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§ 550
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
vaihtoehtoa Topeliuksenkadun suunnitelluille raitiotieliikenteelle
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Pelastustoiminnan edellytykset ovat tärkeitä kaikilla kaduilla. Topeliuk-
senkatu on siis pelastustoiminnalle tärkeä reitti siinä missä esimerkiksi 
rinnakkaiset Mannerheimintie ja Mechelininkatukin. Kiireellisen pelas-
tustoiminnan kannalta kriittisintä on ensisijaisesti potilaan luokse pääsy 
ja sen jälkeen päivystävään sairaalaan pääsy. Topeliuksenkadun rooli 
korostuu erityisesti tilanteessa, jossa Meilahden sairaala-alueella oleva 
yksikkö vastaanottaa kiireellisen tehtävän Töölön alueelle. Pelastusa-
semilta alkavilla tehtävillä muut reitit ovat usein suorempia. 

Topeliuksenkadun raitiotiet kulkevat suurella osin omalla kaistalla, joka 
tarjoaa mahdollisuuden myös hälytysajoneuvojen kululle. Katuosuuden 
pullonkauloja ovat Töölön kirjaston ja Kirjailijanpuiston pysäkit, joille on 
matkustajien palvelutason vuoksi suunniteltu hyvälaatuiset pysäkkilaitu-
rit. Tilanne, jossa kaksi raitiovaunua olisi rinnakkain jumissa pysäkin 
kohdalla, on harvinainen. Poikkeuksellisessa tilanteessa pysäkit on 
mahdollista ohittaa hälytysajoneuvolla pyörätien ja jalkakäytävän kaut-
ta. Suunnitelmassa katuosuuksilla on nykytilannetta vähemmän kadun-
varsipysäköintiä, mikä lisää ajoradoilla olevaa vapaata tilaa muiden 
ajoneuvojen väistämiselle.

Läntisen kantakaupungin raitiotie on osa laajempaa joukkoliikennerat-
kaisua. Uudet rataosuudet eivät tule yhden linjan käyttöön, vaan mah-
dollistavat pikaraitiolinjan ja kantakaupungin raitioliikenteen yhteenso-
vittamisen kokonaisuutena. Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitel-
massa on tarkasteltu vaihtoehto, jossa läntisen kantakaupungin joukko-
liikenne hoidetaan busseilla pikaraitiotien rinnalla. Vaihtoehdon talou-
dellinen toteutettavuus on heikko, koska bussi- ja raitioliikenteen rin-
nakkaisuus nostaa liikennöintikustannuksia ja johtaa hankkeen negatii-
visiin nettohyötyihin. Suunnitelmassa on arvioitu, että tällaisessa vaih-
toehdossa kantakaupungin raitioliikennettä jouduttaisiin sopeuttamaan 
esimerkiksi lakkauttamalla linjan 4 liikenne.

Pelastustoiminnan ja hälytysajon edellytykset huomioidaan katujen jat-
kosuunnittelussa. Mikäli jatkosuunnittelussa halutaan nykyistä enem-
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män priorisoida hälytysajoneuvojen toimintaedellytyksiä, yksi mahdolli-
suus on selvittää henkilöautojen läpiajon vähentämistä kadulla kielloin, 
rajoituksin ja ohjaavin toimenpitein. Tämä edellyttää laajempaa katu-
verkon jäsentelyn ja yhteyksien tarkastelua alueella.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Laura Finne-Elonen ja 6 muuta valtuutettua ovat tehneet 
23.6.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"Vaihtoehto Topeliuksenkadun suunnitelluille raitiotieliikenteelle

Me allekirjoittaneet haluamme selvitettävän, miten tärkeä reitti Tope-
liuksenkatu on pelastustoimelle ja miten paljon Topeliuksenkadulle 
suunnitellut raitiotiekiskot ja niillä mahdollisesti yhtä aikaa rinnakkain 
seisovat raitiovaunut estävät ja viivyttävät ambulanssien kiitämisen 
Meilahden alueen sairaaloihin. 

Joskus voi olla kysymys minuuteista potilaan pelastumiselle. Vaarati-
lanteita saattaa myös syntyä jos  ambulanssit hälytysajossa joutuvat 
puikkelehtimaan liikenteen ja kiskoilla seisovien raitiovaunujen ohitse. 
Pyydämme selvittämään olisiko käytännöllisempi ja parempi vaihtoehto 
korvata tämän raitiotielinjan liikenne joustavammin liikkuvilla ja muita 
liikennevälineitä väistävillä, tietenkin biopolttoainetta käyttävillä, bus-
seilla."

Lausuntopyyntö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 3 (3)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/7
12.10.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.9.2021 mennessä.
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