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Esipuhe  

Liiteraportti  on  osa  Pasilan työmatka-  ja  työliikennetutkimusta (Tielaitoksen  selvityk-
siä  30/1 933).  Siihen  on  kerätty kaikki  kyselylomakkeeseen kirjatut kommentit  ongel-
mista  ja  liikenteestä.  Kommentit  on  pääosin kirjattu sanatarkasti  lomakkeista  ja  mainit-
tu milloin  kommenttiin  liittyy piirros.  Kommentit  on  ryhmitelty  sen  mukaan, minkä vira-
nomaisen  tai  laitoksen vastuualueeseen niiden  on  katsottu kuuluvan. Suluissa olevat 
numerot viittaavat  ko.  lomakkeen numeroon.  Päåraportissa  on  tiivistelmä kommenteis-
ta.  
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1  HELSINGIN KAUPUNKIA KOSKEVAT  KOMMENTIT  

Olen  tyytyväinen  työmatkaani. Kuijen  koko matkan Kumpulasta  Pasilaan  ke-
yyen  liikenteen väylää.  Ylitän  Mäkelänkadun  ylikulkusillalla.  Ainoa huono 
puoli: Tänä talvena  on hiekoituksen  taso heikentynyt huomattavasti. Jonain 
aamuina ei ole  hiekoitettu  lainkaan.  (7)  

Ajoittainen ruuhka Mannerheimintiellä  ja Länsiväylällä. Parannusehdotusta 
 vaikea sanoa, kaikki reitit Espooseen ovat  ruuhkaisia.  Toinen ongelma  on 

 tietyöt  ja katuparannukset.  (9) 

Messukeskuksen pysäkäintialueen sisäänajon  kohdalla  pyörätie  putkahtaa 
yllättäen  autoilijalle  metsästä eteen  myötåmäessä.  Varokaa pyöräilijöitä--- 
merkkiä ei  monetkaan  autoilijat huomaa. Useita  vaaratilantelta  messujen ai-
kana,  vain  oma varovaisuus pelastanut onnettomuuksilta.  Parannusehdotuk-
sena  messujen aikaan  esim,  punainen  vilkkuvalo kääntyville  autoille.  (15) 

Veturitorin  ja  vanhan Pasilan aseman liepeillä ongelmia, koska autoja liikkuu 
milloin missäkin päin. Usein myös huonot näkemät.  Parannusehdotus;  autot 
pois sieltä missä ne eivät muutenkaan saisi liikkua.  (15) 

Ratapihantiellä Veturitorin  kohdalla ongelmallinen  suojatie  yli vilkkaan  autoka-
dun. Parannusehdotuksena ylikulkusilta tai alikulkutunneli. (16)  

Ongelmana  pyärällå  pääsy  virastokeskukseen  Länsi-Pasilan suunnasta. 
 (19)  

Ongelmana  Ratapihantien Veturitorin suojatie jofla  vilkas  liikenne molempiin 
suuntiin.  Suojatie  vaikea ylittää.  Parannusehdotuksena  liikennevalot.  (20)  

Liikenne ajaa liian lujaa Mäkelänkatua  alas. Uikennevalot  (Mäkelänkadulla 
 Radanrakentajantien  liittymässä) eivät ole  jalankulkijaystävällisiä. Parannu-

sehdotuksena  nopeusrajoitusten parempi valvonta  Mäkelänkadujla.  Samas-
sa paikassa  on  bussipysäkki  ja jk+pp-tie  vierekkäin. Pyöräilijät ajavat liian 
lujaa, eivätkä  huoniioi  busseihin  menijöitä pysäkif  lä. Pyörätie  erilleen.  (20)  

Polkupyöräilijät ajavat aivan liian lujaa eivätkä huomioi  bussipysäkeillä  olevia 
ihmisiä. Myös  virastokeskuksen  edessä ihmiset ajavat valtavaa vauhtia  Mes-
sukeskuksen  suuntaan alamäkeä eivätkä  huornioi  jalankulkijoita. Joitakin  va-
roitusmerkkejä  tarvitaan.  (20)  

Mäkelänkadulla  Radanrakentajantien liittymän bussipysäkin  kohdalla  katuva-
laistuslamppu  oli pimeänä kaksi vuotta  1991-1992.  Korjattiin vuoden  1992 

 lopulla.  Parannusehdotuksena  parempi kunnossapito ainakin  pysäkeiden  ja 
suojateiden  kohdilla. Samassa kohdassa keskustan suuntaan henkilöautot 
tukkivat  aamuruuhkassa  linja-autojen pääsyn  pysäkin  kohdalle, vaikka henki-
löautot  voisivat vaihtaa  ulommalle  kaistalle vasta  pysäkin  jälkeen.  (22) 

Kumpulantien  ja Jämsänkadun  risteys erittäin paha.  Jämsänkadulta  tulijat 
eivät useinkaan kunnioita  kolmiota. Parannusehdotuksena  parempi  Utyntä-
paikka Teollisuuskadulta.  (24) 
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Måkejänkadulla  keskustan suuntaan hankala vaihtaa kaistaa bussikaistan lo- 
puttua, kun  tie on  täynnä autoja  ja  pitäisi kääntyä oikealle Kumpulantielle. Bussikaistalle  ajo olisi sallittava  jo  aikaisemmin, esim. Velodromin kohdalla.  (24)  

Mäkelänkadun  ja  Kumpulantien  risteys  on  usein iltapäivällä paluuliikenteen 
aikaan tukkoinen. Myähäinen kotiinlähtö johtuu joskus myös halusta välttää 
tätä ruuhkaa.  (24) 

Opastinsillan  liukkaus Ratapihantien ylittävällä kohdalla haittaa jalankulkua 
tietyissä lämpätiloissa.  (24)  

Länsi- Pasilassa  ja  Pasiloidenyäljsellä  sillalla raitiovaunukiskoja eikä pyörätei-
tå.  Jalankulkijoiden seassa sukkulointi tosi vaarallista. Tilannetta parantaisi 
selvästi merkitty pyäråtie erillään jalankulkutjestå, autot pois kevyen liiken-
teen väyliltä  tai  kevyen liikenteen väylät kauemmas huoltoteistä.  (35)  

Pasilan aseman seutu  ja  Opastinsilta. Jalankulkijat  ovat omineet  100 %:sti 
 kaikki kevyen liikenteen väylät, eivätkä  he  edes katso ympärilleen tehdes-

sään suunnan muutoksia  ja  kellonsoitosta  saa  vain  haukkuja. Myös asemalle- 
/asemalta kääntyvät taksit  ja  raitiovaunupysäkillä  olevat ihmiset katsovat pyö-
räilijät oikeudettomiksi häiriköiksi. Parannusehdotuksena enemmän tilaa ke- 
vyelle  liikenteelle (erillinen pyörätie).  (35)  

Otaniemen risteyksestä Munkkiniemen aukiolle  ja  Paciuksenkadun  kevyen 
liikenteen väylät aivan liian kapeita liikenteeseen nähden, eikä reitti ole yhte- 
näinen, vaan puolta joutuu vaihtamaan välillä useamman kerran. Parannu-
sehdotuksena erilliset pyörätiet.  (35) 

Pasiloita yhdistävällä  sillalla raitiovaunuliikenne samalla väylällä autojen kans-
sa. Raitiovaunuille tulisi saada oma kaista, pois autojen seasta.  (40) 

Pyöräilijat  ajavat liian kovasti, etenkin kesäaikaan, pitkin Opastinsiltaa virasto- 
keskuksen kohdalla. Parannusehdotuksena ajokielto polkupyörille (talutetaan 

 tai  jos  saa ajaa, oikea laita).  (50) 

Asemapäälljkönkacj  ja  Ratapihantien  risteyksessä hyvin usein kävellään  tai juostas Asemapäällikönkadun  yli punaisia valoja vasten joko junalle  tai  bussil - le.  HKR  voisi rakentaa portaat Ratapihantieltä  alla  olevalle kävelytielle  ja  ali-
kulkutielle jolloin kiireisimmät pääsisivät sitä kautta kadun alitse.  (54)  

Ongelmana ulospääsy virastokeskuksen pysäköintihaljjsta kadulla olevan 
ruuhkan takia. Parannusehdotuksena Rastapihantien/Asemapäällikönkadufl 
liikennevalojen ajoituksen  tai parkkihallin oviautomatiikan  kehittäminen.  (64)  

Ongelmia aiheuttaa 	 muuttuneet väistämisvel- vollisuusjärjestelyt  Näkyvyyttä tulisi parantaa pysäköintiä rajoittamalla  tai lm-ja-autosejsaa siirtämäljä  (64)  

Ongelmana Ratapihantien ylitys  "Alkon  kohdalla". Junailijankatu virastokes-
kuksen kohdalla liukas talvisin.  (70) 
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Ongelmana kevytlilkenneväyli Ilä (Junailijankuja) liikkuvat  ja pysãköivät  moot-
toriajoneuvot.  Lisää valvontaa.  (71)  

Ongelmana ajoneuvojen suuret ajonopeudet Kumpu lantiellä molemminpuoli-
sesta pysäkôinnistä huolimatta. Parannusehdotuksena väylän kaventarrilnen 
ja/tai kanavointi. Liikennevalot hidastaisivat turhaan ainakin jalankulkutiiken-
nettä.  (71)  

Sturenkadun ylitys Teollisuuskadun ramppien viereisellä suojatiellä  on hen-
genvaaraltinen. Ajoneuvonopeudet  60-70 km/h.  Ljikennevalot  ja  heti. Suun-
nitelmat ovat olemassa, mutta toteutus puuttuu.  (71)  

Fleminginkadun  ja  Aleksis  Kiven  kadun liittymässä idåstã Aleksis  Kiven  katua 
tulevien ajoneuvojen nopeudet olisi saatava esim. kaventarnalla ajorataa 
alemmaksi. Fleminginkadun suunnasta tulevien  ja  Pasilan suuntaan käänty-
vien ajoneuvojen liittyminen liikennevirtaan helpottuisi samalla, vaikkei vatojär-
jestelyjä tehtäisikäån. Aleksis  Kiven  katu  on  kuin lentokenttä  ja  nopeudet  sen 

 mukaisia.  (71)  

Ratapihantien  ja  Teollisuuskadun liittyniässä jalankulkijoilla  ja kääntyvål  lä 
 henkilöautoliikenteellä  samanaikaisesti vihreä valo.  (78)  

Ratapihantien  ylitys 'Veturitorin kohdalla hankala, paljon liikennettä. Paikalle 
tulisi saada liikennevalot jalankulkijoiden turvaksi.  (87)  

Ratapihantiellå Veturitorin  kohdalla olevalla suojatiellä autot ajavat liian lujaa. 
Parannusehdotuksena hidastava täyssy" tms.  (90)  

Ongelmana henkiläautoilijat, jotka eivät noudata liikennesääntöjä. Varsinkin 
Helsingin keskustassa jalakulkija  on  varsin  turvaton.  (94)  

Messukeskuksen pysakäintialueen  sisääntulotien risteyksessä oleva kumpa-
re  estää sekä autoilijan että pyäråilijän näkymisen toisilleen, erityisesti kesäai-
kana  jolloin puissa  on  lehdet.  Olen  nähnyt  ko.  paikassa kaksi kertaa pyäräili-
jän  ja  auton yhteentörmäyksen. Kumpare  on  poistettava.  (95)  

Ratapihantien  ja Asemapäällikänkadun  risteyksen valot vaihtuvat liian hitaas-
ti. Risteyksen pohjoispuolella ei ole suojatietä  ja  valoja.  Se  olisi kuitenkin mo-
nelle suorin reitti.  (98)  

Ongelmana autot Pasilan ns. kävelyteillä, samoin hirmuvauhtia ajavat pyöräi-
lijät. Valvontaa, esteitä. Pasilan jalankulkutiet ovat aina liukkaita.  (101)  

Mäkelänkadun Ilikennevalot Radanrakentajantien liittymässä ongelmalliset. 
Vaikka jalankulkunappulaa  on  painettu voi valo vaihtua  vain  niin, että seiska-
ratikka kääntyy Pasilaan, mutta jalankulkijalle ei tulekaan vihreätä.  (101)  

Raitiovaunukiskojen  ylitys Radanrakentajantiellä vaarallista, valot voivat jää-
dä huomaamatta. Parannusehdotuksena joku kynnys, tosin sitten pyörätuo-
leilla ongelmia.  (101)  
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Tuusulantiellä  ongelmana Metsälän liittymå  ja  bussikaistan  puuttuminen sillal-
ta.  (101)  

Ongelmana suojatie Ratapihantiellä  Alkon  kohdalla, valo-ohjattujen risteys- 
ten  välissä. Suojatielle tullaan vanhoilla' kun valot vaihtuvat. Bussipysäkki 
juuri suojatien edessä. Bussi peittää näkyvyyden  jos  ihminen  on  ylittämässä 
tietä. Parannusehdotuksena jalankulku-lilkennevalo  ja  bussipysäkki aika-
isemmin.  (106) 

Ratapihantien  ja  Aleksis  Kiven  kadun risteyksessä måkeä ylös kolme kaistaa; 
 1.  oikealle,  2.  suoraan  ja  3.  vasemmalle + suoraan. Pasilaan menijät ovat 

vasemmalla-  ja  keskikaistalla. Keskikaista  pysähtyy  ja  tukkii  liikenteen, kos-
ka seuraavassa risteyksessä  on  paljon oikealle kãäntyjiä (esim. pitkiä rekko-
ja)  ltäväylälle Oikeanpuolimmaiselta  kaistalta tulisi saada mennä myös suo-
raan  ja  siitä seuraavassa risteyksessä oikealle. Ratapihantien  ja  Teollisuus-
kadun risteyksen valoille aikaisempi vihreä, jotta jono edellisistä valoista ei 
ruuhkaudu risteykseen.  (106) 

Virastokeskuksen pysäköintihallista  alhaalta  ja  katutasosta  tuleva liikenne voi 
aiheuttaa vaaratHanteita. Liikennevalot muutettava siten, että ne näyttävät 
vihreätä  vain  toisesta suunnasta.  (133) 

Mootto ritie  turvallinen, mutta ruuhka-aikaan peräänajovaara Koskelantietä 
lähestyttäessä aamulla. Samoin  vasen  liityntäkaista Koskelantieltä  moottori- 
tielle voi olla vaarallinen (liittyminen liikenteeseen)  (133)  

Ongelmana Mäkelänkadun jalankulkuvalot FRadanrakentajantien kohdalla, 
joissa autot ajavat usein päin punaista. Myös jalankulkijat kävelevät päin pu-
naista, mikä johtuu valojen ajoituksesta, pitkät odotusajat.  (158) 

Ratapihantiellä  ja  Pasilan aseman edessä olevilta bussipysäkeiltä huonosti 
suunnitellut jalankulkureitit virastokeskukseen.  (164)  

Lähdettäessä virastokeskuksen parkkihallista näkemä oikealle  on  estynyt  kas-
villisuuden  vuoksi. Pasilan risteyksissä yleensäkin huono näkyvyys puskien 
takia.  (168)  

Pääsy Jämsänkadulta Teollisuuskadulle ruuhka-aikana vaikeaa (mandoton-
ta). Parannusehdotuksena liikennevalot.  (168) 

Savonkadulta  kääntyvät tukkivat pohjoiseen mennessä vasemman kaistan  ja 
 oikea kaista ruuhkautuu. Vasemmalle kääntyminen (koulun pihaan) kiellettä-

vä,  oikealle (Teollisuuskadulle) lisää aikaa liikennevatoissa aamuruuhkassa 
 ja  suoraan meneville oma kaista.  (169)  

Liikenne ruuhkautuu Pasilan sillalla. Oikealle kääntyminen vaikeaa molem-
missa päissä. Estää muun liikenteen. Kääntyvät ajoneuvot ovat riski jalankul-
kijoille.  (169) 

Jämsänkadulta  joskus vaikea päästä vasemmalle Kumpulantielle.  (169) 

Asemapäällikönkadulle  tulisi saada jonkilainen ylitys, virastokeskuksesta 
esim Alkoon.  (170) 
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Kumpulantien  ja Jämsänkadun  liittymä täysin Jäsentämåtän, ei mitään ryhmi-
tyskaistoja tms. Yleensä kuitenkin ajetaan, kuin olisi ryhmityskaistat. Etuajo-
-oikeus pois Kumpulantielta (liitteenâ piirros kaistajärjestelyistä).  (182)  

Asemapåällikänkadun  ja Ratapihantien liittymästå  puuttuu suojatie Asema-
päåll ikönkadun yli virastokeskuksen kohdalla.  (183)  

Pyöräily  on  seikkailua Lånsi-Pasilasta virastokeskukseen. Varsinkin Ratapi-
hantien ylitys  on  turvaton.  (188)  

Ongelmana Ratamestarinkadun  ja Radanrakentajantien liittymän suojatie Ra-
tamestarintien  yli. Autojen nopeudet liian suuria  ja  istutukset muodostavat 
näkemäesteitä. Vaihtoehtoinen turvallinen reitti kulkee Opastinsiltaa pitkin. 

 (193)  

Mäkelänkadun  ja Radanrakentajantien liittymän  valo-ohjattu suojatie Mäke-
länkadun yli  on  ongelmallinen. Suoja-aika ei tando riittâä, koska kadun ylitys 

 on  suhteellisen pitkä.  On  parempi  jo,  koska syksyn  1992  aikana  on  liikenne- 
valoja rukattu. Hitaammatkin kerkiävät  jo  vihreällä yli.  (193)  

Ratapihantiellä  alamäessä (Veturitorin kohdalla) oleva suojatie  on  turvaton. 
Uikennevalot parantaisivat tilannetta.  (202)  

Ongelmana osalla matkaa  (Helsinki 53  -  Pasila) pyäräteiden puute. Pyörätei-
tä  lisättävä.  (213)  

Kesällä pyöräilen Länsi-Pasilan puolelta  sillan  yli. Ratapihantien ylittävä suo-
jatie  on  väärällä puolella, eikä virastokeskuksen asiakaspaikoituksen pyöräte-
lineille muutenkaan ole kevyelle liikenteelle suunniteltua jalkakäytävääJpyärä-
tietä virastokeskuksen puolella tietä. Pyöräilen siis autojen seassa (piirros 
liitteenä).  (219)  

Pyöräilyreitit  eivät kaikilta osiltaan ole turvallisia. Vaarallisimpia ovat tasoris-
teykset ajoratojen kanssa.  (220)  

Kaikki mandollinen  auto-  ja raitiotieliikenne  on  suunniteltu taitamattomasti sa-
maan tasoristeyssumppuun. Mäkelãnkadun  ja Ratapihantien  välille tarvitaan 
selkeä ajoväylä esim. Rautatieläisenkatu.  (221)  

Polkupyörällä  on  vaikea päästä Länsi-Pasilasta lyhytaikaiseen parkkiin. Ase-
man kautta tullessa  on  rappusia, mutta liikenteen joukossa  on  aika turvaton-
ta.  (224)  

Mannerheimintie Tukholmankadun  ja  Nordenskiöldinkadun välillä ruuhkautuu 
 ja  aiheuttaa kaistanvaihtoja. Valojen ajoitusta korjattava.  (228)  

Pyöräliä  vaikea päästä lännestä sillalta Asemapäällikönkadulle  ja parkkihal-
lim.  Nykyisin joutuu ottamaan autoilijan aseman  ja puikahtelemaan &  ryhmit-
tymään autojen sekaan saastuttavaan tuprutukseen. Tulisi saada suojatie/-
pyörätie sillalta Asemapäällikönkadulle  ja  edelleen parkkihalliin.  (232)  
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Ruuhka-aikana  on  kääntyminen Jämsänkadulta Teollisuuskadulle (vasem-
malle) turvallisesti vaikeata. Teollisuuskadulle tulisi saada lisäkaista liittymis-
tä varten (piirros liitteenä).  (234)  

Ongelmana liian kovaa  ja  ääneti ajavat pyöräilijät Opastinsillan putken 1  luis-
kassa,  jossa kåvelijöitäkin  on  toisinaan paljon. Asiaa parantaisi uusi opaste 
pyöräi lijöille, jossa kehotetaan antamaan jonkinlainen hienovarainen ääni- 
merkki.  (238)  

Suurin  osa työmatkaan  kuuluvasta ajasta kuluu Hämeenlinnantien  ja  Vihdin- 
tien liittyrnän jonoissa.  (249)  

Tuusulantien  ja  Kehä  1:n  liittymä. Pohjoisesta Kehälle kääntyvät eivät mandu 
rampille (aamuhuipputunnit), vaan jonon  pää on moottoritieflä.  Pahoja tilantei-
ta näyttää olevan miltein päivittäin.  (241)  

Tuusulantien  ja Asesepäntien liittyrriä.  Jonon päät moottoritiellä ulottuvat  ra-
dan ylittävälle  sillalle, ohituksia oikealta pitkin piennarta (killauksia) bussikais-
talle. Pahoja tilanteita  on  etenkin liukkailla.  (241)  

Ongelmana jalankulku Itä-Pasilassa. Valoi  ha  suojattuja suojateitä rakennetta-
va katutasoon.  (243) 

Kumpulantien  ja Jämsånkadun Iiittymässä pysäköidyt  autot peittävãt näkyvyy-
den.  Tosi paha paikka.  Koko tarkkaavaisuus  menee autoja varten  ja  suoja- 
tiellä kulki  jat  ovat myös vaarassa. Parannusehdotuksena  20  metrin pysähty-
miskielto Kumpulantielle Jämsänkadun liittymästä itäsuuntaan. (piirros liittee-
nä)  (244)  

Ongelmia syntyy lähinnä silloin kun kiireen vuoksi ei maita odottaa valojen 
vaihtumista tms. Tämä toistuu sekä Pasilan asemalla että Herttoniemen  met-
roaseman  ympärillä.  (245) 

Asemapåällikönkadulta  ajavat autot suojatietä pitkin Junailijankujan kautta 
kavelytasolle, jopa  sillan alla keskipenkereen ylittäen  (mm.  Postin  autot).  Me-
tallitolpat  tulisi palauttaa estämään liikennettä, jotta jalankulku olisi turvallisem-
paa. Pitäàkö  autolla päästä aina ihan  talon pääoven  eteen.  (249)  

Pasilan aseman edessä liikennettä voisi helpottaa lisäämällä yksi kaista oi-
kealle Ratapihantielie kääntyville. Siinä  on  aina aamuisin  kova tungos.  (249) 

Hakamäentieitä  Länsi-Pasilaan kääntyville lisäkaista. Liikennevaioissa  on 
 kova  ruuhka aamuisin. Vihreä palaa liian vähän aikaa.  (249) 

Lansi -Pasilassa olevan Veturitien välityskyvyn lisääminen väylää eventämäl-
la on  tärkeätä. Bussipysäkin kohdalla, lähellä junaradan ylittävää siltaa, voitai-
siin ottaa tien kavennukset pois, että bussi pääsisi jonon sivuitse suoraan py-
säkilie.  (249) 

Jamsänkadun  ja  Teollisuuskadun liittymä  on  vaikea. Valot saattaisivat aut-
tea, (250) 
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Asemapãällikönkadulla rautatleaseman  edessä olevat suojatiet ovat väärissä 
paikoissa. Suojatie tulisi saada bussi  59:n pys.äkin  kohdalle.  (250)  

Ongelmana autojen pysäköinti kävelytasoilla  ja huoltoajo. Lappuliisoja  Pasi-
laan.  (257) 

Asemapäällikönkadulta pysäköintihalliin  lännestä tultaessa puskat haittaavat 
näk'yvyyttä.  (266) 

Asemapäällikönkadun  ja Ratapihantien liittymän  liikennevalot eivãt toimi  tai 
 aina toiminnassa.  (266) 

Velodromin  parkkipaikalta  on  erittäin vaikea kääntyä vasemmalle Mäkelänka-
dulle.  (267) 

Kävelykansilla pysäkäidäån  ja  ajetaan epåmãäräisesti. Parannusehdotuksi-
na parempi viltoitus, opastus, ajoesteet, kadunvarsipysäkäinnin laajentarni-
nen  ja  NalakerranN  parantaminen (ilme,reitit).  (269) 

Suojateitä  puuttuu, jalankulkuliikennettä ei ole suunniteltukaan katutasoon, 
reijållisiä katukiviä, vaarallinen suojatie lääninhallituksen  talon  kohdalla, josta 
kuljetaan asemalle.  (272) 

Messukeskuksen pysåköintialueen sisääntulossa  ongelmana autojen  ja pyö-
räl lijöiden yhteentärmäykset. Paran nusehdotuksena suojatie-pyörätiemerkin-
nät,  ehkäpä hieman korotettunakin  ja selvät etuajo-oikeusmerkinnät.  (piirros 
liitteenä)  (275) 

Koskelantien alikulun  alla  näkemät huonot. Ajetaan  ja kävellään  miten sattuu 
 ja  etenkin mäkeä  alas  tulevat ajavat kovaa. Tilannetta parantaisi  selvät kais-

tamerkinnätja ryhmittymisnuolet ajorataan.  Mäkeen jotain hidasteita.  (275) 

Veturitorin  veturin ympärillä leikkii lapsia, veturi  on "ajoratojen  välissä. Näke-
mät virastokeskuksen  nurkilla muutenkin huonot, mäki houkuttelee liian suu-
reen nopeuteen. Veturi  on  siirrettävä toiseen paikkaan.  (275) 

Olen  noin  10  vuoden ajan pyöräillyt Oulunkylän läpi eikä yhtenäkään ole pyä-
rätie ollut kesällä kunnossa.  Aina  se on  jostakin kohtaa revitty auki. Lisäksi 
kaupunki ei pidä turhaa kiirettä jalkakäytävien  ja  pyöräteiden päållystämisellä. 
Pohjat  kyllä  saadaan toukokuussa valmiiksi, mutta  pinta  tehdään vasta syys-- 
lokakuussa. Väylät  on  liikennettä, ei kunnossapitoa varten.  (275) 

Junailijankujan  ja Veturitorin  risteyksessä erittäin huono näkyvyys. Vaara 
etenkin pyörän ollessa toisena osapuolena. Kulmapeili parantaisi tilannetta. 

