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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee yöraitioliikennettä Laajasaloon (b-
asia)
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Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Laajasaloa palvelevat nykyisin metron liikennöinnin päätyttyä Rauta-
tientorilta lähtevät yöbussilinjat 85N ja 86N. Nämä linjat kulkevat kaikki-
na päivinä noin kello 23.30 - 01.30 välisenä aikana. Linja 85N kulkee li-
säksi perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä 
noin kello 4.30 asti ns. aamuyöliikenteenä. 

Kruunusillat -hankkeen raitiotien yleissuunnitelmassa on esitetty Rauta-
tieaseman ja Yliskylän välisen raitiolinjan liikennöintiajoiksi arkisin ja 
lauantaisin kello 5.30-1.30, sunnuntaisin kello 6.30 - 1.30. Tämä vastaa 
esimerkiksi raitiolinjan 4 liikennöintiaikoja. Kruunusillat -hankkeen val-
mistuttua raitioliikenne täydentää siten alueen yöbussilinjoja kello 01.30 
asti. Kruunuvuorenrannan osalta yöliikenteen järjestämistä on tarpeen 
suunnitella bussiliikenteenä jo ennen raitiotien valmistumista.

Aamuyöliikennettä ajetaan Laajasaloon nykyisin vain viikonloppuisin, 
eikä sen laajentaminen muille päiville ole tällä hetkellä suunnitelmissa. 
Aamuyöliikenteen ajaminen myös raitioliikenteenä on periaatteessa 
mahdollista, mutta kustannukset ovat todennäköisesti bussiliikennettä 
suurempia. Avorahasteisen raitioliikenteen osalta aamuyöliikenteessä 
jouduttaisiin miettimään myös turvallisuutta ja maksaneisuuden valvon-
taa.

Kruunuvuorenrannan aamuyöliikenteen järjestämistä ei ole vielä suun-
niteltu tarkemmin. Yhtenä tavoitteena on linjaston pysyminen mahdolli-
simman samanlaisena ympäri vuorokauden; toisaalta yölinjaston on toi-
mittava kustannustehokkaasti. Kasvavan Laajasalon joukkoliikenteen 
yöliikennöinnin järjestäminen täytyy kuitenkin suunnitella kokonaisuute-
na, jossa Kruunusillat -raitioyhteys on yksi mahdollistava tekijä. Joukko-
liikenteen palvelutason ja linjaston suunnittelemisesta vastaa Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Esittelijän perustelut
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Toivomusponsi

Hyväksyessään 1.3.2017 vastauksen valtuutettu Seija Muurisen aloit-
teeseen Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle kaupungin-
valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että Kruunuvuoren siltojen käyttöä suunniteltaessa 
selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon menevän raitiovaunu-
linjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen yöbusseja korvaa-
vien yöraitiovaunujen mahdollisuutta. (Tuomas Rantanen)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä.
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