Muita katuhankkeen ongelmia
• Metrolla pääsee Otaniemestä Sörnäisiin vuonna 2013, kuka silloin enää
käyttää hidasta “tiedelinjaa” kampusten välillä?
• Raidejokeria eli pikaraitiotietä Viikistä Otaniemeen suunnitellaan parhaillaan
• Isonniitynkatu, sen talot sekä Kätilöopisto eivät kestä enempää liikennettä
• Bussien lisäksi kadulla sallittaisiin huoltoajo
• Kadusta on tarkoitus tehdä yksikaistainen, joten kasvitieteellinen puutarha,
hyötykasviyhdistyksen viljelypalstat ja kadun vieressä sijaitsevan päiväkodin
lapset altistuvat pienhiukkaspäästöille 50 kertaa päivässä, kun bussi odottaa
puomin takana tyhjäkäynnillä, että vastaantuleva bussi köröttelee niityn halki
• Jos liikenteenohjaus pettää ja bussit tai huoltoajoneuvot kohtaavatkin kadulla, niiden on tarkoitus väistää toisiaan jalkakäytävälle

Kyllä JOUKKOliikenteelle
Kumpulanmäen bussiyhteyksiä
voidaan parantaa niinkin, että kevyen liikenteen reitit ja suosittu viheralue säästyvät.
Kumpulalaisilla vielä vihreyttä
riittää omissakin nurkissa, mutta
laaksossa ja sen keitaassa Isoniityllä kävelee, pyöräilee ja luonnosta nautiskelee myös käpyläläisiä,
pasilalaisia, vallilalaisia, arabianrantalaisia sekä kauempaa tulevia.
Myös Kumpulanmäellä työskenteleviä ja opiskelevia!

Tätä tuhansien helsinkiläisten
kulkureittiä ja henkireikää kaupungin johto on ottamassa “joukkoliikenteen” käyttöön. Todellisuudessa Pietari Kalmin katu olisi vain
RYHMÄliikennekatu osalle Kumpulanmäellä käyviä.
Muita se ei voisi palvella koskaan, sillä kenenkään muun ei
kannattaisi mäen kautta kiertää.
Siksi mäellä käyvien tarpeisiin
tulee vastata niin, että ei loukata
kaikkien muiden etua!
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KATUKAPINA!
Päätös rakentaa Pietari Kalmin katu Kumpulan kartanon laakson poikki
on tehty erittäin poikkeuksellisella tavalla. Vastavalittu kaupunginhallitus
pantiin 2.2.2009 päättämään asiasta, joka ei edes ollut kokouksen
esityslistalla. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja -lautakunta olivat
yksimielisesti hylänneet hankkeen jo vuonna 2006.
Uusi katu EI ole joukkoliikennekatu – se palvelee vain pientä osaa YHDEN
bussilinjan käyttäjistä! Lisäksi se muun muassa:
• on Helsingin yleiskaavan vastainen
• katkaisee tuhansien kaupunkilaisten jalankulku- ja pyöräilyreitit
• pilaa 20 vuoden aikana vaivalla rakennetun upean viheralueen
• tuhoaa vuosisataisen Kumpulan kartanon kulttuurimaiseman
• on houkutteleva väylä kaikille autoille. Poliisikin toteaa, että
läpiajokieltoja ei pystytä valvomaan
• tukkii lopullisesti Kätilöopiston viereisen katu- ja pysäköintialueen
• maksaa miljoonia

Ja ennen kaikkea: KAIKKI TÄMÄ AIVAN TURHAAN!
Kumpulan kampus

Tältä Pietari Kalmin kadun
jatke suunnilleen näyttää,
jos se rakennetaan:

LAAKSON
VALTAUS

Yliopiston
kasvitieteellinen
puutarha

Kaupunkilaisten
siirtolapuutarhapalstoja

suunnitellun
bussikadun paikalla

tiistaina 10.3. klo 17–18
SAAVU PAIKALLE JA
OTA YSTÄVÄT MUKAAN!
Järjestäjät: Kumpula-seura ry. ja Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry.

KUVA ON MANIPULOITU

Mielenilmaus
Kumpulan kartanomiljöön
säilyttämiseksi autottomana

Päiväkoti ja
leikkikenttä

Kätilöopiston
parkkipaikka

Isonniityn
asuinalue

merkitty “kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät”.
Kartanon alueen ympäristö on yleiskaavassa
määrätty kaupunkipuistoksi, jota tulee kehittää

“monipuolisena toiminta-, kohtaamis- kulttuuri- ja
luontoympäristönä”.
Yleiskaavan mukaan “alueelle saa rakentaa tarpeellisia liikenneväyliä”. Pietari Kalmin kadun jatkeen on kaupunkisuunnitteluvirasto perin pohjin
tutkinut ja todennut sen tarpeettomaksi. Sehän ei

Kaupunkisuunnitteluvirastokin vastustaa katua

HEIKKI PYYKKÖ

Helsingin ylin päättävä elin, demokraattisesti valittu kaupunginvaltuusto, on yleiskaavassa 2002
päättänyt, että “Kantakaupungin koillisosaan Vallilan laaksoon ja Kumpulaan luodaan uusi laaja
kaupunginosapuisto”.
Kumpulan kartanon alue on yleiskaavassa

Kaupunginhallituksen nyt päättämä Pietari Kalmin kadun jatke on vuodelta 1985 peräisin
olevan asemakaavan mukainen.
Myöhemmin laaditusta yleiskaavasta huolimatta tuo vanha
asemakaava on vielä nipinnapin lainvoimainen, se vanhenee
vuonna 2012. Siksi kadunrakentajilla on kiire ja alkaa tapahtua.
2005 Ilmatieteen laitos, Meren-

tutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto alkavat vaatia asemakaavassa olevan Pietari Kalmin kadun rakentamista. Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii asian
ja päätyy seuraaviin tuloksiin:
“Uuden joukkoliikennekadun
rakentamiskustannukset ovat siinä määrin suuret, että kadun rakantaminen ei ole tarkoituksenmukaista yhden linja-autolinjan
käyttöön ... Pietari Kalmin kadun joukkoliikennekatu palvelisi
lähinnä Kumpulan yliopistoalueen käyttäjiä.”
“Kumpulanmäkeä palvelevat kuitenkin myös kaikki muut
aluetta sivuavat bussi- ja raitiolinjat. Kävelymatkat ovat hyväksyttäviä, koska vain hyvin pieni
osa maankäytöstä jää 400 metrin etäisyyden ulkopuolelle
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aluetta palvelevien linjojen pysäkeistä. ... Lisäksi yhteyksiä Hämeentien/Kustaa Vaasan tien
suunnan pysäkeille on asemakaavoitustyön yhteydessä ehdotettu parannettavaksi rakentamalla silta Kumpulan mäeltä
Kustaa Vaasan tien ylitse.”
“Tiedelinjan vieminen Kumpulanmäelle ei lyhentäne keskimäärin tiedelinjan käyttäjien
matka-aikoja, koska alueen läpi
kulkeville matkustajille matkaajat osin kasvaisivat mutkikkaan
reitin ja lisäpysähdysten vuoksi.”

ns. otto-oikeuttaan ja vie asian
vastavalitun uuden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimi
on ennenkuulumaton asissa, jossa lautakunta on ollut yksimielinen. Penttilä perustelee tekoaan
Helsingin Sanomissa 26.2.2009
sillä, että “lautakunta ei ollut
kyennyt tekemään asiasta päätöstä”. Vaikka juurihan lautakunta oli nimenomaan päätöksen
tehnyt. Päätöksen, jolla bussiyhteyksiä olisi vihdoin päästy parantamaan heti ja edullisesti.

12.1.2006 Kaupunkisuunnit-

kokoontuu: sen on määrä siis
ratkaista, varataanko vanha
junaradan väylä busseja vai ratikoita varten. Silloin ilmestyy keskustan Terhi Peltokorven papereista pöytään ihan uusi esitys:
rakennetaankin se ajat sitten hylätty Pietari Kalmin kadun jatke!
Mitään taustatietoja ei kokouksessa Pietari Kalmin kadusta
ole. Ei tietenkään, kun se ei ole
edes kokouksen asialistalla.
Niinpä ei tarvitse esitellä virkamiesten tuhansien suunnittelutyötuntien tuloksia, lukuisten
asiantuntijatahojen eikä varsinkaan kansalaisten ja järjestöjen
ikäviä lausuntoja. Ei edes kaupunginvaltuuston (yleiskaavan
yhteydessä) tekemiä päätöksiä.
Esitys hyväksytään äänin
10–5. (Ks. www.hel.fi/kaupunginhallitus > Pöytäkirjat 2009)
Jossain kabineteissa oli sovittu vasta aloittaneiden kaupunginhallituksen jäsenten hyväksikäytöstä.
Tuomo Heikkola

telulautakunta hylkää edellä
mainituilla perusteilla YKSIMIELISESTI Pietari Kalmin kadun
jatkamisen. Sen sijaan se määrää
virkamiehet selvittämään, voitaisiinko bussikatu rakentaa vapautuvan satamaradan paikalle.
18.12.2008 Perusteellisten sel-

vitysten jälkeen bussien vieminen rataväylällekin todetaan
huonoksi ajatukseksi: kaupunkisuunnittelulautakunta päättää jälleen YKSIMIELISESTI
(ja yleiskaavan mukaisesti), että
bussiyhteyksiä on parannettava
nykyisiä katuja käyttäen ja vanha rataväylä varataan vain mahdollista raitiotien tarvetta varten.

Kabinettipoliitikkojen
yllätysisku
Em. lautakunnan päätöksen jälkeen apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä päättää – syystä jota voi vain arvailla – käyttää

2.2.2009 Kaupunginhallitus

Nettikeskusteluista
poimittua

Kumpulan- ja Vallilanlaakson viherkeidas on itäisen
kantakaupungin ainoa laaja puistoalue ja kesäisin
suosittu piknik- ja ajanviettopaikka.

Kaupunginmuseo vaatii
yleiskaavan noudattamista

Kaupunginmuseo on esittänyt Vallilan joukkoliikennekadusta kielteisen kannanoton 2.4.2007 ja
sen johtokunta on käsitellyt asiaa myös 26.2.2008
ja 18.3.2008. Ja jälleen 28.10.2008 kaupunginmuseo on lähettänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle
lausuntonsa, jossa se toteaa mm. näin:
“Kasvitieteellisen puutarhan avautuessa yleisölle vuonna 2009 alueelle muotoutuu kaikille kaupunkilaisille avoin viherympäristö, joka rakentuu
vanhaan kartanoympäristöön sijoitetusta tieteellisestä puutarhasta, siirtolapuutarhasta ja niitä yhdistävästä ja ympäröivästä julkisesta viheralueesta.
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kaavoituksen lähtökohtana tulisikin nyt olla koko tämän
historiallisesti merkittävän ja moni-ilmeisen viherkokonaisuuden säilyttäminen, ei hajottaminen.”
“Autoliikenteen tuominen ... saattaisi vaarantaa
koko miljöön ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyttämiseen tähtäävät pyrkimykset.”
“Luonteva ratkaisu voisi olla – mikäli liikenteellistä tarvetta tulevaisuudessa ilmenee – Arabianrannan ja Pasilan välillä toteutettava raitiotieyhteys, joka käyttäisi hyväksi käytöstä vapautuvaa
vanhan satamaradan pohjaa.”
“Näillä ratkaisuilla turvattaisiin Kumpulan kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan ympärille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaana keitaana.”

