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§ 132
Kunnan asukkaan aloite: Pyöräkaista Hämeentielle

HEL 2015-012556 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015 (julkai-
suversio)

2 Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen 1. allekirjoittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kunnan asukkaan aloitteessa, jonka on allekirjoittanut yli 2 % Helsin-
gissä asuvista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista asukkaista, esitetään 
pyöräkaistaa Hämeentielle.  Kuntalain mukaan tällainen aloite on käsi-
teltävä kaupunginvaltuustossa kuuden kuukauden määräajassa.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloite
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Kaupungille on jätetty 11.11.2015 seuraavan sisältöinen kunnan asuk-
kaan aloite:

Me äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että Hämeentie on muutet-
tava joukkoliikennekaduksi ja sen varteen rakennetaan pyörätiet Sör-
näisten ja Hakaniemen väliselle osuudelle. Hämeentie on joukkoliiken-
teen tärkeimpiä katuja Helsingissä. Samalla se on kuitenkin merkittä-
vimpiä puutteita pyörätieverkossa. Jos autoliikenne kaduilla rauhoittuisi, 
Hämeentie voisi olla Kallion elävä pääkatu. Bussien ja ratikoiden mat-
kustajat, pyöräilijät ja Kallion asukkaat sekä Hämeentien ja Kallion yri-
tykset hyötyisivät muutoksesta merkittävästi. Autoliikenteen kannalta 
Hämeentie on sen sijaan toissijainen väylä, ja pääreitti kulkee jo nyt 
Sörnäisten rantatien kautta. Autoliikenteelle koituisi näin ollen muutok-
sista vain vähäistä haittaa. Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee parhail-
laan suunnitelmia Hämeentien joukkoliikennekadusta ja pyöräteistä. 
Hämeentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi ja pyörätiet on toteu-
tettava näiden suunnitelmien pohjalta mahdollisimman pian.

Aloitteeseen liittyy palautejärjestelmään tehty nimilista, jonka on säh-
köisesti allekirjoittanut 5890 äänioikeutettua kunnan asukasta ja lisäksi 
erikseen on kerätty yhteensä 6560 kannattajanimeä.    

Kuntalain säännökset kunnan asukkaan aloiteoikeudesta

Kuntalain 28 §:ssä säädetään kunnan asukkaan oikeudesta aloitteen 
tekemiseen kunnan viranomaisille. Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toi-
mivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöitä on vähintään kaksi pro-
senttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuus-
tossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vi-
reille tulosta. Asia on tullut vireille 11.11.2015. Sen mukaisesti asia on 
käsiteltävä valtuustossa viimeistään 11.5.2016.

Kunnassa äänioikeutettujen henkilöiden lukumäärän määrittämiseksi ei 
ole olemassa ajantasaista julkista rekisteriä. Tiedon puuttumisen vuoksi 
äänioikeutettujen lukumäärää on pyritty arvioimaan tilastokeskuksen 
tuottamien väestön ennakkotilastojen pohjalta. Helsingissä oli alusta-
vien tietojen mukaan vuoden 2015 syyskuun lopussa yhteensä 525 000 
täysi-ikäistä asukasta, mistä seuraa, että aloitteen käsittely valtuustos-
sa edellyttää vähintään 10 500 äänioikeutetun kuntalaisen allekirjoitus-
ta. 

Aloitteen on allekirjoittanut kuntalaisaloite.fi –palvelussa vahvalla säh-
köisellä tunnistautumisella 5890 henkilöä. Aloitteen jättämisen yhtey-
dessä on tarkastettu aloitteen allekirjoittajan äänioikeus. Aloitteeseen 
kerättiin sähköisen järjestelmän ulkopuolelta 6056  aloitteen kannatta-
jan allekirjoitus. Aloitteen yhteenlaskettu allekirjoittaneiden määrä on 11 
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946 henkilöä.  Kaupungille toimitettu listaus allekirjoittajista tarkastettiin 
satunnaisotannalla. 148 tarkastetusta allekirjoittajasta 21 hylättiin. Riit-
tävän kannattajamäärän varmistamiseksi paperiselle lomakkeelle aloit-
teen allekirjoittaneista tulee 76,1 %:n olla äänioikeutettuja. Tilastollisen 
tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä pa-
perisesti allekirjoittaneista nimistä vähintään 80,1 % voidaan hyväksyä. 
Aloite tulee siten käsitellä kuntalain 28 §:n 2 mom. mukaisena valtuus-
ton käsiteltäväksi otettavana aloitteena.

Saadut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta on lausunnossaan aloitteesta todennut, 
että virastossa on laadittu liikennesuunnitelma Hämeentien eteläosalle, 
Viidennelle linjalle ja Haapaniemenkadulle. Liikennesuunnitelmassa lä-
piajava henkilöautoliikenne ohjataan pois Hämeentien eteläosalta Hel-
singinkadun eteläpuolella, erilliset bussikaistat poistetaan ja kadun reu-
noille rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on 8.12.2015 esittänyt kaupunginhallitukselle liikennesuunnitel-
man hyväksymistä.

Yleisten töiden lautakunta toteaa mm, että liikennesuunnitelma on laa-
dittu yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Rakennusvirasto on teettä-
nyt samanaikaisesti liikennesuunnittelun kanssa teknisen yleissuunni-
telman. Rakennusvirasto varautuu käynnistämään katusuunnittelun 
vuonna 2016. Toteutuksen ajankohdasta päätetään talousarvion käsit-
telyn yhteydessä. Toteutus on mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 
2017. Toteutukseen on varattava riittävät resurssit.

Kannanotto aloitteeseen

Valtuusto käsittelee 27.4.2016 Hämeentien liikennesuunnitelma-asian. 
Liikennesuunnitelmassa on esitetty Hämeentielle välille Mäkelänkatu-
Hakaniemi yksisuuntaiset pyöräkaistat. Asiallisesti aloite saa ratkaisun-
sa tällä päätöksellä. Mikäli liikennesuunnitelma tulee hyväksytyksi, kau-
punginvaltuusto päättää toteutuksen aikataulusta talousarviokäsittelyn 
yhteydessä.  Edellä olevaan selvitykseen viitaten kaupunginhallitus kat-
soo ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015 (julkai-
suversio)
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2 Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen 1. allekirjoittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.04.2016 § 389

HEL 2015-012556 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toi-
menpiteisiin ja katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.01.2016 § 28

HEL 2015-012556 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Lausunto
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu liikennesuunnitelma Hä-
meentien eteläosalle, Viidennelle linjalle ja Haapaniemenkadulle. Lii-
kennesuunnitelmassa läpiajava henkilöautoliikenne ohjataan pois Hä-
meentien eteläosalta Helsinginkadun eteläpuolella, erilliset bussikaistat 
poistetaan ja kadun reunoille rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 8.12.2015 esittänyt kaupunginhalli-
tukselle liikennesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.12.2015 § 539

HEL 2015-012556 T 08 00 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginkanslialle seuraavan lausun-
non:

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 8.12.2015 esittänyt kaupunginhalli-
tukselle Hämeentien liikennesuunnitelman hyväksymistä. Liikenne-
suunnitelma on laadittu yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Raken-
nusvirasto on teettänyt samanaikaisesti liikennesuunnittelun kanssa 
teknisen yleissuunnitelman. Rakennusvirasto varautuu käynnistämään 
katusuunnittelun vuonna 2016.

Toteutuksen ajankohdasta päätetään kevään talousarvion käsittelyn 
yhteydessä.

Toteutus on mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2017. Toteutuk-
seen on varattava riittävät resurssit.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi


