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Maailmalla on melkoisen itsestäänselvää, että päälentokentälle pääkaupungin yhteydessä on toimi-
vat raideliikenneyhteydet. Länsimetro on laituri- ja automaatiohölmöilyistään huolimatta tärkeä 
lisä viidentenä sormena kämmeneeseen. Edelleen keskeinen ongelma on kakkuviipalemaisuus, jossa 
Päärautatieaseman ja Pasilan kautta joudutaan käymään sektorilta toiselle. Onneksi tässäkin on pi-
entä valoa. Syksyllä
käynnistyy runkolinja 560 Vuosaaresta Myyrmäkeen. 550 Itäkeskuksesta Westendiin saa siis toisen 
kehämäisen jatkajan. Keskuspuisto alitetaan Paloheinäntunnelissa, jonne yksityisautoilla ei ole asiaa!

Superkallis Pisara joutui toistaiseksi jäähylle. Valtakunnallisestikin kyllä ymmärretään, että Pasilan ja 
Päärautatieaseman ahdas väli vaikuttaa koko Suomen raideliikenteeseen.
Tätä aprillipäivänä kirjoittaessani heitän hurjan ajatuksen. Mitä jos Pasilasta kaukoliikennejunat ja 
osa lähiliikenteestä ajaisivat entiseen tapaan nykyisillä raiteilla ydinkeskustaan, mutta yhä lisään-
tyvälle lähiliikenteelle rakennettaisiin toinen taso maan alle, josta luonnollisesti olisi kävely-yhteys 
metroon. Junat siis syöksyisivät alatasoon Pasilassa, jossa eri suuntien liikenne alkaa ruuhkautua. 
Esimerkiksi Berliinin uudella päärautatieasemalla on monia tasoja.
Tällainen ratkaisu luulisi olevan olennaisesti halvempi kuin suunniteltu Pisara. Pasilasta Töölön 
kautta Kamppiin kaavailtu metrolinjaus olisi edelleen mukana kaukaisemmassa tulevaisuudessa.
Mitäpä jos aprilliheitossa olisikin järkeä!

     Risto Larjavaara

  Ei pisaraakaan

PÄÄKIRJOITUS1.4.2015

O tsikko on todella harhaanjohtava. Enemmistöläisenä pitää olla todella tyytyväinen, että         
suuria koko pääkaupunkiseutuun vaikuttavia liikenneratkaisuja on toteutumassa. En-
nenkaikkea valtakunnallisestikin tärkeä Kehärata valmistuu tulevana kesänä. 

ENEMMISTÖ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:n kevätkokous
28.4. 2015 ravintola Pullmannin kabinetissa klo 17.30-19.30.

Kello 18 tilaisuudessa puhuu arkkitehti Olli Hakanen aiheesta: Pyörät kiskoilla! 
Ajatuksia ja käytännön ratkaisuehdotuksia pyöräily-ystävällisestä
Pisararadasta ja muusta rata- ja katujärjestelmän uudistamisesta, sekä
juniin- ja raitiovaunuihin kaivattavista uusista ominaisuuksista. 

TILAISUUS ON KAIKILLE AVOIN. TERVETULOA!
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Helsingin Polkupyöräilijät (HePo)
Helsingin Keskuspuiston puolesta ry
Suomen Raitiotieyhdistys ry 

Tämän lehden toimitti: Risto 
Larjavaara ja taittoi Mika Välipirtti

Lehteä myy Akateeminen kirjakauppa 
Helsingissä, osan vuotta.

Emme enää laita tilillepanokorttia lehden väliin. Aika ajoi tp-
kortin ohi, sillä useimmat maksavat laskunsa verkkopankissa 
ja pankeissa maksaminen käy pelkän tilinumeronkin avulla.

UUSI IBAN -numeromme on FI03 8000 1400 561206
Jäsenmaksumme on entisellään eli 15 euroa vuosi ja 10 euroa 
/ vuosi eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät.

