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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Pasilan ja Vallilanlaakson välistä 
junatunnelia (b-asia)

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliiken-
teen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-
7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Valli-
lanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pit-
kin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sil-
lan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jat-
kuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Kes-
kuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä 
varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina 
ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa 
tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on ra-
kenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja 
idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon 
suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista 
länteen. 

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Rata-
mestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 
2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse 
länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. 
Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suun-
taan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettö-
män tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan 
rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi. 

Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen 
miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.
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Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Valli-
lanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaisek-
si.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan 
Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilan-
sillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. 
Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa 
on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan valtuustoaloitteesta lausunnon 10.8.2016 mennessä.

Valtuustoaloite

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet 
30.3.2016 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn juna-
tunneliin.

Valtuustostrategian mukaan:

 Palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan ke-
hittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkosto-
ja.

 Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys prosenttiyk-
siköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana.

 Jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta pa-
rannetaan.

 Priorisoidaan joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn osuutta nosta-
via liikennehankkeita.

Pasilan ja Vallilanlaakson välillä kulkee tällä hetkellä hylätty junatunneli. 
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan tunnelille ei ole tiedossa liiken-
teellistä käyttöä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunkisuunnitteluviras-
to selvittää mahdollisuutta rakentaa Pasilan ja Vallilanlaakson välissä 
olevaan hylättyyn junatunneliin pyörätie."
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