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Valtuutetun aloite

Lähiliikenteen juna-asemien kehittäminen

Helsingin Seudun Liikenne järjestää pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen, joka kuljettaa päivittäin
kymmeniätuhansia matkustajia. Kaikkein vilkkaimpia asemia, kuten Helsingin päärautatieasemaa ja
Pasilaa on viime vuosina parannettu varsin merkittävästi. Samalla monen muun aseman, jotka ovat
vain lähiliikenteen käytössä, kehittäminen näyttää olevan selvästi huonommalla tolalla.
Osin tämä voi johtua paikallisliikenteen asemien epäselvistä vetovastuista:
– asemalaitureiden ylläpidosta ja omistuksesta vastaa useimmiten Väylävirasto
– Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemat omistaa HKL
– asemarakennuksista vastaa usein Senaatti-kiinteistöt tai VR
– maapohjan omistaa useimmiten Senaatti-kiinteistöt
– autojen liityntäpysäköinnistä vastaa Helsinki/HKL(?)
– liikennöinnistä ja sujuvista jatkoyhteyksistä vastaa HSL
Metroliikenteessä on toisin. Liikennöinnistä vastaava HKL myös omistaa asemat ja vastaa niiden ylläpidosta. Länsimetron osalta asemat omistaa Länsimetro Oy, mutta ylläpidosta vastaa HKL . Tärkeää
kuitenkin huomata että Länsimetron omistajilla (Espoo ja Helsinki) on selkeä intressi kehittää ja ylläpitää asemia ja asemanseutujaan.
Nykyisessä lähijuna-asemien omistus- ja ylläpitosuhteiden viidakossa kukaan ei kanna kokonaisvastuuta lähiliikenteen matkaketjun laadusta. Olisi selkeämpää että lähiliikenteen juna-asemista vastaisi
metroliikenteen tapaan HKL ja että asemien toimintamalli olisi samantyyppinen kaikilla lähiliikenteen
käytössä olevilla asemilla. Asemien kaupallinen potentiaali on myös enemmän Helsingin kaupungin
intresseissä kuin Senaatti-kiinteistöjen. Lisäksi Asemien omistuksen siirtäminen Helsingille helpottaisi
myös aluekehittämisen nykyistä kokonaisvaltaisemmin – asemanseuduilla on potentiaalia myös asunto- ja toimitilarakentamiselle.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että selvitetään:
– Helsingin lähiliikenteen juna-asemien omistusolosuhteet ja vastuut
– nykyistä selkeämpi toimintamalli ja vastuutus
– asemaseutujen kaavoituspotentiaali asunto- ja toimitilarakentamiselle
– Väyläviraston, VR:n, Senaatin ja HSL:n kannat toiminnallisiin muutoksiin
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