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Eteläiset kaupunginosat ry:n palaute suunnitelmasta Tehtaankadun ja Telakkakadun 
risteyksen väliaikaisiksi järjestelyiksi 
 
 
Eteläiset kaupunginosat ry on tutustunut Tehtaankadun ja Telakkakadun risteyksen väliaikaiseen 
muutossuunnitelmaan, jonka olemme saaneet tiedoksemme yhteistyökutsun liitteenä sähköpostitse 
11.4. 2008. Suunnitelma on julkaistu myös Kamppi-Eira-lehdessä nro 11 (7.5.08). asukaspalautetta 
varten. 
Huomiomme on kiinnittynyt seuraaviin seikkoihin, joihin toivomme muutosta: 
 
 
Kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot 
 
Suunnitelmassa Merikatu ja Telakkakadun pääte suljetaan umpikujiksi ja uudistettu Telakkakatu 
rakennetaan risteyksestä kaartumaan kivimurskeella täytettävän ratakuilun yli kohti Eiranrannan 
korttelia Piritankujan kohdalle.  Samalla muodostuu uusi Speranskintien - Hernesaarenkadun - 
Telakkakadun risteys, josta on myös ajo umpikujaksi suljetulle pätkälle Telakkakatua. Nämä 
järjestelyt tehtäisiin vain siksi, että saataisiin yksinkertainen nelikulmaristeys liikennevaloja varten 
Munkkisaarenkadun-Tehtaankadun-Telakkakadun liittymään liikennevalojen ohjauksen takia. 
 
Suunniteltu raskas katu ja täytöt tuhoavat paikan henkeä luovan ratakuilun graniittimuureineen ja 
teräskaiteineen, metsikköineen, jäniksineen ja lintuineen. Käytännössä koko suunnittelualue tulisi 
olemaan kivipintainen (asfaltti tai murske).   
Ratakuilusta aukeaa nykyisin merinäköala ja vehreä puisto kukkivine puineen ja laakeine 
avokallioineen.  Rataa pitkin lenkkeillään, ulkoilutetaan koiria, vedetään lapsia pulkassa ja 
hiihdetään. Puistikkoon ja radan graniittiseinämän aurinkopaikoille on aina rakenneltu itse penkkejä 
ja tilataideteoksia.  Tämä ratapuisto on tarjonnut pienen luonnonmukaisen seikkailun – oman 
elämyksellisen tilan urbaanin kaupunkitilan sydämessä. 
 
Graniittimuurit metallikaiteineen antavat Eiran ja Munkkisaaren nivelelle ainutlaatuisen 
ominaisluonteen ja luovat osan alueen historiallisesta kerrostumasta.   
Esitetty väliaikainen suunnitelma toteutettaisiin kesällä 2009 ja se olisi käytössä vähintään 5 vuotta 
(siihen asti, kunnes Hernesaaren liikenneverkkoa aletaan rakentaa).  Aker Yardsin telakka-alueella 
on käynnissä kehittämissuunnittelu. On todennäköistä, että alue Munkkisaarenkadun ja Nosturin 
välillä avautuu kaupunkilaisten käyttöön 2012 mennessä. Telakan ison hallin toiminnassa on myös 
odotettavissa muutoksia telakan omistajavaihdoksen myötä. Hernesaaren kokonaissuunnittelu on 
vielä alkuvaiheessa ja suunnitelmat tullevat muuttumaan seuraavien vuosien aikana.  Siksi Eteläiset 
ehdottaa, että alueen väliaikaisratkaisut, myös tässä risteyksessä, olisivat mahdollisimman kevyitä, 
purettavissa olevia, taloudellisia ja maltillisia.   
 



Risteyksen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta voidaan lisätä myös tavalla, joka ei samalla tuhoa 
historiallista kaupunkikuvaa. Asukastilaisuudessa (29.05.2008) kävi ilmi, että suunnitelma 
pohjautui n.20 vuotta vanhaan katusuunnitelmaan eikä sitä laadittaessa oltu huomioitu muita kuin 
ajoneuvoliikenteen arvoja tai tehty kaupunkikuvallista, maisemallista tai historiallista selvitystä 
alueesta.  
 
 
Suunnitelman muita ongelmakohtia 
 
Kaupunkikuvallisten ja tilallisten ongelmien lisäksi yhdistys kokee suunnitelmassa 
epäonnistuneeksi uuden ajoneuvoristeyksen muodostumisen, uuden väylän odotettavissa olevat 
suuremmat liikennenopeudet ja Speranskintien - Hernesaarenkadun kasvavan läpiajoliikenteen 
(liikennevalojen kiertäminen).  
 
Suunnitelma myös lisää edestakaisin ajoa ja villiä pysäköintiä umpikujilla ja niiden pääteaukioilla.  
 
Risteyksen valo-ohjauksen pelätään myös entisestään ruuhkauttavan liikennettä ja lisäävän pöly- ja 
pakokaasusaastetta kapeilla kaduilla.  Asukasyhdistykset ovat vuosia pyytäneet liikennevaloja 
Tehtaankadun ja Laivurinkadun risteykseen mm. koulujen, päiväkotien, sairaalan ja leikkipuiston 
takia. Tänne saatiin lopulta talvella 2008 vain vilkkuva varoitusvalo, sillä liikennevaloja ei katsottu 
tarpeelliseksi hidastamaan liikennettä. Yhdistyksen mielestä liikennevalot olisivat tarpeellisemmat 
täällä, kuin Telakkakadun risteyksessä. 
 
Suunnitelmassa ei myöskään ole huomioitu Helsingin pyörätieverkoston pääväylää Eiranrannasta 
Hietalahteen.  Ehdotettu lisäristeys ja umpikujat aiheuttaisivat nykyistä enemmän vaaratilanteita 
pyörin liikkujille (pyöräilijät, rullaluistelijat, rullahiihtäjät, skeittaajat, pyörätuolilliset). 
 
 
Ehdotus minimitoimenpiteistä risteyksen turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi 
 
Eteläiset ry on yhteistyökutsun innoittamana laatinut useampia vaihtoehtoisia suunnitelmia, joissa 
ratakuilua ei täytettäisi, vaan se säilyisi osana kevyen liikenteen vaihtoehtoista reittiä ja puistoketjua 
Ursinin kallioilta Hietalahteen.   Suunnitelmissa on myös ideoitu ”Munkkisaaren porttia”, jonka 
kautta Hernesaaren liikenne voitaisiin pääosin ohjata niin, ettei sitä kierrätettäisi Pyhän Birgitan 
puiston kapean solmukohdan läpi uimarannan vieritse Eiranrannan korttelin ympäri.  Suunnitelma 
on riippuvainen Aker Yardsin liiketaloudellisista ratkaisuista alueella pysymisen suhteen.  Tätä 
väliaikaista katusuunnitelmaa toteutettaessa pitäisi pitää Hernesaaren liikennejärjestelyiden suhteen 
kaikki vaihtoehdot avoinna tulevaisuutta varten. 
 
Suunnitelmiimme ei ole ehditty kaupunkisuunnitteluvirastossa paneutua, vaan ne on pyydetty 
liittämään osaksi palautetta esityslistan liitteeksi.  Asukasyhdistyksenä emme luonnollisesti pysty 
laatimaan liikenteen asiantuntijoiden suunnitelmien tasoisia teknisesti virheettömiä 
katusuunnitelmia. Emmekä usko lautakuntalaisilla olevan aikaa perehtyä useaan suunnitelmaan. 
Siksi esitämme tässä lautakunnalle pohdittavaksi vain yksinkertaisimman muutosehdotuksemme 
risteyksen väliaikaiseksi ratkaisuksi.  Muita suunnitelmia esittelemme mielellämme pyydettäessä. 
 
Tehtaankadun - Telakkakadun - Munkkisaarenkadun risteystä voidaan kaistoittaa Telakkakadulla 
purettavan radan päälle ja liikennettä voidaan ohjata  tarvittaessa myös pollarein/liikennejakajin 
siten, että Telakkakadun ja Merimiehenkadun välistä ruuhkaa ja Munkkisaarenkadun bussijonoja 
saadaan vähennettyä.   



Risteilijöiden kauppatorin suuntaan kulkevat bussikuljetukset voidaan ohjeistaa käyttämään 
ensisijaisesti rannan suuntaista Eiranranta-katua, joka on huomattavasti ylimitoitettu nykyiseen 
käyttöönsä. 
 
Jalankulkijoille voidaan asentaa painonappivalot Telakkakadun yli. Myös normaali nelikulmaristeys 
liikennevaloin voitaisiin toteuttaa muuttamalla pätkä Telakkakatua ja Merikatua yksisuuntaiseksi. 
Tällöin väliin jäävä ratapuisto olisi vain normaalia leveämpi kaistojen välinen vyöhyke.  Ratkaisu 
selkeyttäisi katujen liikennettä ja lisäsi asukaspysäköintipaikkoja. 
 
Telakan aukion kautta kulkeva ajoneuvoliikenne (telakalle ja kadunvarren pysäköintipaikoille) 
ohjataan pollarein ja ajoestein siten, että telakan puoleinen katu toimii pihakatuna. Aukion ja 
Telakkakadun välille Munkkisaarenkadun yli tehdään suojatie pyöräkaistalla.  
 
Munkkisaarenkadun telakan puoleista jalkakäytävää pitäisi samalla pidentää ja valaistusta lisätä 
Diakonissalaitoksen huumekeskuksen aiheuttamien turvallisuusongelmien takia. 
 
Speranskintien kohdalle ehdotamme jalankulkusiltaa, joka voisi olla hyvin yksinkertainen ja halpa 
(esim. mallia Laivasillankadun Myllypuisto; teräsrunkoinen puusilta vanhan ratakuilun yli).  Sillalta 
voi haluttaessa olla esim. kierreporras alas ratapuistoon. Ratapuistoon pääsisi myös esteettömästi 
sekä Tehtaankadun risteyksestä että Eiranranta-kadulta. 
 
Ratkaisulla säästettäisiin sekä rahaa (uusi katu pengerryksineen ja turvakaiteineen kuilun yli, 
umpikujien aukiot, kuilun täyttö yms. rakenteet) että kaupunkimaisemaa ja paikan genius logia 
(ratakuilun luonne ja historia, vehreys ja ilmavuus raskaiden kortteleiden välillä), mutta lisättäisiin 
ajoliikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä.  
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