiola – Mellunmäki 10 min 

Matinkylä – Vuosaari 20 min 
Ruoholahti – Mellunmäki 20 min 
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Vaihtoehto 2. Metro liikennöi viikonloppuisin läpi yön 
 
Metroliikennettä jatketaan lauantain ja sunnuntain vastaisina öinä läpi yön (klo 23.30–
5.30/6.30). Läpi yön mallissa metroa ei voi liikennöidä kuten vaihtoehdossa 1 Ruoholah-
den ja Itäkeskuksen välillä 10 minuutin yhteisellä vuorovälillä, sillä huollon aikaikkunavaa-
timukset eivät täyty. Automaattimetrotilanteessa 15 minuutin vuoroväli saattaa olla mah-
dollinen, mutta tällöin mahdollisesta liikennehäiriöstä aiheutuvat riskit kasvaisivat. Huolto-
vaatimuslähtökohdista mahdollinen minimivuoroväli liikennöitäessä läpi yön on 20 minuut-
tia, joka toisaalta on riittävän matkustajapaikkatarjonnan kannalta myös maksimivuoroväli. 
Liikennöintimallia tulee muuttaa esimerkiksi kello 1.30 jälkeen, jolloin voidaan tehdä vaadit-
tavat radan huoltotoimet. 
 
Läpi yön liikennöintimallissa metroa voitaisiin klo 1.30 jälkeen ajaa 40 minuutin vuorovälein 
linjoilla Matinkylä–Vuosaari ja Ruoholahti–Mellunmäki, jolloin Ruoholahden ja Itäkeskuk-
sen välille muodostuisi 20 minuutin yhteinen vuoroväli. Malliin sisältyy kuitenkin merkittäviä 
heikkouksia. Ensiksi, Matinkylä–Vuosaari ja Ruoholahti–Mellunmäki kierrosajat (80/60 
min) eivät ole optimaaliset 40 minuutin vuorovälille, sillä lyhyemmän linjan kääntöajat 
muodostuisivat tehottomiksi. Junatarve olisi 4 junakokoonpanoa. Metrojärjestelmän ylläpito 
on lähes yhtä kallista ajettaessa 40 min kuin 20 min vuorovälillä. Toiseksi, istumapaikka-
tarjonta saattaisi edellyttää kolmen vaunuparin junakokoonpanoja, mikä ei kuitenkaan ole 
automaattimetrotilanteessa mahdollista. Lisäksi 40 minuutin harvahko vuoroväli on hanka-
la aikataulujen muistamisen kannalta. 
 
Kokonaispalvelutason ja vuorotarjonnan kannalta parempi, joskaan ei hyvä, vaihtoehto on 
liikennöidä klo 1.30 alkaen Matinkylä-Mellunmäki -päälinjan lisäksi heilurijunaa Itäkeskus-
Vuosaari. Molempia linjoja liikennöitäisiin 20 minuutin vuorovälillä, mikä mahdollistaa tar-
vittavat radan huoltoon liittyvät aikaikkunat. Tällöin liikenteeseen sitoutuu 80/20 minuutin 
kierrosajoilla 4+1 junakokoonpanoa eli 10 vaunuparia. 
 
Liityntälinjoja ajetaan nykyisillä reiteillä, mutta harvemmilla vuoroväleillä siten, että liityn-
täyhteys on noin joka toiselta metrolta, kuten vaihtoehdossa 1. Viikonloppuisin ei ajatettaisi 
lainkaan N-vuoroja, sillä läpi yön liikennöinnin perusmallissa liityntäliikenne jatkuisi läpi yön 
metron liikennöintiajan mukaisesti.  
 
Herkkyystarkasteluna on tutkittu liityntälinjaston ajallista ulottumaa nykyisen N-liikenteen 
palvelun päättymiseen (klo 4.30) saakka, jolloin aamuyön viimeisen tunnin klo 4.30–5.30 
aikana liikennöisi vain metro. 
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Kuva 17. Linjastorakenne vaihtoehdossa 2 viikonloppuisin eri liikennöintiaikoina 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto järjestelmien palvelurakenteesta eri liiken-
nöintiaikoina. 
Taulukko 3. Joukkoliikennevälineiden liikennöinti ja metron vuorovälit eri kellonaikoina viikonloppuisin 

Vaihtoehto Joukkoliikenneväline – 23.30 23.30–
1.30 

1.30–4.30 4.30–
5.30/6.30 

Ve 0+ nykytyyppinen metro + liityntälinjasto 5 min    

 N-linjasto     

Ve 1 jatketaan 2 tuntia metro + liityntälinjasto 5 min 10 min   

 N-linjasto     

Ve 2 läpi yön pe ja la metro + liityntälinjasto 5 min 10 min 20 min 20 min 

 N-linjasto     

 

Vaihtoehdossa 2 metron ja liityntälinjojen liikennöintiä jatketaan läpi yön lauantaisin klo 
5.30 saakka ja sunnuntaisin klo 6.30 saakka. N-linjoja liikennöidään vain sunnuntain ja 
torstain välisinä iltoina. 

10 min 

20 min 

20 min 

5 min 

10 min 

10 min 

Klo 23.30 saakka 23.30 – 1.30 

1.30 – 4.30 4.30 – 5.30/6.30 

20 min 

20 min 

20 min 

20 min 

20 min 

20 min 

Matinkylä – Vuosaari 10 min 
Tapiola – Mellunmäki 10 min 

Matinkylä – Mellunmäki 20 min 
Itäkeskus – Vuosaari 20 min 

Matinkylä – Mellunmäki 20 min 
Itäkeskus – Vuosaari 20 min 

Matinkylä – Mellunmäki 20 min 
Itäkeskus – Vuosaari 20 min 
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Tarkastelun ulkopuolelle rajatut vaihtoehdot 
 
Työssä päätettiin rajata tarkastelun ulkopuolelle vaihtoehto, jossa osa asemista olisi yölii-
kenteessä suljettuna. Pääperusteluna on se, että metroasemien ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset ja kustannusrakenne on muuttunut asemien vartiointi- ja kulkujärjestelmän 
automatisoinnin myötä. Kaikilla asemilla on nykyisin monitoroinnin ja sulkemisen kauko-
käyttövalmius. Matkustajaturvallisuuden takia tietyillä asemilla tarvitaan henkilövalvontaa. 
Lisäksi junavartijat hoitavat asemavalvontaa. Erityisesti hiljaisimpien asemien kohdalla 
kaukovalvontamahdollisuuden seurauksena aukiolokustannukset syntyvät pääasiassa va-
laistuksesta. Kustannussäästö olisi verrattain vähäinen osalle matkustajista aiheutuvaan 
palvelutasohaittaan nähden. 
 

