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1. Yleistä

Helsingissä järjestetään vuosittain keskimäärin 
yhdestä viiteen suurtapahtumaa. HKL on osallis-
tunut aktiivisesti Helsingissä järjestettävien suur-
tapahtumien suunnitteluun. Joukkoliikenteen toi-
mijoiden perustehtävänä on yleisön sujuva ja tur-
vallinen kuljettaminen tapahtumapaikalle ja sieltä 
takaisin kotiin.

Suurtapahtuma synnyttää voimakkaasti kas-
vaneen liikennekysynnän. Vapaa-aikaan liittyvä 
suurtapahtuma synnyttää joukkoliikenteen ky-
syntää myös sellaisessa asiakaskohderyhmässä, 
joka ei normaalisti käytä säännöllisesti joukkolii-
kenteen palveluja. Suurtapahtuman aiheuttamaan 
kysynnän kasvuun vastataan järjestämällä tapah-
tumaan räätälöityä lisäliikennettä. Lisäliikenteen 
onnistuminen vaatii tilaajan edustajien tiivistä yh-
teistyötä tapahtumajärjestäjien turvallisuusorgani-
saation, poliisin ja liikennöitsijöiden kesken. Suur-
tapah-tuman liikennejärjestelyt vaativat onnistuak-
seen erittäin tehokasta ennakko-viestintää.

Suurtapahtumat ovat luonteeltaan hyvin yksilölli-
siä ja niiden järjestäminen toteutetaan aina kun-

kin tapahtuman tyyppi, tapahtumapaikan sijainti 
sekä saavutettavuus, kohderyhmä, yleisöodotus, 
tapahtuman ajankohta, olemassa olevan joukko-
liikenteen tarjonta, viikonpäivä, liikennöintiaika ja 
tapahtuman turvallisuustaso huomioon ottaen. 

Suurtapahtuman lähialueen liikenneolosuhteita 
joudutaan usein muuttamaan. Suurtapahtuman 
lisä- ja poikkeusliikennejärjestelyt edellyttävät laa-
jaa yhteistyötä liikenteen tilaajan, liikennöitsijöiden, 
viranomaisten, tapahtumajärjestäjien ja näiden 
turvallisuusorganisaatioiden, Helsingin kaupungin 
toimijoiden ja median kesken. Liikenteen ja jouk-
koliikenteen poikkeusjärjestelyjen toteuttamiseen 
vaikuttaminen, suunnittelu, tapahtuman aikainen 
koordinointi sekä järjestelyistä tiedottaminen edel-
lyttää liikenteen tilaajalta laajaa joukkoliikenteen 
erityisosaamista ja hyvin aktiivista toimintaotet-
ta. Tilaajan ja liikennöitsijöiden tiivis yhteistyö ja 
kumppanuus korostuvat suurtapahtumien liiken-
nettä suunniteltaessa. Tapahtuman aikana tilaajan 
liikennetarkastajat ja liikennöintimuodosta riippu-
en liikennöitsijän edustajat koordinoivat tapahtu-
man aikana joukkoliikennejärjestelyjä.

Kuva: Markku Laaksonen
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2.  Esimerkkinä Madonnan kosertti Jätkäsaaressa 6.8.2009

Torstaina 6.8.2009 järjestettiin Jätkäsaaressa Ma-
donnan pop-konsertti. Madonnan Helsingin kon-
sertti oli suurin pohjoismaissa koskaan järjestetty 
yksittäinen konsertti. Konserttiin oli myyty 85.000 
lippua. Kaikkiaan tapahtumaa seuraamaan saapui 
noin 100.000 henkeä. Konsertti oli osa Madonnan 
Sticky & Sweet kiertuetta. Tapahtuman vastuulli-
nen järjestäjä oli Live Nation. Tapahtuma vaikut-
ti merkittävästi joukkoliikenteeseen. HKL toteutti 
tapahtuman yhteydessä mittavat joukkoliikenteen 
lisä- ja poikkeusjärjestelyt. Myös YTV oli lisännyt 
merkittävästi liikennetarjontaa.

