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§ 164
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamista päiväko-
tien kohdalla

HEL 2017-003885 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Merimiehenkatu on kaksisuuntainen tonttikatu, jolla on toispuoleinen 
pysäköinti. Katutila on hyvin niukka kohtaamisille, mikä hidastaa ajono-
peuksia. Merimiehenkadulla on nopeusrajoitus 30 km/h. Merimiehenka-
dun tarkoituksena on ennen kaikkea palvella ympäröiviä asukkaita ja 
toimijoita. Sen luonne ja liikenne on tonttikadulle tyypillinen. Merimie-
henkadun liikennemäärät ovat luokkaa noin 2 000 ajoneuvoa/vrk.

Telakkakadun ja Merimiehenkadun liittymä on laaja, mikä saattaa an-
taa kuljettajalle väärän mielikuvan turvallisesta tilannenopeudesta. Te-
lakkakadun liikennesuunnitelmassa on esitetty tähän muutosta: 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suo-
mi/Paatos/2015/Ksv_2015-08-18_Kslk_16_Pk/A631006F-C0DD-4E31-
8100-1B23E5B11422/Liite.pdf. 

  

Telakkakadun muutokset toteutetaan kaupungin investointiohjelman 
mukaan lähivuosina. 

Päiväkodin läheisyydessä on "Lapsia"-varoitusmerkit sekä Merimiehen-
kadulla että Perämiehenkadulla. Merimiehenkadun ja Perämiehenka-
dun liittymä on tasa-arvoinen eli sen kaikista tulosuunnista on väistettä-
vä oikealta tulevaa liikennettä, jolloin ajonopeudet pysyvät kohtuullisi-
na. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Merimiehenkadun ja Pe-
rämiehenkadun "Lapsia"-varoitusmerkkeihin olisi hyvä lisätä päiväkodin 
aukioloaikaan käytössä olevat vilkkuvalot.

Viimeisen 10 vuoden aikana poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia on 
Merimiehenkadulla sattunut kolme jalankulkuonnettomuutta, joista kah-
dessa on sattunut henkilövahinko. Onnettomuuksista kaksi on johtunut 
peruuttavasta autosta. Kolmas tapaus on kääntyvän pakettiauton ai-
heuttama onnettomuus. 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2015/Ksv_2015-08-18_Kslk_16_Pk/A631006F-C0DD-4E31-8100-1B23E5B11422/Liite.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2015/Ksv_2015-08-18_Kslk_16_Pk/A631006F-C0DD-4E31-8100-1B23E5B11422/Liite.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2015/Ksv_2015-08-18_Kslk_16_Pk/A631006F-C0DD-4E31-8100-1B23E5B11422/Liite.pdf
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Merimiehenkatu on tavanomaisen turvallinen kantakaupungin tonttika-
tu, jolla on tehty turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Telakkakadun 
suunnitelman toteutumisen myötä myös Merimiehenkadun länsipää 
muuttuu tonttikadun luonnetta korostavaksi. Kadun rooli tai käyttö ei ole 
viime aikoina muuttunut, joten erikseen tehtävälle kokonaisvaltaiselle 
turvallisuusselvitykselle ei ole perusteita.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen neljänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan 
sisältöinen viimeinen virke: Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että 
Merimiehenkadun ja Perämiehenkadun "Lapsia"-varoitusmerkkeihin oli-
si hyvä lisätä päiväkodin aukioloaikaan käytössä olevat vilkkuvalot.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Nuutti Hyttinen, Mai Kivelä, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Ranta-
nen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Silvia Modig, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Laura Rissasen vastaehdotuk-
sen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 7 .

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Liitteet
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1 Pakarinen Pia ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Merimiehenkatu on kaksisuuntainen tonttikatu, jolla on toispuoleinen 
pysäköinti. Katutila on hyvin niukka kohtaamisille, mikä hidastaa ajono-
peuksia. Merimiehenkadulla on nopeusrajoitus 30 km/h. Merimiehenka-
dun tarkoituksena on ennen kaikkea palvella ympäröiviä asukkaita ja 
toimijoita. Sen luonne ja liikenne on tonttikadulle tyypillinen. Merimie-
henkadun liikennemäärät ovat luokkaa noin 2 000 ajoneuvoa/vrk.

Telakkakadun ja Merimiehenkadun liittymä on laaja, mikä saattaa an-
taa kuljettajalle väärän mielikuvan turvallisesta tilannenopeudesta. Te-
lakkakadun liikennesuunnitelmassa on esitetty tähän muutosta: 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suo-
mi/Paatos/2015/Ksv_2015-08-18_Kslk_16_Pk/A631006F-C0DD-4E31-
8100-1B23E5B11422/Liite.pdf. 

  

Telakkakadun muutokset toteutetaan kaupungin investointiohjelman 
mukaan lähivuosina. 

Päiväkodin läheisyydessä on "Lapsia"-varoitusmerkit sekä Merimiehen-
kadulla että Perämiehenkadulla. Merimiehenkadun ja Perämiehenka-
dun liittymä on tasa-arvoinen eli sen kaikista tulosuunnista on väistettä-
vä oikealta tulevaa liikennettä, jolloin ajonopeudet pysyvät kohtuullisi-
na.

Viimeisen 10 vuoden aikana poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia on 
Merimiehenkadulla sattunut kolme jalankulkuonnettomuutta, joista kah-
dessa on sattunut henkilövahinko. Onnettomuuksista kaksi on johtunut 
peruuttavasta autosta. Kolmas tapaus on kääntyvän pakettiauton ai-
heuttama onnettomuus. 

Merimiehenkatu on tavanomaisen turvallinen kantakaupungin tonttika-
tu, jolla on tehty turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Telakkakadun 
suunnitelman toteutumisen myötä myös Merimiehenkadun länsipää 
muuttuu tonttikadun luonnetta korostavaksi. Kadun rooli tai käyttö ei ole 
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viime aikoina muuttunut, joten erikseen tehtävälle kokonaisvaltaiselle 
turvallisuusselvitykselle ei ole perusteita.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Pia Pakarinen ja 24 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 
29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Merimiehenkatu on vilkkaasti liikennöity katu. Erityisen vaarallinen ka-
tuosuus on Kankurinkadun ja Perämiehenkadun välillä. Lisäksi Perä-
miehenkadun ja Merimiehenkadun risteys on vaarallinen. Kadulla liik-
kuu huomattavan paljon pieniä lapsia, koska katuosuudella on päiväko-
ti Meripirtti, Betania-talo ja Telakkapuisto-leikkipuisto. Lähistöllä sijait-
sevat myös päiväkodit Haukka, Rööperi ja Ankkalampi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki tekee koko-
naisvaltaisen turvallisuusselvityksen. Selvityksessä olisi käytävä läpi 
käytössä olevat keinot parantaa liikenneturvallisuutta.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää valtuustoaloitteesta kaupunkiympäristölauta-
kunnan lausunnon kaupunginhallitukselle 10.10.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Liitteet
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