3.3 Vaihtoehtojen vertailu 

3.3.1 Matkustajapalvelutaso  
Kuvassa 18 on esitetty ilta- ja yöajan istumapaikkatarjonta kussakin perusmallissa suh-
teutettuna lauantai-illan matkustuskysyntään. Tarkastelu on tehty mitoittavan idän suunnan 
mukaisesti korottamalla 10 % nykyisiä matkustajamääriä. 
 

 
Kuva 18. Itäsuunnan kysyntä ja tarjonta eri vaihtoehdoissa 

Tarkastelu osoittaa, että nykyjärjestelmässä tarjonta on hyvin sopeutettu kysyntää vastaa-
vaksi. Metron liikennöintiaikojen laajentamisvaihtoehdoissa voitaisiin puolen yön jälkeen 
periaatteessa liikennöidä myös yhdellä vaunuparilla. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten matka-ajat Helsingin rautatieasemalta Itä-
Helsingin eri osiin muuttuvat yöllä, kun metro ja liityntälinjat kulkevat, mutta N-linjat eivät 
kulje. 
 
Taulukko 4. Matka-aikojen muutokset Helsingin Rautatieasemalta Itä-Helsinkiin yöliikenteessä 

 
 
Tarkastelu osoittaa, että kun matka tehdään metrolla ja mahdollisella liityntälinjalla eikä 
vaihdottomalla N-linjalla, pitenee kokonaismatka-aika lähes kaikkialle muualle paitsi met-
roasemien tuntumaan, joissa liityntälinjaa ei käytetä. Erityisesti läpi yön liikennöintimallissa 
(Ve 2) Vuosaaren suunnan matka-aikojen kasvu on tuntuva johtuen metron liikennöintimal-
lista, joka aiheuttaa vaihdon Itäkeskuksessa. Joka toiselle metrolle ajoitettu vuoroväleiltään 
harvennettu liityntälinjasto (yhteys joka toiselta metrolta) aiheuttaa matkustajalle joko yli-
määräistä odotusaikaa liityntävaihdossa tai odottelujen välttämiseksi tarkkuutta oikea met-
ron valitsemiseksi. 
 
Metron ja liityntälinjaston alueellinen kattavuus on samaa luokkaa kuin N-linjaston. Hyväk-
syttävien kävelymatkojen voidaan katsoa olevan metrolta hieman pitempi kuin bussilta. 
Asiakkaat eivät välttämättä halua yöaikaan kävellä yhtä pitkiä matkoja kuin päivällä. Metro 
ja metroasemat koetaan turvattomammiksi kuin bussit, mihin vaikuttaa erityisesti kävelyt ja 
odotusajat metroasemilla. Vaihtoehdossa 1 yhteydet on hoidettu vaihdottomilla N-linjoilla 
yöllä klo 1 jälkeen, jolloin liikkujia on vähemmän ja siten turvattomuuden tunne voi olla 
suurempi. 
 
Metron liikennöintiajan jatkaminen parantaa metroasemien lähellä asuvien palvelutasoa, 
mutta huonontaa liityntälinjoja käyttävien palvelutasoa nykytilanteeseen verrattuna. Liityn-
tälinjoja käyttävien kokonaismatka-aika on N-linjastoon verrattuna pidempi ja liityntälinjoja 
ajetaan vain joka toiselta metrovuorolta. N-linjasto palvelee asuinalueita tasapuolisesti. 
Nykyinen malli voidaan siten todeta tarkasteltavia vaihtoehtoja tasapuolisemmaksi. 
 
Järjestelmän ja linjaston hahmottaminen on helpointa, jos tarjonta on samanlaista kaikkina 
viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina, N-linjasto sisältyy kuitenkin kaikkiin vaihtoehtoihin ai-
nakin arkipäivinä tai yöajan viimeisimpinä tunteina.  
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Matkustajalle, joka ei kunnolla tunne seutua, voi metrolla matkustaminen olla bussia sel-
keämpää varsinkin yöaikaan. N-linjat kiertelevät asuinalueiden kautta ja poistumispysäkin 
havaitseminen voi olla vaikeaa. Liityntälinjaa käyttäessä ongelma on vastaava mutta lie-
vempi, koska bussilla kuljettu matka on lyhyempi. 
 
Kun Länsimetro on otettu käyttöön, parantaa metron liikennöintiajan jatkaminen yhteyksiä 
Helsingin keskustan läpi Etelä-Espoosta Itä-Helsinkiin ja toisinpäin. N-linjastolla on tehtävä 
vaihto Helsingin keskustassa. Arvion mukaan keskustan läpi suuntautuvat matkat ovat kui-
tenkin selvästi vähemmän kuin keskustaperäisiä matkoja. 

3.3.2 Sosiaalinen turvallisuus 
HKL selvitti vuonna 2006 matkustajien kokemaa turvattomuutta metrossa (HKL 2006). 
Tutkimuksen mukaan 68 % metrolla matkaavista tunsi turvattomuutta joskus. Vertailun 
vuoksi todettakoon, että raitioliikenteessä toisinaan olonsa turvattomaksi tuntevien osuus 
oli 51 % ja bussiliikenteessä 37 %.  
 
Tulokset osoittivat, että asukkaiden mielestä henkilökohtainen turvallisuus joukkoliiken-
teessä oli viimeisen neljän vuoden aikana (2002–2006) merkittävästi huonontunut. Joukko-
liikenteen matkustajien antamat arvosanat viittaavat siihen, että turvallisuustilanne oli huo-
nontunut eniten metrossa. 
 