’’

Lämmitetty katu! Ilmatieteen laitokselle!
Se kuulostaa ehkä sketsiltä, mutta
totta se on. Jos rakennetaan kadunjatke, jota Ilmatieteen laitoskin
on ollut vaatimassa, joudutaan kahta jyrkkää mäkeä lämmittämään,
jotta bussi pääsee talvikeleillä ylös.
Viime vuonna jo ehdittiin päättää, että bussilinja olisi viety mäelle nykyisiä katuja pitkin, jotka myös

tietenkään estä, etteikö JOKU voi sen silti kokea itselleen tarpeelliseksi. Mutta kaupunki joutuu mittamaan yleisempää etua.
Uuden kadun rakentaminen on siten lainvastaista niin kauan, kunnes osoitetaan kaupunkisuunnitteluviraston selvitys virheelliseksi. TH

olisi pitänyt lämmittää. Päättäjät
muuttivat äkkiä mielensä, kun selvisi lämmitysjärjestelmien hinta:
2 miljoonaa euroa!
Nyt kaupunginhallitus on yhtäkkiä kuitenkin valmis panemaan
nuo miljoonat lämmitykseen, mutta
lisäksi vielä ’x miljoonaa’ kokonaan
uuden kadun rakentamiseen.

Katulämmityksen lisäksi reittimuutoksen toteuttaminen edellyttäisi henkilöautojen kadunvarsipysäköinnin poistamista Pietari Kalmin kadulla ja Väinö Auerin
kadulla. Edellä mainitutkin toimenpiteet
huomioon ottaen reitti olisi kuitenkin vaikeasti liikennöitävä ja riskit joukkoliikenteen luotettavuudelle, toimivuudelle ja
liikenneturvallisuudelle keskimääräistä
bussiliikennettä suuremmat.
HKL:n lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2007

• Kuinka aiotaan estää ko. kadun muuttuminen
yleiseksi oikotieksi ja ralliradaksi? Eli miten valvotaan, että katua käyttää vain joukkoliikenne?
• Hanke on naamioitu yleishyödylliseksi
hankkeeksi. Todellisuudessa on kyse vain liike-elämää lyhytnäköisesti, ja autoilevia Nurmijärvellä asuvia professoreita palvelevasta
hankkeesta. Pojilla menee mäellään lujaa.
• Vieläkö joku ihmettelee, miksi demarien
kannatus laskee tasaisesti glamourkampanjoista huolimatta?
• Miten kaupungilla on tähän varaa? Tälläinen pienen piirin elitistinen mukavuudenhalun toteuttaminen veronmaksajien rahoilla,
miljööstä, alueen asukkaiden viihtyvyydestä,
yleisestä tahdosta ja järjestä jne vähät välittäenkö on muka edistystä?
• Päätös oli askel metropolin kehittämiseksi.
(Nimim. Diplomi-insinööri)
• Aika vaikea on ymmärtää miksi busseja on
tungettava ahtaalle Isonniitynkadulle. Katua
on pakko leventää, kätilöopiston parkkipaikkojen määrä pienenee (joo, julkisillahan pääsee sitten kätevästi synnyttämään).
• Herätkää siihen, että kaupunkiympäristö on
aina muutoksen tilassa. Jos sitä ei kestä, pitää muuttaa landelle.
• Miten katupöly sekä bussien pakokaasu- ja
pienhiukkaspäästöt vaikuttaisivat puistoon,
kasvitieteelliseen puutarhaan ja viljelypalstoihin? Entä Isonniitynkadun päässä olevan
päiväkodin lapsiin?
• Kätilöopiston pysäköintijärjestelyissä on jo
nyt ongelmia, kun parkkipaikkoja ei löydy ja
Isonniitynkadun varsi on täynnä autoja.
• Uskokaa tai älkää: kaikki johtuu kuitenkin
siitä, että apulaisjohtaja Penttilä ja ilmatiedejohtaja Taalas ovat vanhoja kavereita. Ne
tota katua on junailleet. Ehkä heillä on ollut
keskustalainen Laura Kolbe yliopistolta mukana saunassa. Ja se puhui sitten kaupunginhallitustoverilleen.
• Koomista, että katua pukataan nyt tuohon
alueelle, jolta 80-luvulla nimenomaan autot
poistettiin sulkemalla Jyrängöntie. Nyt kun
se on suljettu, pitää viereen rakentaa uusi
katu. Heh, hyvä meininki.
• Ensimmäiseksi kysyisin, onko päättäjät
käyneet tutustumassa kohteeseen ennen
päätöksentekoa?
KESKUSTELU JATKUU:
http://laaksonhenki.wordpress.com
www.hs.fi/keskustelut
Facebook: Ei katua Kumpulanlaaksoon -ryhmä

BUSSIYHTEYDET KUNTOON
HETI JA HALVALLA!

Kaupunkisuunnitteluvirasto on
kumonnut käsityksen, että miljoonia euroja maksava Pietari
Kalmin katu nopeuttaisi tiedelinjan 506 kulkua (ks. ed. sivu).
Sen sijaan Hakamäentien remontti on nopeuttanut linjaa
jo nyt.
JOS sitä halutaan vieläkin
nopeuttaa, voi linja esimerkiksi
jättää Kumpulan ja Pasilan välillä olevat pysäkit väliin. Se ei
maksa mitään! (Sadat nykyiset
käyttäjät Koskelantien varrella
tosin kärsisivät, mutta heistähän uudenkaan reitin suunnittelijat eivät näytä välittävän.)
Koska tiedelinjalle ei siis kannata uutta mutkaa tehdä, mäelle pitää järjestää bussilinja muutoin. Sen kaupunki olisi voinut
tehdä nykyistä katua pitkin Kustaa Vaasan tieltä jo aikoja sitten!
Vaikka pikkubussilla, ettei tarvita kallista mäkilämmitystäkään.
Ja jos bussin pitää päästä mäen
ja Pasilan aseman väli vähintään
yhtä nopeasti kuin uudella ka-

dulla pääsisi, sekin voi huristaa
ilman välipysäkkejä.
JOS tällaisen linjan tarvitsijoita on mäellä paljon, linja on
taloudellistikin kannattava, eikä
uutta katua kannata rakentaa.
JOS tarvitsijoita on niin vähän,
että pikabussi ei kannattaisi,
miljoonakadun rakentaminen
heitä varten on vielä turhempaa. (Suunnittelun ongelma on
vain se, että kukaan ei tiedä tarvitsijoiden määrää, kun kukaan
ei ole sitä koskaan selvittänyt.)

Kumpulanmäen laitosten
väen onkin syytä kysyä johtajiltaan, miksi nämä eivät ole vaatineet em. ratkaisujen toteuttamista jo ajat sitten. Miksi nämä
ovat sallineet aikaa tuhlattavan
uuden kadun suunnitteluun?
Erityisen vihaisia voidaan mäellä olla nyt kaupunginhallitukselle: se kumosi päätöksen, jolla
bussiyhteyksien parantamiseen
olisi vihdoin päästy käsiksi heti – ja kaikkien verorahoja säästäen!
TH

Vai ovatko nämä nykyisetkään
yhteydet huonoja?
Esimerkiksi arkisin klo 16–17 välillä on kahdella raitiolinjalla ja
43 eri bussilinjalla pysäkit 100-400 metrin päässä Kumpulanmäen laitoksista. Tuon yhden tunnin aikana Kustaa Vaasan tien pysäkeiltä pääsee kaupunkiin päin yhteensä 47 bussin ja toiseen
suuntaan 68 eri bussin kyytiin. Lisäksi Arabian kauppakeskuksen
pysäkeiltä toiseen suuntaan pääsee 19 bussin ja 17 raitiovaunun
sekä toiseen suuntaan 17 bussin ja 16 ratikan kyytiin. YHTEENSÄ VALITTAVANA ON SIIS 184 ERI KYYTIÄ TUNNIN AIKANA!

