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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren metroaseman itäistä 
sisäänkäyntiä (b-asia)
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Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kulosaaren metroaseman varauloskäynti sijaitsee metroaseman itä-
päässä ja siitä on yhteys puistoalueen kautta pohjoispuoliselle Kulo-
saaren puistotielle. Nykyisen uloskäynnin ja varauloskäynnin välinen 
etäisyys on noin 130 metriä. Varauloskäynnin avaamiselle ei ole liiken-
teellistä estettä. 

Yhteyttä kyseiselle sisäänkäynnille Itäväylän eteläpuolelle ei ole kuiten-
kaan mielekästä rakentaa. Uusi yhteys olisi kallis ja varauloskäynnin 
alikulusta tulisi korkeuseroa eteläpuoliselle Svinhufvudintielle noin 6 
metriä, jolloin esteetön yhteys olisi noin 120 metriä pitkä. Reitillistä hyö-
tyä ei saavutettaisi.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet 
15.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Selvitys Kulosaaren itäisen varauloskäynnin muuttamisesta päivittäi-
seen kulkemiseen soveltuvaksi

Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen yhteydessä 2011 aseman 
itäiseen päähän rakennettiin uusi hätäpoistumistie. Itäinen sisäänkäynti 
ei ole kuitenkaan yleisesti käytössä.

On tärkeää, että metron käytettävyyteen panostetaan. HKL on erää-
seen valtuustoaloitteeseen vuonna 2013 antamassaan vastauksessa 
todennut, että Kulosaaren metroaseman kohdalla varauloskäynnin 
avaaminen jokapäiväiseen matkustajakäyttöön voisi tuoda tietyille käyt-
täjille etua mutta että sen ottaminen arkikäyttöön vaatisi tarkempaa sel-
vitystä. HKL:n piti laatia vuoden 2013 loppuun mennessä selvitys Kulo-
saaren ja Siilitien metroasemien varauloskäyntien mahdollisesta muut-
tamisesta päivittäiseen kulkemiseen.
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Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että HKL tekisi selvityksen 
Kulosaaren metroaseman varauloskäynnin mahdollisesta muuttamises-
ta päivittäiseen kulkemiseen.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä.
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