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LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN
TÖÖLÖN - MEILAHDEN METRON/PISARAN KIIREHTIMISTÄ
HKL 2009-318, Khs 2009 - 638/661, 25.3.2009
EHDOTUS

Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän esityksen
mukaisen lausunnon.
Kirje kaupunginhallitukselle
Lisätiedot:
Siitonen Arto, liikennesuunnittelija, puhelin 310 78454

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa Töölön metron/
Pisaran kiirehtimistä koskevasta valtuustoaloitteesta 29.5.2009
mennessä.

Aloite

Valtuutettu Maija Anttila ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan
seuraavaa:
Kaupungin liikennesuunnitelmissa on metroverkon laajentaminen mm. Kampista
Töölöön ja edelleen Meilahteen ja siitä eteenpäin.
Meilahden sairaala-alueen voimakas rakentuminen ja kasvu merkittäväksi
terveydenhuollon klusterialueeksi edellyttää, että sinne saadaan nopea ja hyvin
toimiva julkinen liikenne. Nyt tämä alue on aivan liiaksi yksityisautoilun varassa.
Paikoitusongelmat alueella ovat jokapäiväisiä.
Meilahden alueella on jo nyt runsaasti yli 10000 työpaikka ja lisää on tulossa. Lisäksi
sinne tehdään päivittäin useita satoja sairaalakäyntejä, se on opetusalue ym. ym.
Alueelle tarvitaan pikaisesti metro linja.
Töölön asuinaluetta häiritsee voimakkaasti kasvanut liikenne. Töölö on vanhaa
perinteistä kaupunkialuetta. Metron saaminen alueelle on ollut pitkään
suunnitelmissa. Myös metron kiirehtiminen Töölöä palvelemaan on erittäin
perusteltua.
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki kiirehtii Töölö- Meilahti
metrolinjan/Pisaran suunnittelua ja rakentamista.

ESITTELIJÄ

Töölön metron alustava yleissuunnitelma tarkistettiin vuonna 2008. Se
käsitti linjauksen ja asemat Kampista Töölön kautta Meilahteen ja
Pasilaan. Töölön metrolle on tehty maanalaiseen asemakaavaan
tilavaraus. Meilahteen suunniteltu metroasema palvelisi myös
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valtuustoaloitteessa peräänkuulutettuja Meilahden sairaalan
yhteystarpeita.
Metroliikenteen laajentaminen on tulevaisuuden suunnitelmissa.
Hankkeiden toteutus ajoitetaan siten, että samanaikaisesti ei ole useita
rakennushankkeita meneillään. Länsimetro valmistuu arviolta 2013 –
2014 ja sen jälkeen voidaan aloittaa uusia metrolaajennuksia.
Nykyisten suunnitelmien mukaan metron jatkaminen idässä
Östersundomiin ja mahdollisesti lännessä Kivenlahteen ajoittuisivat
vuosille 2015 – 2019. Kaupungin alustavissa suunnitelmissa Töölön
metron rakentaminen välille Kamppi – Töölö – Meilahti – Pasila ajoittuu
alkamaan vuonna 2019.
HKL-liikelaitoksen selvityksessä C: 3/2009 (Pääkaupunkiraiteita raideverkon kehittämisen ideoita Helsingin seudulle) on alustavasti
todettu kannattaviksi hankkeiksi metron jatkaminen Pasilasta Viikin
kautta Itäkeskukseen ja Pasilasta lentoaseman kautta Hyrylään. Näitä
hankkeita selvitetään edelleen käynnissä olevassa seudullisessa
maankäyttö- ja raideverkkoselvityksessä (MARA 2050). Mikäli
hankkeet tässäkin selvityksessä osoittautuvat kannatettaviksi,
käynnistävät HKL-liikelaitos ja kaupunkisuunnitteluvirasto alustavien
yleissuunnitelmien laadinnan kyseisiltä metroyhteyksiltä viimeistään
alkuvuodesta 2010. Lentoaseman ja Viikin suunnan metrohaarojen
rakentaminen voisi ajoittua 2020-luvulle.
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