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§ 364
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ändring av Va-
sagatan till gårdsgata

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mia Haglund understödd av ledamoten Petrus Pennanen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Då denna motion godkänns förutsätter stadsfullmäktige att sta-
den utreder möjligheterna till ett försök med trivsammare gatu-
rum på Vasagatan under sommaren 2021.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

16 omröstningen

Ledamoten Mia Haglunds hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Då denna motion godkänns förutsätter stadsfullmäktige att 
staden utreder möjligheterna till ett försök med trivsammare gaturum 
på Vasagatan under sommaren 2021.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Atte Harjanne, Ve-
ronika Honkasalo, Kati Juva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Mikko Säre-
lä, Ilkka Taipale, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen
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Blanka: 37
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumi-
es, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 1
Jussi Chydenius

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mia Haglunds förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Haglund och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden börjar planera en ändring av Vasagatan till gårdsgata. De 
som lämnat in motionen anser att man bör utveckla Vasagatan så att 
trafiken där sker på cyklisternas och fotgängarnas villkor, men så att 
biltrafik ändå är tillåten. Vid den parkliknande gatan skulle affärerna 
kunna öppna sig mer mot gatan för att göra stadsrummet mer levande.

Med hänvisning till stadsmiljönämndens utlåtande anser stadsstyrelsen 
att det inte är nödvändigt att göra Vasagatan permanent till en gårdsga-
ta för att nå de målsättningar som föreslås i motionen. Däremot fortsät-
ter staden att utveckla ett mer trivsamt stadsrum genom att i framtiden 
göra det möjligt att med enkla medel ordna försök för att göra gatorna 
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mer fotgängarvänliga, grönare och trivsammare. Tillfälliga arrange-
mang, såsom att placera ut växter och bänkar på parkeringsplatser vid 
kantstenen kan göras på sådana gatuavsnitt i innerstaden som staden 
anser vara lämpliga.

Trafik- och gatuplanering samt interaktion är centrala då man planerar 
försök med tillfälliga arrangemang för gatorna. Stadsstyrelsen anser 
därför att det är viktigt med en omfattande interaktion med invånarna 
och samarbete med stadens olika experter då man genomför eventuel-
la försök. Innan man gör upp planer för en gårdsgata eller något annat 
som gäller gatan ska man dessutom tillsammans med företagslotsarna 
reda ut hur företagarna vid gatan och dess tvärgator förhåller sig till 
förslagen.

Under de närmaste åren finns det begränsat med resurser för att för-
bättra gatumiljön på platser i stil med Vasagatan, som inte stöder kol-
lektivtrafiken eller bostadsproduktionen eller ökar den allmänna säker-
heten. För de närmaste åren har inga investeringsanslag anvisats för 
Vasagatan och för den finns inget behov av ombyggnad.

Trafikregleringarna på Vasagatan behandlades som en följd av en full-
mäktigemotion senast 2013. Då föreslogs det att Vasagatan ska änd-
ras till gågata. Som en följd av motionen genomfördes ett försök med 
en gågata på Vasagatan under sommaren 2013, tillfälligt såsom stads-
fullmäktige förutsatt. Efter att man provat ha Vasagatan som gågata 
beviljades lov för Parklet-terrasser, som ersätter parkeringsplatser. 
Man har kunnat boka Vasaparken via e-tjänsten Varaamo och där finns 
eluttag för evenemang.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.11.2020 § 341

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 785

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.11.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun: ”Väliaikaisia katutilan vi-
ihtyvyyttä lisääviä järjestelyjä kokeillaan Vaasankadulla kesällä 2021.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 6 (2 tyhjää).

09.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 562

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti 27.2.2013, että Vaasankadulla kokeillaan 
kesäaikaista kävelykatua, sillä määrärahojen niukkuuden vuoksi katua 
ei ollut mahdollista muuttaa kävelykaduksi rakenteellisesti. Liikennesu-
unnittelupäällikön päätöksen 26.4.2013 mukaisesti Vaasankatu muutet-
tiin kävelykaduksi 1.6. - 30.9.2013 väliseksi ajaksi. Kokeilu toteutettiin 
kevyesti tilapäisillä liikennemerkeillä. Kaupunki järjesti puitteet kokeilul-
le, toimi lupaviranomaisena muun muassa terassien laajentamiselle 
sekä vastasi kokeilun vuorovaikutuksesta ja seurannasta. Kävelykatu-
kokeilusta raportoitiin lautakunnalle 26.11.2013 lähinnä uusien toimin-
tatapojen ja vuorovaikuttamisen näkökulmasta. Kävelykatukokeilu 
poisti kadulta 80 asukaspysäköintipaikkaa ja huoltoajo kadulla oli edel-
leen mahdollista kello 5 – 11 välisenä aikana. 

Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti 
tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että 
autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja huomaa liikkuvansa hänelle itsel-
leen ja jalankulkijoille yhteisesti tarkoitetulla alueella, jossa hänen tulee 
ajaa hitaasti ja väistää jalankulkijoita. Tieliikennelaissa pihakadulle on 
määritelty omat liikennesäännöt:
- Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
- Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 
km/h.
- Ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
- Jalankulkija saa kulkea sen kaikilla osilla ajoneuvoliikennettä kuiten-
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kaan tarpeettomasti estämättä.
- Risteyksessä pihakadulta tulevan kuljettajan on aina väistettävä muu-
ta liikennettä.

Vaasankatu on tonttikatu, jonka molemmin puolin on kadunvarsipy-
säköinti sallittu. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Ajoradan leveys on 5 
metriä ja jalkakäytävien perusleveydet 4 metriä. Liittymien kohdat on 
kavennettu kadunylitysten kohdalla. Suojateitä on merkitty vain ristey-
salueille. Kinaporinkadun ja Vaasankadun liittymiskohta on varustettu 
korotetulla suojatiellä. Pyöräilijät käyttävät ajorataa. Fleminginkadun ja 
Kinaporinkadun välisellä katuosuudella on tasa-arvoisia katuliittymiä 
125 - 160 metrin välein. Kaupungin liikennemäärätiedot ovat Vaasan-
kadulla 27 vuotta vanhoja, joten katu on lisätty liikenne- ja katusuunnit-
telupalvelun moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärien laskentaoh-
jelmaan keväälle 2021. Samassa yhteydessä on tarkoitus laskea myös 
jalankulkijamääriä. Vuoden 1993 laskentojen mukaan liikennemäärät 
ovat olleet keskimäärin 1800 - 4100 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. 
Vuosina 2009 – 2020 kadulla tapahtui 22 poliisin tietoon tullutta onnet-
tomuutta, joista yksi johti henkilöauton kuljettajan ja yksi jalankulkijan 
loukkaantumiseen. Muut onnettomuudet ovat olleet pääosin moottoria-
joneuvoihin kohdistuneita omaisuusvahinkoja. Kadun pinnoitteet ovat 
luonnonkiveä erotuskaistoilla, joilla on paikoin pyörätelineitä. Kadun 
pohjoisreunassa on puurivi. Katutilassa on siten useita erilaisia jalan-
kulkijoiden viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta lisääviä elementtejä.

Jotta Vaasankadun pihakaduksi muuttaminen olisi tarkoituksenmukais-
ta ja tukisi tieliikennelain säännöksien toteutumista, kadun liikennemää-
rien tulisi olla alhaiset, enintään 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Piha-
kadulla ei saa olla jalankulkua ja muuta liikennettä toisistaan erottavia 
jalkakäytäviä. Myös suoria yli 50 metriä pitkiä katuosuuksia tulee vält-
tää. Autojen läpiajoliikenne tulee estää rakenteellisesti. Pihakadun si-
sään- ja ulosajokohdan tulee myös erottua reunakivijärjestelyiltään mu-
ista normaaleista katuliittymistä eikä pihakatu saisi olla yksi nelihaara-
risteyksen haaroista. Kadun huoltoliikenteen tulee olla vähäistä. Piha-
kaduilla panostetaan muun muassa päällysteiden, valaistuksen ja kalu-
steiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun siten, että niillä voidaan turva-
ta pihakadun toiminnallisuus ja kunnossapito.

Vaasankadun katutilan muuttaminen kokonaan tai osittain pihakaduksi 
edellyttää liikenne- ja katusuunnittelua, huoltoliikenteen tarpeiden ja 
reittien selvittämistä, kadunvarsipaikkojen poiston vaikutusten ja yri-
tysvaikutusten arviointia, laajaa vuorovaikuttamista asukkaiden kanssa 
ja yhteistyötä kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa. Liikennesuunnit-
telun ja vuorovaikutuksen tarve koskee myös kokeiluja. Kadulle ei koh-
distu lähivuosina perusparannustarpeita eikä sille ole osoitettu investo-
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intimäärärahaa. Katua on kunnostettu hiljattain. Olemassa olevan ym-
päristön, kuten Vaasankadun, parantamisen resurssit ovat vähäiset 
seuraavina vuosina niissä kohteissa, jotka eivät tue joukkoliikennettä 
tai asuntotuotantoa tai eivät lisää yleistä turvallisuutta, ellei hankkeelle 
ole järjestettävissä erillismäärärahaa. 

Vaasankadun kävelykatukokeilun jälkeen kadulle on myönnetty lupia 
Parklet -terasseille korvaamaan pysäköintipaikkoja. Vaasanpuistikkoa 
on voinut varata tapahtumiin sähköisen Varaamo -palvelun, joka on lu-
otu helpottamaan tapahtumien ja vuokrauksien organisointia, kautta. 
Aukion kehittämistyö jatkuu, mikä antaa suuntaviivoja myös alueen ko-
konaisvaltaiseen kehittämiseen. Tähän mennessä aukiolle on raken-
nettu jo tapahtumasähkö. Vaasankadun elävöittämiseksi asukkaat voi-
vat hyödyntää myös kaupungin yritysluotseja. Pihakaduksi muuttami-
nen ei siten ole välttämätöntä aloitteessa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Kaupunki jatkaa viihtyisämmän kaupunkitilan kehittämistä kokoamalla 
pakin toimenpiteistä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa kevyin jär-
jestelyin kokeilla katualueiden järjestelyjen muuttamista jalankulkijay-
stävällisemmiksi, vehreämmiksi ja viihtyisämmiksi. 

Väliaikaisia järjestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoit-
tamista kadunvarsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin so-
piviksi arvioimilla kantakaupungin katuosuuksilla.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lisäys lausunnon loppuun:

Kaupunki jatkaa viihtyisämmän kaupunkitilan kehittämistä kokoamalla 
pakin toimenpiteistä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa kevyin jär-
jestelyin kokeilla katualueiden järjestelyjen muuttamista jalankulkijay-
stävällisemmiksi, vehreämmiksi ja viihtyisämmiksi. 

Väliaikaisia järjestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoit-
tamista kadunvarsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin so-
piviksi arvioimilla kantakaupungin katuosuuksilla.

Kannattaja: Laura Rissanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys lausunnon loppuun: Kaupunki jatkaa viihtyisämmän 
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kaupunkitilan kehittämistä kokoamalla pakin toimenpiteistä, joiden avul-
la voidaan tulevaisuudessa kevyin järjestelyin kokeilla katualueiden jär-
jestelyjen muuttamista jalankulkijaystävällisemmiksi, vehreämmiksi ja 
viihtyisämmiksi.  
Väliaikaisia järjestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoit-
tamista kadunvarsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin so-
piviksi arvioimilla kantakaupungin katuosuuksilla.

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela, 
Jape Lovén

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Lau-
ra Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mia Haglundin vastaehdotuk-
sen äänin 7-5 (1 tyhjä).

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Inga Valjakka, tiimipäällikkö: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi


