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§ 654
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Juhani Strandenin ym. valtuustoaloitteesta koskien bus-
sipysäkkien leventämistä Kaupintie 11 kohdalla

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnittelulau-
takunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka tavoit-
teena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää tur-
vallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hidastinpy-
säkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korottamisen, 
nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää. 

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kau-
pintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-
onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen 
suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien vä-
lisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, jois-
ta seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-2018 
vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä pyö-
räilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien tur-
vallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoi-
tellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vä-
hentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa 
autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä 
nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat 
ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutus-
matkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen 
onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkileven-
nykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko ka-
dulla. 

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hidas-
tinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta henkilöau-
toille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus Kau-
pintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poik-
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keustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten 
rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina va-
paana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa 
pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien 
kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien 
toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäk-
kisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä 
hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandenin aloite bussipysäkkien leventämisestä 
Kaupingie 11 kohdalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Juhani Strandén ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 
25.9.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:          

”Kaupintie 11, olevien bussipysäkkien leventäminen

Esitän, että Kaupintie 11 Lassilassa oleville bussipysäkeille tehdään 
laajennukset/levennykset, jotka mahdollistaisivat pysäkin sivulle ajami-
sen ja, että siirrettäisiin pysäkkejä samalla tarvittaessa muutama metri. 
Tällä hetkellä bussiliikennöinti siellä on ongelmallinen ruuhkien ja aika-
taulussa pysymisen takia. Järjestelyillä taattaisiin myös Hälytysajoneu-
vojen esteetön kulku. Tällä hetkellä se on ongelma, koska tilaa väistä-
miseen siellä ei ole. Myös kolaritilanteessa bussiliikenne ei pääse ohit-
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tamaan vaan joutuu odottamaan, kunnes kolari on saatu raivattua 
pois.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 20.12.2019 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandenin aloite bussipysäkkien leventämisestä 
Kaupingie 11 kohdalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


