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Esitetyt mielipiteet ja vastineet

Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun liikennesuunnitelma oli julkisesti kommentoita-
vana 17.3. - 8.4.2015 Kerrokantasi-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjattiin 199
mielipidettä, jonka lisäksi liikennesuunnitteluosastolle saapui suoraan yksi yhtey-
denotto. Keskustelu oli asiallista ja kommentteihin sisältyi monta hyvin perusteltua
mielipidettä, parannusehdotusta ja huomiota. Mielipiteet olivat hyvin suurelta osin
erittäin positiivisia ja suuressa osassa kommenteista osoitettiin kannatusta tehdylle
suunnitelmalle ilman muutosehdotuksia tai muuta suunnitelmaan mahdollisesti vai-
kuttavaa sisältöä.

Tilan jakaminen ja kulkumuotojen erottelu

Eri kulkumuotojen kaistaleveydet herättivät keskustelua puoleen ja toiseen. Eniten
kommentoitiin pyöräkaistojen sekä pyöräkaistojen ja pysäköintikaistan välisen tilan
kapeutta Aleksis Kiven kadulla. Pyörätien kapeus nousi esiin myös Sturenkadun
osuudella, jossa pyöräily ja jalankulku ovat samassa tasossa tilan puutteen vuoksi.
Tilaa pyöräteiden ja -kaistojen levennyksille ehdotettiin järjestettävän jalkakäytäviä
kaventamalla tai pysäköintiä poistamalla. Toisaalta suunnitelman mukaisen 2,5
metrin leveyden yksisuuntaisilla kolmitasopyöräteillä ennakoitiin aiheuttavan vää-
rään suuntaan pyöräilyä liian leveästä väylästä johtuen. Väärään suuntaan pyöräi-
lyä ennakoitiin aiheutuvan myös osuuksilla, joilla vastasuuntaan ajamalla voi välttää
liikennevaloja. 2,0 metriä pidettiin liian kapeana pysäköintikaistana. Sturenkadun
ajokaistoja kommentoitiin liian leveiksi ja niistä ennakoitiin aiheutuvan ylinopeuksia.
Kommenteissa kiinnitettiin huomiota lumitilan puuttumiseen.

Pyörätien ja jalkakäytävän tasoerolla erottamisen ennakoitiin aiheuttavan kaatumi-
sia ja vaikeuttavan talvikunnossapitoa. Monessa kommentissa kolmitaso nähtiin te-
hokkaaksi tavaksi erotella jalankulkijat ja pyöräilijät ja tehdä molempien käyttäjä-
ryhmien olosuhteet sujuviksi ja mukaviksi.

Vastine:

Aleksis Kiven kadun pyöräkaistojen leveys vaihtelee eri kortteliväleillä. Osalla mat-
kaa mitoituksessa on käytetty minimimittoja. Aleksis Kiven kadun autoliikennemää-
rät ovat vähentyneet sellaiselle tasolle, että minimimittojen käyttäminen voidaan hy-
väksyä. Lisätilaa pyöräkaistoille on mahdollista järjestää kaventamalla jalkakäytä-
viä, mutta kustannussyistä tähän ei ole päädytty. Pyöräkaistat on mahdollista to-
teuttaa läntisintä kortteliväliä lukuun ottamatta ajoratamerkinnöillä ilman merkittäviä
kustannuksia aiheuttavia reunakivien siirtoja. Asukaspysäköintipaikkojen poistami-
nen ei ole perusteltua, koska suunnitelmassa on mahdollista päästä tyydyttävään ti-
lanteeseen pysäköintipaikat säilyttämällä. Sturenkadun jalkakäytävän tasossa kul-
keva pyörätieratkaisu johtuu säilytettävistä katupuista.
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Yksisuuntaisia pyöräteitä väärään suuntaan ajamista ehkäisevät risteysjärjestelyt,
joissa pyörätie laskeutuu ajoradan tasoon kaistaksi. Ehdotettu kaistan kaventami-
nen materiaalierolla on hyvä idea ja mahdollista toteuttaa suunnitelman puitteissa.

2,0 metriä on pysäköintikaistan normaali mitoitusleveys ja 3,5 metriä on pääkatu-
luokan kadun ajokaistan normaalileveys. Lumitilaa ei kantakaupungin kaduilla ole
mahdollista joka osuudelle järjestää sillä tavalla kuin se uusilla rakennusalueilla
voidaan tehdä.

Kolmitasopyörätien leveys määräytyy osaltaan talvikunnossapidon asettamista vaa-
timuksista. 2,5 metrin levyinen tasoerolla eroteltu pyörätie voidaan aurata tavallisel-
la kalustolla.

Risteysjärjestelyt:

Risteysjärjestelyihin ehdotettiin joitain muutoksia pyöräilyn ja autoilun osalta. Alek-
sis Kiven kadulta vasemmalle kääntymistä ehdotettiin autojen osalta kiellettäväksi
tai siirrettäväksi pois joukkoliikennekaistalta. Kirstinkadun katkaisun uskottiin nosta-
van Sturenkadun ajonopeuksia sekä toisessa mielipiteessä sen sanottiin vaativan
Läntisen Brahenkadun kaksisuuntaistamisen. Risteysalueiden liikennettä ehdotettiin
rauhoitettavaksi Aleksis Kiven kadun osalta korotetuilla risteysalueilla. Sturenkadul-
le ehdotettiin ylijatkettuja jalkakäytäviä Nilsiänkadun ja Roineentien risteyksiin ja
pyörätien korotusta Satamaradankadun risteyksen kohdalla. Pyöräilijöiden vauhtien
hidastamisen ratkaisuksi ehdotettiin reunakivien ja korokkeiden lisäämistä risteyk-
siin.

Monessa mielipiteessä ehdotettiin muutoksia pyöräilijöiden vasemmalle kääntymi-
seen tai suunnitelman vasemmalle kääntymistä koskevia ratkaisuja pidettiin epä-
selvinä kohdissa, joissa Sturenkatua ajava kääntyy vasemmalle. Ratkaisuiksi ehdo-
tettiin pyörätaskuja ja kääntymiskaistoja. Suunnitelmasta kommentoitiin puuttuvan
Sturenkadun ylittävät pyöräkaistat risteyksissä.

Vastine:

Suunnitelmaa tarkastettiin Aleksis Kiven kadun joukkoliikennekaistalta vasemmalle
kääntyvien autojen osalta. Vasemmalle kääntymisen kieltäminen nähtiin verkollises-
ti hankalaksi. Sen sijaan vasemmalle kääntyvien siirtämisen suoraan ja oikealle jat-
kavien kaistalle todettiin olevan mahdollista. Ratkaisu sujuvoittaa raitiotieliikennettä
ja poikittaista runkobussiliikennettä.

Poistamalla Sturenkadulta vasemmalle Kirstinkadulle kulkeva liikenne poistuu myös
vasemmalle kääntyvien kaista, joka tuo lisää tilaa pyörätien, pysäköinnin ja pysäkin
sijoittamiselle. Kirstinkadun katkaisun yksi peruste on Sturenkadun liikenteen suju-
vuuden parantaminen. Liikennesuunnittelun periaatteiden mukaisesti liikenne keski-
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tetään pääkaduille priorisoimalla niiden sujuvuutta. Tällä rauhoitetaan osaltaan tont-
tikatujen liikennettä.

Aleksis Kiven kadun risteysten korottaminen ei ole hyvä ratkaisu, koska kadulla kul-
kee runsaasti bussiliikennettä. Jalkakäytävän jatkaminen korotettuna Nilsiänkadun
ja Roineentien risteyksessä ei ole mahdollista rakennettavien liikennevalojen vuok-
si. Satamaradankadun risteyksen liikenneturvallisuus paranee, kun pyöräily yk-
sisuuntaistetaan. Risteys on tilastojen perusteella hyvin vaarallinen pyöräilijöille,
jotka ajavat lounaaseen. Suunnitelmassa tämä ajosuunta poistuu. Reunakivien ja
ylimääräisten korokkeiden lisäämistä risteyksiin pyöräilijöiden hidastamiseksi ei voi
pitää perusteltuna liikenneturvallisuuden kannalta. Korokkeiden ja reunakivien ylit-
täminen vie pyöräilijän huomion pois muun liikenteen seuraamisesta.

Sturenkadulta vasemmalle kääntyminen pyörällä on suunniteltu tapahtuvan suu-
rimmaksi osaksi kaksiosaisesti ns. pitkänä käännöksenä, jossa ylitetään ensin ris-
teävä katu ja sen jälkeen Sturenkatu. Tähän liittyen Sturenkadulle ei tehdä pyörä-
taskuja. T-risteyksiin pyörätielle tehdään lyhyt kaista vasemmalle kääntyviä varten.

Pysäkit ja pysäköinti

Bussipysäkkien järjestelyitä kommentoitiin bussimatkustajien ja ohi ajavien pyöräili-
jöiden erottelun osalta. Pyöräilijöiden ja bussimatkustajien väliset konfliktit voitaisiin
estää rakentamalla kaide odotustilan ja pyörätien väliin ja merkitsemällä pyörätien
ylityksiin suojatiet. Pyörätien näkyvyyttä tulisi lisätä pysäkkien kohdalla. Pysäkkijär-
jestelyissä huomioitavaa ovat myös tasoerot ja kynnykset, jotka tulevat matkustajil-
le. Sturenkadun bussipysäkkejä ehdotettiin muutettavaksi ajoratapysäkeiksi. Aleksis
Kiven kadun pysäkin pysäkkisaarekkeeksi muuttamisen perustelut jäivät komment-
tien mukaan epäselviksi.

Sturenkatu 27 edustan pysäköintipaikkojen poistaminen nosti esiin kysymyksen
asiointipysäköinnin järjestelyistä. Toisaalta kommenteissa huomioitiin pysäköinti-
paikkojen poistamisen vaikutukset liikenneturvallisuuden parantumiseen näkemien
parantumisen myötä. Josafatinkadun ja Kirstinkadun väliselle osuudelle esitettiin
asukaspysäköintipaikkojen osittaista muuttamista lastauspaikoiksi.

Vastine:

Pyörätien ja bussipysäkin odotustilan sekä jalkakäytävän erottelu tehdään tasoerol-
la sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Pyörätien reunakivet luiskataan py-
säkille kulun helpottamiseksi. Pysäkeille ei lähtökohtaisesti rakenneta kaiteita erot-
tamaan odotustilaa ja pyörätietä. Pysäkkikatosten yhteyteen rakennetaan kaide nä-
kemien turvaamiseksi. Ajoratapysäkit heikentävät liikenteen sujuvuutta, jonka vuok-
si niiden käyttöä pääkaduilla tulee välttää. Aleksis Kiven kadun pysäkkisaareke ra-
kennetaan, koska tällä järjestelyllä pyörät ohjataan pois kiskoalueelta.
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Sturenkatu 27 edustalta poistuu mahdollisuus pysäköidä kiinteistön edustalla. Alu-
eella on kuitenkin asiointipysäköintiin sopivia pysäköintipaikkoja kiinteistön lähei-
syydessä. Huoltoliikenteelle erikseen varattavien pysäköintipaikkojen tarvetta tar-
kastellaan liikenteen ohjaussuunnitelmassa.

Aleksis Kiven kadun puukujanne

Aleksis Kiven kadun nykyisen pyörätien poistaminen kadun keskellä sijaitsevalta
puukujanteelta ja sen korvaaminen ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla jakoi
mielipiteitä. Suunnitelmaa vastustavissa argumenteissa nykyistä pyörätietä pidettiin
helppona, nopeana ja turvallisena, jossa on hyvä erottelu jalankulkijoihin. Jäljelle
jäävää kävelytietä ei nähty houkuttelevana. Nykyisellä pyörätiellä ajavilla ei ole vaa-
raa pysäköivien autojen ovista. Uusien kaistojen rakentamista pidettiin myös rahan
tuhlauksena. Kadun varren asukkailta saadussa mielipiteessä nykyistä pyörätietä
pidettiin turvallisena ja kyseenalaistettiin pyöräilyn siirtäminen pysäköinnin ja muun
liikenteen viereen. Pyöräkaistan huonona puolena nähtiin myös altistuminen auto-
jen pakokaasuille ja autoista roiskuvalle loskalle.

Suunnitelmaa puolustettiin turvallisuuden parantumisella risteyksissä ja paremmalla
jatkuvuudella. Nykyiselle pyörätielle pääsemistä ja poistumista pidetään hankalana
alueen asukkaiden mielestä ja pääsy kadun varren kohteisiin on vaikeaa. Pyörä-
kaistojen uskotaan vähentävän jalkakäytäväpyöräilyä.

Puiden väliin jäävää tilaa ehdotettiin hyödynnettäväksi sijoittamalla sinne joukkolii-
kennekaistat, joka nopeuttaisi raitiovaunujen ja bussien kulkua.

Vastine:

Puukujanteen keskellä olevan pyörätien etuna on sen erottelu muusta liikenteestä
risteysten välillä. Suunnitelman mukaiset pyöräkaistat mahdollistavat sujuvammat
risteysjärjestelyt ja paremman saavutettavuuden kadun varren kohteisiin. Kaistat
yhdistyvät hyvin muuhun pyörätieverkkoon. Raitiotien ja bussikaistojen siirtäminen
puiden väliin Sturenkadun ja Fleminginkadun välillä on hyvä ratkaisu, mutta se ei
ole kustannussyistä perusteltua. Raitiolinja 9 rakentamisen yhteydessä puukujan-
teen keskelle on sijoitettu paljon kunnallistekniikkaa, jonka siirtämisestä aiheutuu
suuret kustannukset.

Muita huomioita

Yksisuuntaista pyörätie järjestelmää pidettiin selkeänä ja turvallisuutta lisäävänä
esimerkiksi Satamaradankadun risteyksessä. Suunnitelman esitystapaa kommen-
toitiin epäselväksi sen osalta mitkä pyörätiet ovat yksi- ja mitkä kaksisuuntaisia. Yk-
sisuuntaisuuden jatkuminen suunnittelualueen ulkopuolella herätti myös keskuste-
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lua. Yhdessä kommentissa ehdotettiin raitiotietä Sturenkadun koko matkalle toisten
ajokaistojen tilalle, joka palvelisi kaupungin poikittaista liikkumista joukkoliikenteellä
ja vaikuttaisi muiden Pasilan tason poikittaisten joukkoliikennelinjojen tarpeeseen.

Mielipiteissä huomattiin myös puutteita suojateiden ja kaistanuolien merkinnöissä,
jotka on korjattu suunnitelmapiirustuksiin.


