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Runkolinja 560 aloittaa 
liikennöinnin 10.8.2015.

Iso osa bussilinjoista lyhenee syöttö-
liikenteeksi. Bussit tuovat matkustajia 
Kehä radan asemille, joilta junat liikennöi-
vät tihein vuorovälein.

Vuonna 2025 arvioidaan Kehäradalla 
kulkevan noin 6300 matkustajaa tun-
nissa iltaruuhkan aikaan.

Varauksella tarkoi-
tetaan sitä, että 
asemien rakentami-
seen myöhemmässä 
vaiheessa on tekninen 
valmius.

Kehäradalla voi matkustaa HSL:n matkakortilla, ja 
liput voi ostaa myös junasta konduktööriltä. Kesällä 
HSL ottaa käyttöön myös mobiililipun, jolloin lipun 
junaan voi ostaa myös kännykällä.

Helsingin lentoasema on 
Euroopan 23. vilkkain. Helsin-
kiä vilkkaammista Euroopan 
pääkaupunkien kentistä ilman 
raideyhteyttä keskustaan ovat 
enää Berliinin Tegel ja Dublin.

Kun asema on kokonaan val-
mis, junasta pääsee siirtymään 
sisäteitse yhdyskäytävää pitkin 
lentokentälle. Yhdyskäytävä 
sijoittuu T1- ja T2-terminaalien 
väliin.
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40% energiasta 
palautuu ajolankoi-
hin, mikä parantaa 
junien energia-
tehokkuutta.
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Uusien Kehärataa varten tilattujen Flirt-
junien käytäviä on levennetty ja istuimia 
muutettu taittomallisiksi, jotta juniin 
mahtuisi paremmin matkatavaroiden kanssa. 
Seisovia matkustajia varten 190 senttimetrin 
korkeudella kulkee tukitankoja.
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