Elämme yksinomaan jäsentuloilla ja kannatusmaksuilla. 
Emme saa - emmekä pyydä senttiäkään
yhteiskunnalta!

Uudet hienot kotisivumme ovat osoitteessa: 
www.enemmisto.fi

Riston maineikas blogi on luettavissa myös kotisivuillamme - 
Riston blogit valinnan alla. 

Facebook sivumme löytyy haulla “enemistö”. Tervetuloa liit-
tymään ja käymään keskustelua Enemmistöläisistä aiheista. 

PÄÄKIRJOITUS

ENEMMISTÖHENKINEN KAHVILAYRITTÄJÄ

Nyt on tilaisuutesi koittanut. Kivijalkakahvilan pitäjä voi vuokrata yri-
tyksensä edessä olevan parkkiruudun tai vaikkapa kaksikin kaupungilta 
Helsingissä. Sinne voi rakentaa terassin. Rakennusvirasto suhtautuu 
myönteisesti kokeiluun vaikka jo ensi kesänä.

Ideaa on haettu maailmalta ja San Franciscon Parklet- käytäntö on 
hyvänä mallina. Helsingissä ongelmalliseksi tekevät anniskelusäännökset. 
Alkoholin nautiskelualueen on oltava suorassa yhteydessä ravintolaan. 
Siten vain kahvilat ilman alkoholitarjoilua tulevat kyseeseen, koska 
välissä on yleinen jalkakäytävä.

Hyvä katuesimerkki Hesan keskustassa on Annankatu, jonka 
jalkakäytävät ovat kapeita. Niille terassin tunkeminen on hankalaa.. 
Autot ovat tiiviissä rivissä kadun varsilla.
Parin parkkiruudun muuttaminen kukkaistutuksin ja kahden pyöräte-
lineen sijoittaminen reunoihin voisi muuttaa kahvilan miellyttävyyttä 
sisältäkin päin. Kyllä sitä enemmistöhenkinen asiakas katselee sieltä 
sateellakin kauniisti aseteltuja terassipöytiä pelargonioineen
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HELSINGIN UUSI
       YLEISKAAVA 

HELSINGIN UUSI YLEISKAAVALUONNOS 2015

 
Pelastavatko kaupunkibulevardit kaupungin liikenteen aiheuttamilta haittavaikutuksilta? Havainneku-
vissa kaikki näyttää varsin hyvältä. Upeat 
puurivistöt reunustavat joukko-liikenteelle 
varattua keskikaistaa. Iloiset pyöräilijät 
kulkevat omia kaistojaan pitkin. 
Tulevaisuus näyttää oikeastaan aika hy-
vältä. Mutta! Liikennemäärät tulevat 
nousemaan, päästöt kasvamaan sekä 
liikenne tukkeutumaan. Onko tämä 
uhkakuva todellisuutta?  
Helsinki ei ole tehnyt riittävästi selvityk-
siä tekeillä olevaan yleiskaavaan liittyen. 
Näin toteaa Uudenmaan ely-keskus (ely) 
lausunnossaan.
Maankäytön ja liikenteen periaatteita linjaava yleiskaavaluonnos perustuu siihen, että kaupunki kasvaa 
noin neljännesmiljoonalla asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.
Lisäväestön asuttaminen ratkaistaisiin tiivistämällä nykyistä kaupunkirakennetta. Nykyiset kaupungin 
sisääntulotiet muutettaisiin moottoriteistä kaupunkibulevardeiksi, joiden varrelle mahtuisi lisärak-
entamista. Helsingin ”bulevardisoinnilla” on tarkoitus luoda 8 milj. km2 uutta kerrosalaa. Helsingin 
suurpiireissä kokonaiskerrosala (mukaan luettuna koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, kaupat ja 
alueen muut työpaikkarakennukset) on minimissään 60 km2 per asukas. 

