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Vastaus vt Seija Muurisen kysymykseen Koskelan alueen bussiyh-
teyksistä
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Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Seija Muurinen tiedustelee Koskelan alueella asuvien vai-
keasti liikkuvien ja vammaisten asukkaiden bussiyhteyksistä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) teki elokuussa 2012
muutoksia kantakaupungin alueella kulkeviin bussilinjoihin luotettavuu-
den ja palvelutason parantamiseksi. Muutosten suunnittelussa on tehty
yhteistyötä myös kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Latokartanon aluetta palveleva linja 68 siirrettiin Hämeentielle ja Koske-
laa palveleva linja 55 Hermannin rantatielle ja Sörnäisten rantatielle. Li-
säksi linjan 55 reitti siirrettiin kulkemaan Kruununhaan kautta, jotta
Kruununhaan vuorotarjonta ei heikentyisi.

Linja 68 palvelee ainoana keskustayhteytenä huomattavasti suurem-
paa aluetta kuin linja 55, joten nopeudessa ja vaihdottomissa yhteyk-
sissä on päädytty painottamaan linjaa 68. Latokartanon asukasmäärä
kasvaa edelleen, eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yh-
teyksiä kuin Koskelasta ja Kumpulasta. Suuremman kysynnän takia ti-
heämmin kulkevan linjan ohjaaminen suoremmalle reitille on myös kus-
tannusten kannalta tehokasta.

Kokonaisuutena muutos parantaa HSL:n tekemien liikennemallitarkas-
telujen mukaan joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi. Samalla
kuitenkin poistui vaihdottomia yhteyksiä.

Uusi järjestely tarjoaa valtaosan aiemmista vaihdottomista yhteyksistä
jonkin verran pidentyneillä kävelyetäisyyksillä matkan alku- tai loppu-
päässä. Koskelassa linjan 65A pysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan
päässä. Linja 65 A tarjoaa myös vaihdottoman yhteyden Koskelan sai-
raalalta Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksiin sekä Hakaniemeen.
Vaihtoehtona pidentyneille kävelymatkoille Kustaa Vaasan tiellä on
mahdollista vaihtaa samalla pysäkille tiheällä vuorovälillä kulkeviin jat-
koyhteyksiin. Marian sairaalalle ja Hietaniemen hautausmaalle pääsee
vaihtamalla linjalta 55 raitiolinjalle 8.

Osalle asukkaista bussin vaihtaminen jopa samalla pysäkillä on vaike-
aa. Erityistarpeita Koskelassa palvelee arkisin päiväsaikaan kutsuohjat-
tu Jouko-linja J60. Linjan palvelualue kattaa Koskelan lisäksi mm. Sör-
näisten, Hakaniemen, Pasilan, Vallilan ja Oulunkylän ja reitti muodos-
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tuu näillä alueilla täysin asiakkaiden kutsujen perusteella. Matkat tila-
taan ennakkoon kummassakin päässä lähimmälle pysäkille.

HSL:n mukaan bussireittejä tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa,
kun raitioliikenne Kalasatamaan alkaa.
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