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§ 21
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnesta koskien Ruoholah-
den metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamisen mahdolli-
suuksia

HEL 2020-010229 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle.

Hannu Oskalan aloitteesta Marian kasvuyrityskampuksen asemakaa-
van hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto liitti hyväksymispää-
tökseen toivomusponnen, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia Ruo-
holahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamiseen Marian 
kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi.

Ruoholahden metroasema on otettu käyttöön vuonna 1993. Asemalla 
on yksi sisäänkäynti Itämerenkujalta, osoitteessa Itämerenkatu 14. Lip-
puhalli on integroitu osaksi toista kiinteistöä. Metrolaiturin länsipäässä 
on 2 hissiä ja 3 liukuporrasta maan tasalla olevaan lippuhalliin. 

Ruoholahden metroaseman laituri sijaitsee maan alla n. 30 metrin sy-
vyydessä ja laiturin pituus on n. 135 metriä. Laituri sijaitsee maantie-
teellisesti itä-länsi suunnassa niin, että laiturin itäpää on Santakujan 
tienoilla.

Ruoholahden metroasemalle ei ole suunniteltu tai jätetty varausta itä-
puoleista sisäänkäyntiä varten. Metroaseman teknisiä tiloja sijaitsee lai-
turin itäpäässä ja näille pitäisi louhia uudet sijoituspaikat uuden sisään-
käynnin rakentamisen myötä. Tällä hetkellä HKL:llä ei ole tarkempia 
lähtötietoja itäisen sisäänkäynnin toteuttamismahdollisuuksien selvit-
tämiseen.

Santakujan (metrolaiturin itäpää) ja Mechelininkadun välinen etäisyys 
on n. 200 metriä. Mechelininkadun itäpuolelle Länsilinkin alueelle etäi-
syyttä tulee n. 70 metriä lisää. HKL ei ota kantaa katujen ja/tai nykyis-
ten kiinteistöjen alle sijoittuvien mahdollisten uusien tunneliratkaisujen 
toteuttamiskelpoisuuteen.

Tällä hetkellä Itämerenkadulla on raitiotiepysäkki Ruoholahden metroa-
seman sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, josta kulkee raitiolin-
ja 8. Entisen Marian sairaalan luona on myös raitiotiepysäkki, josta 
pääsee em. linjalla suoraan Ruoholahden metroasemalle.
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HKL ei ole varautunut Ruoholahden metroaseman mahdollisen uuden 
sisäänkäynnin toteuttamisen selvittämiseen vuosien 2021-2030 talous-
arvioissa.
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