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§ 270
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tomi Sevanderin toivomusponnesta koskien Kansalais-
tori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden suuaukkojen liikenneturvallisuut-
ta

HEL 2019-001463 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kansalaistori-Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteyden 
hankkeessa on edetty tarkempaan suunnitteluun, kaavapoikkeaman 
tekemiseen, tarvittavien katu- ja puistosuunnitelmien päivitykseen sekä 
rakennus- ja toimenpidelupien hakemiseen. Rakennussuunnitelma 
tehdään osana rakennusurakkaa. Tarkemman suunnittelun yhteydessä 
otetaan kantaa sekä kaupunkikuvallisiin että toiminnallisiin ratkaisuihin 
ja niihin liittyviin detaljitason asioihin.

Alikulku on osa Baanaverkkoa ja tulee toteutuessaan palvelemaan suu-
ria pyöräilyvolyymeja. Toiminnallisten ratkaisujen suunnittelussa kiinni-
tetään siksi erityistä huomiota sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. 
Alikulun suuaukkojen kohdalla turvallisuus varmistetaan takaamalla riit-
tävät näkemät sekä erottelemalla pyörätie selkeästi jalankulun tilasta. 
Samalla osoitetaan yksiselitteiset paikat risteäville kulkuvirroille, tarvit-
taessa ohjaavia kaiteita hyödyntäen. Suuaukkojen sijoittelua suhteessa 
viereisiin ajoratoihin ohjaa näkemäalueita koskevat liikennetekniset oh-
jeet. Vaaditut miniminäkemät täyttyvät alikulun molemmissa päissä, 
mikä mahdollistaa turvalliset risteämisjärjestelyt pyörä- ja autoliikenteen 
välillä. Ajoratojen risteämisiä edeltävät nousut myös alentavat pyöräili-
jöiden nopeuksia vähentäen kulkumuotojen välisten konfliktien riskiä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Tomi Sevander on tehnyt 30.1.2019 seuraavan toivomus-
ponnen:          

"Kansalaistori-Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden 
yleissuunnitelma

Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että tunnelin 
suuaukkojen kohdilla paikoissa, jossa jalankulku, pyöräily ja autoliiken-
ne ahtaassa paikassa risteytyy, suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen esimerkiksi selvästi liikennemerkein 
osoittaen etuajo/väistämisvelvollisuudet. (Tomi Sevander)"

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2019 mennessä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sevander Tomi, toivomusponsi, Kvsto 30.1.2019 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