Metron matkustajien turvallisuuden tunne poikkeaa huomattavasti eri-ikäisten ja eri suku-
puolta olevien matkustajien keskuudessa. Naisista jonkin asteista turvattomuutta kokee 81 
% ja miehistä 52 %. Suhteellisesti eniten ongelmasta kärsivät 30–44-vuotiaat, joista 80 % 
ilmoitti tuntevansa ainakin joskus turvattomuutta. Näitä tuntemuksia oli tutkimuksessa vähi-
ten nuorimmassa ikäluokassa 15–19 -vuotiaat. 
 
Selkeästi eniten matkustajat tuntevat turvattomuutta muiden matkustajien häiriköinnin ta-
kia. Juopuneet ja riitaa haastavat kanssamatkustajat metrossa aiheuttivat ainakin jonkinas-
teista turvattomuutta 85 %:ssa joukkoliikenteen käyttäjistä. Tuntemukset olivat samanlaisia 
niin metrossa kuin busseissa ja raitiovaunuissakin haastateltujen keskuudessa. 
 
Toinen turvattomuutta merkittävästi aiheuttava asia metrossa on se, että vaunuissa ei ole 
näkyvissä liikennehenkilökuntaa. Tätä ongelmaa ei ole busseissa ja raitiovaunuissa, joissa 
kuljettajalla on mahdollisuus puuttua järjestyshäiriöihin ja muihin matkustajaa haittaaviin 
ongelmiin. Runsas kolmasosa matkustajista pelkäsi sitä, että metrossa sattuu jokin tekni-
nen vika, joka esimerkiksi pysäyttää junan tunneliin. Lähes saman verran oli niitä matkus-
tajia, joille junassa vallitseva pimeys aiheutti turvattomuutta. 
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3.3.3 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan resurssit 
 
Taulukossa 4 on esitetty metron liikennöinnin pidentämisen vaikutuksia turvallisuutta ja jär-
jestyksenvalvontaa hoitavien tahojen resurssitarpeisiin. 
 

Taulukko 5. Vaikutukset turvallisuutta ja järjestyksenvalvontaa hoitavien tahojen resurssitarpeisiin 

 
 
Metron liikennöintiajan pidentäminen kahdella tunnilla tai liikennöinnin jatkaminen läpi yön 
ei vaikuta teknisen valvomon resursointiin. Järjestyksenvalvomossa ja liikenteen ohjauk-
sessa liikennöinnin pidentäminen kahdella tunnilla tarkoittaa kummassakin yhden henkilön 
lisäämistä kahdelle jatketulle liikennöintitunnille. Tämän takia joudutaan mahdollisesti 
muuttamaan tai pidentämään olemassa olevia työvuoroja. Myös vartijoi-
den/järjestyksenvalvojien työvuoroja joudutaan pidentämään. Pitkistä työvuoroista joudu-
taan vastaavasti tarjoamaan pitkiä vapaita. Jos työvuorojen pidentäminen ei onnistu, on 
otettava käyttöön uusia vuoroja. 
 
Metron liikennöidessä viikonloppuisin läpi yön, jouduttaisiin Järjestyksenpitovalvomoon ja 
Liikenteen ohjaukseen lisäämään kumpaankin yksi henkilö yövuoroon. Henkilön lisäämi-
nen koko vuoroon on helpompaa kuin vain kahden tunnin ajaksi, koska se ei edellytä työ-
vuorojen muuttamista. Myös vartijoita tarvittaisiin yövuoroon ja heidän olisi siirryttävä kol-
mivuorotyöhön. 
 
Automaattimetroon siirtyminen ja Länsimetron liikennöinnin aloittaminen tulevat omalta 
osaltaan vaikuttamaan turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta huolehtivien tahojen 
työmäärään ja resursointiin. Länsimetro lisää linjapituutta ja asemien määrää, mikä lisää 
kaikkien osapuolten työmäärää. Automaattimetro lisää rataosuuksien kameravalvonnan 
tarvetta. Toisaalta automaattimetron käyttöönotto vapauttaa resursseja, sillä metron kuljet-
tajien ja kuljettajien työnjohdon työt loppuvat. Automaattimetron myötä kuljettajat voisivat 
siirtyä junavalvontatehtäviin, jolloin vartijoiden ja junavalvojien määrä vastaisi nykyistä var-
tijamäärää. 
 
Metron liikennöintiaikaa jatkettaessa yöhön, voi myös liputta matkustaminen lisääntyä. Täl-
lä hetkellä junalla ja bussilla yöaikaan matkustamisesta veloitetaan lisämaksu. Metro-
asemilla ei ole portteja eikä henkilökuntaa, jolloin maksamatta jättäminen on kohtuullisen 
helppoa. Liputta matkustamisen vähentämiseksi metroihin tarvittaisiin lipuntarkastajia 
myös yöllä. 
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3.3.4 Kustannukset 

Metroliikennöinti 

Liikennöintikustannukset on laskettu metron osalta automaattimetron yksikkökustannusar-
vioilla, jotka ovat 

- 0,76 €/vaunuparikilometri (nykyisin n. 0,84 €/km) 
- 11,62 €/tunti +korotus 50 % yöaikana (nykyisin n. 29,07 €/h) 
- 180 €/vaunupäivä (nykyisin n. 157 €/vaunupäivä) 

 
Kilometrikustannus sisältää sähkön, huollot ja korjaukset sekä varaosat. Tuntihinta perus-
tuu työaikaperusteisiin palkkakustannuksiin. Automaattimetrossa ei ole kuljettajakustan-
nuksia, mutta muita välillisiä palkkakustannuksia syntyy edelleen. Vaunupäiväkustannus 
käsittää kaluston pääomakulut, joita ei periaatteessa synny ruuhkaliikenteen ulkopuolises-
ta liikenteestä. Peruslaskelmassa ei ole otettu huomioon vaunupäiväkustannuksia, koska 
kalustotarve määräytyy ruuhka-ajan kapasiteettimitoituksen perusteella.  
 
Metrojärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kulkumuotokohtaiset kustannukset kasvaisivat 
jossain määrin yöliikenteen laajennuksen myötä, mitä kilometri- ja tuntikustannukset valta-
osin jo ottavat huomioon. Lisäksi on kuitenkin tehty herkkyystarkastelu, jossa on otettu 
huomioon hiljaisen ajan liikennöintisuoritetta vastaava osuus pääomakustannuksesta. Me-
nettely voidaan tulkita myös niin, että kaluston käyttöikä lyhentyy liikennöintiaikojen piden-
tymisen myötä. 
 
Metron liikennöintikustannusten lisäys on liikennöintimallista riippuen 66 000–460 000 eu-
roa. Seuraavassa on selostettu tarkemmin metron liikennöintimallien kustannusvaikutuk-
sia. 
 
Vaihtoehdossa 1 liikennöintikustannusten lisäys metroliikenteen osalta olisi perusmallissa 
107 000 euroa (vain viikonloppuisin) ja 375 000 euroa (kaikkina päivinä).  
Perusmalliin sitoutuvalla kalustomäärällä voitaisiin myös liikennöidä puolta tiheämmällä 
vuorovälillä ja vastaavasti puolta lyhyemmillä junapituuksilla. Tällöin yhden vaunuparin ju-
natarve olisi 14 junaa. Kustannusvaikutus on 131 000 euroa (viikonloppuisin) ja 460 000 
euroa (kaikkina päivinä) eli 25 000–85 000 euroa vuodessa perusmallia kalliimpi vaihtoeh-
to. Kustannusten kasvu johtuu junamääräperusteisten tuntikustannusten lisääntymisestä. 
Toteutuskelpoisuuteen vaikuttaa lisäksi se, että junakokoonpanojen muutokset voivat kas-
vattaa operoinnin häiriöherkkyyttä. 
Mikäli yöllä liikennöitäisiin peruslaskelman 20 minuutin vuorovälillä kahden vaunuparin ju-
nien sijaan yhden vaunuparin junapituuksilla, kustannuslisäys olisi 66 000 euroa vain vii-
konloppuliikenteen ja 230 000 euroa kaikkien päivien osalta. Perusmalliin nähden olisi is-
tumapaikkojen täyttöaste hyvin korkea, minkä lisäksi junakokoonpanojen muutokset lisäi-
sivät operoinnin häiriöherkkyyttä. 
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Vaihtoehdossa 2 metroliikenteen liikennöintikustannusten lisäys on 321 000 euroa (kah-
den vaunuparin junat) ja 197 000 euroa (yhden vaunuparin junat) vuodessa. 

Bussiliikenne 

Bussiliikenteessä on käytetty yksikköhintoina 0,70 €/km sekä 50 €/h arki- ja 80 €/h viikon-
loppuöinä. Etelä-Espoon kustannusmuutokseksi on arvioitu puolet Itä-Helsingin muutok-
sesta, koska idän suunnalla on kaksinkertainen tarjonta ja kysyntä länteen verrattuna. 
Bussiliikenteen kustannusvaikutuksissa on huomioitu N-linjastosta saatavat säästöt ja lii-
tyntäliikenteestä tulevat kustannukset. 
Liityntäliikenteen lisäkustannukset ovat 0,49–1,49 milj. euroa toteutusvaihtoehdosta riip-
puen. Vastaavasti N-linjastosta saatavat säästöt ovat 0,58–1,53 milj. euroa. Bussiliiken-
teessä vähäisimmät kustannuslisäykset aiheutuvat luonnollisesti vaihtoehdossa, jossa 
metroliikennettä jatketaan viikonloppuisin 2 tuntia. Vastaavasti bussiliikenteen kustannus-
ten kasvu on suurin läpi yön liikennöintimallissa. 
 
Liikennöinnin kokonaiskustannusmuutokset 

Metron yöliikenteen laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia  
27 000 – 722 000 euroa toteutusmallista riippuen. Edullisinta on jatkaa yöliikennettä 2 tun-
nilla vain viikonloppuisin ja selvästi kalleinta läpi yön vain viikonloppuisin. Vaunupäiväkus-
tannusten osittainen huomioon ottaminen kasvattaa em. kustannusmuutoksia noin 
100 000 eurolla. Liikennöintikustannusten kannalta edullisinta olisi liikennöidä yhdellä vau-
nuparilla, mutta tällöin matkustajapaikkatarjonta ei todennäköisesti riitä.  
Kustannusmuutos liikennöintikokonaisuuksittain on esitetty taulukossa 6, jossa on esitetty 
myös vaunupäiväkustannuksen ja junapituuden suhteen tehdyt herkkyystarkastelut.  
Taulukko 6. Liikennöintikustannusmuutokset vuositasolla eri tarkasteluvaihtoehdoissa 
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Vartioinnin ja liikenteen tukitoimintojen kustannukset 

Aiemmin toteutetuissa metroliikenteen liikennöintiajan laajennuskokeiluissa vartijoiden ja 
siivoojien normaaleja työvuoroja on pidennetty. Lisäksi aluevalvontakeskukseen on otettu 
yksi henkilö lisää. Kokeiluissa vähintään 25 vartijaa jatkoi työvuoroaan kahdella tunnilla. 
 
Jos jatketun liikenteen toteutus tehdään viikoittaiseksi, on ainakin vartioinnin osalta tarvet-
ta henkilöstön lisäämiseen, mikä lisää selvästi kustannuksia verrattuna kokeilupidennyk-
siin. Vartiointikustannukset ovat merkittävin kustannuserä liikenteen tukipalvelujen osalta. 
 
Vartiointikustannusten kasvu on arvioitu kokeiluissa käytetyllä vähintään 25 vartijan tar-
peella sekä keskimääräisellä vartiointiliikkeen lisätyöhinnalla (50 €/h/vartija), jonka voidaan 
ajatella kuvaavan yövartioinnin kustannustasoa. Minimimallissa, jossa metroliikennettä jat-
ketaan kahdella tunnilla perjantai- ja lauantaiöisin, aiheutuu vartioinnista noin 240 000 € 
vuotuiset lisäkustannukset. Vastaavasti jos vartiointitarvetta jatketaan kaikkina viikonpäivi-
nä, aiheutuu tästä 900 000 euron lisäkustannus vuodessa. Mallissa, jossa liikennöintiä jat-
kettaisiin läpi yön viikonloppuöinä, vartioinnista aiheutuva pelkkinä lisätöinä laskettuna 
noin 750 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollinen menettelytapa, 
vaan vartijoita tulisi palkata lisää ja siirtyä kolmivuorotyöjärjestelmään. 
 
Jos metroliikennettä jatkettaisiin nykytilanteessa, tarvittaisiin valvomoiden henkilöstölisä-
yksiä. Järjestyksenvalvomoon ja tekniseen valvomoon tarvittaisiin käytännössä kaikissa 
tapauksissa yksi henkilö lisää, mistä laskennallisesti aiheutuu alle 100 000 euron lisäkus-
tannus vuodessa. Tarkasteluskenaarioissa tästä ei kuitenkaan välttämättä aiheudu aitoja 
lisäkustannuksia, koska automaattimetron myötä vapautuu kuljettajaresursseja hyödynnet-
täväksi muuhun joukkoliikennejärjestelmän palvelutuotantoon. Samoin on asian laita myös 
vertailuvaihtoehdossa.  
 
Liikennöinnin jatkaminen lyhentäisi vaunujen siivous- ja huoltoaikaa yöllä ja merkitsisi sii-
vous- ja huoltopalvelujen lisätöitä. Etenkin viikonloppuisin siistimistarve on selvästi suu-
rempi. Suurten tapahtumien aikana kasvava siivoustarve saadaan kohtuullisesti hoidettua, 
joskin kalliilla ylityöllä. 
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4 Yhteenveto ja päätelmät 
 
Selvityksen lähtökohdat 

Metron yöliikennöintiä on jatkettu erilaisten suurtapahtumien yhteydessä. Asiakaspalaute 
kokeiluista on ollut positiivista. Eri tahot esittävät liikennöinnin laajentamista aika ajoin. 
HKL ei kuitenkaan ole saanut yksittäisten toivomusten lisäksi matkustajilta laajemmin pa-
lautetta, jossa olisi toivottu metron yöliikennöintiä pysyväksi käytännöksi. Metro liikennöi 
yöllä joissain eurooppalaisissa kaupungeissa, kuten Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja 
Berliinissä. Valtaosassa metrokaupunkeja metron yöliikennettä ei ole.  
 
Itä-Helsingin asukkaista noin 70 % asuu kävelyetäisyydellä metroasemasta. Kävelyetäi-
syyden ulkopuolella olevaa maankäyttöä palvellaan metron liityntälinjastolla. Metroliiken-
nöinnin päättyessä alkavien N-linjojen alueellinen kattavuus vastaa metron ja liityntälinjas-
ton yhteistä palvelualuetta. N-linjaston hoitamiseen tarvitaan noin kaksi kolmasosaa hiljai-
sen ajan liityntäliikenteeseen sitoutuvasta kalusto- ja kuljettajatarpeesta, mikä tekee nyky-
käytännöstä kustannustehokkaan ja matkustajapalvelutason kannalta myös tasapuolisen. 
N-linjat ovat lisäksi valtaosalla matkoista poikkeuksellisen nopeita yhteyksiä, sillä hiljaisena 
aikana muu ajoneuvoliikenne ei hidasta bussiliikennettä ja toisaalta N-linjasto tarjoaa vaih-
dottoman yhteyden. 
 
Matkustuskysyntä on vähäistä myöhäisillan liikenteessä, jolloin bussien kapasiteetti pää-
sääntöisesti riittää kysynnän hoitamiseen. Ainoastaan perjantai- ja lauantaiöinä tarjontaa 
voisi tasapainottaa nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi: klo 0.00–2.00 tarjonta on 
matkustajamääriin nähden ylimitoitettua, mutta 2.00–4.15 on tietyillä bussilähdöillä yli-
kysyntää.  Nykytilanteen yhtenä puutteena voidaan pitää yöliikenteen päättymisen ja lau-
antai ja sunnuntaiaamujen ensimmäisten vuorojen välistä aikaa, jolloin liikennettä ei ole. 
 
Tässä selvityksessä on muodostettu erilaisia metron yöliikenteen jatkamisvaihtoehtoja se-
kä arvioitu niiden vaikutuksia mm. matkustajapalvelutason, koetun turvallisuuden ja järjes-
telmän kustannusten kannalta. 
 
Metron yöliikenteen toteutusvaihtoehdot 

Metron nykyinen toimintaympäristö muuttuu lähivuosina merkittävästi metron automa-
tisoinnin (noin 2013–2014) ja Ruoholahti–Matinkylä-metroliikenteen aloittamisen (noin 
2014) myötä. Nämä metrojärjestelmän kehittämishankkeet muodostavat keskeisen lähtö-
kohdan tutkituille yöliikennemalleille ja niiden toteutettavuudelle. Käytännössä jatkettua yö-
liikennettä ei voida aloittaa ennen automaattimetroa ja Länsimetron avaamista yöaikana 
tapahtuvien asennus- ja testaustöiden sekä materiaalikuljetusten vuoksi. 
 
Tästä lähtökohdista metron yöliikenteen tarkasteluvaihtoehdot on muodostettu vuoden 
2014 tilanteeseen, jolloin metro on automatisoitu ja Länsimetron ensimmäinen osuus Ruo-
holahti – Matinkylä on otettu käyttöön. Vertailuvaihtoehtona on käytetty nykytyyppistä mal-
lia eli metro liikennöi klo 23.30 saakka jonka jälkeen liikenne hoidetaan vaihdottomilla N-
linjoilla.  
 
Tarkasteluvaihtoehtoja muodostettaessa ensisijaisena perusteena on käytetty liikenteen 
ajallista ulottumaa. Tarkastelussa on jätetty pois yöliikenteen toteutusvaihtoehdot, joissa 
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osa asemista olisi auki ja osa suljettu. Palvelutasovaikutusten ohella työn ulkopuolelle ra-
jaamisen perusteluna on metroasemien ylläpidon keventynyt kustannusrakenne. 
 
Vaihtoehdossa 1 metron liikennöintiaikaa jatkettaisiin nykyisestä kaksi tuntia klo 1.30 
saakka joko viikonloppuisin tai kaikkina viikonpäivinä. Metron yöliikenteen jatkaminen edel-
lyttäisi 20 minuutin vuoroväliä linjoilla Matinkylä-Vuosaari ja Ruoholahti-Mellunmäki, jolloin 
Ruoholahden ja Itäkeskuksen välille muodostuisi 10 minuutin vuoroväli. Junakooksi riittäisi 
nykyisellä kysynnällä yksi vaunupari. Todellinen tarve ja kasvava kysyntä edellyttäisivät 
oletettavasti kuitenkin kahden vaunuparin junakokoonpanoja, jolloin istumapaikkatarjonta 
turvattaisiin ja toisaalta vältettäisiin junakokoonpanojen muutoksista aiheutuvat mahdolliset 
häiriöt. Liityntälinjaston liikennöintiaikaa jatkettaisiin myös kaksi tuntia.  Liityntälinjasto vas-
taisi rakenteeltaan nykyistä, mutta vuorovälit tulisi kustannustehokkuussyistä harventaa 
niin että liityntäyhteys olisi pääasiassa joka toiselta metrolta. Kello 1.30 jälkeen liikennöisi 
nykytyyppisesti N-linjat. 
 
Vaihtoehdossa 2 metro liikennöisi läpi yön ainoastaan viikonloppuisin. Radan ja asemien 
vaatimien huoltotoimien takia vastaavaa liikennöintimallia kuin vaihtoehdossa 1 ei voi so-
veltaa. Läpi yön liikennöintimallissa metroa olisi mahdollista liikennöidä 20 vuorovälillä klo 
1.30 saakka linjoilla Matinkylä-Vuosaari ja Ruoholahti-Mellunmäki. Huoltotoimien vaatimi-
en aikaikkunoiden takia metrolinjoja tulisi muuttaa niin, että klo 1.30 alkaen liikennöitäisiin 
20 min vuorovälein linjoja Matinkylä-Mellunmäki ja heilurilinjaa Itäkeskus-Vuosaari. Läpi 
yön ajettaisiin myös nykyrakenteen mukaista liityntälinjastoa harvennetuin vuorovälein. N-
linjat liikennöisivät ainoastaan arkiöinä. 
 
Palvelutasovaikutukset 

Vaihdottomat N-linjat Helsingin keskustasta Itä-Helsinkiin ovat myöhäisillan liikenteessä 
lähes poikkeuksetta metroa ja liityntälinjaa nopeampia. Metro on N-linjastoa nopeampi yö-
aikaan ainoastaan aivan metroasemien välittömään läheisyyteen päättyvillä matkoilla. Met-
ron liikennöintiajan jatkaminen parantaisi aivan metroaseman välittömässä läheisyydessä 
asuvien palvelutasoa, mutta huonontaisi liityntälinjoja varassa olevien palvelutasoa nykyti-
lanteeseen verrattuna. Uhkana on, että valtaosalla matkoista palvelutaso heikkenisi piden-
tyneiden matka-aikojen seurauksena. Erityisesti läpi yön liikennöintimallissa joko Vuosaa-
ren tai Mellunmäen haaralle tarvittaisiin heilurilinja Itäkeskukseen, mikä kasvattaisi matka-
aikoja ylimääräisen vaihdon vuoksi. 
 
Sosiaalinen turvallisuus 
HKL:n v. 2006 tekemien selvitysten mukaan metro koetaan joukkoliikennevälineistä turvat-
tomimmiksi. Noin 68 % matkustajista tuntee toisinaan turvattomuutta metrossa. Bussilii-
kenteessä osuus on 37 %. Turvattomuuden tunteen pääsyy on pelko muiden matkustajien 
häiriköinnistä. Juopuneet ja riitaa haastavat kanssamatkustajat metrossa aiheuttavat aina-
kin jonkinasteista turvattomuutta 85 %:ssa joukkoliikenteen käyttäjistä.  
Toinen turvattomuutta merkittävästi aiheuttava asia metrossa on se, että vaunuissa ei ole 
näkyvissä liikennehenkilökuntaa. Tätä ongelmaa ei ole busseissa ja raitiovaunuissa, joissa 
kuljettajalla on mahdollisuus puuttua järjestyshäiriöihin ja muihin matkustajaa haittaaviin 
ongelmiin. 
Metrossa ja metroasemilla tapahtuu häiriöitä yleisesti eniten viikonloppuiltoina. Yksittäiset 
arkipäivät voivat olla toisinaan vilkkaita. Metron liikennöintiajan jatkaminen voi lisätä met-
ron ja liityntäliikenteen asemien häiriköintialttiutta. Junaliikenteestä saatujen kokemusten 
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mukaan yön viimeisimmät yhteydet voivat olla hyvinkin levottomia, mikä edellyttää lisään-
tyvää vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan tarvetta.  
 
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan lisäresurssit 

Metron liikennöintiajan pidentäminen tai läpiyön liikennöinti vaatisi lisäresursseja järjestyk-
senvalvomoon, liikenteen ohjaukseen ja vartiointiin. Automaattimetron myötä vapautuvia 
kuljettajaresursseja voidaan hyödyntää esim. junavalvontatehtävissä. Automaattimetro ja 
Länsimetro myös toisaalta lisäävät etä- ja kaukovalvonnan resurssitarpeita. Pidennetty 
metroliikenne todennäköisesti johtaisi työvuorojärjestelmien muutokseen. Liikennöintiajan 
jatkaminen läpi yön voi olla työvuorojen näkökulmasta selkeämpi toteuttaa kuin liikennöin-
nin pidentäminen kahdella tunnilla.  
 
Kustannukset 
 
Metron liikennöinnin jatkaminen kasvattaisi kustannuksia 0,27–1,47 milj. euroa vuodessa. 
Metro- ja bussiliikenteen yhteen lasketut kustannukset kasvaisivat 30 000–720 000 euroa 
toteutusmallista riippuen. Pelkän metroliikenteen osalta kustannusten lisäys olisi 100 000 – 
375 000 euroa vuodessa. Vähiten kustannuksia aiheutuisi liikennöinnin jatkamisesta kah-
della tunnilla ainoastaan viikonloppuöinä ja eniten liikennöinnin jatkamisesta kahdella tun-
nilla kaikkina öinä. Bussiliikenteessä kustannussäästöjä tulisi 80 000–200 000 euroa vuo-
dessa harvennettujen vuorovälien seurauksena muissa paitsi läpi yön mallissa. Läpi yön 
mallissa bussiliikenteen kustannukset kuitenkin kasvaisivat 400 000 euroa. 
 
Merkittävin kustannuserä jatketusta yöliikenteestä aiheutuisi kasvavasta vartiointi- ja val-
vontatarpeesta. Vartioinnin osalta kustannusvaikutus olisi arviolta 240 000–900 000 euroa 
vuodessa. 
 
Jos metro liikennöi yöaikaan, vaikeutuu metroradan huolto ja kunnossapito. Myös vaunu-
jen siivous- ja huoltoajat lyhenevät, jolloin tarvittavat toimet tulisi suorittaa nykyistä suu-
remmalla henkilöstömäärällä. 
 

 
Kuva 19. Metron yöliikenteen jatkamisen kustannusarviot osatekijöittäin 
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Lisäksi matkustuskysyntä Etelä-Espooseen on noin puolet pienempi kuin Itä-Helsinkiin, 
mikä vaikuttaa yöliikennejärjestelmän kokonaiskustannustehokkuuteen. 
 
Metron liikennöintiajan jatkaminen ei ole toistaiseksi perusteltua palvelutaso- ja turvalli-
suusnäkökulmien lisäksi joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden kannalta. Met-
ron liikennöintiajan jatkaminen on mahdollista aikaisintaan vuonna 2014. Ennen vuotta 
2014 laajentamista haittaavat yöaikaan tehtävät automaattimetron asennus- ja testaustyöt 
ja Länsimetron rakentamisen aikaiset kuljetustarpeet Vuosaaren satamasta.  
 

 
 
Mikäli metron palveluaikaa haluttaisiin laajentaa, voisi ensi vaiheessa olla tarkoituksenmu-
kaisinta jatkaa metroliikennettä kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin. Palvelutason heik-
kenemisen välttämiseksi olisi perusteltua liikennöidä N-linjoja klo 23.30 alkaen kuten ny-
kyisin, joskin näiden vuorovälejä olisi tällöin tarkoituksenmukaista harventaa hieman ja 
vastaavasti klo 1.30 jälkeen metron kulun päätyttyä lisätä tarjontaa kysyntää vastaavaksi. 
 
Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmä muuttuu Länsimetron avaamisen myötä. Työn ai-
kana on todettu, että linjastorakenne ja liikennöintiperiaatteet tulisivat olla seudullisesti 
pääperiaatteiltaan yhdenmukaiset. Metrojärjestelmän laajentuminen edellyttää joka tapa-
uksessa hiljaisen ajan linjasto- ja liikennöintisuunnittelua myös Etelä-Espoon osalta. 
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Liitteet 

Eurooppalaisia esimerkkejä metron yöliikenteestä 
Seuraavassa on esitetty Internet-hakujen avulla tehty katsaus metron liikennöintiaikoihin ja 
yöliikenteen järjestämistapoihin muutamassa Euroopan kaupungeissa.  
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Tukholma 
Tukholman metrolinjasto on esitetty seuraavassa kuvassa. 
 

 
Kuva 20. Tukholman metrolinjasto. 

Tukholman metrolinjoja liikennöidään arkisin noin klo 4.50–0.30. Linjojen vuoroväli on 
ruuhkassa 6–10 minuuttia haaroilla ja päivällä pääasiassa 10 minuuttia. Varhaisaamun ja 
myöhäisillan liikenteessä vuoroväli on 15 minuuttia. Perjantaisin, lauantaisin ja pyhien vas-
taisina öinä metroliikenne jatkuu kaikilla linjoilla läpi yön 30 minuutin vuorovälillä. Tukhol-
man metrossa tehdään noin 1 070 000 matkaa päivässä. Seuraavassa taulukossa on esi-
tetty Tukholman metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit. 
 
Taulukko 7. Tukholman metrolinjaston liikennöintiajat (lähdöt keskustasta) ja vuorovälit 

Linja  Reitti  liikennöinti
Ma - Pe 

liikennöinti
La- Su 

vuoroväli 
(min)

ruuhka 

vuoroväli 
(min) 

ilta/yö 
T10  Kungsträdgården – Hjulsta 5.07–0.52 6.10–5.53 10 15/30 
T11  Kungsträdgården – Akalla 5.14–1.02 5.48–5.33 7–8 15/30 
T13  Norsborg – Ropsten  4.40–0.10 5.40–5.18 7–8 15/30 
T14  Fruängen – Mörby centrum  4.50–0.35 5.50–5.20 7–8 15/30 
T17  Åkeshov – Skarpnäck  5.00–0.30 6.10–5.48 6 15/30 
T18  Alvik – Farsta strand 5.00–0.30 6.00–5.30 6 15/30 
T19 Hässelby strand – Hagsätra 4.50–0.45 6.08–6.26 6 15/30 
 
Tukholmassa liikennöi 39 yöbussilinjaa, jotka palvelevat arkiöinä 30–60 minuutin vuorovä-
lillä aamuun n. klo 04:00 saakka. Perjantai- ja lauantaiöinä parhailla linjoilla vuoroväli on 
klo 03.00 saakka 15 minuuttia ja tämän jälkeen 30 minuuttia. Hiljaisimmilla yhteysväleillä 
vuoroväli on 30–60 minuuttia. Aamuyön viimeisimmät lähdöt ajetaan linjasta riippuen klo 
04.00–05.30 jälkeen. 
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Oslo 
 
Oslon metrojärjestelmä koostuu kuudesta linjasta. Linjasto on esitetty seuraavassa kuvas-
sa.  

 
Kuva 21. Oslon metrolinjasto. 

 
Linjoja liikennöidään arkisin 15–30 minuutin vuorovälillä. Metron liikenne päättyy noin klo 
1.00. Oslon metrossa tehdään noin 270 000 matkaa päivässä. Metrolinjojen liikennöintiajat 
on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 8. Oslon metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit 

 Reitti  liikennöinti
Ma - Pe 

liikennöinti
La- Su 

vuoroväli 
(min) 

ruuhka 

vuoroväli
(min)

ilta/yö
1  Frognerseteren–Helsfyr/Bergkrystallen 5.50–1.30 7.30–1.30 15 30/30
2 Østerås–Ellingsrudåsen 5.00–1.00 6.00–1.00 15 30/30
3 Sognsvann–Stortinget–Mortensrud 5.20–1.00 6.20–1.00 15 30/30
4 Storo–Stortinget–Bergkrystallen 5.20–0.40 6.40–0.40 15 30/30
5 Storo–Vestli 5.00–0.30 6.00–0.30 15 30/30
6 Kolsås/Åsjordet–Stortinget–Storo 5.40–0.40 6.40–0.40 15 30/30
 
Oslon yöliikennejärjestelmä muistuttaa Helsingin käytäntöä. Arkisin liikennöintiaika jatkuu 
noin klo 1.30 saakka vilkkaimmilla yhteysväleillä. Oslossa on 16 yöbussilinjaa, jotka liiken-
nöivät ainoastaan perjantai- ja lauantainöinä. Linjojen liikennöinti alkaa metron päättymi-
sen jälkeen noin klo 1.00 ja jatkuu 60 minuutin vuorovälillä klo 4.00 saakka.  
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Kööpenhamina 
 
Kööpenhaminan automaattimetro koostuu kahdesta linjasta (kuva x). 
 

 
Kuva 22. Kööpenhaminan metrolinjasto. 

Kööpenhaminan metro liikennöi läpi yön. Metrossa tehdään päivittäin noin 115 000 mat-
kaa. Linjaston liikennöintiajat ja vuorovälit on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 9. Kööpenhaminan metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit. 

Vuoroväli (min) 
Liikennöintiaika 

M1, M2 
välillä  
Chris-
tianshavn –
Vanløse 

M1
Vestama-
ger 

M2
Airport 

ruuhka: 7–10 ja 15–18 2 4 4 
päivä/ilta: 5–7, 10–15 ja 18–24 3 6 6 
yö, su–to: 24–05 20 20 20 
yö, pe–la: 24–05 15 15 15 
 
 



  
 

Metron yöliikenteen laajentamisselvitys  42

Lontoo 
Lontoon metrojärjestelmä on huomattavasti moniulotteisempi kuin pohjoismaiden metrojär-
jestelmät. Linjasto koostuu 12 linjasta (kuva x). 
 

 
Kuva 23. Lontoon metrolinjasto. 

Metro ei liikennöi öisin. Liikennöinti alkaa maanantaista perjantaihin pääasiassa noin klo 
4–5 ja päättyy klo 23–24. Lauantaisin liikennöinti alkaa noin klo 4–5 ja päättyy klo 24–1. 
Sunnuntaisin liikennöinti alkaa noin klo 5.30–7 ja päättyy klo 23–24. Joidenkin yksittäisten 
linjojen liikennöintiajat ovat edellä mainittuja suppeammat ja esimerkiksi sunnuntaina lii-
kennöinti puuttuu kokonaan. Lontoon metrolla tehdään noin 4 miljoonaa matkaa päivässä. 
 
Lontoossa on 66 bussilinjaa, jotka liikennöivät läpi vuorokauden ja 52 yöbussilinjaa, jotka 
liikennöivät vain öisin. Bussien aikataulu vaihtelee, mutta liikennöintiä on läpi yön. Pää-
sääntöisesti vuoroväli on öisin noin 20–30 minuuttia, joillakin linjoilla jopa 10 minuuttia. 
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Berliini 
 
Berliinissä on 10 metro- eli U Bahn –linjaa. U Bahn linjastoa täydentävät maanpäällä kul-
kevat S Bahn linjat. Seuraavassa kuvassa on esitetty U Bahnin linjasto. Linjojen loppupäät 
on joiltain osin rajattu kuvasta pois. 
 

  
Kuva 24. Berliinin metrolinjasto. 

 
Metro liikennöi arkena klo 4.00–1.30 välillä. Ruuhka-aikaan vuoroväli on 3–5 minuuttia ja 
muulloin 5–10 minuutin. Viikonloppuisin metro liikennöi, U4 linjaa lukuun ottamatta, 15 mi-
nuutin välein läpi yön. Metrolla tehdään noin 1,4 miljoonaa matkaa päivässä. Berliinissä lii-
kennöi lisäksi 54 yöbussilinjaa. 
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Wien 
 
Wienissä on 5 metro- eli U-Bahn linjaa. Linjat ovat U1, U2, U3, U4 ja U6. Linjasto on esi-
tetty seuraavassa kuvassa. 
 

 
Kuva 25. Wienin metrolinjasto. 

 
Wienin metrolla tehdään päivittäin noin 1,3 miljoonaa matkaa. Metro liikennöi aamuviidestä 
puoleen yöhön. Vuoroväli linjoilla on päivisin ruuhka-ajan ulkopuolella 5 minuuttia. Liiken-
nöintiajat ja vuorovälit on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 10. Wienin metrolinjaston liikennöintiajat ja vuorovälit. 

 Reitti  liikennöinti vuoroväli 
(min) 
ruuhka 

vuoroväli 
(min) 

ilta/yö 
U1  Kagran - Reumannplatz      5.00–0.20  2 7–8 
U2 Stadion - Karlsplatz 5.01–0.11  5 7–8 
U3 Ottakring - Simmering 4.50–0.22    3 7–8 
U4 Heiligenstadt - Hütteldorf 4.45–0.10  3 7–8 
U6 Floridsdorf – Siebenhirten 4.44–0.44  2 7–8 
 
Wienissä on 21 yöbussilinjaa, jotka liikennöivät 0.30–5.00 välillä. 
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