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VÄSTMETRONS FÖRLÄNGNING
7 kilometer metrospår i tunnel, 5 stationer

MODERN STADSSPÅRVÄG
I första skedet tre spårvägslinjer
 på sammanlagt 19 km från Salutorget till 
Kråkkärret, Skanssi och Runosbacken. 

MODERN STADSSPÅRVÄG
Tre spårvägslinjer från centrum 
till Hervanta, centralsjukhuset och 
Lentävänniemi, sammanlagd 
längd 23,5 km.

SPÅRJOKERN
25 kilometer lång snabbspårväg 
från Kägeludden i Esbo till Östra 
centrum i Helsingfors, ersätter 
nuvarande busslinje 550.

240 
MILJ. €

220 
MILJ. €

243 
MILJ. €

801 
MILJ. €

Statens andel (30%):
240 miljoner €

561 milj. €

Statens andel (30 %):
73 miljoner €

170 miljoner €

Statens andel (30 %):
67 miljoner €

153 miljoner €

Statens andel (30 %):
72 miljoner €

168 miljoner €
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FYRA STADSPROJEKT PÅ RÄLS

Det finns fyra stora trafikprojekt på 
räls som har ansökt om statligt bi-
drag. De är Esbos och Helsingfors 
gemensamma snabbspårväg Spårjo-
kern, moderna spårvägar i både Åbo 
och Tammerfors och förlängningen 
av västmetron i Esbo. 

Statens princip är att stödja lönsam-
ma kollektivtrafikprojekt på räls med 
30 procent av de beräknade bygg-
kostnaderna. I dag finns ändå inga 
pengar att dela på. Trots det kom-
mer regeringen att diskutera de oli-
ka spårprojekten under ramförhand-

lingarna, som börjar nästa vecka.
– I budgeten finns inga öronmärkta 

pengar för spårtrafik. Om vi vill satsa 
på trafikprojekt måste pengarna flyt-
tas från andra sektorer eller så mås-
te staten ta mera lån, säger trafikmi-
nister Merja Kyllönen (VF).

När ministern jämför de olika pro-
jekten kommer hon att fästa upp-
märksamhet vid hur de utvecklar 
markanvändningen och påverkar 
områdets konkurrenskraft. Några 
pengar lovar hon inte i det här ske-
det.

– Det finns inga pengar för byggan-
de. För planering kan vi reservera 
pengar. Alla fyra projektplanerna är 
bristfälliga, så inget projekt kan än-
då påbörjas direkt, säger Kyllönen.

Trafikförbundet, som är ett natio-
nellt intresseförbund för dem som 
åker kollektivt, tar i ett färskt utlå-

tande starkt ställning för kostnads-
effektiva spårprojekt. Förbundet sä-
ger att man i ekonomiskt kärva ti-
der måste jämföra pris och nyttoef-
fekt noga och prioritera projekt som 
många människor har nytta av.

Esbo har redan beviljats statsbi-
drag för den första delen av väst-
metron. För att olika städer ska be-
handlas jämlikt är det inte mer än 
rättvist att staten den här gången 
stöder spårprojekt i andra städer, 
anser Trafikförbundet.
Varför ska staten bidra till just ert 
spårprojekt?

Spårprojekt

Fyra städer på spåret – slåss om   statliga pengar som inte finns
Förlängningen av västmetron är det kortaste, dyraste och 
minst effektiva spårprojektet av de fyra som ansökt om 
statsbidrag. De tre andra spårvägarna är tillsammans 
 billigare än metroförlängningen.

HBL skrev i lördags (15.3) att Esbo 
stad inte offentliggjort sin ansökan 
om statsstöd för att förlänga metron 
västerut från Mattby till Stensvik. 
Flera fullmäktigeledamöter bestri-
der dessa uppgifter.

– Jag förstår inte kommentarerna 
om mörkande. Alla dokument är of-
fentliga. Jag har fått alla papper om 
metroansökan, säger Pia Kauma, 
gruppordförande för Samlingspar-
tiets fullmäktigegrupp i Esbo.

– Det finns inga hemliga doku-
ment om metron. Jag skulle veta 
om staden hemlighåller något så-

dant. Vi har fört långa diskussioner 
om metron och alla förtroendeval-
da har fått svar på sina frågor, både 
skriftligt och muntligt. Visst är kal-
kylerna om de framtida kostnader-
na inexakta, men annat kan man in-
te förvänta sig i det här skedet, säger 
Maria Guzenina-Richardson, SDP:s 
gruppordförande.

– Det är bara ett par fullmäktigele-
damöter som kritiserar stadens be-
slut att förlänga metron. Vi var 65 le-
damöter som röstade för metrobyg-
get och 10 emot, säger SFP:s grupp-
ordförande Stig Kankkonen.

Pia Kauma tycker att Antero Lauk-
kanen (KD) och Kurt Byman (Sannf/
Ob) gör sitt bästa för att svartmåla 
hela metroprojektet. 

– Vi vill att regeringen ska få all in-
formation om metroprojektet, så att 
den kan bevilja Esbo 30 procent av 
byggkostnaderna, säger Kauma.

– Under inga omständigheter vill 
jag svartmåla metron. Jag är för-

bluffad över hur fullmäktige, som 
är en samling högt utbildade män-
niskor, inte kan räkna ut att väst-
metron är världens sämsta investe-
ring. Den kommer aldrig att betala 
igen sig. Stadens uträkningar base-
rar sig på ett antagande där Esbovi-
ken har 70 000 fler invånare 2020 än 
i dag. Var skulle de alla bo? undrar 
Laukkanen.

Esbo stads tekniske direktör Ola-
vi Louko upprepar att han inte har 
några hemliga dokument under 
skrivbordet. Ingen har heller närmat 
sig honom med en förfrågan om att 
få se några nyttoanalyser.

– Den utredning som Byman antag-
ligen syftar på är en konsultutred-
ning om metrons effekter på trafi-
ken. Den avbokade vi när vi insåg att 
analysen enbart fokuserar på trafi-
ken och inte på alla effekter som 
metron får för boende, markanvänd-
ning och stadsstruktur, säger Louko.

Petra Miettinen

Esbopolitiker

”Esbo hemlighåller 
inga metrodokument”
Gruppordförandena 
för flera stora partier 
i Esbo fullmäktige be-
strider att en del met-
rodokument skulle 
ha mörkats.

En unik undersökning utreder nu 
hur genkunskap kan användas i 
förebyggande syfte inom hälso-
vården. Det betyder att patien-
ter kan få veta vilka sjukdoms-
risker som gäller dem och hur de 
kan påverka sin egen hälsa.

Ett nytt forskningsprojekt, Kardio-
kompassen, utreder nu hur gentes-
ter kan användas för att bedöma ris-
ken att insjukna i hjärt- och kärlsjuk-
domar. Tvåhundra personer matar 
in uppgifter om sig själva i en webb-
tjänst och låter ta ett blodprov för 
dna-test. I gengäld får de informa-
tion om sina egna riskgenvarianter 
när det gäller risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar – och hjälp med att 
tolka resultatet.

Undersökningens mål är att ta re-
da på hur tjänsten kunde utvecklas 
för att användas inom hälsovården.

Hög ålder, manligt kön, högt blod-
tryck, diabetes, högt kolesterol och 
rökning ökar risken att drabbas av 

till exempel hjärtinfarkt. Hjärtkom-
passen kan lägga till information om 
de egna generna.

Elisabeth Widén, äldre forskare 
vid Institutet för molekylärmedicin 
(FIMM), säger att riskprofilen inte 
ger några exakta svar, men en me-
ra exakt riskbedömning, och att fler 
personer med ökad risk för hjärt- 
och kärlsjukdomar kan identifieras.

– Då kan kunskapen användas som 
stöd för att fatta beslut om livsstils-
förändringar, säger Widén.

Widén säger att det är viktigt att 
deltagarna får hjälp med att tolka si-
na riskprofiler för att kunna förstå 
och kan använda informationen rätt.

– Datan måste tolkas professionellt, 
för det är inte meningen att patien-
ter ska börja oroa sig i onödan.

FIMM och Finlands Röda Kors 
Blodtjänst genomför projektet, Ju-
bileumsfonden för Finlands själv-
ständighet Sitra finansierar det.

Hanna Riska
nyheter@hbl.fi

Medicin

Hjärtkompass  
kan hitta riskfall
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– Spårjokern ska ersätta buss 550, för 
dess kapacitet räcker inte längre till. 
Bussen går med 5 minuters interval-
ler, men folk får ändå inte plats i rus-
ningstid. I en snabbspårvagn ryms 
dubbelt så många människor och 
färden blir betydligt behagligare, sä-
ger trafikplanerare Markku Antino-
ja i Esbo.

– Med hjälp av spårvägen kan vi 
bygga centrum av Tammerfors täta-
re. Staden växer stadigt med ett par 
tusen invånare per år. Utan spårväg 
måste vi bygga nya bostadsområden 
utanför stadskärnan, säger projekt-

chef Ville-Mikael Tuominen i Tam-
merfors.

– Vi vill utveckla Åbos centrum till 
ett bilfritt område. En modern spår-
väg höjer stadens image, stöder han-
deln i centrum och ökar invånarnas 
trivsel. Spårvägen är en ekonomiskt 
hållbar investering, säger trafikpla-
nerare Juha Jokela vid Åbo stad.

