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Vastaus vt Nuutti Hyttisen kysymykseen metroliikenteen automa-
tisoinnista

HEL 2013-005406 T 00 00 03

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Nuutti Hyttinen tiedustelee metron automatisointiin liittyvien
erilaisten mahdollisten ongelmien vaikutuksesta metron liikennöintiin.

Vastauksena vt Nuutti Hyttisen kysymykseen rakennus- ja ympäristö-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Kysymys 1.

Jos automatisointi epäonnistuu siten, ettei junia voi ajaa ilman kuljetta-
jaa, mutta muulta osin onnistuu (puoliautomaatti), voidaan liikennöidä
kuten täysautomaattisella junalla, mutta kuljettajat pysyvät junissa. Li-
säkustannus tästä on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos automatisointi epäonnistuu kokonaan, Helsingissä luovutaan laitu-
riovien toteuttamisesta. Länsimetro on suunniteltu niin, että laituriovien
toteuttamisesta ei voida luopua. Manuaaliajo Länsimetron osuudella
johtaa hitaampaan liikennöintiin, koska junan pysäyttäminen oikeaan
kohtaan edellyttää sitä, että juna on ajettava asemalle nykyistä hi-
taammin. Tämä johtaa junien kiertoajan pidentymiseen ja lisäkalusto-
tarpeeseen. Teknistä ratkaisua laituriovien käyttämiseksi käsin ajolla ei
tällä hetkellä ole, joten sellainen on suunniteltava ja hankittava erik-
seen, mikäli metroliikenteessä ei siirrytä automaattiajoon. Vuosaaressa
käytettävää kaukosäädintä ei voi käyttää, jos ovia on useammalla kuin
yhdellä laiturilla.

Kysymys 2.

Länsimetron liikennöintiä ei voida aloittaa, jos uuden junakaluston toi-
mitukset viivästyvät ratkaisevasti. Tilatuista 20 junasta on tarkoitus
saada 15 käyttökuntoon 1.1.2016 mennessä. Liikennöinti voidaan aloit-
taa täysimääräisenä kuitenkin jo silloin, kun junista on käytettävissä 12.
Tällöin todennäköisesti jää silloin tällöin lähtöjä ajamatta.

Ensimmäisestä junasta löydettäviin muutostarpeisiin on varauduttu. Jos
muutostarve tulee myöhemmin, on toimitus vaarassa myöhästyä. Län-
simetro voidaan aloittaa myös vaiheittain esimerkiksi ajaen vain joka
toinen juna Espooseen. Tähän vaaditaan vähintään 8 uutta junaa. Vai-
heittainen metroliikenteen aloitus merkitsee myös sitä, että bussien lii-
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tyntäliikennettä ei voida aloittaa suunnitellussa laajuudessa, jolloin bus-
siliikenteen säästöt jäävät alkuvaiheessa suunniteltua pienemmiksi.

Kysymys 3.

Metron automatisointia koskevan sopimuksen mukaan metroa on voi-
tava liikennöidä automaattisena 90 sekunnin vuorovälillä. Tämä merkit-
see sitä, että käytännön vuoroväli voi olla noin 100 sekuntia. Vaikka lii-
kenteessä siirrytään lyhyisiin neljän vaunun juniin, tällä vuorovälillä
metron nykyistä kapasiteettia voidaan nostaa 60 %. Näin ollen vaaraa
kapasiteetin loppumisesta ei ole, mikäli metron automatisointi toteutuu
suunnitelmien mukaisesti.

Mikäli liikenteessä kapasiteettiongelmia ilmenee, mahdollinen kapasi-
teettiongelma on nykyisen metron osuudella Kulosaaren ja Kalasata-
man asemien välillä. Länsimetron matkustajamäärät ovat vain noin
puolet nykymetron matkustajamääristä.

Länsimetron laiturien pidentäminen olisi erittäin kallista. Lisäksi Helsin-
gin asemien laituriseinät pitäisi uusia pitkille junille sopiviksi. Mahdolli-
nen kapasiteettiongelma johtaisi todennäköisesti siihen, että ajettaisiin
osa ruuhkavuoroista vain Ruoholahteen pitkillä junilla tai tarjoamalla
täydentävää bussiliikennettä. Muina aikoina kapasiteettiongelmaa ei tu-
le. Pitkien junien kääntäminen ja syöttäminen takaisin oikeaan väliin
Ruoholahdessa on kuitenkin erittäin vaikeaa vuorovälin ollessa 2,5 mi-
nuuttia tai alle. Inhimillisistä virheistä johtuen pitkiä junia myös voi
päästä välillä vahingossa Länsimetron puolelle, ellei järjestelmään to-
teuteta toimintoa, jolla tämä estetään.

Kysymys 4.

Ovivikatilanteessa paikalle tulee junavalvoja. Jos hän on kyseisellä
asemalla, nopeutuu toimenpide nykyisestä. Jos hän tulee viereiseltä
asemalta, vie toimenpide noin 3-5 minuuttia nykyistä kauemmin. Yhtä
raidetta käytettäessä kapasiteetti laskee 33% nykyiseen yhdenraiteen
liikenteeseen verrattuna.

Kysymys 5.

Matkustajakapasiteetin mitoitus ei oleellisesti muutu automatisoinnin
yhteydessä. Lastenvaunuja, polkupyöriä ja pyörätuoleja voi käyttää ku-
ten nykyisin.

Kysymys 6.

Mikäli yksityisautoilu voimakkaasti lisääntyy, Itäväylän kapasiteetti ei rii-
tä. Pysäköintipaikkoja ei pystyttäne rakentamaan tarpeeksi. Ilmastota-
voitteiden toteutuminen vaikeutuu oleellisesti.
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