 (276) 

Messukeskuksen  pysäköintialueen sisääntulossa Pasilaan päin pyöräiltäessä 
kasvillisuuden takia huono näkyvyys risteävälle autotielle.  (276) 

Jalankulkusilta rautatieasemalta virastotalolle  päin paransi oleellisesti turvalli-
suutta. Pasilassa ajetaan autoilla sellaisilla väylillä, jotka  on  mieltänyt  vara-
tuiksi  jalankulkijoille.  (276) 
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Asemapåällikönkadun  ja Ratapihantien  liittymä paha  ja  turvaton liikennevalo-
jen ollessa vilkulla.  (279) 

Hakamäentieltä Hämeenlinnanvåylälle  johtava kaista  kovin tukkoinen. Ris-
teys  vetää paljon paremmin Vihdintien suuntaan.  (279) 

Pasiloiden  välisellä sillalla  on pyörätie,  mutta  sen  jälkeen  on  mentävä muun 
liikenteen sekaan  tai väisteltävä jalankulkijamassoja Opastinsillalla. Opastin-
sillalle selvästi erotettava pyãräilijöitä varten oma väylänsä.  (283) 

Tyämatkaosuutenj Munkkin iern  i- ltã-Pasila  on  lähestulkoon kokonaan ke-
vyen liikenteen väylää.  Vain  muutamat kymmenet  metrit  joudun ajamaan pyö-
rälläni autoliikenteen joukossa, mutta ne ovat  varsin pelottavia  metrejä. Hel-
singin keskustaan lisää pyöräteitä.  (283)  

Pasilassa ankara parkkipaikkapula. Tilannetta auttaisi.kadunvarsipysakainti. 
 (286)  

Töistä kotiin palattaessa  on  ruuhkan takia vaikeaa  ja  vaarallista kääntyä Ilma 
lankadulta vasemmalle Hakamäentjelle. Liikennevalot voisivat auttaa tilannet-
ta (piirros liittenä).  (293)  

Töihin Hämeenlinnanväylaa pitkin tultaessa vasemmalle Hakamäentielle 
kääntyjät joutuvat pitkään jonoon keskustaan ajavien sekaan. Tilannetta  pa-. 
rantaisi  riittävän pitkä erillinen kaista vasemmalle Hakamäeritielle kääntyville 
(piirros liitteenä).  (293) 

Mannerheimintieltå Tukholmankadulle käãntyvien  autojen suuri määrä lisää 
onnettomuuksia. Lisättãvä toinen kääntyvä kaista.  (295) 

Asemapäällikönkadun  ja Ratapihantien  liittymään Asemapäällikönkacjun yli 
virastotalon kulmalle pitäisi saada suojatie  tai ylikulku. (296) 

Messukeskuksen  pysäköintialueelle vievän tien yhteydessä huonosti merkitty 
suojatie.  Kohdassa tulisi olla korostetut merkinnät paikan yllättävyyden  ja kul-
kijoiden maalaisuuden"  vuoksi.  (300)  

Ongelmana jalankulkijoiden törmäily tien yli suojatiettömissä kohdissa; Ase- 
mapäällikönkadulla  aseman kohdalla  ja Ratapihantiellä virastokeskuksen  mo-
lemmissa kulmissa.  (300) 

Junailijankujalla näkemäesteitä  pyöräilijöille Veturitorin, Kellosillan  ja  Messu- 
keskuksen kulmissa. Tilannetta voisi auttaa peileillä  ja laittamalla  reunus 
kulmiin (piirros liitteenä).  (300) 

Ratapihantien  ylittäminen Veturitorin suojatietä pitkin vaikeaa, paljon liikennet-
tä  ja  lisäksi raitiotie. Ajetaan melko lujaa. Liikennevalot auttaisivat.  (304)  

Koska bussia käyttäessäni kävelen Länsi-Pasilan  ja  keskuspuiston poikki 
Mannerheimintielle olen todennut (osittain poikkeuksellisista talvista johtuen), 
että kävelyteiden hoito  on  viime vuosina huonontunut. Kun osittain sulanut 
lumi jätetään poistamaua niin yön pakkasten jälkeen kävelytiet  ja jalkakäytä- 
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våt  ovat täynnä jåätyneitä jalanjålkiä. Tällöin ei liukkautta voida enää poistaa 
hiekoittamalla.  (305)  

Ajotavat keskustassa ovat muuttuneet yleisesti ottaen röyhkeämpään suun-
taan. Suojatien käyttäjä ei voi esim. Stockmannin kulmilla luottaa vihreåän 
jalankulkuvaloon. Valo-ohjausta, jossa kadun ylittäjää seisotetaan pitkään 
keskikorokkeella, tulisi välttää. Tietoisuus odottamisesta johtaa helposti lo-
pun kadun ylittämiseen punaisella.  (308) 

Pyäråilijät  siirtyvät Asemapäällikönkadulla lännestä tullessa aseman edessä 
hallitsemattomasti kevyen liikenteen väylãltä ajoradalle. Kevyen liikenteen 
väylät tehtävä alatasolle, onhan esim. virastokeskuksen pyäräsäilytykseen 
käynti kadulta.  (314) 

Ratapihantielta  pohjoisesta aseman eteen oikealle käännyttäessä ajoneuvon 
kaista yhtyy kääntyvän raitiotievaunun linjaan. Autojen ajoitus valoista korjat-
tava ennen raitiovaunua, jotta autot pääsevät alta pois.  (314) 

Hakamäentieltä  länteen yli Veturitien ei saisi olla kuin yksi kaista suoraan.  01-
keanpuolimmaiselta  kaistalta  vain  oikealle kääntyvät  ja  suoraan ajavat bussit 
(piirros liitteenä).  (314) 

Pysãköinti  tulisi järjestää kokonaisvaltaisesti, pysäköintipaikkojahan ei voi 
nähdä. Opastuksen täytyy pelata. Asemalla täytyy olla sallittuja pysäköinti-
paikkoja. Voivat olla maksullisia. Ei ihme, ettei ole asiakkaita kaupoissa. 
Asema-alueen liikenneturval tisuus  ja  lilkenteellinen  käyttökelpoisuus  on  ala- 
-arvoinen. Autoilu kävelytasoilla  on  estettävä.  (314) 

Kävelyreitti Radanrakentajantien  kevyen liikenteen väylää  on  ollut huonosti 
hiekoitettu pitkin talvea. Jäisillä keleillä pitäisi hiekoitusta tehostaa.  (318) 

Pyöräillessä  ei pääse pyäräteitä virastokeskukseen.  (319) 

Opastinsillalla Junailijankujan  ja  Topparikujan  liittymissä paljon risteävää  ja
-lankulku-  ja  pyöräliikennettä. Pyöräilijöillä  usein  kova  vauhti Opastinsiltaa 

risteävillä väylillä mäkeä  alas  etelästä pohjoiseen. Huonot näkemät  talon  nur-
kalla.  (321) 

Topparikujan  ja  Velodromin  pysäköintialueen välillä  on  paljon käytetty ulkoilu - 
tie,  jota  ei hoideta talvella.  Se on  talvella usein vaarallisen liukas. Parannu-
sehdotuksena hiekoitus talvella, portaat  ja  kaide.  (321)  

Kääntyminen Velodromin pysäkäintialueelta vasemmalle Mäkelänkadu  Ile  on-
gelmallista. Leveä bulevardi, jossa vilkkaan autoliikenteen lisäksi keskellä 
raitiovaunulijkennettä Tilanteen parantaisi liikennevalot.  (321) 

Suojatielle  tai raitiovaunupysäkille  junasta tulevat jalankulkijat sekä pyörätiellä 
liikkuvat pyöräilijät törmäävät toisiinsa Ratapihantien läntisellä jalkakäytävällä 
Veturitorin kohdalla. Pyörätielle tulisi saada tärinäraidat.  (324) 
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Asemapãållikönkadun  ja  Ratapihantien  liittymässä jalankulkijat käyttäytyvät 
arvaamattomasti, koska kandella puolella  on suojatie  ja  kandella ei. Jalankul-
kureittien selventåminen  tai  valvonnan lisääminen  ja  väärän käytãksen karsi-
minen  parantaisi tilannetta.  (325) 

Jämsänkadun påisså  autoilijat eivät kunnioita suojateitä ollenkaan. Uikenne-
valot auttaisivat myäs autoili joita pahassa ruuhkassa.  (325)  

Pasilan ratapihan ylittävällå sillalla kevyen liikenteen väylä  on  kovin  kapea 
varsinkin keväällâ, kun pyöräilykausi alkaa.  (325) 

Asemapäällikönkadun  ja  Ratapihantien liittyrnå  on tukkoinen, lilkennevaloissa 
 saa odottaa kauan. Kun liikennevalot eivät ole toiminnassa, tämä  on  myös 

turvallisuusongelma. Aseman eteen tulisi saada suojatie  ja  liikennevalot. 
 (327)  

Epämiellyttävä kohta pyöräillessä Junatien pätkä Hämentien  ja  Kulosaaren 
 sillan  välissä. Hämmentävå  ja  vaarallinen risteys.  (332) 

Ratapihantien  ylitys tasossa Virastokeskuksen  ja  aseman vâlillä (=jalkakäytä-
vä=suojatie) tulee estää.  (334) 

Suojatie Asemapäällikönkadulla  Pasilan aseman kohdalla tulee merkitä sel-
västi. Käy nyt huonon merkinnän malliesimerkiksi.  (334) 

Pyöräliikenteen  hoito  on  kelvotonta. Pyäräilijåt joutuvat valitsemaan joko 
Opastinsillan  ja  jalankulkijaruuhkassa  ajamisen, taikka vaarallisen autoliiken-
teen seassa ajamisen. Oma kaista pyöräilijäille Asemapäällikönkadulle  ja  sii-
tä  edelleen lyhytaikaiseen pysäkäintiin parantaisi huomattavasti pyöräliiken-
teen  asemaa.  (339) 

Kuijen  kävellen bussipysäkille joka  on  Sturenkadulla, pahin paikka  on Mäke-
länkadun  ylitys ennen Sturenkatua. Kaksiajoratainen Mäkelänkatu, suojatien 
kandefla kaistalla  on  autot pysähtyneet, mutta kolmannelta tullaan välittämåt-
tä  muista. Bussimatkalla pahinta  on Landentien ruuhkaisuus  ja  monilla suuri 
ylinopeus.  (342) 

Ratapihantien  ylittävä suojatie Vetutorin kohdalla  on  ruuhka-aikana vaaralli-
nen. Ruuhka-aikoina tarvitaan liikennevalot.  (347)  

Ongelmana ruuhka Itä-  ja  Länsi-Pasilan välisellä sillalla.  Sillan  ylitys bussi-
pysäkiltä tultaessa suojatietä käytettäessä ei ole aivan vaaraton. Liikenneva-
loin  ohjattua risteystä käyttäen kuluu aikaa.  (356)  

Autot ongelmana  koko  Pasilan jalankulkualueella. Pysäköinti-  ja  liikenneval-
vonta  nostettava kyrnmenkertaiseksi.  (361) 

Ratamestarintien  ja  Kumpulantien  liittymässä ei noudateta ryhmittymis-  ja 
 kääntymissääntöjä.  (361) 

Ratapihantien  ja  Asemapäällikönkadun  liittymästä puuttuu Asemapäällikänka-
dun  puolelta suojatie.  (362) 
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Tien sujuvuusongelmia.  Pois bussikaistat Tuusulantieltä  ja  Mäkelänkadulta 
 (364) 

Virastokeskuksen  kulmalla ihmiset ylittävät Ratapihantien  ja  Asemapäällikön- 
kadun ilman suojatietä.  (377) 

Ratapihantiellä  ongelmia kandella liittymien ulkopuolisille suojatiellä. Niiden 
havaittavuutta  on  parannettava  tai asennettava  liikennevalot.  (377) 

Suojatie  Mannerheim intiellä Päivärinnankadun kohdalla  on  turvaton ruuhka- 
-aikana, paikalla ei ole liikennevaloja.  (377) 

Asmapãällikänkadun  ja Ratamestarinkadun  liittymä inhottava, pensasaidat 
olleet jokus tiellä.  (378)  

Rautatiesillan jälkeinen risteys Länsi-Pasilan puolella  on  ongelmallinen. Sh-
laDe saatava vasemmalle jaqikealle käåntyville omat kaistat.  (380) 

Ratapihantien  ja  Aleksis  Kiven  kadun risteyksessä ryhmitysmerkit väärin, ei-
vät  vastaa  em. kaistojen kuorrnitussuhteita.  Oikealta kaistalta salUttava 
myös suoraan ajo (Teollisuuskadulle).  (380) 

Kuusisaarentien  yli pitàisi saada jollain tavalla turvallinen ylitys/alitus pyäräili-
jöille.  (380) 

Bussipysäkit Ratamestarinkadulla Opastinsillan  alla ja Asemapäällikönkadul-
la virastokeskuksen  kohdalla ovat ongelmallisia. Pysäkit tulisi sijoittaa  syven-
nyksiln  tai  edes hieman etäämmälle esim. pysäköintihalkn liittymästä.  (383) 

IJikennevalot Käpytässä  on  usein huonosti ajoitettu Tuusulasta tulevien  kan-
nalta.  (386) 

Måkelänkadulla Radanrakentajantien  liittymässä puuttuu pysäkkilevennys. 
Pysåkille pysähtyvä bussi sulkee bussikaistan. Tehtävä vähintään  4  bussin 

 pituinen levennys.  (391)  

Mäkelänkadun ylitys hankalaa jalan. Jalankulkuvalot ruuhkauttavat liiken-
teen. Tehtävä jalankulkutunneli.  (391)  

Tuusulantie voidaan rakentaa aivan olemattomin kustannuksin  6 kaistaiseksi 
Käskynhaltijantiefle  asti. Kaikki sillat ovat  jo  valmiina, ainoastaan muutama 
sadan metrin pätkä bussikaistaa puuttuu Mäkelänkadulta maalle päin. Sa-
moin Asesepäntien ylittävällä sillalla  on  tehty korokkeet esteeksi, ettei bussit 
pääse omaa kaistaa myöden. Tässä  on  tyypillinen esimerkki miten Helsingin 
kaupunki suhtautuu joukkoliikenneasioihin.  (391) 

Pyöräilyreitit  Pasilaan ovat vaarallisia - paljon teiden ylityksiä.  (395) 

Kumpulantiellä Jämsänkadun  liittymässä autot  on  pysäköity niin lähelle suoja- 
tien reunaa, että ennalta ei voi havaita katua ylittämään lähtevää ihmistä. Py-
säkointi  on estettävà,  lisää pysäköintipaikkoja muualle, heijastimia.  (396) 
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Taksit poukkoilevat bussikaistalta muun liikenteen sekaan, kun bussit pysäh-
tyvät pysäkeille. Ongelma alkaa  jo  Tuusulantien loppupäässä. Muut saa  jar-
rutella  ja  meno hidastuu.  (396) 

Lähtä  autolla virastokeskuksesta ruuhka-aikana joskus vaikeaa.  Alkossa  käy- 
vat  joutuvat juoksemaan pitkin ajoratoja. Muuten kiertomatka venyisi satoja 
metrejä. Parannusehdotuksena suojatie valonapeilla Asemapäällikônkadun 
kulmaan.  (396)  

Länsi-Pasilassa hankala risteys, jossa vaara ajaa raitiovaunun  alle  (kaupun.
-kiln  päin mennessä).  Monet  liikennevalot ruuhkauttaa aamulla. Pasilasta voi-

si olla suorempi reitti Espooseen  ja  päin vastoin. Nykyinen reitti kiertää liikaa 
eri lähiöiden kautta. Voisi olla joku vuoro, joka ajaisi Lånsiväylää suoraan 
esim. Soukkaan  ja  sieltä edelleen Kivenlahteen jne. Säästyisi vähän työmat-
koihin kuluvaa aikaa.  (402) 

Asemapäällikänkadun  ja  Ratamestarinkadun  liittymä  Iden  iso hallittavaksi. 
Keskikaistan istutusten  ja ja  talvella lumikinosten takia huono näkyvyys. Lii-
kennevalot heti.  (403) 

Asemapãällikönkadulla  Pasilan aseman edessä liittymästä tultaessa raitiovau-
nu  estää näkyvyyden asemalta tulijoilta. Tosi vaarallista. Pysäkki  on  vääräs-
sä paikassa  tai  sitten laitettava valot, jotka kieltävät asemalta tulijoita, kun rai-
tiovaunu  on pysäkillå.  (piirros liittenä)  (403) 

Kumpulantiellä  on etuajo -oikeus Teollisuuskadulta tultaessa. Mäki  on  jyrkkä 
 ja  pysähtymisen jälkeen ei ehdi Kumpulantielle riittävän nopeasti, varsinkaan 

talvella. Parannusehdotuksena liikennevalot.  (403)  

Ongelmana tien ylittäminen suojatietä Aleksis  Kiven  kadulla Saimaan puisti- 
kon  kohdalla. Autoilijoiden asenteissa parantamisen varaa.  (413)  

Ongelmana Ratapihantien valo-ohjaamaton suojatie Veturitorin kohdalla. 
Paikka  on  vaarallinen, ihmisillä  on  kiire  ja  paikka  on lilkennevalojen  puolivälis-
sä. Jalankulkijoiden  ja  varsinkin ryntäilijäiden havaitsemiseksi näkemäesteet 
raivattava (istutukset)  ja  siirrettävä (merkit) keskikaistalta (korokkeelta).  (415) 

Ratapihantien  ja  Asemapäällikönkadun tasoliittymä ruuhkautunut.  Vasemmal-
le kääntyjät tukkivat sekä raide- että autoliikenteen. Parannusehdotuksena 
eritasoliittymä.  (416)  

Länsi-  ja  Itä-Pasilan liikennevirrat ohjautuvat Pasilanväylän (rakentamatta !) 
kautta. Pasilan väylä (uusi) ratkaisee kantakaupungin poikittaisliikenteen 
(joukko-  ja  yksityisautoliikenteen)  seuraavan  50  vuoden ajalle.  (416)  

Toivoisin, että Mäkelänkatua pitkin pääsisi myös pyörällä töihin. Lisäksi olisi 
 kiva, jos  olisi kunnon (lukitut) tilat pyörän säilyttämistä varten.  (417)  

Pasilan silta  on  ongelmallinen, bussi odottelee aamuisin yleensä  n. 5 - 10 
 minuuttia sillalla. Samoin liikennevaloissa Länsi-Pasilan puolella.  (418) 

Jamsänkadulta  vaikea päästä ruuhka-aikaan Teollisuuskadulle. Parannuseh-. 
dotuksena liikennevalot  (419) 
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Pasilan  40 km/h  nopeusrajoitus  on  turha, koska kevyt liikenne  on  ohjattu 
muualle  ja  katujen poikkileikkaus  on riittåvä.  Nopeusrajoitus tulisi nostaa  50 
km/h:ssa. (419) 

Teollisuuskadun/Junatien  ja Harjukadun liittymän välityskyky  riittämätön ifta-
päivän ruuhka-aikana. Aleksis  Kiven  kadun liikenne Itäväylälle  on  ohjattava 
bussirampin kautta  ja Harjukadulta  tulevien valoaikaa  on  vähennettävä. Li-
säksi Teollisuuskadun toista kaistaa  on  jatkettava Pasilan suuntaan.  (419)  

Ruuhka-aikaan jono seisoo Pasilan siflalla. Asemalta lähtevät taksit ovat kah-
desti kiilanneet vasemmalta käänt-yvien kaistalta ajaen suoraan Asemapäälli-
könkaduHe. (piirros liittenä)  (426)  

Ihmisiä juoksentelee viinakauppaan, ei ole suojatietä.  (426)  

Mäkelänkadun  ja Radanrakentajantien liittymän jalankulkuvalot  raivostuttavan 
hitaat.  Monet  kävelevät päinpunaisia. Valot vaihtumaan nopeammin, ei toi-
mita aina autoilijoiden ehdoilla.  (429) 

Rautatieläisenkadun suojatiellä Messukeskuksen  edessä  on  ongelmana  ar-
vaamattomasti  ryntäävät jalankulkijat  ja suojatien  eteen pysähtyneen auton 
ohi hurauttavat.  (431)  

Ruuhka-aikaan virastokeskuksesta  on  vaikea päästä kääntymään vasemmal-
le.  (439) 

Ratapihantien  valo-ohjaamattomat suojatiet ongelmallisia. Parannusehdotuk
-sena  liikennevalot.  (439) 

Ratapihantien  valo-ohjaamaton suojatie Veturitorin kohdalla  on  turvaton, ala-
mäki, paljon liikennettä. Parannusehdotuksena liikennevalot.  (454)  

Pyöräilijät  ja junalta  tulevat henkilöt törmäilevåt aseman kohdalla.  (454) 

Jalankulkijatja  pyöräilijät ongelmallisia ollessaan samalla reitillä Opastinsillal-
la  sekä virastokeskuksen  ja  aseman välisessä tunnelissa.  (460)  

Vasemmalle kääntyminen parkkihallista tultaessa vaarallista.  (467)  

Varsinkin messujen aikana Asemapäällikönkadun  ja Ratamestarinkadun  laa-
ja liittymä ilman valoja  on  vaarallinen.  (467)  

Ongelmana Hakamäentien ruuhkaisuus. Pasilan väylä rakennettava.  (468) 

Ilmalankadun  ja Hakamäentien  liittymässä vaikea liittyä Hakamäentien liiken-
teeseen. Parannusehdotuksena lilkennevalot.  (470) 

Ratapihantie ruuhkautuu  (ainakin messujen aikaan) Landentielle ajaville. 
 (471) 

Virastokeskuksen  ja Alkon  väliltä puuttuu suojatie.  (476) 
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Vilppulantien  ja Teerisuontien  välisellä raitilla? kaatuu helposti talvella pyöräl-
lä  mustan jään takia.  Tien kaltevuutta  tutkittava  ja  parannettava. (piirros liit-
teenä)  (478) 

Käyttåmani  reitti Kaitaa-Suomenojan liittyrnä-Jorvaksentie-Mechelininkatu--
Kamppi (Annankatu) - Mannerhe imintie-Nordenskiöldinkatu-Ratapihantie  on 

 koko  ajan tietyãn  alla,  mistä johtuu liikenneturvallisuusongelmia. Vanhat ka-
dut  ja  tiet  on  saatava lopultakin valmiiksi.  (479)  

Ongelmana pyöräi lijöiden holtiton ajotapa Opastinsillalla.  (482)  

Ongelmana pyöräi lijöiden vauhtirnåki Ratapihantiellä aseman vieressä.  (491)  

Lisääntynyt ajoneuvoliikenne Itä-Pasilan jalankulkutasoilla  ja jalkakäytävillå 
 aiheuttaa ongelmia. Ajoesteenä tehokkaita  3-5  porrasta luiskien alapäåssä, 

tiheät pylväät  ja  valvonta. Pysäköintipaikkoja lisättävä varsinaisten ajoväylien 
(ajoneuvotaso) varsille.  (495) 

Mukulakivet  ongelmallisia kadulla, nhlkkojen nyrjähdysvaara. Myös katutason 
kävelyalueet asfaltoitava.  (496)  

Länsi- Pasilasta virastokeskukseen pyöräl  lä  saavuttaessa pyärätie loppuu 
aseman kohdalla kesken.  (498)  

Pasilan aseman edessä bussista jäävät matkustajat oikaisevat Asemapäälti-
könkadun ylitse eivätkä kierrå suojatien kautta. (piirros liitteenä)  (501) 

Ratapihantiellä  aseman edessä olevalla alueella pyöräilijät  ja jalankulkijat  me-
nevät miten sattuu. Pyöräilijöillå joskus  kova  vauhti. Bussipysäkki sotkee 
pyö räkaistaa. Kaistat merkittävä paremmin.  (507) 

Jalankulku  ongelmallista katutasolla. Ei jalkakåytåviä eikä suojateitä  tai  valo-
-ohjauksia. Tehtävä jalkakäytävät  ja risteyksiin  valo-ohjaus myös jalankulki-
joille.  (508) 

Huoltoliikenne kävelytiellä virastokeskuksen  läheisyydessä  minimiin ja  suuret 
nopeudet estettävä.  (508)  

Messujen aikana Ratapihantie ruuhkainen töistä lähdettäessä. Lisättävä ryh-
mityskaista Messukeskukseen kääntyville myös keskustan suunnasta.  (508) 

Huoltoliikenne jalankulkuteillä  vähennettävä  minimiin ja  nopeuksia alennetta-
va.  (509) 

Ratapihantien  ja  Teollisuuskadun liittyrnän liikennevalot ovat huonosti järjeste-
tyt jalankulkijan kannalta.  (515) 

Ratapihantien  ja Asemapäällikönkadun  liittymä  on  ongelmallinen kun liikenne-
valot eivät toimi, tapahtuu aika usein. Poliisit ohjaamaan liikennettä aina täl-
löin, muutoin liittymä  on  täysin kaoottinen.  (557)  

Paha ylittaä katu bussi  17 pysäkiltä.  Autoja tulee molemmista suunnista  ja 
 eivät pysähdy suojatien kohdalla.  (560) 
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Pasilan asemalla jalankulkijat  ja  pyöräilijät sekaisin. Pyäräilijät pois jalankul-
kuväyliltä.  (562) 

Veturitien  ja Pasilankadun  sekä Hakamäentien  ja Ilmalankadun  liittymissä pit-
kiä jonoja  ja  turhaa  riskin  ottamista. Parannusehdotuksena Ilikennevalot. 

 (565)  

Kun tulen pyôrällå kesäaikana Pasiloiden välinen silta  on  vaarallinen. Pyöråili-
jöille  ja kävelijäille eripuoleiset  kadut.  (586)  

Jään bussista Saimaan puistikossa. Aleksis  Kiven  katu  on  kovasti vaaralli-
nen, varsinkin pimeällä. Suojatiellä voisi olla liikennevalot.  (586)  

Pasilan sillalla andasta pyäräillä. Itä-Pasilasta pyärätie  radan  alta Länsi -Pa--
silaan, keskuspuistoon. (589) 

RatapihantieUä  Alkon  edessä vaaralliset kaistanvaihdot, bussipysåkillä ei 
omaa tilaa.  (597)  

Ongelmalliset kaistanvaihdot Mannerheimintiellä vãlillä Tukholmankatu - Rei-
jolankatu.  (597) 

IReijolankadun  ja  Nordenskiöldinkadun liittymä ongelmallinen ajettaessa Pasi-
lasta  kaupunkiin päin.  (597) 

Ratapihantien  ja Asemapääfiikönkadun  liittymästä puuttuvat suojatiet. Kaikki 
eivät kulje putkessa. Rakennettava kunnon jalkakäytävät  ja suojatiet katuta-
solle.  (600)  

Pasilassa vaikeutena katutason jalkakäytävien puute  tai  niiden käsittämätön 
pinnoitus. Useat ihmiset kulkevat kuitenkin katutasossa, josta näin aiheutuu 
vaaratilanteita.  Olen  nähnyt kaatumisia  ja riskirajoilla  kadun ylityksiä.  (600)  

Ongelmana Ratapihantien vaaralliset ylitykset Veturitorin  ja Alkon  kohdalla 
sekä Asemapäällikönkadun liittymåssä.  (601)  

Ongelmana rakentamaton Pasilan Orsi. Ratapihantien  ja Hakamäentien  liitty-
mä  on  ruuhka-aikana aina  tukossa.  Siksi käytettävä reittiä Hakamäentie - 
Veturitie.  (609) 

Jalankulkijat  vaeltavat laumana Ratapihantien yli junan tultua asemalle.  Ja-
lankulkijoille  saatava liikennevalot suojatielle Veturitorin kohdalle.  (609) 

Asemapäällikönkadun  ja Ratapihantien  keskellä useinmiten liian korkeat  pen-
saat. Leikattava useammin  tai  enemmän kerralla.  (611) 

Asemapäällikönkadun  yli virastokeskuksen päästä puuttuu suojatie. Virasto-
keskuksessahan ei ole katutasossa varsionaista sisäänkäyntiä, mutta kuiten-
kin katu ylitetään usein tällä kohdalla.  (611) 

Koko  Itä-Pasilan jalankulkutasolla ongelmana autot. Tolpilla estettävä pääsy 
jalankulkutasolle, ei aukkoja.  (612) 
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Ratapihankadufla  aseman kohdalla nopeudet liian suuria. Rakennettava  ko-
rokkeita  kadun poikki.  (612) 

Junailijankujan  ja Vislauskujan kulmassa pyöräillessä  huono näkyvyys nur-
kan  taakse pohjoisesta tullessa.  Kupera  peili auttaisi. Teollisuuskadun muuri 
hiukan  turhan  korkea. (piirros Iiittenä)  (613) 

Junailijankujaa pyöräillessä  nousee nopeus alamäessã  ja Opastinsfltaa  kulke-
vat ovat vaarassa törmätä, varsinkin  jos  myös tulevat reippaasti. Jarrua vaan 

 sää. (613) 

Virastokeskuksen pyörätelineil  le  hankalaa päâstä ovien kautta. Pyörille järjes-
tettävä helpommin saatavilla oleva säilytyspaikka, vaikka olisikin katettu  tai 

 lämmin.  (613) 

Asemapäällikönkadulla  autot ajavat kovaa. Opastinsillalla  on  melko vilske  ja 
 paljon kulmia,  mm. C-rapun edessä saa olla tarkkana.  .(S13) 

Pyöräkaista  Munkkiniemen puistotielle.  (614)  

Ongelmana pyärätien  ja messukeskuksen pysäkäintipaikalle Ratapihantieltä 
 johtavan kadun ohjaamaton risteysN.  Pyöräilijöille tulisi saada varoitusmerk-

ki.  (616)  

Keskuspuiston läpi Pasilasta Munkkiniemeen risteåvillä pyöräteillä näköestei-
den  eli alikasvuston raivaukset tarpeen.  (618)  

Bussilla  17  töihin tullessa Asemapäällikönkadun ylitys aamuisin ruuhkaisaa. 
 (619) 

Asemapäällikönkadulla virastokeskuksen  kohdalla tarve suojatielle.  (620)  

Bussi  504  kohtuuttoman hidas välillä Mannerheimintie-Itä-Pasi  la. Pasilanka-
dulle  oikealle sillalle käännyttäessä busseille vapaa oikea. (piirros liitteenä) 

 (624) 

Valoton suojatie Ratapihantiellä Veturitorin  kohdalla  on  vaarallinen varsinkin 
pimeällä  ja  liukkaalla kelillä. Laitettava liikennevalot.  (637)  

Kävely linja-autoasemalta rautatieasemalle Helsingin keskustassa  on angel - 
mallista. Rakennettava tunneli  tai bussiliikenne  ulotettava rautatientorille. 