– Vi vill inte bygga ut metron för att 
förkorta restiden från Esboviken till 
Helsingfors centrum. Med metron 
vill vi bygga en helt ny stadsstruk-
tur. Vi vill effektivera markanvänd-
ningen och bygga nya bostäder och 

kontorsbyggnader nära metrolin-
jen, säger Olavi Louko, teknisk di-
rektör i Esbo.

Trafikförbundet vill inte priori-
tera de tre spårvägarna ovan jord, 
men säger ändå att Tammerfors pas-

sar perfekt för kollektivtrafik. Alla 
viktiga institutioner i staden, som 
sjukhus, universitet, yrkeshögsko-
la, bibliotek, ishall och bollplan, lig-
ger längs det tänkta spårvägsnätet.

Förlängningen av metron blir fy-
ra gånger dyrare än de andra spår-
vägsprojekten, om man jämför hur 
mycket statsstöd varje enskild re-
sa skulle kräva. Det har Trafikför-
bundet räknat ut. Esbo ansöker om 
240 miljoner euro för metrolinjen 
från Mattby till Stensvik, som plane-
ras för 50 000 dagliga passagerare. 
De tre andra projekten ansöker om 

sammanlagt 210 miljoner euro och 
beräknas ha cirka 170 000 passage-
rare per dygn. 

– Vi måste hitta nya lösningar för 
kollektivtrafiken, de två livligaste 
busslinjerna är överfulla. Utan sta-
tens stöd kan Åbo inte bygga spårvä-
gen. Åbo och Tammerfors har blivit 
lovade 30 procent av kostnaderna, 
men vi hoppas att summan är när-
mare 50 procent, säger Minna Ar-
ve (Saml), stadsstyrelsens ordföran-
de i Åbo.

Petra Miettinen
029 080 1425, petra.miettinen@hbl.fi

Nyfi ken på att 

läsa digitalt?

HBL erbjuder under tiden 20.3–28.5 tre digitala 
coacher till läsarnas förfogande. Samla ihop en grupp 
intresserade och beställ en av våra digicoacher t.ex. till 
er pensionärsträff, ert föreningsmöte, biblioteksträffar, 
seniorhus eller hobbygrupper. 

Ni kan få handledning i hur man använder HBL:s 
digitala utbud, skapar en e-postadress och aktiverar 
sitt läsarkonto. Ett besök av digicoachen kostar inget 
och ger er en ypperlig chans att fråga om allt digitalt 
– inga dumma frågor fi nns!

Boka en digicoach fr.o.m. 18.3 på numret 
044 7835 804 (vardagar kl. 9–16) eller skicka e-post 
till digicoach@ksfmedia.fi  så hör vi av oss.

Hälsningar
Jennifer, Anna och Alexander,
Digicoacherna på HBL

Digital rådgivning!

HELSINGFORS
ESBO

3 km

ÅBO

1 km

TAMMERFORS

1 km

Skanssi

Runosbacken

Hervanta

Keskussairaala

Östra 
centrum

Alberga

Kägeludden

VÄSTMETRONS FÖRLÄNGNING
7 kilometer metrospår i tunnel, 5 stationer

MODERN STADSSPÅRVÄG
I första skedet tre spårvägslinjer
 på sammanlagt 19 km från Salutorget till 
Kråkkärret, Skanssi och Runosbacken. 

MODERN STADSSPÅRVÄG
Tre spårvägslinjer från centrum 
till Hervanta, centralsjukhuset och 
Lentävänniemi, sammanlagd 
längd 23,5 km.

SPÅRJOKERN
25 kilometer lång snabbspårväg 
från Kägeludden i Esbo till Östra 
centrum i Helsingfors, ersätter 
nuvarande busslinje 550.

240 
MILJ. €

220 
MILJ. €

243 
MILJ. €

801 
MILJ. €

Statens andel (30%):
240 miljoner €

561 milj. €

Statens andel (30 %):
73 miljoner €

170 miljoner €

Statens andel (30 %):
67 miljoner €

153 miljoner €

Statens andel (30 %):
72 miljoner €

168 miljoner €

Källa Trafik förbundet. Esbo, helsingfors, Tammerfors och Åbo stad      Grafik Jessica Streng HBL

FYRA STADSPROJEKT PÅ RÄLS

Spårprojekt

Fyra städer på spåret – slåss om   statliga pengar som inte finns
”Alla fyra projektpla-
nerna är bristfälliga, 
så inget projekt kan 
ändå påbörjas direkt.”
Merja Kyllönen
trafikminister (VF)


