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§ 72
V 16.2.2022, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien
perustamisesta
HEL 2021-008728 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että perusteluiden kappaleesta 8 poistetaan seuraava osuus:
"Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä
sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Kaupunginhallitus kannattaa kaupunkiympäristölautakunnan tavoin sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen
yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja
järjestöjen kanssa."
Se korvataan muotoilulla:
"Kaupunginhallitus katsoo, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin."
Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman
sisältöinen kuin palautusehdotus.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Alviina Alametsä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan sateenkaaritietä perustettavaksi Helsinkiin. Sateenkaaren värein maalattu katutila olisi aloitteen tekijöiden mukaan tärkeä symbolinen ele seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemiseksi.
Tieliikennelaki, asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä ja Traficomin
määräykset määrittelevät liikenteenohjauslaitteet ja niiden käytön tiellä.
Tiellä tarkoitetaan mm. myös katua ja muuta yleiselle liikenteelle tai
yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.
Tieliikennelaissa on erikseen kielletty sellaisten merkintöjen käyttö, jotka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai jotka voivat vähentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta.
Kesällä 2021 Turussa maalattiin suojatie normaalin kadun ajoradalle
sateenkaariväreillä. Turun kaupunki joutui poistamaan maalaukset seuraavana päivänä, koska Poliisihallitus totesi sateenkaarivärien käytön
suojatien kohdalla olevan tieliikennelain vastaista.
Helsingissä kokeiltiin kesällä 2020 Senaatintorin kävelykaduksi merkityllä osuudella maalausta sateenkaariväreillä. Kokeiluun voitiin suhtautua myönteisesti, koska kyseessä oli tilapäisesti kävelykaduksi merkitty
osuus, jossa ajoneuvolla (sekä autolla että polkupyörällä) ajavan on
annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla suojatietä ei voi
ollakaan, koska jalankulkija voi valita reittinsä siellä vapaasti. Pelkästään jalankulkijoille varatulla alueella suhtauduttiin jo tuolloin kokeiluun
suopeasti. Kesän 2020 kokeilun yhteydessä tuotiin myös esille, että
normaalilla kadulla kyseinen järjestely ei tule kyseeseen lain vastaisena.
Helsinki haluaa monin eri tavoin edistää ennakkoluulottomuutta, vastuullisuutta ja suvaitsevuutta kaupungissa. Sateenkaarivärien käyttö on
yksi osa tätä kokonaisuutta. Värien käytön tulee kuitenkin keskittyä
tarkkaan harkituille jalankulkualueille, joissa katutaiteen tapaisia merkintöjä ei voida tulkita liikenteenohjauslaitteiksi eivätkä ne vähennä liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä tai tehokkuutta. Normaalilla kadun
ajoradalla ja pyörätiellä tulee käyttää vain tieliikennelain mukaisia liikenteenohjauslaitteita, koska tarkoitus on priorisoida liikenneturvallisuus. Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle,
missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Kaupunginhallitus kannattaa
kaupunkiympäristölautakunnan tavoin sateenkaaritien toteuttamista
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sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen
yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja
järjestöjen kanssa.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 29
HEL 2021-008728 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Tieliikennelaki, asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä ja Traficomin
määräykset määrittelevät liikenteenohjauslaitteet ja niiden käytön tiellä.
Tiellä tarkoitetaan mm. myös katua ja muuta yleiselle liikenteelle tai
yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.
Tieliikennelaissa on erikseen kielletty sellaisten merkintöjen käyttö, jotka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai jotka voivat vähentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta. Paljon keskustelua herättänyt suojatie ja sen merkitseminen on lainsäädännössä selkeästi esitetty.
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Kesällä 2021 Turussa maalattiin suojatie normaalin kadun ajoradalle
sateenkaariväreillä. Turun kaupunki joutui poistamaan maalaukset seuraavana päivänä, koska poliisihallitus totesi sateenkaarivärien käytön
suojatien kohdalla olevan tieliikennelain vastaista.
Helsingissä kokeiltiin kesällä 2020 Senaatintorin kävelykaduksi merkityllä osuudella maalausta sateenkaariväreillä. Kokeiluun voitiin suhtautua myönteisesti, koska kyseessä oli tilapäisesti kävelykaduksi merkitty
osuus, jossa ajoneuvolla (sekä autolla että polkupyörällä) ajavan on
annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla suojatietä ei voi
ollakaan, koska jalankulkija voi valita reittinsä siellä vapaasti. Pelkästään jalankulkijoille varatulla alueella suhtauduttiin jo tuolloin kokeiluun
suopeasti. Kesän 2020 kokeilun yhteydessä tuotiin myös esille, että
normaalilla kadulla kyseinen järjestely ei tule kyseeseen lain vastaisena.
Helsinki haluaa monin eri tavoin edistää ennakkoluulottomuutta, vastuullisuutta ja suvaitsevuutta kaupungissa. Sateenkaarivärien käyttö on
yksi osa tätä kokonaisuutta. Värien käytön tulee kuitenkin keskittyä
tarkkaan harkituille jalankulkualueille, joissa katutaiteen tapaisia merkintöjä ei voida tulkita liikenteenohjauslaitteiksi eivätkä ne vähennä liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä tai tehokkuutta. Normaalilla kadun
ajoradalla ja pyörätiellä tulee käyttää vain tieliikennelain mukaisia liikenteenohjauslaitteita, koska lain hyvä ja ensisijainen tarkoitus on priorisoida liikenneturvallisuus. Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lautakunta kannattaa sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle
paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.
Käsittely
18.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Aloitevastauksen viimeinen virke korvataan seuraavalla muotoilulla:
Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä
sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lautakunta kannattaa sateenkaaritien
toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän
2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.
Kannattaja: Laura Rissanen
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda
Pasasen vastaehdotuksen.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
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