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Viite 
Lausuntopyyntönne 17.12.2018 

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO TEOLLISUUSKADUN AKSELIN 
KAAVARUNGON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA (HEL 2018-010269, 
HANKENUMERO 5504_1) 
 

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt HSL:ltä lausunnon 
Teollisuuskadun akselin kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Kaavarungon avulla luodaan suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle, sekä 
määritellään merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja 
viherrakenne sekä liikennejärjestelyt. Kaavarunko toimii alueen 
asemakaavoituksen lähtökohtana ja se ohjaa mahdollisia suurempia 
kaupunkirakenteellisia muutoksia alueella. Kaavarungon pohjalta 
valmistellaan hankekohtaisia asemakaavan muutoksia toimijoiden ja 
kaupungin tarpeiden mukaan.  
 
Teollisuuskadun aluetta kehitetään työpaikka-alueena ja ydinkeskustan 
laajentumana. Teollisuuskadun ympäristöä tiivistämällä vahvistetaan 
Ilmalasta Pasilan ja Vallilan kautta Kalasatamaan kulkevaa työpaikka-akselia. 
Tavoitteena on luoda uusien keskusten, Pasilan ja Kalasataman, välille 
merkittävä työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä sekä 
parantaa keskusten välisiä yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. 
 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä lausuu kannanottonaan seuraavaa: 
 
HSL toimitti alla olevan lausunnon Teollisuuskadun kaavarungon 
viranomaisneuvotteluun 16.11.2018. Kannanotto pätee edelleen. 
 
HSL pitää Teollisuuskadun akselin kehittämistä kannatettavana. 
Ennakkomateriaaleissa esitetyt suunnittelun lähtökohdat ja ohjaustekijät 
muodostavat hyvän perustan Teollisuuskadun jatkokehittämiseksi. 
Teollisuuskatu on poikittaisyhteys, joka nykytilassaan rikkoo 
kaupunkirakennetta ennemmin kuin nivoo sitä yhteen. 
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Suunnitteluperiaatteissa esitetyt tavoitteet, katumainen ympäristö ja ihmisen 
mittakaavaisuus, vähentäisivät väylän nykyisin muodostamaa estevaikutusta. 
Tavoitteet myös ohjaavat priorisoimaan Teollisuuskadulla tilankäytöltään 
tehokkaita kestäviä liikkumismuotoja Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti. 
Suunnittelussa tulee huomioida Teollisuuskadun baanayhteys ja sen sujuvuus 
sekä korkea laatutaso. Baana tulee olemaan tärkeä pyöräilyn poikittaisyhteys 
Itä-Helsinkiin. 
 
Teollisuuskadun akselille on yleiskaavassa merkitty joukkoliikenteen 
runkoyhteys, jota on suunnitteluperiaatteissa käsitelty poikittaisena 
pikaraitiotienä, jolle tehdyssä tilavarauksessa liikennöitäisiin 
runkobussiyhteyksin ennen raitiotien rakentumista. Pikaraitiotien toteutumisen 
edellytys on laadukas ja tilavaraukseltaan riittävä oma väylä koko 
suunnitteluakselin pituudelta. Samoin raitiotien tilavaraukseen ensivaiheessa 
toteutettavat joukkoliikennekaistat ovat edellytys runkobussiliikenteen 
toteutumiselle Teollisuuskadulla. 
 
Laadukas joukkoliikenne tukee kaupunkimaisen katuympäristön syntymistä, ja 
sen avulla on mahdollista tuottaa jalankulkijaystävällistä katutilaa. 
Joukkoliikenteelle suunnittelumateriaaleissa esitetyt periaatteet olivat 
lähtökohtaisesti kannatettavia. Runkoliikenteellä on korkeat kriteerit 
nopeuden, sujuvuuden, häiriöttömyyden sekä saavutettavuuden suhteen, ja 
esitetyt 500–600 metrin pysäkkiväli sekä pysäkkien sijoitusperiaatteet 
saavutettavuudeltaan laadukkaisiin paikkoihin tukevat näiden kriteerien 
täyttymistä. Sörnäisten metroaseman uuden sisäänkäynnin kaavailtu 
sijoittuminen Kinaporinkadun ja -puiston ympäristöön parantaisi myös 
joukkoliikenteen saavutettavuutta alueella. 
 
Kaavarungon käsittämän alueen ulkopuolelle jäävä osuus, esimerkiksi Itä-
Pasilan alueella, on myös ratkaistava jatkosuunnittelussa, mikäli 
joukkoliikenteen roolia halutaan Teollisuuskadulla nostaa. Aikoinaan 
Kalasatama–Pasila-välin runkolinjat 500 ja 510 päätettiin ohjata 
Teollisuuskadun sijaan rinnakkaiselle Aleksis Kiven kadulle, sillä siellä on 
nykytilanteessa enemmän kysyntää ympäri vuorokauden. Maankäytön 
kehittyminen Teollisuuskadun ympäristössä ja kävely-yhteyksien kehittäminen 
Aleksis Kiven Kadun ja Teollisuuskadun välillä tasoittaa näitä eroja. 
 
HSL on mielellään mukana suunnittelun edetessä. 
 
 
 
Lisätietoja kaavalausunnon osalta antaa joukkoliikennesuunnittelija Sakari 
Metsälampi puh. 09 4766 4202 ja jatkosuunnittelun osalta liikennesuunnittelija 
Hanna Pund puh. 040 668 9170. 
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 
 
Suvi Rihtniemi    
toimitusjohtaja   
 
 

 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 20.2.2019. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta. 
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