Konserttialue sijaitsi entisen Helsingin Länsisa-
taman konttisataman alueella Jätkäsaaren ete-
läkärjessä. Alueella ei ole aikaisemmin järjestetty 
yleisötapahtumia. Aidatun konserttialueen ulko-
puolelle odotettiin suurta joukkoa suurtapahtu-
maa seuraamaan saapuvaa liputonta epävirallista 
yleisöä. Konserttilava oli rakennettu konserttialu-
eelle niin, että esiintymislava aukesi Jätkäsaares-
ta Lauttasaaren suuntaan. Poliisin ennakkoarvion 
mukaan suuri osa liputtomasta yleisöstä seurai-

si tapahtumaa Lauttasaaren puolelta. Lauttasaa-
ren ja Jätkäsaaren välinen vesialue suljettiin viran-
omaismääräyksellä yksityisveneiltä torstaina 6.8. 
klo 12.00. 
Jätkäsaaren Konserttialue oli suljettu yleisöltä 
konsertin rakentamisen aikana. Jätkäsaari sul-
jettiin kokonaan ajoneuvoliikenteeltä tapahtuman 
ajaksi. Ruoholahden asukkaat pääsivät koteihin-
sa vartioitujen porttien kautta. Jätkäsaaren alueen 
sulkemisesta vastasi tapahtuman järjestäjä yh-
dessä poliisin ja HKR:n kanssa. 

Osa yleisöstä saapui tapahtumapaikalle jo keski-
viikkona 5.8. Suurin osa yleisöstä saapui paikalle 
torstaina 6.8. klo 15.00 – 20.00 välisenä aikana. 
Konserttialueen portit aukesivat klo 17.30. Ensim-
mäisenä esiintynyt dj Paul Oakenfold aloitti esiin-
tymisensä noin klo 20.00. Pääesiintyjä Madonna 
aloitti esiintymisensä noin klo 21.30. Tapahtuman 
järjestäjän mukaan konsertin oli tarkoitus päättyä 
noin klo 24.00.

Kuva: Sami Aherva
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Tapahtumajärjestäjä ja kaikki liikenteen järjestely-
jä tehneet toimijat viestittivät aktiivisesti Jätkäsaa-
reen konserttiin saapuville, että yleisö varaisi kon-
serttiin saapumiseen aikaa sekä runsaasti juhla-
mieltä. Live Nation kehotti yleisöä saapumaan 
tapahtumapaikalle joukkoliikenteellä tai kävellen. 
Omalla autolla saapumista pyydettiin välttämään. 
Madonnan konsertin tapahtuma-alueen läheisyy-
dessä ei ollut kadunvarsien pysäköintitilaa.

Tapahtumajärjestäjä vastasi tapahtuma-alueen lii-
kenteenohjauksesta yhdessä poliisin kanssa. Ta-
pahtuma aiheutti ruuhkia lähiympäristön katualu-
eille. Ruoholahdessa jalankulkijoiden kulkureitit 
metroasemalta jätkäsaareen olivat sujuvat. Käve-
lyreitin varrella oli runsaasti tapahtumajärjestäjän 
henkilökuntaa opastamassa yleisöä ja ylläpitä-
mässä yleistä turvallisuutta. 

Hyvä tapahtumaillan sää ja konsertin suuri media-
julkisuus saivat monet ihmiset saapumaan ja läh-
temään tapahtumasta kävellen. Tämä osaltaan 
vaikutti yleisön leppoisan hyväntuuliseen asen-
noitumiseen. Konsertin yleisö oli pääosin aikuisia. 
Tunnelma Ruoholahdessa oli hilpeä ja järjestyshäi-
riöitä oli odotettua vähemmän. Lauttasaaren ran-
taan oli kerääntynyt paljon ihmisiä seuraamaan il-
maiseksi konserttia. Lauttasaaressa oli hyvin rau-
hallinen tunnelma.

Tapahtuman järjestäjä kehotti omalla autolla saa-
puvia pysäköimään Kalasatamaan perustetulle 
maksulliselle parkkialueelle, Mäntymäen alueel-
le tai keskusta-alueen tuntumassa sijaitseviin py-
säköintilaitoksiin, koska Jätkäsaaren lähialueilla 
ei ole juuri lainkaan pysäköintipaikkoja. Joukkolii-
kenteen liityntäpysäköintialueet olivat käytössä ta-
pahtuman aikana.  HKR oli varannut tapahtuma-
alueen läheisyydestä lisäksi pysäköintitilaa Väinä-
möisen kentältä, Agricolan kentältä sekä Kaisa-
niemen puiston katualueilta. Metron matkustajat 
olivat selkeästi hyödyntäneet idän ilmaisia liityntä-
parkkeja, koska tapahtuman päättymisen jälkeen 
poistuvaa yleisöä matkusti runsaasti myös Puoti-
laan, Rastilaan ja Vuosaareen. Mäntymäen ken-
tälle pysäköitiin runsaasti, kun sen sijaan tapahtu-
man järjestäjän Kalasatamassa sijaitsevaa parkki-
paikkaa ei juurikaan käytetty.

HKL järjesti konsertin yhteydessä kuljetusyhtey-
den konserttialueen ja Mäntymäen kentän pysä-
köintialueen sekä tapahtuma-alueen ja Kala-sa-
taman pysäköintialueen välille. Tapahtumajärjes-
täjä myi näillä alueilla alennettuun hintaan HKL:n 
yhden vuorokauden matkailijalippuja. Mäntymäen 
alueelta kuljetusyhteys hoidettiin konserttiin saa-
vuttaessa raitiolinjalla 8 ja konsertista poistuttaes-
sa raitiolinjalla 8X. Kalasataman pysäköintialueen 

tuntumaan liikennöi metro. Kalasataman pysä-
köintialueelle oli mahdollista palata myös keskus-
tasta liikennöivillä idän suunnan yöbusseilla. 

HKL lisäsi tapahtuman päättyessä liikennetarjon-
taa myös tapahtumaa varten perustetun Kaisa-
niemenpuiston tilapäisen linja-autojen pysäköinti-
alueen tuntumaan. Kaisaniemen pysäköintialueel-
le pääsi raitiolinjalla 6X:llä, metrolla sekä useiden 
bussilinjoilla mm. tapahtuma-alueen läheltä suo-
raan ajavien linjojen 55, 65A ja 08N lisävuoroilla.

HKL varoitti ennalta matkustajia, että joukkolii-
kenne ei kykenisi liikennöitsijöiden rajallisten kul-
jettajaresurssien vuoksi järjestämään tapahtuman 
päättyessä erityistä lisäliikennettä Hartwall-Aree-
nan tai Messukeskuksen pysäköintialueille. Ta-
pahtuman päättyessä näiden pysäköintialueiden 
kulkuyhteyksinä toimivat VR:n lähiliikenteen junat 
sekä Mäkelänkadun bussit.

Madonnan konsertin tiedotusvalmistelut aloitettiin 
viestinnän osalta hyvissä ajoin kesäkuussa 2009. 
Tällöin päätettiin julkaista konserttivieraita varten 
oma esite, jonka työstäminen tapahtui heinäkuun 
alkuviikoilla. Yksityiskohtaisempi tiedotussuunni-
telma, joka sisälsi mediatiedotteiden aikataulut ja 
pysäkki-, asema- sekä liikennevälinetiedotteiden 
ja kuulutusten profi loinnit valmistui myös heinä-
kuussa.

Massatiedotuksen pääpaino oli erillisen esitteen 
tuottamisen lisäksi verkkoviestinnässä. Helsingin 
kaupunki ja tapahtumajärjestäjä Live Nation ava-
sivat jo alkukesästä omat tapahtumasivunsa, joil-
ta oli linkit tarkempaan liikennetietoon HKL:n si-
vuille. Tietoa päivitettiin nettisivuille sitä mukaa kun 
lisä- ja poikkeusliikennesuunnitelmat tarkentuivat.  
Myös HKL-linjalla palstalla julkaistiin konsertin lii-
kennejärjestelyistä uutisia (22.7.; 24.7. ja 6.8).

Näitä perusviestejä viestintä syvensi tarjoamalla 
konserttiyleisölle ja helsinkiläisille yksityiskohtaiset 
tiedot, jotka helpottivat lipun ostamista ja liikku-
misen suunnittelua konsertti-päivänä. Esimerkiksi 
metroasemille tehtiin omat kuulutuksensa metron 
lisäliikenteestä tapahtumapäivän aamuksi ja illak-
si. Metrossa, busseissa ja ratikoissa oli liikenne-
tiedotetta ja keskeisille pysäkeille räätälöitiin omat 
tiedot-teensa. 

Myös neuvontaan ja lipunmyyntiin panostettiin ja 
tapahtumajärjestäjälle avattiin myyntitili parkkipai-
koilla tapahtuvaa lipunmyyntiä varten. Lisäksi yh-
teistyössä matkalipuntarkastusyksikön rekrytoitiin 
lipuntarkastajia tapahtumapäiväksi opastamaan 
konserttiyleisöä ja jakamaan esitettä.  
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3.   Poikkeusreitit

Madonnan konserttia varten toteutettavat katu-
järjestelyt vaikuttivat Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
liikenteeseen. Jätkäsaari suljetiin ajoneuvoliiken-
teeltä jo keskiviikkona 5.8. Lauttasaaren palvelu-
linja Jouko 20 ajoi poikkeusreittiä 6.8. Linjan poik-
keusreittinä oli:

…Itämerenkatu – Mechelininkatu – Porkkalanka-
tu – oma reitti.

Itämerenkadulla sijaitseva ”Ruoholahti (M)” –py-
säkkipari (0213, 0214) poistettiin tilapäisesti käy-
töstä 6.8. klo 14.00. 

Yleisön saapuminen ruuhkautti Ruoholahden ja 
Hietalahden ympäristöä. Alueella liikennöivä jouk-
koliikenne jäi paikoin myöhään aikatauluista. En-
nen tapahtuman päättymistä suljettiin tapahtuma-
alueen lähistön katuja. Porkkalankadun eteläpuo-
linen alue ja Hietalahdenkadun länsipuolella ole-
vat kadut suljettiin klo 23.00. Järjestely ruuhkautti 
erityisesti Porkkalankadulla tapahtumapaikkaa lä-
himpänä sijaitsevia bussipysäkkejä.

Linja 15A liikennöi klo 23.00 jälkeen ajettavat läh-
döt poikkeusreittiä:

Länsiterminaali – Tullaajankatu – Hietalahdenranta 
– Bulevardi - Mannerheimintie – Töölönlahdenka-
tu – Elielinaukio. 

Linja käytti kaikkia reitin varrella sijaitsevia linja-
autopysäkkejä.

Linja 20N liikennöi klo 23:00 jälkeen poikkeusreit-
tiä:

Porkkalankatu – Hietalahdenkatu – Bulevardi – 
Erottaja. Linja käyttää kaikkia reitin varrella sijait-
sevia linja-autopysäkkejä. 

4   Lisäliikenne

HKL lisäsi joukkoliikenteen tarjontaa Madonnan 
konsertin ajaksi. Helsingin sisäisessä joukkoliiken-
teessä liikennöitiin torstaina 6.8. perjantailiiken-
teen kesäaikataulujen mukaan. Myös seutuliiken-
ne ja U-linjat liikennöivät perjantain aikataulujen 
mukaan. Lähijunaliikenteessä ajettiin torstaiaika-
taulujen mukaisten junien lisäksi viikonloppuaika-
taulujen mukaiset yöjunat ja kalustoa lisättiin puo-
lenyön jälkeen. 

Perjantain aikataulujenmukaisen liikenteen lisäksi 
Helsingin sisäisessä liikenteessä sekä seutuliiken-
teessä ajettiin lukuisia lisälähtöjä busseilla, raitio-
vaunuilla ja metrolla. HKL:n järjestämän lisäliiken-
teen painopiste oli tapahtuman päättymisen jäl-
keen. Tapahtuman ennalta arvioitu päättymishetki 
oli noin klo 24.00. Konsertti päättyi kuitenkin jo klo 
23.45.

Kuva: Markku Laaksonen
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Kuva: Local Crew Oy, V. Ketonen, J. Pakarinen

4.1. Metro

Metron käyttäminen on luontevin tapa saapua 
keskustasta Jätkäsaareen. Metron liikennetar-
jontaa lisättiin tapahtumapäivänä. Madonnan 
konserttipäivänä torstaina 6.8. metrossa oli noin 
313000. matkustajaa, kun keskiviikkona 5.8. met-
rossa oli ollut noin 287000 matkustajaa.

Metroliikenne oli suunniteltu jatkuvaksi varsinaisen 
aikataulun päättymisen jälkeen. Metro liikennöi klo 
23.30 jälkeen ruuhkaliikenteen vaunumäärällä vii-
den minuutin vuorovälein. Konsertin päättymisen 
jälkeen junat lähtivät Ruoholahdesta heti junan 
täytyttyä. Lisäliikennettä varten oli 15 kuljettajaa 
pyydetty tekemään ylitöitä ja metrovalvomon mie-
hitystä oli vahvennettu tapahtumaa varten.

Metrojunat liikennöivät täyspitkinä liikennöintiajan 
päättymiseen saakka. Iltapäivän ruuhka-ajan jäl-
keen normaaliin rutiiniin kuuluva metrojunien ly-
hentäminen kolmesta vaunuparista kahteen vau-
nupariin jätettiin tekemättä. Kolmen vaunuparin 
mittaiset junat olivat tarpeen, koska yllättävän 
suuri joukko konserttiyleisöstä saapui paikalle 
vasta pääesiintyjän aloittaessa esiintymisensä hie-
man ennen klo 22.00. Osa metrolla saapuneista 

jäi konserttialueen ulkopuolelle kuuntelemaan mu-
siikkia ja aistimaan suurtapahtuman tunnelmaa.

Saapuminen Ruoholahteen aiheutti Ruoholahden 
asemalla matkustajaruuhkia. Ruoholahden ase-
man yhdet liukuportaat pysähtyivät suuren yleisö-
määrän takia muutaman kerran itsestään. Liuku-
portaiden ongelmiin oli kuitenkin etukäteen varau-
duttu järjestämällä Ruoholahden metroasemalle 
liukuporrashuollon päivystys. 

Metron lastaamisessa korostui turvallisuus. Ta-
pahtumajärjestäjän järjestyksenvalvojat ja polii-
si tukivat tapahtuma-alueen katutilassa metro- ja 
raitioliikenteen turvallisuutta. Tapahtuman päätty-
essä konsertin poistumisreitit merkittiin kylttiopas-
teilla ja aidoilla. Tapahtuman järjestäjä asetti ka-
tutilaan suuren joukon järjestyksenpitohenkilöstöä 
ohjaamaan yleisön liikkumista. 

Ruoholahden aseman ulkopuolella oli tehty kaksi 
aidattua odotusaluetta, joihin kumpaankin mahtui 
noin 800 - 900 ihmistä. Ruoholahden metroase-
malle päästettiin sisään kerralla metrojunan verran 
matkustajia ja tästä syystä metrojunan lastaami-
nen Ruoholahden metroasemalla oletettiin etukä-
teen kestävän tavallista pidempään. Metron vuo-

Kuva: Local Crew Oy, V.Ketonen, J.Pakarinen
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roväli arvioitiin etukäteen 5-8 minuutiksi. Metroju-
niin odottaneiden karsinoiminen katutasossa toimi 
järjestelynä erittäin hyvin. Ruoholahden metroase-
malla juniin ei päästetty aivan suurinta mahdollis-
ta määrää matkustajia. Toimenpiteellä varmistet-
tiin suoraan Kampiin ja Rautatientorille kävelleiden 
matkustajien mahtuminen metrojuniin. 
 
Metrojunien lastaamisesta vastasivat metroliiken-
teen kaksi Ruoholahteen sijoitettua kuljettaja-lii-
kenteenohjaajaa ns. Liikenne 1 ja Liikenne 2.  Lii-
kenteenohjaajien luvalla yksi junallinen matkusta-
jia päästettiin kerallaan laiturialueelle, missä liiken-
teenohjaajat opastivat matkustajia täyttämään ju-
nan tasaisesti. Kuljettaja-liikenteenohjaajat lähetti-
vät täyden metrojunan matkaan. Liikenteenohjaa-
jien tukena toimi HKL:n järjestyksenpidon henki-
löstöä. Lastaukset sujuivat erinomaisesti. Yhden 
junan lastaaminen kesti noin 5 minuuttia, joten 
tapahtuman jälkeen metroliikenteessä pystyttiin 
noudattamaan viiden minuutin vuoroväliä.

Metromatkustajien määrä väheni merkittävästi 
noin kello 1.00. Metroliikenteen junamääriä har-
vennettiin kello yhden jälkeen. Metron viimeiset 
lähdöt itään ajettiin klo 02.02 Vuosaareen ja 02.11 
Mellunmäkeen. Metro jatkoi tämän jälkeen har-
vennettua liikennöintiä Ruoholahden ja Itäkeskuk-
sen väliä klo 03.00 saakka. Viimeinen lähtö Ruo-
holahdesta Itäkeskukseen lähti klo 03:02. Metron 
liikennöintiajan jatkaminen ei vaikuttanut metron 
liityntälinjaston liikennöintiin. Liityntäbussien liiken-
nöinti päättyi normaaliaikaan. Metroasemien yh-
teydessä olevat liiketilat pidettiin auki klo 02.00 
saakka. Metron liityntäpysäköintialueet olivat käy-
tössä metron liikennöinnin ajan.

4.2. Raitiovaunut

Raitioliikenteessä liikennöitiin perjantain aikatau-
luun merkityt normaalit lisälähdöt. Raitioliikentees-
sä oli ruuhkaa erityisesti Ruoholahden suuntaan 
liikennöivillä linjoilla 6 ja 8. 

Kuva: Markku Laaksonen
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Tapahtuman päättymisen jälkeen raitioliikentees-
sä ajettiin lisäliikennettä linjoilla 6X ja 8X. Tapahtu-
majärjestäjän järjestyksenvalvojat tukivat tapahtu-
man päättymisen jälkeen kuljettajien työtä huoleh-
timalla pysäkkialueilla raitiovaunujen lastaamisen 
sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Raitiovaunujen 
kuljettajien tehtävän oli tehokkaasti opastaa mat-
kustajia. 

Linja 6X liikennöi linjan 6 päätepysäkiltä Kaisanie-
meen reittiä:

Ruoholahdenranta – Hietalahdenranta – Bulevardi 
– Mannerheimintie – Kaivokatu – Kaisaniemenka-
tu – Liisankatu – Snellmaninkatu - Aleksanterinka-
tu – Mannerheimintie – Bulevardi – Hietalahden-
katu - Kalevankatu – Ruoholahdenranta. 

Linjan lastauspysäkkinä käytettiin Ruoholahden-
rannassa sijaitsevaa ”Hietalahti” -nimistä linjan 6 
päätepysäkkiä (0811). Linjan 6X lisävaunut odotti-
vat tapahtuman päättymistä Ruoholahdenrannas-
sa ja Kalevankadulla. Molemmat kadut suljettiin 
ajoneuvoliikenteeltä klo 23.00. Vain raitioliikenne 
ja viranomaisten liikenne sallittiin suljetulla katu-
alueella.

Linja 8X liikennöi Salmisaaresta Oopperalle reittiä:

Salmisaari – Itämerenkatu – Mechelininkatu – Ca-
loniuksenkatu - Runeberginkatu – Mannerheimin-
tie / Ooppera – Sibeliuksenkatu - Ruusulankatu 
– Runeberginkatu – Caloniuksenkatu – Mecheli-
ninkatu - Itämerenkatu – Salmisaari. 

Linjan lastauspysäkkinä käytettiin ”Itämerenkatu” 
-nimistä Itämerenkatu 4:n kohdalla sijaitsevaa py-
säkkiä (0215). Linja 8X ei pysähtynyt pysäkkipa-
rille ”Ruoholahti (M)” (0213, 0214). Linjan 8X lisä-
vaunut odottivat tapahtuman päättymistä Salmi-
saaren päätepysäkillä ja Itämerenkadulla. Itäme-
renkatu suljettiin ajoneuvoliikenteeltä klo 23.00. 
Vain raitioliikenne ja viranomaisten liikenne sallittiin 
suljetulla katualueella. 

Raitioliikenteen lisätarjontaa vähennettiin klo 
01.00 jälkeen. Viimeiset 6X ja 8X raitiovaunut ajoi-
vat Töölön halliin klo 03.00.

4.3. Bussit

Torstaina 6.8. noudatettiin perjantain aikatauluja. 
Yöbussiliikenne sekä aamuyönliikenne liikennöi-
tiin poikkeuksellisesti torstaina. Yöbussiliikennettä 
ajettiin perjantain aikataulujen mukaan. Idän suun-
nan yöbussiliikenne täydensi tapahtuman jälkeen 
jatkettavaa metron erikoisliikennettä. Ruoholah-
den alueen liikenteessä noudatettiin poikkeusreit-
tejä.

Tapahtuman päättymisen jälkeen tapahtuma-alu-
een lähipysäkkialueet olivat täynnä ihmisiä. Hyvän 
lisäbussitarjonnan ansiosta konsertista poistuvia 
bussimatkustajia ei ollut enää klo 01.00 jälkeen. 

HKL lisäsi tapahtuman päättymisen jälkeen tar-
jontaa Lauttasaaren linjoille sekä osalle keskustan 
terminaaleista liikennöiville linjoille. Lisätarjontaa oli 
erityisesti linjoilla 01N, 02N, 08N, 20N, 39A, 40, 
55, 64N, 65A, 72, 74N. Näillä linjoilla oli aikatau-
luun merkittyjen lähtöjen lisäksi ylimääräisiä lähtö-
jä. Lisälähdöt ajettiin aikatauluun merkittyjen läh-
töjen välissä. 

Linjojen 40, 55, 64N ja 65A liikennöintiä jatkettiin 
yksittäisillä lisälähdöillä. Linjan 40 viimeinen lähtö 
ajettiin Elielinaukiolta klo 2.10. Linjan 55 viimeinen 
lähtö ajettiin Marian sairaalan pysäkiltä klo 1.30. 
Linjan 64N viimeinen lähtö Rautatientorilta ajettiin 
klo 2.30. Linjan 65A liikennöintiaikaa jatkettiin ta-
pahtuman päättymisen jälkeen niin, että linjan vii-
meinen lähtö liikennöitiin Lauttasaaresta klo 0.50. 
Aamuyönlinjat 01N ja 02N aloittivat liikennöinnin 
poikkeuksellisesti ajamalla lisälähdöt Elielinaukiol-
ta jo klo 1.40 ja 1.50. 

YTV oli lisännyt tarjontaa Madonnan konsertin 
jälkeen yksittäisille lähdöille kymmenelle Itä-Van-
taan ja Keravan suunnan seutulinjalle, viidelletois-
ta Länsi-Espoon suunnan bussilinjalle, yhdeksälle 
Keski- ja Länsi-Vantaan seutulinjalle sekä kolmelle 
Keski- ja Pohjois-Espoon seutulinjalle.
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5.   Suosituksia tulevia tapahtumia
  varten

Ilman tehokkaita joukkoliikenteen toimenpiteitä ei 
voi järjestää onnistunutta suurtapahtumaa. Vain 
joukkoliikenteen avulla voidaan suuria ihmismää-
riä kuljettaa tapahtuma-alueelle sujuvasti ja turval-
lisesti. Joukkoliikenne vähentää ruuhkia ennen ta-
pahtumaa ja tapahtuman päättymisen jälkeen. 

