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§ 210
Invånarinitiativ om bättre gångmiljö kring järnvägsstationen

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite 20.10.2016, parempi kävely-ympäristö Rauta-
tieasemalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** och 221 andra kommuninvånare föreslår i ett initiativ som de 
kom med 20.10.2016 att gångmiljön kring järnvägsstationen ska för-
bättras.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
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sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Stadsplaneringskontoret och byggnadskontoret har gett utlåtande om 
initiativet. De påpekar att gatuobjekten kring järnvägsstationen kommer 
att ingå i en principplan som stadsplaneringskontoret utarbetar för fot-
gängarcentrum. Växelverkan inleddes för principplanen i januari 2017, 
och planen sänds under våren på remiss via stadsplaneringsnämnden. 
Principplanen behandlas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige hösten 
2017. Utöver denna plan utarbetas det en översiktlig belysningsplan 
som syftar till att belysningen exempelvis kring järnvägsstationen ska 
förbättras. Belysningsplanen genomförs i samband med kommande 
projekt som gäller trafikomläggningar och grundliga förbättringar. 

En cykeltunnel under banan planeras för närvarande i samråd med 
byggnadskontoret.

Mikaelsgatan har redan en hastighetsbegränsning på 30 km i timmen. 
Frågan om ändrad hastighetsbegränsning på Vilhelmsgatan kommer 
att behandlas under det pågående arbetet på ett system för hastighets-
begränsningar i Helsingfors. Specialnivån för tillgänglighet gäller för ga-
torna och de öppna platserna kring järnvägsstationen vad underhållet 
beträffar, och tillgängligheten förbättras också i samband med ombygg-
nadsprojekt. 

Flera platser har anvisats för evenemang och tillfälliga tjänster. Riktlin-
jer för användning av områden i centrum för tjänster utarbetas år 2017, 
vilket resulterar i att det blir ett enda koncept för tjänsteutbud och till-
ståndsvillkor. Eldistributionen för tjänster och evenemang förbättras i 
möjligaste mån i samband med ombyggnad.  

Förslagen till förbättringar övervägs i sinom tid i samband med många 
projekt som är under planering: en snabbspårväg med tillhörande håll-
platser, Centrumslingan och de ovannämnda projekten rörande en 
principplan för fotgängarcentrum, en översiktlig belysningsplan, riktlin-
jer för tjänster i områden i centrum och en cykeltunnel under banan.  

Till principplanen för fotgängarcentrum hör liksom syftet är med initiati-
vet att gångmiljön kring järnvägsstationen ska förbättras på ett 
mångsidigt sätt så att gångtrafiken blir smidig, bekväm, lockande och 
säker.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
har besvarat initiativet, och svaret har sänts till initiativtagaren. 
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Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i sa-
ken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite 20.10.2016, parempi kävely-ympäristö Rauta-
tieasemalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 411

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

10.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 08.03.2017 § 16

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteeseen, jos-
sa esitetään useita parannusehdotuksia Rautatieaseman ympäristön 
kehittämiseksi:

********** ja 221 muuta asukasta ovat 20.10.2016 tehneet kunnan asuk-
kaan aloitteen, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatiea-
semalle. Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennus-
viraston lausunnot.

Lausuntojen mukaan Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat osa 
kaupunkisuunnitteluviraston kävelykeskustan periaatesuunnitelman 
laadintaa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus on käynnistynyt tam-
mikuussa 2017, jonka jälkeen suunnitelma etenee keväällä kaupunki-
suunnittelulautakunnan kautta lausunnoille. Periaatesuunnitelmaa käsi-
tellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa syksyllä 2017. 
Kävelykeskustan periaatesuunnitelman lisäksi esimerkiksi Rautatiease-
man ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen 
yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestely- ja pe-
rusparantamishankkeiden yhteydessä.

Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä 
rakennusviraston kanssa.

Mikonkadun nopeusrajoitus on jo 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituk-
sen muuttamista tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin no-
peusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä. Aseman ympäristön kadut ja 
aukiot ovat esteettömyyden erikoistason aluetta ylläpidossa, ja este-
ettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskor-
jaushankkeiden yhteydessä.