Tosiasioita Tiedelinjasta

”Maanantaina 29. elokuuta
2006 avattu uusi seutulinja 506
eli Tiedelinja palvelee kaikkia
poikittaista yhteyttä tarvitsevia.
Lisäksi linjasta hyötyvät reitin
varrella olevat tiedekampukset
ja osaamiskeskukset. Linjan kokonaispituus on 21 kilometriä.
Matka-aika Espoosta Viikkiin
on päivällä noin 50 minuuttia
ja ruuhka-aikaan 60 minuuttia.” (YTV)
Linja on osoittanut toimivuutensa. Varsin harvoin matkustajat ajavat reitin päästä päähän. Käpylässä mukaan tulee
liityntäpysäkeillä matkustajia
myös Oulunkylän suunnalta,
Pasilassa samaan bussiin voi
nousta 50 junamatkustajaa.
Meilahden sairaalat ja oppilaitokset taas täyttävät bussia työvuorojen vaihtuessa. Bussivuorot ovat silti kulkeneet koko
ajan erittäin hyvin aikataulujen
mukaisesti.
Keskustelua reitin KumpulaPasila-osuudesta on käyty koko ajan. Ilmatieteen laitoksen
muutto Helsingin keskustasta
Kumpulaan ei ilmeisesti sujunut ongelmitta. Nämä ongelmat
kanavoitiin Kumpulan liikenneyhteyksien kritiikkiin, vaik-

ka Kumpulan
kampus sijaitsee runsaiden
julkisen liikenteen palvelujen lähituntumassa.
Aamuinen
työmatkaliikenne
Pasilasta Kumpulaan
kulkee ruuhkaa vastaan, samoin töistäpaluu Kumpulasta
Pasilaan. Hakamäentien ja Ratapihantien risteyksen ramppien valmistuminen on jo merkittävästi sujuvoittanut liikennettä ja Hakamäentien osuus
Länsi-Käpylässä valmistuu lähiaikoina.
Joissakin keskusteluissa on
tullut ilmi se väärinkäsitys, että
Tiedelinja olisi tarkoitettu vain
yliopistojen ja korkeakoulujen
henkilökunnan ja opiskelijoiden
käyttöön. Alussa lainatun YTV:n
tekstin mukaisesti Tiedelinjan tarkoitus on palvella
kaikkia poikittaisyhteyksien
tarvitsijoita. Asiasta tehdyn selvityksen mukaan pelkkiä kampuksia palveleva bussilinja ei
olisi lainkaan kannattava. Jos
lähdetään rakentamaan asuinalueet ohittavia oikoteitä, jot-

LEILA OKSA

Katu on yleiskaavan vas tainen

Miljoonakatua ei tarvitakaan:

ta ajoaika Viikistä Otaniemeen
lyhenisi, matkustajamäärät vähenevät dramaattisesti, vuorovälit pitenevät ja Tiedelinja voisi
jatkossa toimia vain tuetun rahoituksen varassa.
Ovatko yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset varautuneet subventoimaan merkittävästi osan henkilökuntansa
työmatkoja? Entä muita julkisen liikenteen reittejä käyttävät
työntekijät, onko heidän työmatkansa sujuvuus myös selvitettävä? Hyvin toimivaa Tiedelinjaa ei pitäisi romuttaa vanhentuneiden tietojen ja väärinkäsitysten perusteella.
Ulla Neuvonen
Tiedelinjan päivittäinen käyttäjä
välillä Kumpula-Meilahti