Suutapahtuman poikkeusliikenteen ja lisätarjon-
nan suunnittelun on järkevää aloittaa mahdolli-
simman varhain ennen tapahtumaa. Suurtapah-
tuman järjestäminen edellyttää laajaa yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken. Lisäliikenteen järjestämis-
vastuussa olevat liikennöitsijät ja tapahtuman tur-
vallisuudesta vastaavat viranomaiset on järjestely-
jen onnistumisen kannalta tärkeää ottaa mukaan 
suunnittelutyöhön. 

Viestintä on myös kytkettävä melko nopeasti mu-
kaan suunnitteluun. Parhaatkaan järjestelyt eivät 
onnistu ilman tehokasta viestintää. Suunnitelmia 
pitää varautua muuttamaan suunnitteluprosessin 
aikana. Suurtapahtumien suunnitelmat muuttu-
vat käytännössä aina eri osapuolten suunnitelmi-
en täydentyessä ja tapahtumaan liittyvien oheis-
toimintojen, lupamenettelyiden, aikataulumuutos-

ten, yms. kokonaisuuteen vaikuttavien tekijöiden 
tarkentuessa. 

Suurtapahtumaan saapuminen ja sieltä sujuva 
poistuminen joukkoliikennevälineillä, edellyttää te-
hokkaita koordinoituja järjestelyjä, kattavaa tiedot-
tamista ja erityisen hyvin hoidettua joukkoliiken-
teen lippujen saatavuutta. Joukkoliikenteen lippu-
tuotevalikoiman kännykkälippujen ja matkailijalip-
pujen saatavuus ovat tärkeä osa suurtapahtuman 
joukkoliikennejärjestelyitä. Suuri osa suurtapahtu-
man liikennejärjestelyistä aiheutuvista lisäkustan-
nuksista voidaan peittää lisätarjonnan ja tehok-
kaan viestinnän vaikutuksesta kasvaneilla lipputu-
loilla. 

Madonnan konsertin yhteydessä myytiin tapahtu-
manjärjestäjän toimesta HKL:n yhden vuorokau-
den matkailijalippua. Kokemukset olivat onnistu-
neita. Tapahtumien järjestäjien kanssa on aloitet-
tava uudenlainen lippuyhteistyö joukkoliikenteen 
matkalippujen liittämiseksi osaksi tapahtuman 
pääsylippua. Lippuyhteistyön avulla voidaan pa-
rantaa suurtapahtuman saavutettavuutta, vä-
hentää pysäköintiongelmia ja ruuhkia sekä lisätä 
suurtapahtuman oheismyyntiä.
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Suurtapahtumien tapahtumapaikka määrittelee 
sen, kuinka tehokkaat joukkoliikennejärjestelyt 
on mahdollista järjestää. Suurtapahtuman liiken-
nejärjestelyt saavat yleensä laajalti osakseen me-
diahuomiota. Heikosti hoidetut liikennejärjestelyt 
voivat viedä huomion hyvin onnistuneelta tapah-
tumalta. Tästä on lukuisia kansainvälisiä esimerk-

kejä. Esimerkiksi Madonnan Helsinkiä edeltävää 
konserttia Tallinnassa kritisoitiin voimakkaasti hei-
kosti onnistuneiden liikennejärjestelyjen ja ruuhki-
en vuoksi. Hyvin hoidettu suurtapahtuman jouk-
koliikennejärjestely on osa sujuvan, turvallisen ja 
luotettavan joukkoliikenteen markkinointia.

Kuva: Markku Laaksonen
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Liite 1 Madonna-esite
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Madonna-viikko onnistui hienosti

Helsinki on viettänyt tämän viikon Madonna-huumassa. Olem-

me voineet täysin siemauksin nauttia ainutlaatuisesta tunnel-

masta kesäisessä kaupungissamme. Helsinki osoitti jälleen 

kerran kyvykkyytensä suurten yleisötapahtumien järjestäjänä. 

Eilisillan konsertti kaikkinensa sujui hienosti niin Jätkäsaaressa 

kuin koko kaupungissa. Eri tahojen yhteistyö toimi saumatto-

masti. 

Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka kukin omalla panoksellanne 

teitte tämän hienon kokemuksen mahdolliseksi. 

Ylipormestari Jussi Pajunen

http://blogs.hel.fi /pajunen/
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