LIIKENNE

Uuden yleiskaavaluonnoksen päätehtävä on valmistautua Helsingin kaupungin väestömäärän 
kasvuun. Kasvutavoitteena on mainittu + 250 000 ihmistä. Näin suuri asukasluvun lisäys 
vaikuttaa Helsingin kaupungissa lähes kaikkeen. 

H elsinkiin valmistui viimein uusi yleiskaavaluonnos. Uusi kaavaluonnos sai välittömästi 
luontojärjestöjen tuomion. Ramsinniemen sekä Vartiosaaren rakentamissuunnitelmat 
saivat myös asukasyhdistykset takajaloilleen. Mistä on oikein kysymys? 
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Luontojärjestöt arvostelevat ankarasti Helsingin uutta yleiskaavaluonnosta sen vuoksi, että 
viheralueita varataan laajasti 
rakentamiseen.
Kaava-alueella on nyt 5 100 
hehtaaria metsää, mutta siitä 
1 900 hehtaaria aiotaan kaavoittaa 
rakentamista varten. Se tarkoittaa 
yli kolmasosaa nykyisestä met-
säpinta-alasta. Toinen ongelma on 
luontojärjestöjen mielestä se, että 
luonnoksen kaavamääräykset ovat 
sitovuudeltaan eritasoisia. Asun-
torakentamisen määräykset ovat si-
tovia eli oikeusvaikutteisia, kun taas 
viheralueita koskevat määräykset 
ovat joustavia.
Arvokkaat luontoalueet eivät näy kaavassa lainkaan. Luontoalueita koskevien määrätysten 
tulisi näkyä kaavassa ja olla lainmukaisia.

LUONTO

Sisääntuloväylien muuttamisella kaupunkibulevardeiksi on arvioitu olevan merkittäviä 
sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia liikkumiseen ja liikenneverkkoon (Pesonen, 
ym. 2013). Myönteisiä vaikutuksia olisivat mm. maankäytön tiivistämisestä syntyvä 
matkojen lyhentyminen, tieliikenteen vähentyminen pääkaupungin seututasolla sekä 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuuksien kasvu. Kaupunkibulevardeina sisään- 
tuloväylien autoliikenteen välityskyky olisi kuitenkin nykyistä huomattavasti alempi, 
mistä aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia. Niitä ovat tieliikenteen ruuhkautuminen bu-
levardeilla, liikenteessä kuluvan kokonaisajan kasvu, liikenteen siirtyminen bulevar-
dien rinnakkaiskaduille ja täten liikennemäärien kasvu muussa katuverkossa, meluun 
ja ilmanlaatuun liittyvät ongelmat. Liikenneturvallisuuden heikkeneminen johtuisi 
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn konflikteista risteävän autoliikenteen kanssa.

Mika Välipirtti

Helsingissä liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä on tuhatta asukasta kohden laskenut 
vuodesta 2007 kerrassaan yhdeksän porsenttia. Kaupungissa oli liikennekäytössä 235 000 autoa. 
Keskustassa ja kantakaupungissa autoliikenne on vähentynyt, esikaupunkialueilla taasen autoilu on 
lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla autoillaan muuta Suomea vähemmän. Liikennekäytössä olevia 
autoja on noin 380 tuhatta asukasta kohden ja koko Suomessa 470.
Kantakaupungin rajan arkipäivänä ylittää 870 000 henkilö, joista suurin osuus eli lähes 60 prosent-
tia kulkee joukkoliikenteellä.
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          Kruunuvuori
Ihmeellinen
Yhden pihalla Makki-koiran hautakivi vuodelta 1903. Rantakalliolla elokuussa 1869 
hukkuneen F. Fribergin muistokirjoitus.  
Kauppatorille matkaa linnun siivin vain 
kolmisen kilometriä. Mikämikämaa?
Sinne pääsee joukkoliikenteellä Hert-
toniemen metroasemalta bussilla 88.
Päätepysäkiltä kävely pientaloalueen läpi 
ja jyrkkää mäkeä ylös unohtuneeseen 
paratiisiin. Kruunuvuori sijaitsee siis 
puretun öljysataman pohjoispuolella. 
Uutta Kruunuvuorenrannan asuinaluetta 
on alettu voimallisesti rakentaa. Onneksi 
itse lampi ympäristöineen on merkitty luonnonsuojelualueeksi.
Miten on mahdollista, että tällainen luonnotilainen idylli on olemassa?
Viime vuosisadan alussa alue siirtyi saksalaisomistukseen. Toisen maailmansodan jälkeen rau-
hansopimuksen mukaisesti saksalaisten hallussa ollut omaisuus luovutettiin Neuvostoliitolle. 
Naapurivaltio vuokrasi alueen SKP:lle kesänviettopaikaksi.  Vuonna 1955 liikemies Aarne 
Aarnio osti alueen. Palkkiyhtymä halusi rakentaa asuinalueen, mutta hanke kariutui ja suurin 
osa huviloista jäi rappeutumaan.

äysin luonnontilassa oleva metsälampi kahden kallioharjanteen välissä. 
Emil Zatobek juoksi sen ympäri olympiavuonna 1952! Jättikokoisia mäntyjä ja kuu-
sia. Lukuisia raunioituneita rakennuksia. 

T
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          Kruunuvuori
Itse löysin alueen jo 1980-luvun alussa. Siitä asti olen ihaillut alueen hiljaisuutta. Korkeilta ran-
takallioilta on upeat maisemat Helsingin ydinkeskustan kirkontorneihin. Korkeasaari on lähellä 
vastapäätä. Kallioharjanteelta voin samaan aikaan seurata myrskyävää merta ja aina tyyntä lam-
pea. Isoimpien mäntyjen ympärysmittaa kuvaa se, että kaksi raavasta miestä saa levittää kätensä 
koskettaakseen toisiaan.
Alueen rauhan on pelastanut 
ennenkaikkea se, että nuorisojengit eivät 
juurikaan ole jaksaneet rontata mäyräkoiria 
ostarilta. Jyrkän ylämäen alussa on 
onneksi puomi. Toki jokamiehenoikeus 
pätee alueella. Siis ei pidä mennä parin 
kesäasukkaan pihapiiriin. 
Tämän lukija. Tee jo tänä keväänä retki 
vaikka fillarilla lammelle. Nyt vielä pystyy 
kokemaan lähes uskomattoman hiljaisen 
luonnonkokemuksen. Muutaman vuoden 
kuluttua lähistöllä asuu jo tuhansia asu-
kkaita, jolloin virkistysalueen luonne muuttunee olennaisesti.
   Risto Larjavaara 

Ihmeellinen
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Pidin Enemmistön syyskokouksessa 15.10. esityksen 
omakohtaisista liikennekokemuksista Euroopassa. Eu-
rooppa on enemmistöläisittäin hieno maanosa. Täällä 
on paljon historiallisia ja etäisyyksiltään tiiviitä kau-
punkeja, joihin tutustumiseen ei autoa tarvita. Kävelijä 
näkee enemmän.
Esityksen kaari alkoi Venetsiasta ja päätyi toiseen 
hienoon kohteeseen – Helsinkiin.
Venetsia on enemmistöläisen unelma. Kaupunki 
melkein ilman autoja. Mikä ilo onkaan seurata vilkkai-
ta kanavia teiden metelin ja pakokaasujen sijasta. Tai 
kävellä kävelykaduilla ja ihailla uljaita rakennuksia.
Etelä-Euroopassa on myös Nizza. Ainakin vielä mu-
utama vuosi sitten yhden euron lipulla sai matkustaa 
julkisilla kulkuvälineillä minne vaan koko provinssin 
alueella. Vaikka Monacoon kauniita rantateitä pitkin. 
Ei siinä auto houkutellut. Keskustassakin on panos-
tettu uusiin raitiovaunuihin.
Entä Barcelona? Vanhojen kaupunkien parhaat paikat 
ovat kävelykeskustoja. Sekä asiakkaat että liike-elämä 
ovat tyytyväisiä.
Budapestissa oli erikoinen kokemus. Moottoriteiden 
solmukohdassa kaupungin laidalla oli bussiasema, 
josta piti lähteä bussin Belgradiin. Näin netissä. Kun 
menin paikalle, ei linjaa kuulemma ollutkaan. Minua 
pallotettiin neuvontatiskiltä toiselle mutta aina vastaus 
oli sama ” Ei sellaista bussia ole. Jos onkin, se lähtee 
jostain muualta” No päädyimme ostamaan junaliput 
ja juna toki vei meidät Serbiaan. Mutta vauhti ei ollut 
hääppöinen. Vajaan 400 km matkaan kului virallisesti 
8 tuntia, myöhästymiset huomioiden 9 tuntia. Toista 
ovat Suomen tai Ydin-Euroopan nopeat rautatieyhtey-
det. 

Berliinissä minua ihastutti kattojen tasalla läpi keskus-
tan kulkeva S-bahn. Näkymät olivat paljon paremmat, 
kuin metrossa. Olisi Helsingin metrokin voitu jatkaa 
Espooseen Länsiväylän viereen, niin matkalaiset voisi-
vat ihailla merinäkymiä. Hyvä silti, että jatko vihdoin 
tulee.
Messukaupunki Frankfurtissa messujen hintaan 
kuuluu automaattisesti koko messuajan voimassaoleva 
kaupungin joukkoliikennelippu. Tässä on ideaa mu-
uallekin.
Pyöräilykaupunki Amsterdamin ja Kööpenhaminan 
kautta päädyimme lopulta Helsinkiin. Tämä on rakas 
kotikaupunkini. Monet asiat ovat menneet hyvään 
suuntaan. Kaupunkikeskustaa suunnitellaan nykyisin 
aiempaa enemmän ihmisten eikä autojen ehdoilla. 
Pyöräteitä ja kävelyalueita on enemmän. 
Enemmistö on aina ollut aikaansa edellä. Paljon 
on kuitenkin vielä tehtävää. Miten esimerkiksi var-
mistetaan elävien kivijalkaliikkeiden menestys kil-
pailussa automarkettien kanssa?  Tai miten pelastetaan 
näivettyvä syrjäseutujen bussiliikenne? Keskustelu 
yleisötilaisuudessa jatkui vilkkaasti esityksen jälkeen 
muun muassa näistä teemoista.  
 

Tuomas Mänttäri
Enemmistön varapuheenjohtaja

Ullan tuttava pyysi takanaan istuvaa miestä painamaan poistumisnappia puolestaan. Mies kysyi: ”Eikö 
sulla ole jalkoja?” Kello oli jo paljon, kun tuttava tajusi, että hänen olisi pitänyt sanoa: ” En minä sitä 
nappia jaloilla paina!”
Tuttava istui alkukesäisessä bussissa Ruoholahdessa, kun kuski yht'äkkiä pysähtyi, meni ulos ja poimi 
puskasta syreeninoksan. Kuljettaja palasi pukille ja pani kukkaoksan kojelaudalle.
Tuttava juoksi 80-luvulla Mikonkadulla nro 17 bussiin niin, että hänen kenkänsä liukui bussin alle. Hän 
dyykkasi sitä hakemaan ja kuski huusi:”Kyllä näitä kuule tulee lisää”.
Tuttavani, venäjänkielinen kielimies herkutteli Kirkkonummen junassa kehoitukselle: ”Ripeästi ovesta!” . 
Hän ajatteli sen vastaavan Lontoon metron kehoitusta ”Mind the Gap”.

Tuttava oli linjurimatkalla Sveitsissä. Auto joutui tiukkaan kurvaan ja tuttuni pullahti ulos linjurin vessa-
kopperosta suoraan käytävälle. ”Ei mikään ylevä hetki elämässä”, hän sanoi myöhemmin.

     Ulla Krekola

Ullan minimalismia

Eurooppalaisia liikennekokemuksia
Enemmistö-Blogi
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lähettänyt lausuntokierrokselle asiaa koskevat säädösluonnokset. Lausuntoaika päättyy 8. toukokuuta 2015.
Laki koskee kaikkia pienitehoisia, enintään 15 km/h nopeudella kulkevia sähkökulkuvälineitä, joiden tärkeimmät 
ryhmät ovat tällä hetkellä - jo nyt laillisten sähköavusteisten polkupyörien lisäksi - juuri sähköpotkulaudat sekä 
gyroskoopilla tasapainotetut ajoneuvot, kuten kaksipyöräinen segway sekä sen tekniikkaan perustuvat yksipyöräiset 
ajoneuvot (monowheel).
Harva tulee jatkossakaan menemään töihin sähköpotkulaudalla, eikä 
lakimuutoksella siltä kannalta juuri olekaan merkitystä. Tärkeämpää 
on se, että kevyet ja pienet - tai ainakin kokoontaitettavat - sähkö-
potkulaudat ja yksipyörät voidaan napata helposti mukaan ratikkaan, 
junaan tai bussiin. Se tekee niistä käteviä kulkuvälineitä liityntäli-
ikenteessä, koska esimerkiksi kahden kilometrin matka pysäkille tai 
kahden kilometrin mittainen vaihto sujuvat nopeasti ja vaivattomasti.
Kyllähän pari kilometriä menee kävellenkin, ja se on monelle hyvä 
arkiliikuntavaihtoehto. Jos kuitenkin sekä työhön että harrastuksiin 
on aina käveltävä ainakin neljä kilometriä, niin käytännön ratkaisuiksi 
muodostuvat helposti joko oma auto tai kotiin jääminen. Pieni-
tehoinen sähkökulkuneuvo toimii silloin vaakasuuntaisena kaupunki-
hissinä, joka alentaa kynnystä käyttää julkista liikennettä - huomat-
tavastikin, jos kävelymatkat ovat pitkiä. Ainakin hyvällä säällä, ja ainakin sulan maan aikaan.
Sähköpotkulautoja voidaan odotella jalkakäytäville ensimmäisenä, koska niiden käyttökelpoisilta vaikuttavien mal-
lien hinnat alkavat parista sadasta eurosta. Yksipyöräisiin meidän on ensin totuteltava, ja senkin jälkeen vähintään 
viidensadan euron hintalappu estää heräteostokset, alhaisemmasta painosta ja pienestä koosta huolimatta. Hinta 
voi toki laskea, mutta halpisluokan yksipyöräisiä tuskin tulee, koska kuljettajan terveys on tavallistakin riippu-
vaisempi laitteen moitteettomasta toiminnasta.
Segway jää tämän kulkuneuvoluokan alaviitteeksi. Se vie paljon tilaa, se on painava eikä se sovi samalla tavoin 
kävelijöiden joukkoon kuin kaksi muuta kulkuneuvoa. Sen avulla kuitenkin luotiin myös yksipyöräisten käyttämä 
tekniikka, eli ei mennyt sekään hukkaan.
Äläys:Uusilla ajoneuvoilla parin kilometrin matka bussipysäkille taittuu kätevästi. Ne voidaan myös ottaa 
mukaan bussiin.

ja yksipyöräiset tulevat
SÄHKÖPOTKULAUDAT

Olli Orkoneva

M  onissa muissa maissa jo käytössä olevat sähköpotkulaudat ja yksipyöräiset ovat tulossa laillisiksi myös     
Suomessa. Nykyään pienitehoisia sähkökulkuvälineitä saa käyttää ainoastaan suljetuilla alueilla ja 
 sisätiloissa, mutta käyttömahdollisuuksia tulee lakimuutoksen myötä rutkasti lisää. Ministeriö on  
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Arabian rantapuisto
Arabian pitkä rantapuisto houkuttaa työmatkalai-
sia ja kuntoilijoita erikoisen paljon, koska se liit-
tyy osana Viikista ja Herttoniemenrannasta aina 
Hakaniemeen, Jätkäsaareen ja Töölönlahdelle 
ulottuviin kevyen liikenteen yhteyksiin. Siitä tuli jo 
baana ennen virallista suunnitelmaa.
Arabian rantapuistossa on aivan rannassa ja sen 
pensaikossa kiinni oleva kävelytie penkkeineen. 
Keskellä puistoa menee suora punahiekkainen tie. 
Talojen ja kiviaidan vierustaa noudattaa kolmas 
väylä, joka on leveämpi ja ilmeisesti tarkoitettu 
kävelyyn, mutta myös rauhalliseen pyöräilyyn. Näi-
den kolmen pitkittäisväylän kanssa risteilee useita 
polkuja rantaan. Mitään liikennemerkkejä ei ole 
punaista hiekkaa lukuunottamatta.

Väen paljous
Rannimmainen tie on tietysti vilkkain ja tietysti 
lasten mutta myös koiran taluttajien suosiossa. 
Koirat kulkevat tavallisimmin pensasvyöhykkeen 
tuntumassa. 
Lapset ovat pääasiassa rannalla ja rantatiellä. Siksi 
vilkas pyöräily tuo suuren vaaratekijän, vaikka 
nopeudet eivät olisi suuria. Sama ongelma on 
kauimpana rannalta olevalla väylällä.

Nopean pyöräilyn keskitie on siitä ongelmallinen, 
että leveissä puiston kohdissa kävelijä osuu helposti 
sille ja kapeissa kohdissa huomaamattaan. Siinä on 
myös tilaa enemmän lasten vaunuille ja juoksijoille.

Ajatuksiin vaipuminen
Puistossa pyritään ajatusten vapauttamiseen ja 
rentoutumiseen. Siksi moni kulkee missä sattuu 
ja epävakaasti reunojen suhteen. Pyöräilijät kar-
juvat heille, että ”jonoon siitä etanat”. Facbook-
issa on näitä lausahduksia ja nimittelyjä kirjattu 
pyöräraivon ilmauksina.
Tilanne on käytännössä nyt se, että jotain sääntöjä 
ja merkkejä tarvitaan. Ellei ohjaamista ja rajoituksia 
saada niin vakavaa tapahtuu pian ainakin Matinsil-
lalla, jossa on mutka ja lapset juoksevat kaiteelta 
kaiteelle katsomaan veden kuljettamia objekteja. 
Yhä useampi vanhus saa joka tapauksessa kohtauk-
sen, kun äänetön kiitäjä hipaisee olkapäätä.

 

Miltei kaikki Helsingin puistot tarjoavat työmatkapyöräilyyn kaikkien suosituimman vaih-
toehdon. Kuitenkin puistossa on lapsia, perheitä, koiria ja niiden taluttajia sekä helposti 
säikkyvää vanhusväkeä. Pyöräily on kehittynyt yhä nopeammaksi teknisesti ja kuntourheilu-
na. Miten baana voidaan sovittaa puistoympäristöön?

PUISTOTIEN
LUONNE

K aupunki suhtautuu puistoteihin rauhallisen oleilun tyyssijana. Kukaan ei ole       
menossa minnekään eikä kukaan kiirehdi. Siis puisto, joka on pyöreä eikä 
minkään välissä. 
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Viime kevään matkailunumerossamme Enemmistön johtokunta kertoi Viron matkan kokemuksistaan ennenkai-
kkea rautateiden osalta. Silloin jäi mainitsematta, että Viro uusi EU:n rahastojen ansiosta (80%) sähköjunaka-
lustonsa. Vastaavanlaiset sveitsiläiset Stadlerin FLIRT-dieseljunat Viro maksoi kokonaan itse. 
Entäpä Tallinnan ratikkaliikenne. Siellä muutoskehitys on erittäin vilkasta. Espanjasta on tulossa 20 modernia 
yli 30 metriä pitkää raitiovaunua. Maa valikoitui valtioiden 
välisten päästökauppasopimusten ansiosta. Viro siis myy 
päästöoikeuksia Espanjalle.
 Vanhoja TsekkiTatroja on alettu romuttaa. Joitakin myy-
dään Ukrainaan.
Espanjalainen CAF valmistaa samantyyppisiä ilmastoituja 
ratikoita myös Tukholmaan. Tallinnassa jokainen uusi ra-
tikka saanee naisen nimen (Annika, Elise, Linda, Vivika).
Tallinnan raitioteiden modernisointi on tapahtumassa myös 
koko infran osalta. Kaikenlaiset ratatyöt uusine kiskoineen 
ulottuvat myös varikoiden uusimiseen. Joillakin pysäkeillä 
jatkuu silti vanha perinne eli kadulta noustaan suoraan 
kadulta ilman korokkeita. Suunnitelmissa on tarkoitus 
jatkaa neloslinjaa Tallinnan lentoasemalle. Myös ratikka 
yhteys Reisisadamaan eli Helsingin ja Tukholman laivojen käyttämiin terminaaleihin on suunnitelmissa.

Puisto ja baana
Pyöräilyn edistämisohjelmassa on mm. Arabian rantapuisto merkitty yhdeksi pääväyläksi. On aiheel-
lista kysyä, voiko baana olla puistossa. Kymmenien poikittaisten puistoteiden vuoksi voi myös kysyä, 
miten koirien ulkoilutus sopii baanojen läheisyyteen. 
Useassa kohdassa baana on aivan kiinni kävelytiessä. 
Suuri osa koirahihnan pitelijöistä on pieniä lapsia.
Baana tulisi olla hyvin erottuva. Kaikkiin risteyksiin 
tarvitaan selkeä varoitusmerkki. Kapeissa kohdissa 
kuten Matin sillan lähellä olisi jalankulkijalla oltava 
etukulkuoikeus. Hidastusaitojakin on harkittava.

Säännöt ja merkit.
Yleinen johtopäätös FB -keskusteluista on se, että 
pyörätie – vaikkei olisikaan baana - on merkittävä 
tasavälein ja sille on säädettävä muutamaan kohtaan 
nopeusrajoitus, esim. Matinsillalle 10. Muilla 
puistoteillä vain max 10 aluenopeus pyörille. Baanan 
risteyskohdat vaativat etuajo-oikeusmerkit joko 
baanalle tai risteävälle tielle.

Design koirapuisto on valmistumassa. Vieressä on 
koiraton suojelualue, mutta sitä reunustavalla luon-
topoluilla on koirien määrä kasvanut ainakin toistaiseksi koirapuiston puuttuessa. Pyöräily on luon-
topoluilla kielletty, mutta se on silti tavallista. Tarvitaan paljon keskustelua, jotta jalankulku, juoksu, 
mummo- tai lastenpyöräily, kiitopyöräily, koirien ulkoilutus ja eri ihmisryhmät harrastuksineen voi-
daan sovittaa harmoonisesti yhteen puistoon.

Matti Kosola

VIRON UUDET VAUNUT
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JÄLKEEN LÄHETETÄÄN
Palautetaan jos ei vastaanottajaa tavoiteta.
Risto Larjavaara Furumonkuja 4 F 12
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