 (638) 

Ratapihantien  ja Asemapäällikönkadun  liittymä turvaton pyöräilijöille. Raken-
nettava pyöräkaista yli Ratapihantien  (638) 

Jos  haluaa mennä liikennesääntöjen mukaisesti virastokeskuksesta kirjakaup-
paan  tai  Alkoon  on  kierrettävä Aseman kautta. Jalankulkijoille saatava liiken-
nevalot, niin voi käyttää suorinta reittiä laillisesti. (piirros liitteenä)  (641) 

Toim imattomat  liikennevalot aiheuttavat ongelmia esim. Mannerheim intien 
yhtyksessä. Poliisi ohjaamaan kunnes valot toimivat.  (644) 



Pasilan vlrastokeskuksen työmatka-  ja  työlilkeflfletutklmus 	 25  
LUTERAPOR1T1 

Asemapäällikänkadulta vasemmalie Ratamestarinkadu  Ile  kääntyminen ongel-
mallista. Paikalla  on  huono näkyvyys  ja  autot ajavat ylinopeutta. (piirros liit-
teenä)  (647) 

Ratapihantiellä  aseman kohdalla kävelijåt käyttävät pyöräkaistaa eivät katso 
tuleeko pyöriä, vaan ylittävät kaistat junalle sokkona.  (652)  

Näin leutoina talvina ei jalkakäytävillå ole liukastumisen vaaraa. Hiekkaa  kyl-
vetään  Helsingissä kuitenkin valtavat määrät. Miksi? Hiekka-  ja  bitumipãlyä 

 saa nieleskellå kuukausia.  (654) 

Jämsãnkadulta Kurnpulantielle  tultaessa huono näkyvyys  ja  töistä lähdön ai-
kaan paljon liikennettä. Parannusehdotuksena liikennevalot.  (658)  

Ongelmana pyörätien  ja  messukeskuksen pysäköintipaikalle Ratapihantieltä 
 johtavan kadun risteys. Pyöråilijå tulee alamäkeã puskasta. Vastaajalle sattu-

nut paikalla useita 'vähältä pitiu tilanteita.  (662) 

Jalankulkijatylittãvät Ratapihantien  aseman kohdalla suojateiden  ja  ylikulkusil-
tojen  ulkopuolelta.  (673) 

Jalankulkijalla  on  tarve päästä Ratapihantien yli menemättå putken kautta. 
Tehtävä alikulkutunneli vaikka asemalaitureiden  tunnelin  jatkeeksi  tai  erik-
seen.  (676)  

Liikkuminen ongelmallista virastokeskuksesta  (C.  siipi) asuntohallituksen  kort-
teliin.  Rakennettava jalkakäytävå  ja  suojatie katutasoon.  (677)  

Liikennevalojen puute Ratapihantiellä Vetu ritorin kohdalla haitta jalankulkijoi-
ta.  (683) 

Velodromin  parkkipaikalta  on  vaikea päästä Mäkelänkatua pohjoiseen  (kola-
reita).  Paikalla  on  huono näkyvyys  ja  raitiovaunuja.  (683) 

Työmatkani  pahin pullonkaula Tuusulantien loppuminen. Jatko  on vain  yksi-
kaistainen.  (693)  

Ongelmana puuttuvat suojatiet Asemapäällikönkadun  ja  Ratapihantien liitty-
mässä.  (695) 

Asemapäällikönkadun alikulkutunnelista  ei ole yhteyttä Ratapihantien pysäkil-
le,  nykyinen  on  liian kaukana.  (695) 

Ratapihantien suojatiellä Veturitorin  kohdalla autoilla liian suuri nopeus.  Pa-
rannusehdotuksena  nopeusrajoitus.  (695) 

Asemapäällikönkadulla virastokeskuksen  kohdalla tarve jalkakäytävälle  ja 
 suojatielle  asuntohallituksen suuntaan.  (698)  

Aseman molemmin puolin pyörätiet liian kapeita.  (698) 
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Osa  pyöräilijöistä tulee kovaa vauhtia Ratapihantjen yli Opastinsiltaa pitkin 
virastokeskuksen sisälle. Pyöräilijöiden vauhtia hillittävä esteitä (tolppia  tai 
tårinãraitoja) asentamalla Opastinsillalle virastokeskuksen lånsiàsaan. (699) 

Asemapäällikönkadulla  aseman edessä suojatietä käytettäessä pitää palata 
tulosuuntaan.  Menen  pysäkin  kohdalta yli. Jalankulkuvalojen ajoitus harmit-
taa. (piirros liittenä)  (703) 

Ratamestarinkadun  ja  Rautatieläisenkadun  liittymästä puuttuu suojatie. Käve-
lysillalle ei viitsi aina mennä. Suojatiet tehtåvä normaaleille paikoilleen, sa-
moin jalkakäytävät.  (703) 

Pyörätien  ja  messukeskuksen pysäköintipaikalle Ratapihantieltä  johtavan ka-
dun risteyksessä kääntyminen autojonon vãlistä tekee jalankulkijoiden  ja  pyö-
rãilijöiden varomisen  vaikeaksi. Pyörätie siirrettävä vielä kauemmaksi kadun- 
reunasta.  (703)  

Teollisuuskadun pyörätiellå  on  useita autoja pysäkäitynä  ja  poikkikaduilta  tule-
vat autot ovat joka päivä ajaa päälle  (707)  

Teollisuuskatu  ja  Junatie  4-kaistaiseksi. (717) 

Ku mpu lantie  Itä Jämsänkadu  Ile  kääntyvät bussit käyttävät vastaantu hjo  iden 
 kaistaa. Autot pois  klo  7-9 Radio  ykkösen puolelta.  (717) 

Pyäräilijät  ajavat kovaa Opastinsiltaa pitkin, jalankulkijat vaarassa. Pyörällä 
ajo Opastinsillalla tulisi kieltää. Taitaa tosin  jo  ollakin. Valvontaa tehostetta-
va.  (721) 

C-portaasta  ulos astuessa voi jäädä polkupyärän yliajamaksi. Pyöräily osalla 
Opastinsiltaa olisi kiellettävå (vrt. Saparonpolku rautatiesillalla).  (722) 

Jalankulku luvalliseksi  ja  mandolliseksi katutasossa yli Asemapäällikänkadun. 
 (722)  

Ongelmana vaarallinen Hämeentien ylitys Helminkadun kohdalla. Kaksisuun-
taiset ajotiet autoille  ja  raitiovaunuille.  Valo-ohjattuun risteykseen jalankulki-
jalle mandollisuus aktivoida valo-ohjausta  ja  riittävän pitkä ylitysaika. (piirros 
liittenä)  (723)  

Ongelmana autojen liikennöinti kävelyyn varatuilla alueilla Itä-Pasilassa. Lii-
kennöinti estettävä.  (723) 

Asemapäällikönkadun katutasolta  puuttuu jalankulkuväylätja virastotalon koh-
dalta suojatie.  (726)  

Vanhan Tuusulantien varteen Pakilan  ja  Kehä  111:n  väliin pyörätie. Hiekoitus-
hiekka poistettava aikaisin keväällä.  (726) 

Jalankulkuyhteydet Asemapäällikönkadulla  puuttuvat, koska ei ole suojateitä 
virastokeskuksen puoleisessa korttehssa, vaan eritasossa. Jalankulkijat eivät 
kuitenkaan läheskään aina käytä eritasoyhteyksiä.  (728) 
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Ongelmana  virastokeskuksen autopaikoituksen  riittämätön tila  "lipan  alla". 
Asiakaspaikoitukseen/alakerroksiin  menevät ovat toistensa tiellä.  (729) 

Pyöräilijälle  Pasilan silta  on  andas  ja  autojen  pakokaasut  haittaavat. Silta  pi-
täisi  rajoittaa ainoastaan  joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen käyttöön. 

 (729)  

Joskus  Asemapäällikônkadun  ja Ratapihantien liittymän  liikennevalot eivät 
ole toiminnassa. Tällöin  on  vaikeata kääntyä vasemmalle.  (731)  

Joskus Keskuspuiston polut  on  niin jäässä, että  on  vaarallista juosta.  (731)  

Talvella asuntoalueen  hiekoittamattomat  ja auraamattomat  kadut  ja  jalkakäy-
tävät  (Tilhitie  ja Sidetie).  Helsingin kaupunki  hoitakoon  katujen  hiekoituksen 

 edes kaupungille kuuluvilta osilta.  (736) 

Måkelänkadun  ylitys  bussipyskille  mennessä. Valot vaihtuvat liian nopeasti. 
Pitempi vihreä valo jalankulkijoille.  (737) 

Messukeskuksen  alueella tien viereen  pysäkäidyt  autot. Laitetaan  pysäköinti-
kielto.  (739) 

Ratapihantiellä Veturitorin  kohdalla  suojatiellä  ei valoja. Autot ajaa tosi lujaa. 
 (741) 

Suojatie  puuttuu  Ratapihantieltä Asemapäällikänkadun liittymästå,  josta usein 
tekisi mieli oikaista. Kun risteyksessä  on  jo  valot eikö voisi saada myös suoja- 
tietä, jolloin matkani  lyhenisi  entisestään.  (743) 

Polkupyörållä  pääsy  virastokeskukseen  on  vaikeaa.  Parkkihallista  länteen 
lähdettäessä  on  yl itettävä Ratap ihantein ja Asemapääl  I ikänkad un  risteys. 
Myös  raitiovaunukiskot  ovat vaaralliset  (v. 1987  kaatuminen kun polkupyörän 

 rengas  luiskahti  kiskon  uraan). Kunnon  pyäråtiet.  (745)  

Aseman kohdalla  Asemapäällikönkadun  liikennevalot ajoitettu väärin jalankul-
kijoille. Katu tulee voida ylittää kerralla.  (749) 

MML:n  rapun nurkalla voi jäädä Pasilan asemalta pitkin käytävää ajavan pol-
kupyöräilijän  alle,  kun tulee  tai  lähtee töistä.  Stop -merkki pyöräilijöille.  (752) 

Ratapihantiellä Veturitorin  kohdalla vaarallinen  suojatie,  jota  joskus tulee put-
kesta" huolimatta käytettyä. Valot.  (756)  

'Putki, jossa pyöräilijät ajavat kovaa jalankulkijoiden seassa. Pyöräilijöiden 
ohjaaminen muuta, turvallista reittiä  esim. virastokeskuksen asiakaspaikoituk-
sen pyörätelineille.  (756) 

Pyöräillessä  Länsi-Pasilan läpi  Keskuspuistoon  silta,  Pasilankadun  ylitys  ja 
 Länsi-Pasilan  läpäisy  ovat hankalia. Erillinen  pyöräilysilta.  (757)  

Tilapäisesti autoa  tarvitessa  ei löydy  pysäköintipaikkaa.  Virastotalon  maksulli
-sia pysäkointipaikkoja +  joitain ilmaisia  pysäköintiseteleitä  työssä  satunnaises-

ti  autoa tarvitseville.  (757) 
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Ruuhka Hakamäentien  ja Hämeentinnantien  liittymässä. Håmeenlinnantieltä 
vasemmalle kääntyvien kaista pidemmåksi.  (761)  

Ruuhka Ilmalankadun  ja Hakamäentien  liittymässä. Liikennevalot.  (761)  

Pasilan  sillan  kapeus, pyäräilijälle vaarallinen. Kielletäãn yksityisautoilu; 
muualtakin pääsee Itä-Pasilaan. Sallitaan bussi-  ja pyöräliikenne.  (768)  

Tapiola -  Munkkiniemi rantatien liikenneruuhkat tosi pahat joskus.  (768) 

Junalijankujan  kohdalla suojatietä pitkin Asemapåältikönkad un ylittävät posti- 
ja lähettiautot  sekä eräät yksityisautot. Estetolpat paikoilleen  tai  lisää valvon-
taa.  (772) 

Asemapäältikönkadulta virastokeskuksen pysåköintihalliin  vasemmalle kään-
tyvä liikenne. Kääntyminen kiellettävå.  (777) 

Messuljikenne pyörätien  yli messukeskuksen parkkipaikalle.  (778) 

Messukeskuksen kulmalle tutevalta pyörätieltä  on  ajoittain pääsy estetty  Ju-
nailijankadulle,  jolloin virastokeskukseen  on  ajettava Veturimiehenkatua pit-
kin.  Postin jakelukuljetuksiln  käyttämä Veturimiehenkadun ramppi  on pyäräili-
jålle  vaarallinen.  (778)  

Rantaradan rautatiesilta Pasilan  ja llmalan  välillä ei ole pyöråilijäiden käytös-
sä.  (778) 

Opastinsillan pyöräilykaistoja  ei ole merkitty. Kuolleita näkyvyyskulmia kovaa 
ajavia pyöriä välttäessä.  Selvät  ohjeet  ja kaistat  pyöräilijöille.  (791) 

Busseista  nousu Opastinsillalle pimeää.  (791)  

Aleksis  Kiven  kadun ylitys.  Vit kas ajotie ja  10  metrin päässä liikennevalot  ja 
 vihreällä valolla painetaan kaasua vaikka suojatie  on  välissä. Koululaiset 

käyttävät myös. Liikennevalot, jotka voi tarvittaessa painaa.  (793) 

Siilitien  ylitys metroaseman kohdalla.  Vilkas,  raskasta liikennettä paljon - 
busseja,  50 km/h  sallittu, kauttakulkua Viikkiin. Vaikea päästä kadun yli. 
Kauttakulku Siilitien läpi Viikkiin kielletään. Nopeusrajoitus  40 km/h.  Suoja- 
tien tueksi Ilikennevalot, jotka voi laittaa tarvittaessa päälle (piirros liitteenä). 

 (793)  

Talvella liukkaus kävelyteillä Radanrakentajantiellä  ja  varsinkin Veturitorin pie-
lessä mäessä. Hiekoitusta useammin päivällä  ja  aamulla.  (797)  

Kehä  1:n  ja Yhdyskunnantien  risteys, autoilijoilla epäselvyyttä ryhmittäytymi-
sestä. Ajetaan suoraan vasemmalta kaistalta, valot Kehälle tuleville liian ly-
hyet, joten ajetaan paljon päin punaista varsinkin  jos  bussi yhtäaikaa valois-
sa.  Luonnolliset ryhmittäytymisohjeet sekä tähän että  koko  Oulunkylän läpi 
vievän tien risteyksiin. Pitemmät vihreät (piirros liitteenä).  (797) 

Lautatarhankadulta  ei toisella puolella ole pyörätietä.  (807) 
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Suojatien  puuttuminen Asemapäãllikönkadulta Ratapihantien risteyksessä. 
 (811) 

Suojatien  ja  jalkakäytävän puuttuminen Asemapäällikönkadulta Ratapihantien 
risteyksessä.  (817) 

Suojatien  puuttuminen Asemapääll ikänkadu Ita Ratapihantien risteyksessä. 
 (819) 

Joukkolilkenne:  Santahaminan silta voisi olla suljettuna huviveneilijöiltä arki-
sin 7.00-9.00  ja  15.30-17.30,  koska veneet pääsevät kiertämään saaren, 
muuta autot eivät.  (820) 

Suojatien  ja  lilkennevalojen  puuttuminen jalankulkijoilta Asemapãällikönkadul-
ta  Ratapihantien  risteyksessä.  (826) 

Uittyminen Järnsånkadu lta T9llisuuskadun  liikenteeseen  on  varsinkin ruuh-
ka-aikoina hankalaa  ja  aiheuttaa joskus vaaratilanteita. Ruuhka-aikoina toi-
mivat lilkennevalot, jotka toimisivat suhteessa Teollisuuskatu  3/4  ja  Jåmsän-
katu  1/4 helpottisivat  ruuhkaa myös Kumpulantiellä.  (826) 

Suojatien  puuttuminen Asemapåãllikönkadulta Ratapihantien risteyksessä. 
 (827) 

Puuttellinen hiekoitus  ja  auraus  kävely-  ja  pyöräteillä Puistolassa.  (830)  

Virastotalosta pyrkiminen Asemapäällikön kadun yli  on  tehtävä kiertäen  koko 
 virastotalon.  Se on  aikaa vievåä. Oikaseminen virastotalon julkisivun  kulmal-

ta  tai  autotallin läpi  on vaarallisempaa,  mutta joutuisaa.  (833)  

Liikennevalojen puuttuminen jalakulkijo ilta Asemapäällikönkadulta Ratapihan-
tien risteyksessä.  (836) 

Tarpeettomat jalankulkuvalot Ratapihantien länsipuolefla  Aleksis  Kiven  kadun 
kohdalla.  (836) 

Katutasoon suojatie  virastotalon  ja  Pasilan aseman välille.  (836) 

 Portaat  ja  kadut ovat liukkaita rautatieaseman seudulla.  (837)  

Ruuhka-aikoina Pasilan silta ruuhkainen; jalakulkijat valtaavat myös pyöräily- 
tien osuuden. Talvella silta  ja  asemanseutu  liukas.  (842)  

Kesäisin pyöräilijät huristavat Opastinsiltaa; alhaalla jalankulkijoita menossa 
kahville Punatulkkuun.  (842) 

Suojatien  puuttuminen Asemapäällikönkadulta Ratapihantien risteyksessä. 
 (844)  

Pasilan aseman pysäkillä bussista tullessa pysäkin takana pyörätie.  (854)  

Liikennevalojen puuttuminen jalankulkijoilta Asemapäällikönkadulta Ratapi-
hantien risteyksessä.  (869) 
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Itä-Pasilasta puuttuvat alatasoilta kunnolliset jalkakäytävät. Alatason jalka-
käytävät pitäisi päållystää.  (869) 

Suojatien  puuttuminen Asemapäållikönkadulta Ratapihantien risteyksessä. 
 (878) 

Virastokeskuksen  ja  aseman välisellä yliku Ikukäytävällä polkupyörillä ajavat 
ovat suuri vaara kävelijöille varsinkin kesäisin. Pyörät tulisi taluttaa  tai  oma 
kaista pyàrille.  (880)  

Itä-  ja  Länsi-Pasilan yhdistävä silta kohtuuttoman hidas; liikennevalojen ajoi-
tus.  (881) 

Suojatie Asemapåällikönkadufle Ratapihantien liittymän  kohdalle, niin pääsee 
joustavasti  ja  turvallisesti viereiseen kortteliin.  (881) 

Yksityisautoilijat Junailijankujalla,  jotka eivät tajua ajavafl'sa kävelytiellä. Eh-
doton ajokielto.  (887)  

Liikennevalot Teollisuukadun  ja Jämsänkadun Iiittymäån.  (890) 

Pyöräliikenne Opastinsillalla.  Hurja pyöräilyvauhti. Jalankulkijalla huono nä- 
kyvyys. Ovesta ulos astuessani (ensimmäinen  askel)  pyörä ajoi jalkani yli. 
Minä  OK.  Pyöräilijä lensi maahan. Ei ollenkaan pyöräilyä Opastinsillalla. 

 (895)  

Pasilan sillalla voisi olla lânsipåässä kaksi kaistaa länteen.  (918)  

Pyöräily Pasilan aseman pihan  ja ylikulkutunnelin  läpi. Kävelijät kävelevät 
pyörätiellä.  (920)  

Pasilan  sillan  molemmissa päissä liikennevalot sumauttavat liikenteen, erityi-
sesti bussit.  (920) 

IRatapihantien  ylitys Veturitorin kohdalla  on  joskus ruuhkalla hankalaa. Ehkä 
autot voisivat ajaa vähän hiljempaa siinä kohdassa  ja  niille voisi laittaa varoi-
tuksen suojatiestä.  (929)  

Pasilan asemalta tulevat ajoneuvot törmäävät keskelle kevyen liikenteen väy-
lää.  Stop-merkki  ja  muurit pois näkyvyyttä estämästä.  (937)  

Pasilan aseman nurkalla raitiovaunusta tulevat  ja  liikennevaloissa odottavat 
ihmiset tukkivat kevyen liikenteen väylän  ja  liikkuvat poikittain väylään näh-
den. Leveämpi jalkakäytäva  ja pyörätie suojatien  kohdalle.  (937) 

Asemapäällikönkadun  ja Ratapihantien  risteyksen kaikille puolille suojatiet. 
 (937) 

Virastokeskuksen lähitienoota  ei ole suunniteltu erityisesti pyöräilijöille (portai- 
ta, korokkeita ei kunnon pyorätelineitä - asiakaspaikoituksessa  on,  mutta 
pyöräily  sinne  on  hankalaa). Ruuhka-aikana pyöräily  on  erittäin vaarallisen 
tuntuista koska jalankulkureptit  ja pyöräreitit risteilevät - jos  jälkimmäisiä 
yleensä sattuu löytymään.  (937) 
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Autolla lääninhallituksen parkkipaikalta tultaessa Junamestarinkadu  Ile  näky-
vyys huono  ja postin  autot ajavat kujalla lujaa.  (943) 

Ratapihankadulla  aamulla runsaasti pysähtyviä henkiläautoja, jotka jättävät 
kadun reunaan töihin tulijoita, vaikka raitiovaunu/bussikaistalla  on pysähtymis-
kielto.  (943) 

Rautatielãisenkadun  ylitys aamulla  ja  illalla kävelijälle vaarallista; autot ajavat 
lujaa, eivätkä pysähdy, vaikka olet suojatiellä. Nopeusrajoitus alemmaksi. 

 (943) 

Betonporsasrivistö pyöräilytien  ja  Messukeskuksen parkkialueel  le  johtavan 
ajotien risteyskohdassa. Pyöräilijän  on sihdattava ajokkinsa  osumaan betoni-
porsaiden väliin samalla, kun pitäisi tarkkailla, tuleeko kumpareen takaa auto-
ja vasemmalta  tai  oikealta. Ei oikein tando onnistua tehdä molempia yhtäai-
kaa. Pyörätien poikki asetettujen betoniporsaiden määrää vähennettävä (nii-
tä  on 3,  kaksi joutaisi pois).  (946) 

Opastinsillalla pyörilijät  ja  kävelijät  törmäilevät toisiinsa. Selvästi merkitään, 
 etta  toinen puoli  on  pyöräilijöiden  ja  toinen jalakulkijoiden.  (951)  

Pasilan aseman  ja sillan  alueella kutkuväylät lIian kapeat ihmismäärään näh-
den, koska samoja väyliä käyttävät jalankulkijat  ja  pyöräilijät. Kevyen liiken-
teen  väyliä levennettävä (varsinkin silta Itä-Pasilasta Lånsi-Pasilaan)  ja  jalan- 
kulkijat  ja  pyöräilijät erotettava paremmin toisistaan. Pyöråteitä lisättävä. 

 (952)  

Pasilan aseman seutu huono jalankulkijan kannalta. Suojateitä enemmän 
ja/tai sijoitettava paremmin.  (955)  

Mäkelänkadulla käännyttäessä Kumpu lantielle pohjoisesta linja-autokaistan 
päättyessä  on  tungosta. Ohjaus  15  minuutin odotuspaikkaan niille, jotka ovat 
siirtyneet linja- autokaistalle laittomasti liian aikaisin.  (967) 

Kumpulantiellä  Mäkelänkadun liittymässä suojatiellä  ja  ajoradalla  yhtäaikaa 
tungosta. Jalankulkijoille ylikulkusilta.  (967) 

Kumpulantien  ja  Jämsänkadun  risteyksessä tungosta  ja  odotusta turhankin 
takia. Joustavat liikennevalot.  (967) 

Jalankulkujat  ylittävät Asemapäällikönkadun virastotalon nurkalla vaikka ei 
ole suojatietä. Tehtävä suojatie.  (968)  

Liikennevalot  ja  suojatie  puuttuu Asemapäällikönkadulta virastotalon nurkalta. 
Nyt ylitetään henkensä uhalla. Kiertotie aivan liian pitkä  ja  hidas.  (979)  

Ylipäänsä Pasilan katutason jalankulku mandotonta. Jalkakäytäviä ei ole  tai 
 niitä ei ole päällystetty tasaisin kivetyksin eli jalankulku  on  pyritty estämään. 

Kunnon jalkakäytävät.  (979)  

Kesällä kulkureittini kulkee samoja väyliä missä pyöräteitä. Pyörät välillä  hen- 
genvaarallisia.  Erityisen vaarallinen  on  mäki Diakonissalaitoksen takaa  alas 
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radan  viereen. Pyörien vauhti erittäin vaarallinen. Kieltomerkistä huolimatta 
pyörät ajavat läpi Aippipuiston, vaikka erikseen merkityt pyörätiet. Erittäin 
vaarallista, koska kulkiessaan ei pyöriä oleta samalla  kulkuväylällã  olevan. 

 (981)  

Mannerheimintien valot pätkii liikaa. Tarvittaisiin pitempi vihreã aalto.  (983) 

Virastokeskuksen  ja  Asuntohallituksen läheltä puuttuvat jalkakäytävät.  (987) 

Ratapihantien  ylittäminen Veturitorin kohdalla vaikeaa runsaan liikenteen ta-
kia. Liikennevalot.  (987)  

Pyöräilijät Mäkelänkadulla, kun  jää  pois bussista. Nopeaa  ja  äänetöntä pyö-
räilijää  on  vaikea huomata bussista  alas astuttaessa.  Pyöräilijöiden reitti py-
säkkien kohdalla tulisi ohjata kauemmas ajoradan reunasta.  (988)  

Mäkelänkadulla  Radan  rakentajantien  kohdalla Ilikennevatot vaihtuvat  kovin 
 nopeasti. Vihreållå ei ehdi ylittãä katua varsinkin kun  on liukasta.  Vanhukset 

eivät varmasti ehdi vihreällä ylitse. Samoin  on  tavallista, että tällä kohdalla 
ajetaan päin punaista. Vihreä valo saisi palaa kauemmin. Parempi olisi,  jos 

 ylikulkusilta  olisi tässä kohdin, mistä ihmiset menevät  bussipysäkille (ylikulku-
silta  on  väärässä paikassa).  (993)  

Helsingin asemalla liikennevälineen vaihto vaikea. Helsingin aseman opas- 
teet  voisivat olla paremmat. Linja-autoaseman  ja  rautatleaseman  välinen 
matka hankala.  (998) 

Jos  lähtee pyäräilystadionilta Tuusulaan päin tien ylitys erittäin hankalaa  ko-
van  liikenteen vuoksi kun vielä pitää seurata keskellä kulkevia raitiovaunuja. 

 (1003)  

Ongelmina ruuhka  ja  häkå. Koskelantien läpikulku  pienemmäksi.  (1013) 

Asemapäälikönkadun  ylitys aamulla Ratavartijankadun kohdalla vaarallinen. 
 On  kyllä  suojatie.  (1014) 

Paciuksenkadulla Keskuspuistosta  tulevan kävely/pyöräilytien kohdalla pitäisi 
olla turvallinen ylityspaikka. Nykysin Paciuksenkatu, joka  on  melko leveä, 
ylitetään vaarallisesti autojonojen  ja  raitiovaunujen  välissä. Olisi saatava ali-
kulku/ylikulkumandollisuus  tai lUkennevalot. (1022)  

Mäkelänkadun ylitys ruuhka-aikana, valot palavat vähän aikaa. Aikaa kuluu 
odotukseen , hypitään punaisilla liikenteen rakoihin jne. Rakennetaan ylikul-
kusilta (nykyinen  on  väärässä paikassa huomioiden bussipysäkit  ja  yleinen 
jalankulku).  (1025) 

Liikenneruuhkat  aamulla  ja  illalla.  Vain  Helsingin kaupunki voi parantaa kes-
kustan lUkenneongelmia.  (1029) 

Ratapihantien suojaton suojatie Veturitorin  kohdalla, eritoten alamäkeen  anta- 
vien kaistojen osalta. Liikennevalot  tai  korotettu suojatie.  (1038) 
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Rautatieläisenkadu  la jalaku Ikijat  juoksee tien yli virastokeskuksen suuntaan 
Teboilin kohdalta. Suojatie Teboilin kohdalta LH-taloHe.  (1041) 

Asemapäällikönkadun  ja  Ratamestarinkadun  risteys yleisesti ottaen paha 
ruuhka-aikana. Liikennevalot.  (1041)  

Autot tulee lujaa  1alhaalta Jämsänkatua lujaa ylös Kumpulantielle luottaen 
siihen, että pääsee väliin. Tulevat kolmion takaa. Joku nopeusrajoitus  30 - 
40 km/h Jåmsånkadulle. (1041)  

Ihmiset hyppivåt Asemapäällikönkadun yli virastotalon kulmalla. Suojatie  vi-
rastokeskuksesta Asuntohallitukseen. (1043) 

Virastokeskukseen  lisää parkkipaikkoja.  (1052)  

Ajoneuvojen tilannenopeus Aleksis  Kiven  kadun päässä ennen Ratapihantie-
tå  usein liian korkea suojatiestä huolimatta, kun menee työpäivän jälkeen  Ju-
nailijankujaa  ja sen  jatkeena olevaa ylikulkusiltaa pitkin Aleksis  Kiven  kadun 
päässä olevalle bussipysäkille. Uikennevalot kadunkulman  A.  Kiven  katu/Ra-
tapihantie  tulevat suojatien jälkeen kun ajetaan  A.  Kiven  katua kohti Ratapi-
hantietä. Myös  A.  Kiven  kadun nopeusrajoitus  (40 km/h)  loppuu ennen suoja- 
tietä. Usein autoilijoiden nopeus paikan påällä liian  kova  kun ne yrittävåt  eh-
tiä  läpi liikennevalojen Ratapihantielle. Korotettu suojatie  tai lilkennevalojen 

 siirtäminen suojatien kohdalle.  (1055)  

Kova  liikenne Kumpulantiellå, Jämsänkadun risteyksessä vaarallista kääntyä 
vasemmalle Kumpulantielle. Liikennevalot.  (1070) 

Ratapihantien suojatie Veturitorin  kohdalla merkittävän vaarallinen. Parempi 
merkintä  tai  valot.  (1070) 

Keskuspuistossa  ongelmia aiheuttavat joskus muut kuin työmatkapyö räilijät; 
hölkkääjät, koiran ulkoiluttajat, kaksi rinnakkain pyöräilijät  tai  yhtäkkiä eteen 
kääntyvät.  (1071) 

Jalakulkijat  ylittävät risteyksiä vaikka ei ole suojateitä (Asemapäällikönkatu, 
Rautatieläisenkatu). Suojatiet jalankulkijoille.  (1077) 

Ratapihantiellä Veturitorin  kohdalla päästyään liikennevaloista autoilijat käyttä-
vät holtittomia nopeuksia, josta seuraa vaaratilanteita junaan ehättävillä  mat-
kalaisilla. Tärinäraidat  molemmilta suunnilta lähestyville autoille.  (1082)  

Iso ongelma  on  autojen pysäköinti kun tilapäisesti joutuu käyttämään autoa, 
josta seuraa turhaa parkkipaikan etsiskelyä  ja  pitkiä riskialttiita kävelymatkoja. 
Pitäisi olla virastokeskuksen väelle varattu ilmainen parkkipaikka, ettei tarvitsi-
si jättää autoa  1 - 2  km:n päähän  tai asiakaspaikoitukseen. (1082)  

Mäkelänkadulla pohjoisesta tultaessa ennen Kumpulantietä liian myöhään 
alkava oikeus käyttää oiken puolesta kaistaa, josta seuraa, että sääntöä riko-
taan  ja  tunnolliset joutuvat kUlaamaan vaarallisesti. Oikean kaistan käyttöoi-
keus enne Velodromin risteystä  ja  oikean kaistan varaaminen  vain  oikealle 
kaantyville.  (1082) 
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Ratapihantien  ja AsemapääHikönkadun  risteyksessä liikennevalojen  anturit 
 eivät  reagol polkupyärään.  Valot  myäs  usein täysin sekaisin  ja  kun sopivasti 

tulee  raitiovaunuja,  niin  jalankulkija  voi jäädä kolmekin vuoroa väliin, jolloin 
mennään päin punaista.  (1083)  

Kevyen liikenteen väylä liian kapea nopeaan  pyäräilyyn esim.  Linnunlaulun 
kohdalla. Pyöräily  ja jalankulku  eri  väylille  tai  väylää  levennettävä.  (1084)  

Autojen  pysäköinti  poikittain kevyen liikenteen  väylälle  Keskuskadulla. Kun-
non  sakotus  tai aitaus  autoilijoille.  (1084)  

Uusi  kävelyreitti Unnunlauluun  asti.  (1084) 

Asemapäällikänkadun  ja Ratapihantien  risteykseen  puuttuville  puolille suoja- 
tiet.  (1090) 
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2  HELSINGIN KAUPUNGIN PYSÄKÖINNINVALVONT 
KOSKEVAT  KOM  MENTIT.  

Ongelmana autojen pysäkäinti kävelytasoilla  ja huoltoajo. Lappuliisoja  Pasi-
laan.  (257)  

Kävelykansilla pysäköidäån  ja  ajetaan epämääräisesti. Parannusehdotuksj-
na parempi viitoitus, opastus, ajoesteet, kadunvarsipysåköinnin laajentarni-
nen  ja  'alakerran parantaminen (ilme,reitit).  (269)  

Kumpulantiellä  autot pysäköivãt suojateiden eteen.  (361)  

Kevyen liikenteen reitistö ei ole työmatkallani yhtenäinen, pyärätie esim. vaih-
telee  turhan  usein tien puolelta toiselle. Autoilijat eivät pidä polkupyörää tasa-
vertaisena ajoneuvona, mikäli aikoo pysyä hengissä ei pyäräilijä voi pitää 
etuajo-oikeudestaan kiinni. Qngelmana ovat myôs kevyen liikenteen väylälle 
pysäkäidyt autot.  (362)  

Usääntynyt ajoneuvolilkenne  Itä-Pasilan jalankulkutasoilla  ja  jalkakäytävillä 
aiheuttaa ongelmia. Ajoesteenä tehokkaita  3-5  porrasta luiskien alapäåsså, 
tiheät pylväät  ja  valvonta. Pysãkäintipaikkoja lisättävä varsinaisten ajoväylien 
(ajoneuvotaso) varsille..  (495)  
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3  ESPOON KAUPUNKIA KOSKEVAT  KOM  MENTIT  

Tapiolan keskustassa tuskaista sukkulointia, kunnon pyärätie puuttuu.  Paran-
nusehdotuksena  on  erillinen pyörätie.  Sen  ei tarvitse kulkea suorinta reittiä 
keskustan läpi.  Jos pyörätie on  hyvä  ja  yhtenäinen  sen  valitsee mielumrnin 
kuin lyhyemmän sokkeloisen keskustan läpi menevän reitin.  (35)  

Otaniemen risteyksestä Munkkiniemen aukiolle  ja Paciuksenkadun  kevyen 
liikenteen väyiät aivan liian kapeita liikenteeseen nähden, eikä reitti ote yhte-
näinen, vaan puolta joutuu vaihtamaan välillä useamman kerran. Parannu-
sehdotuksena erilliset pyö rätiet.  (35) 

Tuomarilan  aseman kohdalla  en  käytä ajotien ylitykseen suojatietä. Valoris-
teys  on  niin hidas, että juna ehtii  jo  mennä. Tuomarilantiellä aseman tienoilla 

 on alikulkukäytävä,  mutta  se on  keskeneräinen, talvella liukas  ja kesäUä liejui-
nen.  Hyvin  harva jalankulkija  käyttää sitä.  (43) 

Sähköradan  asemilla liian vähän pysåkäintitiiaa. Kaikki eivät asu  radan  lähei-
syydessä. Poistetaan  2h pysäköinti  sali ittu parkkikiekol  la- lisäkilvet  alueilta, 
esim. Leppävaarassa  radan  pohjoispuolella.  (57) 

Jatkoyhteydet sopivimmiksi  välille Laajalahti-Leppävaaran asema  klo 
 7.00-8.30  ja  Leppävaaran asema-Laajalahti  klo  15.40-16.40  välisille ajoille. 

Bussillikenne (Espoon  Auto)  ei ole tehnyt aikatauluissa muutoksia vuosikau-
sun  ainakaan näillä linjoilla.  (59) 

Lähijunien vuorotiheys  on  riittävä  ja  toimii myös normaalin työmatkaliikenteen 
jälkeen. Harkitsisin vakavasti junaa  jos  Espoosta  (kodin  läheltä) olisi toimiva 
syöttöliikenne rantaradan asemille (Leppävaaraan).  Olen henkilöautossa  suh-
teellisen turvassa, mutta henkilöautotiikenne  on  riski kevyelle liikenteelle. 
Bussin/junan käyttö olisi turvaHisempaa.  (169)  

Kevyen liikenteen väylien yhteiskäyttö pyöräilijöillä  ja jalankulkijoilla  on ongel-
mallista Espoon alueella. Helsingissä väylä  on  jaettu molemmille erikseen. 
Espoossakin väylä  on  erotettava maalaamalla sekä merkittävä pyörä-  tai  ja-
lankulkusymboleilla,  (203) 

Liikennevalon  puuttuminen Mankkaantien  ja  Turunväylän  rampin  päästä (Hel-
singin suunnasta) aiheuttaa ongelmia.  (295)  

Käyttämäni reitti Kaitaa-Suomenojan liittymä-Jorvaksentie-Mechetininkatu--
Kamppi (Annankatu)-Mannerheimintie-Nordenskiöldinkatu-Ratapihantie  on 

 koko  ajan tietyön  alla,  mistä johtuu tiikenneturvallisuusongelmia. Vanhat ka-
dut  ja  tiet  on  saatava lopultakin valmiiksi.  (479) 

Kävelymatkalla  kotoa junalle puutteelliset jalankulkuväylät, jalkakäytävä  ja 
suojatie  puuttuu. Suojatie rakennettava Postipuun koulun edustalle, samoin 
jalkakäytävät Ruutikadulle  tai  läpiajo kiellettävä Ruutikadulle. (piirros liittee-
nä)  (696)  

Leppävaarassa useita liukasteluja. Autot ajelevat kävelyteillä.  (720) 
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Espooseen menevät junat  ja  bussi  42  (Espoon sisäinen) eivät  synkronoidu 
 juuri lainkaan.  (757)  

Tapiolassa  Otsolanden pysäkin  ja kioskin  kohdalta puuttuu yksi  jalankutkijoi-
den suojatiepaikka.  Melkein kaikki käyttävät kohtaa, jossa ei ole  suojatietä. 

