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§ 579
V 25.9.2019, Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston met-
roaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamisesta

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Osmo Soininvaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoi-
sen sisäänkäynnin avaamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Osmo Soininvaara ja 43 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki ryhtyisi toimiin Yliopiston metroaseman pohjoi-
sen sisäänkäynnin avaamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
kiympäristöntoimialan liikenne- ja katusuunnittelu ja Helsingin kaupun-
gin liikenne -liikelaitos (HKL) suunnittelevat yhdessä liittymäjärjestelyn 
toteutusta ja sen osana metroaseman sisäänkäynnin toteuttamista. Liit-
tymäjärjestelyt on tarkoituksen mukaista toteuttaa ennen Laajasalon 
raitiotieyhteyden valmistumista. 

HKL:n johtokunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin yliopiston poh-
joisen sisäänkäynnin suunnittelu sekä tarkempi kustannusarvioon laa-
dinta tehdään vuonna 2020 kun suunnitelma liikennejärjestelyistä val-
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mistuu. HKL esittää sisäänkäynnin toteuttamista vuosien 2021−2030 
talousarvioesityksen yhteydessä siten, että Kaisaniemenkadun ja Lii-
sankadun liittymäjärjestelyt voidaan toteuttaa ennen Kruunusillat-raitio-
tien käyttöönottoa, mikäli pohjoinen sisäänkäynti jatkosuunnittelun ja 
tarkentuneen kustannusarvion myötä edelleen osoittautuu kaupunkike-
hityksen ja yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta tarkoi-
tuksenmukaiseksi

Parhaillaan on käynnissä osana raitioliikenteen kehittämisohjelmaa 
suunnittelutyö Hakaniemen ja Kaivokadun välisen rataosan sujuvoitta-
miseksi. Yhtenä raitioliikenteen nopeuttamistoimenpiteenä on tunnistet-
tu Kaisaniemenkadun, Unioninkaudun ja Liisankadun risteysalueen lii-
kenne- ja pysäkkijärjestelyjen muuttaminen ja liittymän toimivuuden pa-
rantaminen. Helsingin Yliopiston metroaseman uusi pohjoinen sisään-
käynti tulee suunnitella samassa yhteydessä liittymän muiden uudel-
leenjärjestelyjen kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin 
Yliopiston uuden pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu tulisi käynnistää 
viipymättä siten, että uusi sisäänkäynti voidaan suunnitella ja se on 
mahdollista rakentaa osana Liisankadun, Unioninkadun ja Kaisanie-
menkadun liittymän katuympäristön ratkaisua. Liittymän muutostyöt on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen Laajasalon raitiotieyhteyden 
valmistumista ja mahdollisesti Kruunusillat -allianssiin liittyvänä hank-
keena.

Aiemmat selvitykset ja käsittelyt

Vuonna 1995 valmistuneeseen Helsingin yliopiston metroasemaan to-
teutettiin sen eteläinen, Kaisaniemen kauppakeskukseen johtava si-
säänkäyntiyhteys. Pohjoisen sisäänkäynnin osalta on metroasemalle 
louhittu varaus toisen liukuporras- ja hissiyhteyden toteuttamiseksi 
aseman pohjoispäähän. Katualueella on säilytetty tilavaraus yhteyden 
toteuttamiseksi.

Metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin rakentamista on selvitetty 
vuonna 2015 kunnan asukkaan aloitteen Kaisaniemen pohjoisen lippu-
hallin ja sisäänkäynnin rakentamisesta (Kvsto 8.4.2015 § 96) ja valtuu-
tettu Otso Kivekkään toivomusponnen Helsingin yliopiston metroase-
man pohjoisen sisäänkäynnin käyttäjämäärän käsittelyn yhteydessä 
(Khs 28.9.2015 § 925).  

Vuoden 2015 käsittelyn yhteydessä viitattiin Kruunusillat-raitiotieyhtey-
den sekä Kalasataman raitiotieyhteyden linjausvaihtoehtoon, jossa rai-
tiotieyhteys olisi tullut Kruununhaan ja Liisankadun kautta Kaisanie-
menkadulle. Tällöin Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen olisi 
muodostunut merkittävä vaihtoyhteys raitiotien ja metroaseman välillä. 
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Kruunusiltojen linjaus kuitenkin valittiin vuonna 2016 kulkemaan Haka-
niemen kautta, jolloin tämä vaihtoyhteys toteutetaan Hakaniemen met-
roaseman yhteyteen.

Lopuksi

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoi-
sen sisäänkäynnin avaamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 233

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteen ehdotus on ollut esillä vuonna 2015 toivomusponnen 
muodossa. Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, kaupunkisuunnitte-
lulautakunta katsoi tuolloin, että uusi pohjoinen sisäänkäynti Helsingin 
Yliopiston metroasemalle olisi perusteltu parannustoimenpide Kruu-
nunhaan joukkoliikenneyhteyksiin.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman osana on parhaillaan käynnissä 
suunnittelutyö Hakaniemen ja Kaivokadun välisen rataosan sujuvoitta-
miseksi. Tällä välillä eräänä ongelmakohtana on Liisankadun, Unionin-
kadun ja Kaisaniemenkadun liittymän toimivuus. Helsingin Yliopiston 
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metroaseman uusi pohjoinen sisäänkäynti kannattaa suunnitella sa-
massa yhteydessä liittymän muiden uudelleenjärjestelyjen kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunnan mielestä Helsingin Yliopiston uuden 
pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu tulee käynnistää viipymättä siten, 
että uusi sisäänkäynti voidaan suunnitella ja se on mahdollista raken-
taa osana Liisankadun, Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun liittymän 
katuympäristön ratkaisua. Liittymän muutostyöt on tarkoituksenmukais-
ta toteuttaa ennen Laajasalon raitiotieyhteyden valmistumista ja mah-
dollisesti Kruunusillat -allianssiin liittyvänä hankkeena.

HKL ei ole toistaiseksi varautunut investointiohjelmassaan uuden si-
säänkäynnin rakentamiseen. Sen toteuttaminen vaatii siis lisäyksen ta-
lousarvion investointimäärärahoihin.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.05.2019 § 78

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi valtuutettu Soininvaaran aloit-
teeseen (30.1.2019) koskien Yliopiston metroaseman pohjoisen si-
säänkäynnin avaamista seuraavan lausunnon:

Helsingin yliopiston metroasema (ent. Kaisaniemen metroasema) val-
mistui vuonna 1995, jonka yhteydessä toteutettiin ainoastaan sen ete-
läinen, Kaisaniemen kauppakeskukseen johtava sisäänkäyntiyhteys. 
Pohjoisen sisäänkäynnin osalta on metroasemalle louhittu varaus toi-
sen liukuporras- ja hissiyhteyden toteuttamiseksi aseman pohjoispää-
hän. Katualueella on säilytetty tilavaraus yhteyden toteuttamiseksi.

HKL on yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tutkinut 
säännöllisin väliajoin edellytyksiä toisen sisäänkäynnin toteuttamiseksi. 
Vuonna 2009 tehtiin laajempi selvitys, jossa tutkittiin aseman matkusta-
jamääriä sekä sisäänkäynnin toteuttamiskustannuksia. HKL on lausu-
nut asiasta edellisen kerran 2.9.2015 liittyen Otso Kivekkään toivomus-
ponteen.
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Edellisen lausunnon yhteydessä viitattiin Kruunusillat –raitiotieyhteyden 
sekä Kalasataman raitiotieyhteyden linjausvaihtoehtoon, jossa raitiotie-
yhteys olisi tullut Kruunuhaan ja Liisankadun kautta Kaisaniemenkadul-
le. Tällöin Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen olisi muodos-
tunut merkittävä vaihtoyhteys raitiotien ja metroaseman välillä. Kruunu-
siltojen linjaus kuitenkin valittiin vuonna 2016 kulkemaan Hakaniemen 
kautta, jolloin tämä vaihtoyhteys toteutetaan Hakaniemen metroase-
man yhteyteen.

Sittemmin Helsinki on käynnistänyt raitioliikenteen nopeuttamiseen liit-
tyvän kehittämisohjelman, jonka yhteydessä on tarkasteltu mm. Helsin-
gin raitioliikenteen liikennejärjestelyjä. Yhtenä raitioliikenteen nopeut-
tamistoimenpiteenä on tunnistettu Kaisaniemenkadun ja Liisankadun 
risteysalueen liikenne- ja pysäkkijärjestelyjen muuttaminen. Tässä yh-
teydessä on tutkittu myös metroaseman sisäänkäyntien toteuttamista 
osana pysäkkijärjestelyjä.

HKL yhdessä KYMP-toimialan Liikennesuunnittelupalvelun kanssa 
suunnittelee liittymäjärjestelyn toteutusta ja sen osana metroaseman 
sisäänkäynnin toteuttamista. Liittymäjärjestelyt tulisi toteuttaa ennen 
Kruunusillat –raitiotien valmistumista vuonna 2026. HKL esittää, että 
Helsingin yliopiston pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu sekä tarkempi 
kustannusarvioon laadinta tehdään vuonna 2020 kun suunnitelma lii-
kennejärjestelyistä valmistuu. HKL esittää sisäänkäynnin toteuttamista 
vuosien 2021-2030 talousarvioesityksen yhteydessä siten, että Kaisa-
niemenkadun ja Liisankadun liittymäjärjestelyt voidaan toteuttaa ennen 
Kruunusillat –raitiotien käyttöönottoa, mikäli pohjoinen sisäänkäynti jat-
kosuunnittelun ja tarkentuneen kustannusarvion myötä edelleen osoit-
tautuu kaupunkikehityksen ja yhteiskuntataloudellisten vaikutusten nä-
kökulmasta tarkoituksenmukaiseksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