Tapahtumille ja tilapäisille palveluille on osoitettu useita paikkoja. Vuo-
den 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus 
kokoaa palveluiden tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi. 
Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mah-
dollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.

Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkei-
neen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan pe-
riaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden 
palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa 
esitettyihin parannusehdotuksiin. 

Kävelykeskustan periaatesuunnitelmassa, kuten aloitteessa, pyrkimyk-
senä on parantaa kävely-ympäristöä monipuolisin keinoin, jotta rautati-
easeman ympäristössä kävely olisi sujuvaa, mukavaa, houkuttelevaa ja 
turvallista.
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Päätöksen perustelut

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle 
aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet ja valtuuston tietoon 
on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa tehdyt aloitteet sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtiku-
ussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvat aloit-
teet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginhallitus tulee 
siis esittämään kaupunginvaltuustolle kunnan asukkaan aloitteen pa-
remmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 20.1.2017

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluvirastolta lausuntoa kun-
nan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä 
Rautatieasemalle. Määräaika on 1.2.2017.

********** ja 221 muuta asukasta ovat tehneet 24.11.2016 kunnan asuk-
kaan aloitteen, jossa on useita parannusehdotuksia Rautatieaseman 
ympäristöön.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Kävelykeskustan periaate-
suunnitelman laadinta. Kunnan asukkaiden aloitteessa mainitut Rauta-
tieaseman ympäristön katukohteet ovat mukana periaatesuunnitelmas-
sa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus käynnistyy tammikuussa 2017, 
jonka jälkeen asia etenee keväällä kaupunkisuunnittelulautakunnan 
kautta lausunnoille. Syksyllä 2017 periaatesuunnitelma käsitellään kau-
punginhallituksessa ja valtuustossa.

Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä 
rakennusviraston kanssa.

Mikonkadun nopeusrajoitus on jo nyt 30 km/h. Vilhonkadun nopeusra-
joituksen muuttaminen tullaan käsittelemään käynnissä olevan 
Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä.

Lisätiedot
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Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Kaupunginkanslia pyytää rakennusviraston lausuntoa kunnan asuk-
kaan aloitteesta, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautati-
easemalle. Määräaika on 15.1.2017.

Jukka Suomelan tekemä kuntalaisaloite esittää monia parannuksia 
rautatieaseman ympäristöön. Suurin osa kommenteista koskee kul-
kuyhteyksiä ja liikennesuunnittelua, joista vastaa kaupunkisuunnitteluvi-
rasto. 

Rautatieaseman ympäristöä koskevat monet muutostarpeet. Suunnitte-
illa olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata, 
kävelykeskustan kehittäminen ja keskustan alueiden käytön palvelulin-
jaus ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.

Kaduille ja puistoihin rakennettavat palvelut perustuvat pääsääntöisesti 
asemakaavaa ja toteutetaan sen mukaisesti. Tapahtumille ja tilapäisille 
palveluille on jo nyt osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laa-
dittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus kokoaa palveluiden 
tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi. Palveluille ja ta-
pahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien 
mukaan peruskorjausten yhteydessä.

Aseman ympäristön kadut ja aukiot ovat esteettömyyden erikoistason 
aluetta ylläpidossa. Esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympä-
ristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.

Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan va-
laistuksen yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestely- 
ja perusparantamishankkeiden yhteydessä. Ennen kuin valaistusta voi-
daan kokonaisvaltaisesti suunnitella, tulee olla selvillä ja päätettynä kä-
velykeskustan parantamisen maankäytönsuunnittelu ja liikenteen ke-
hittämisperiaatteet. Näistä vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.

Osa parannusehdotuksista koskee tonttialueita, kuten Ateneumin pihaa 
tai maanalaisten kiinteistöjen yhteyksiä, huoltoa tai vartiointia. Nämä 
alueet eivät ole kaupungin vastuulla.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
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anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi


