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Kommentteja Kruununhaan alueellisen liikenneturvallisuusselvityksen 

luonnokseen 

Kruununhaan asukasyhdistys (Krasy) pitää Kruununhaan alueellisen liikenneturvallisuusselvityksen 

luonnosta (myöh. ”selvitys”) hyvällä ammattitaidolla tehtynä työnä. Runsas kuvitus helpottaa 

selvityksen sisäistämistä. 

Krasy kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

Ajonopeudet huolestuttavat monia. Nopeusrajoitukset ovat nykyään jo kohdillaan, mutta ongelma 

ovat ylinopeudet. Pohjoisrantakadulle asennettavat kaksi nopeudenvalvontakameraa ovat tarpeen 

kadun 40 km/h rajoituksen noudattamisen lisäämiseksi.  

Nopeusnäyttötaulut vähentävät ajonopeuksia ja ovat edullinen keino parantaa 

liikenneturvallisuutta. Liisankadun länsipäässä on Kruununhaan ainoa nopeusnäyttötaulu. 

Selvityksen mukaa sellainen sopisi myös Liisankadun itäpäähän ja Snellmaninkadulle. Krasy 

ehdottaa vähäisten kustannusten perusteella näiden kahden taulun toteuttamista jo tänä vuonna. 

Havaintojemme mukaan noilla kaduilla usein ylitetään sallittu 30 km/h ajonopeus. Mariankadun 

pohjoispään taksiasema lisää liikennettä ja osa takseista ajaa huomattavaa ylinopeutta etenkin 

illalla ja yöllä. Katujen yli kulkee paljon lapsia kouluihin ja päiväkoteihin ja liikkuu myös paljon 

hitaasti kulkevia ikäihmisiä. 

Nopeusrajoitusmerkinnät ovat monin paikoin (esim. Mariankadulla Rauhankadun risteyksestä 

ylämäkeen) kuluneet pois kadun pinnoilta. Pyydämmekin kaupunkiympäristön toimialan 

kadunhoidon läntistä vastuualuetta korjaamaan ajoratamerkinnät. 

Kadunylityksen turvallisuutta vähentävät liian lähelle suojateitä pysäköidyt autot. Näiden määrä 

näyttää lisääntyneen sen jälkeen, kun pysäköinti kadun kummalle puolelle tahansa tuli sallituksi. 

Rauhankadulla Ritarikadun risteyksessä oleva korotettu ja kavennettu suojatie (selvityksen kuva 

4.2) sekä hidastaa ajonopeuksia että estää liian lähelle suojatietä pysäköintiä. Vastaavanlainen 

järjestely sopisi myös Mariankadun pohjoishaaralle Aleksanterinkadun risteyksessä. Tässä 

risteyksessä on sattunut eniten eli neljä jalankulkijaonnettomuutta Kruununhaassa. 

Onnettomuudet ovat tapahtuneet liittymän etelähaaralla (kuva 4.2), mutta suojatietä ei voi 

korottaa raitiotiekiskojen takia. Pohjoishaaran korotettu ja pituussuunnassa lyhennetty suojatie 

voisi houkutella kadunylittäjiä käyttämään sitä etelähaaran suojatien sijaan. Lisäksi suojatien voisi 

rakentaa hieman etelämmäksi (kuva 9.1). Taulukossa 9.1 esitetyt risteyksen toimenpide-

ehdotukset ovat hyviä. Pohjoishaaran korotettu suojatie täydentäisi hyvin 

toimenpidekokonaisuutta. 

Pohjoisesplanadin ja Kanavakadun risteyksessä on tapahtunut eniten eli 21 liikenneonnettomuutta 

yhteensä ja myös eniten polkupyöräilijäonnettomuuksia (6, taulukko 3.1 ja kuva 3.2). Peräti 14 

onnettomuudessa osallisena on Kanavakadulta Katajanokalta oikealle Pohjoisrannan suuntaan 

kääntyvä kuorma-auto tai rekka. Tähän voisi auttaa kaistajärjestely, jossa Pohjoisrannan suuntaan 

saisivat kääntyä Kanavakadun oikean puoleiselta kaistalta kaikki ajoneuvot ja 

vasemmanpuoleiselta kääntymiskaistalta vain henkilöautot ja moottoripyörät. Lisäksi risteyksen 

tällä tulohaaralla on kolmas kaista suoraan ajaville. Sitä saavat käyttää vain taksit ja valtion virka-

autot. Tämän risteyksen viidessä polkupyöräonnettomuudessa toisena osallisena on ollut 

Esplanadin suunnasta Katajanokalle kääntyvä auto (kuva 5.3). Jos Espan suunnasta oikealle 

kääntyminen kiellettäisiin, nämä polkupyöräonnettomuudet saattaisivat loppua. Tätä ehdotamme 

tarkoin harkittavaksi, koska tällöin keskustan suunnasta Katajanokalle kääntyvien autojen ja 



jalankulkijoiden/pyöräilijöiden väliset onnettomuudet saattaisivat lisääntyä Pohjoisesplanadin ja 

Katajanokanlaiturin risteyksessä. Siinä lisäksi ajetaan usein päin punaista valoa. Tähän voisi silloin 

tällöin tuoda yhden kaupungin siirrettävistä valvontakameroista.   

Pohjoisrantakadun suojatie Maneesikadun kohdalla on painonapein valo-ohjattu, mutta pyörätie 

rantapromenadin ja ajoradan välissä on valo-ohjaamaton. Pyörätiellä on hyvin vilkas liikenne 

alkukeväästä myöhäiseen syksyyn ja paljon on myös kaksi- ja nelijalkaisia kadunylittäjiä. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konflikteja näkee tässä usein. Ehdotamme myös 

pyörätielle liikennevaloja tai varoitusvilkkuja, jotka välkkyisivät vähintään ajoradan keltainen – 

punainen – punainen/keltaisen valon ajan. Varoitusvilkut voisivat soveltua myös uudelle 

rakennettavalle Pohjoisrannan ylittävälle suojatielle Siltavuorenrannan liittymään (kuva 2.8). 

Yllättävän paljon autoilijoita kääntyy Mariankadulta Rauhankadulle Säätytalon suuntaan ja ajavat 

yksisuuntaista katua väärään suuntaan. Ajettaessa pohjoisesta etelään Mariankadulla on oikealle 

kääntyminen kielletty-liikennemerkki. Sen sijaan ajettaessa etelästä pohjoiseen vasemmalle 

kääntyminen kielletty-liikennemerkki puuttuu. Se tulisi lisätä yksisuuntaisuuden havaittavuuden 

lisäämiseksi. 

Krasy on tietoinen kaupungin periaatteista, joiden mukaan hidasteita (esim. töyssyjä) tehdään 

ensisijaisesti päiväkotien ja peruskoulujen läheisyyteen sekä keskeisiin jalankulun ja pyöräilyn 

kadunylityskohtiin. Paljon jo tehtyjä hidastepäätöksiä on määrärahojen niukkuuden takia     

toteuttamatta. Kristianinkadulle, Välikadulle ja Maurinkadulle on pyydetty hidasteita. 

Onnettomuuslajeista vain ”Muu ajoneuvo-onnettomuudet” ovat lisääntyneet Kruununhaassa 

viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Ilmeisesti näissä onnettomuuksissa on useimmiten 

sähköpotkulautailija osallisena. Nämä onnettomuudet tulee tilastoida jatkossa omana ryhmänään. 

Mielestämme ”skuuteille” sallitaan liian suuret nopeudet varsinkin yöaikoina. Jalankulkijat usein 

kokevat jalkakäytävillä huristavat sähköpotkulaudat ja polkupyörät turvallisuusuhkina. Skuuttien 

holtiton pysäköinti aiheuttaa kompastumisvaaraa. Kaupunkiympäristölautakunta kehotti 

26.10.2021 kaupunkiympäristön toimialaa selvittämään keinoja, joilla jalankulkijoiden 

turvallisuutta voitaisiin parantaa saamalla sähköpotkulautailu ja luvaton pyöräily jalkakäytävillä 

vähenemään. Näitä keinoja kaivataan Kruununhakaan.  

Jalankulun turvallisuutta Kruununhaassa vaarantavat talvikaudella lumesta huonosti puhdistetut 

jalkakäytävät ja jalankulkuportaat. Ne aiheuttavat runsaasti vaaratilanteita, loukkaantumisia ja 

sairaalakäyntejä. Kaupungin tulisi tehostaa talvihoidon valvontaa tältä osin. 

Kaisaniemen koulun liikenneturvallisuutta käsitellään aikanaan tehtävässä Kluuvin alueellisessa 

liikenneturvallisuusselvityksessä. Kruununhaan alakoululaisista suurin osa käy Kaisaniemen koulua. 

Näin ollen Krasy mielellään kommentoi myös aikanaan tehtäviä Kluuvin sekä myös muiden 

naapurikaupunginosien (Kallio, Katajanokka, Kaartinkaupunki ja Sörnäinen) alueellisia 

liikenneturvallisuusselvityksiä. 

Kaupunkiympäristön toimiala alkaa ensi vuonna tekemään alueellisia liikenteen 

rauhoittamissuunnitelmia. Krasy on valmis olemaan mukana ideoimassa toimenpiteitä 

Kruununhaan liikenneturvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. 

 

Kruununhaan asukasyhdistys   

  