 (768)  

Tapiola  -  Munkkiniemi rantatien  liikenneruuhkat  tosi pahat joskus.  (768)  

Pohjois-Tapiolan  ja  Leppävaaran aseman välille nopea julkinen  kulkuyhteys. 
 Jos  tämä toteutuu ryhdyn käyttämään junaa.  (777)  

Espoon keskuksessa  radan  ylittåviä  tai alittavia  väyliä aseman lähellä  on vain 
 yksi; liian vähän.  (1085) 
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4  MUITA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKEJA  JA 
 KUNTIA KOSKEVAT  KOMMENTIT  

4.1  Vantaan kaupunki 

Tikkurilan asemalla  bussien lähtöajat  huomioiden junien  saapumisajat.  (117)  

Vantaan  liikennesuunnittelijat käsittämättömässä vilsaudessaan  jättivät korjaa- 
matta selvän  puutteen  Kulomäen bussilinjojen  ja  VR:n junien suhteen.  Kula- 
mäen kaksi linjaa ajavat edelleen viiden minuutin välein eikä  kummaflakaan 

 linjalla ehdi sopivasti siihen ainoaan junaan mikä Korsossa pysähtyy.  Edel-
leenkäån  ei autolla tehtävä  6 ninuutin  matka Tikkurilan asemalle  taitu  kuin  30 

 minuutissa. Mistä  liikennesuunnittelijoille  maksetaan palkkaa?  (255)  

Matka  kotiovelta Havukoskelta Koivukylän  asemalle  on  talvella paikoin hyvin 
liukas  ja  usein ilman hiekkaa.  Myoskin  katuvalot ovat usein  pimeinä Koivuky-
län  urheilukentän viereisellä kävely-  ja  pyörätiellä,  jyrkkä, mutkainen, talvella 
liukas mäki.  (331) 

4.2  Kauniaisten kaupunki 

Ongelmana  Kaunlaisissa  Tunnelitien ylitys  tôistä  kotiin mennessä. Valot  ko. 
 kohdalla  on.  Junien  ja  linja-autojen aikatauluja ei ole sovitettu yhteen, usein 

näkee ihmisten  ryntäilevän  autojen välistä  ja  aiheuttaen näin vaaratilanteita. 
 Parannusehdotuksena ylikulkusilta esim.  radan  viereen.  (122) 

4.3  Hyvinkään kaupunki 

Hyvinkään asemalta puuttuu  alikulkutunneli.  Ruuhka-aikana  on  syntynyt  vaa-
ratilanteita  ja  vahinkoja.  Alikulkutunneli  on  rakennettava  kiireel lisesti.  (4)  

Kadut liukkaita talvella, varsinkin Hyvinkäällä.  (464)  

Ongelmana hankala reitti  rautatleasemalle  Hyvinkäällä, johtuen  mm.  Poliisia-
seman  ja  huoltoaseman sijainnista. (piirros  liittenä)  (464) 

4.4  Järvenpään kaupunki 

Talvella kevyen liikenteen reitit usein liukkaita,  epätasaiseksi jäätyneitä (Jär-
venpään  päässä  n.0,5 km). (75)  

Ongelmana  pyorätien  puute Järvenpäässä  Pietolankadun kaupunginpuolei.-. 
 sessa  paässä.  Pyörätietä voisi jatkaa kadun loppuun saakka, nyt  se  kattaa 

 ko.  kadusta  vain n. 90 %. (103) 

Järvenpäästä lahtiessä  on  heti pitkä  alamåki,  joka ainakin talvisin  on tiukas. 
(572) 

Jalkakäytävien  liukkaus  (hiekoitus  puutteellista) Järvenpäässä välillä  Mittarika-
tu  - Johdinkatu  ja  laituri!la  Järvenpäässä sekä Pasilassa laiturin  pohjoispääs-
sä. (868) 
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4.5  Keravan kaupunki 

VR saattaisi saada Keravan  pohjoisosien omakotiasuntoaluejita autonkäyttä.-.. 
jistã junamatkustajia  sali  imaila Keravaita lähteviin sähköjuniin  (K-tunnus) pää-
syn näiden junien  ns. odotuspaikalta ratapihan  pohjoispuolelta rakentamalla 
laiturin  radan  itäpuolelle.  Radan  alikulku  on  olemassa. Kaupungin tarvitsisi 
tehdä  vain  laiturille  kevytiiikenneväyiä.  (632)  

Talvella liukkaus ongelma  tyämatkaHa  kotoa Keravan asemalle  ja  yksi vaikea 
risteys.  (951) 

4.6  -Kirkkonummen kunta 

Turvallinen kevyen liikenteen väylä puuttuu  Porkkalantien varresta,  kesällä 
voisi kulkea pyörällä (erillinen  lute). (157) 

Kotipäãssä  (Kirkkonummi) matkaa yksi vaarallinen  tienylitys,  mutta siinä  on 
 liikennevalot. Myös  radan  ylitys vaarallinen.  (304) 

4.7  Nurmijärven kunta 

Juna  on  paras  kulkuneuvo,  mutta  sen  kulkuun pitäisi saada  liitettyä bussivuo-
roja Klaukkalasta.  (567) 

4.8  Tuusulan kunta 

Viimeisen kolmen vuoden aikana ei ole tapahtunut  tapaturmia.  Marraskuus-
sa  1977  pahempi  autokolari  matkalla työhön (matkustajana)  Hyrylässä,  Hyvin-
kään  ja  Koskenmäen risteyksessä (sairaalassa kuusi viikkoa).  (5) 
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5  UUDENMAAN  TIEPHRIÄ  KOSKEVAT  KOM MENTIT  
Tuusulantie  on ruuhkainen,  tukossa  usein  jo Hyrylästä  alkaen. Moottoritiellä 
pitkät jonot Mäkelänkadulle tultaessa. Ruuhka  on  hieman pienempi ,  jos  tu-
lee  ja  lähtee myöhemmin töistä.  (5)  

Moottoritie turvallinen, mutta ruuhka-aikaan peräänajovaara Koskelantietä 
lähestyttäessä aamulla. Samoin  vasen liityntäkaista Koskelantieltã  moottori- 
tielle voi olla vaarallinen (liittyminen liikenteeseen)  (133)  

Ongelmana pimeä liittymä Tolsan junaseisakkeelta vanhalle Porkkalantielle. 
 (157)  

Turvallinen kevyen liikenteen väylä puuttuu Porkkalantien varresta, kesällä 
voisi kulkea pyörällä (erillinen  lute). (157)  

Valtatie  1 Lohjanharjulta  Turun suuntaan  on ylikuormiteth  ja  vaarallinen (asu- 
tustaja yksityistieliittymiä).  Moottoritietä tulisi jatkaa  ja  jättää nykyinen  tie pal-
kallistieksi. (174) 

Tuusulantiellä  kaupunkiin päin tultaessa viimeinen liittymä katkaisee bussi- 
kaistan.  Se  hidastaa bussien kulkua  ja  aiheuttaa kiilaamista kaistojen vaih- 
doissa.  Tietä tulisi leventää  1-2  metriä muutaman kymmenen metrin matkal-
la, jotta bussikaista olisi yhtäjaksoinen.  (191)  

Kevyen liikenteen väylien yhteiskâyttö pyöräilijöillä  ja jalankulkijoilla  on onget- 
mallista Espoon alueella. Helsingissä väylä  on  jaettu molemmille erikseen. 
Espoossakin väylä  on  erotettava maalaamalla sekä merkittävä pyörä-  tai  ja-
fankulkusymboleilla.  (203) 

Lilkennevalojen  ajoitus Kehä l:llä Tapiolantien tiittymässä huono (vaarallinen 
kääntyminen).  (228)  

Suurin  osa työmatkaan  kuuluvasta ajasta kuluu Hämeenlinnantien  ja  Vihdin- 
tien liittymän jonoissa.  (249)  

Tuusulantien  ja  Kehä  1:n  liittymä. Pohjoisesta Kehälle kääntyvät eivät mandu 
rampille (aamuhuipputunnit),  vaan jonon  pää on  moottoritiellä. Pahoja tilantei-
ta näyttää olevan miltein päivittäin.  (241)  

Tuusulantien  ja Asesepäntien  liittymä. Jonon päät moottoritiellä ulottuvat  ra- 
dan ylittävälle  sillalle, ohituksia oikealta pitkin piennarta (kiilauksia) bussikais-
talle. Pahoja tilanteita  on  etenkin liukkailla.  (241) 

Vihdintien  ylitys pysäkille vaikea vilkkaan liikenteen takia. Lilkennevalot suoja- 
tielle parantaisivat tilannetta.  (248) 

Odilammella  oleva pysäkki kaupungista tultaessa liian kapea. Pysäkki  on  tal-
vella vaarallinen.  (248)  

Nurmijärventien kiihdytyskaistat aivan liian lyhyitä  ja  jyrkkiä. Pyörällä liikkues- 
sa joka päivä  1 -4 konfliktia (=hätäjarrutusta), syinä jalankulkijan tai  pyöräilijän 
yllättävät sivuliikkeet sekä oikealle käntyv5t autot.  (300) 
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Hämeenlinnan moottoritiellä pitäisi ehdottomasti olla  bussikaistat,  jotta ei tar-
vitsisi tehdä  ålyttömiä jarrutuksia  ja  kaistanvaihtoja pysäkeiltä  tulevien  bus-
sien  ja  rampeista  tulevien autojen vuoksi.  (383)  

Tuusulantie voidaan rakentaa aivan  olemattomin  kustannuksin  6  kaistaiseksi 
Kåskynhaltijantielle  asti. Kaikki sillat ovat  jo  valmiina, ainoastaan muutama 
sadan metrin pätkä  bussikaistaa  puuttuu Mäkelänkadulta maalle päin. Sa-
moin  Asesepäntien ylittävällä  sillalla  on  tehty  korokkeet  esteeksi, ettei bussit 
pääse omaa kaistaa  myöden.  Tässä  on  tyypillinen esimerkki miten Helsingin 
kaupunki suhtautuu  joukkoliikenneasioihin.  (391)  

Län8i-  ja  Itä-Pasilan  liikennevirrat  ohjautuvat  Pasilanväylän  (rakentamatta!) 
kautta. Pasilan väylä (uusi) ratkaisee kantakaupungin  poikittaisliikenteen 

 (joukko-  ja  yksityisautoliikenteen)  seuraavan  50  vuoden ajalle.  (416)  

Talvisin (aamulla)  on  vaikea päästä Martinlaakson  rampista Hämeenlinnantiel-
le.  Ehkä pitempi  ramppi  auttaisi.  (447)  

Kaivokselasta  Helsinkiin päin nousevan  rampin  kiihdytyskaista  pidemmäksi. 
 (465)  

Kunnollinen moottoritie saatava mandollisimman lähelle Lohjan kaupunkia 
 hyvine, nopeine  ja  riittävän  monikaistaisine liittymäteineen.  Hanko-Hyvinkää 

tiellä Partekin  ja  Lohjan kaupungin välillä  on  kuollut  jo  tarpeeksi monta, jopa 
nuorta ihmistä. Ei enempää  ihmisuhreja  vihreille.  (645)  
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6  YTV:AA  KOSKEVAT  KOMMENTIT  

Junan kåytôssä ongelmana, ettei kuukausilippua saa aamulla Espoon puolel-
ta, vaan  on  mentävä ostamaan Vantaan VR asemalta. Joukkoliikenteen kuu-
kausilippuja pitäisi myydä  koko YTV:n  alueella ilman kuntarajoja.  (15) 

E-juna Kauklahteen, Espoon juna. Syättöliikennettã  U-  ja  S-junille  tai  vaih-
toehtoisesti  ilmaisia parkkipaikkoja asemille.  (21)  

Ihmiset rjntäilevät lähiöissä asemilta lähteviin linja-autoihin, koska ei ole va-
rattu riittävästi siirtymäaikaa junasta linja-autoon. Asiaa pahentaa vielã  se, 

 että linja-autot lähtevät  usein:ennen  aikataulussa ilmoitettua aikaa. Yleensä 
 1-2 min,  mutta jopa  5 min  liian aikaisin.  (114)  

Tikkurilan asemalla bussien lähtöajat huomioiden junien saapumisajat.  (117)  

Joukkoliikenteen  hinnan  tulisi olla huomattavasti halvempi kuin oman auton 
käytön. Aikataulullisesti Pasilasta  on  hyvät junayhteydet Hyvinkäälle.  (134)  

Kaikki työmatkat  bussilla  (503-505).  Tämä poikittaisliikenne kulkee  vain  ruuh-
ka-aikoina, muuten vuorot puuttuvat  tai  ovat liian harvassa. Vanha  50  mat-
kan  lippu tulisi palauttaa. Kuukausilippu tulee kallIiksi kun  on  paljon työmatko-
ja.  Suurin pulma  on  surkeat bussipysåkit.  Nesteen edessä oleva katos ei an-
na suojaa kunnolla  ja  täyttyy loskalla, kun  tie  avataan. Pasilan aseman vie-
reen olisi saatava kunnon suoja.  (160)  

Lähijunien vuorotiheys  on  riittävä  ja  toimii myös normaalin työmatkaliikenteen 
jälkeen. Harkitsisin vakavasti junaa  jos  Espoosta  (kodin  läheltä) olisi toimiva 
syöttöliikenne rantaradan asemille (Leppävaaraan).  Olen  henkilöautossa  suh-
teellisen turvassa, mutta henkilöautoliikenne  on  riski kevyelle liikenteelle. 
Bussin/junan käyttö olisi turvallisempaa.  (169)  

Bussi  509  tulee aamuisin melko joustavasti, mutta iltapäivällä  klo  15.30  jäl-
keen  se  juuttuu Länsi-Pasilan ruuhkiin. Tämän vuoksi käytänkin kotiin päin 
mennessä junaa Leppävaaraan asti  ja  vaihdan siellä bussiin. Toivomuksena, 
että bussiliikenne iltaisin Länsi-Pasilan kautta saataisiin nopeammaksi taval-
la  tai  toisella,  tai  reitti muutetaan.  (211)  

Pasilassa  on  liikaa yksityisautoja, koska kaikkialle ei ole hyvin toimivaa jouk-
koliikennettä. Lisää linjoja  mm.  Espooseen  ja  ihmiset vastuuntuntoisemmiksi 
ympäristöstään. Bussilinja Pasilasta Laajalahteen  ja Mankkaalle.  (232)  

Vantaan liikennesuunnittelijat käsittämättämässäviisaudessaan jättivät korjaa- 
matta selvän  puutteen Kulomäen bussilinjojen  ja  VR:n junien suhteen. Kulo-
mäen kaksi linjaa ajavat edelleen viiden minuutin välein eikä kummallakaan 
linjalla ehdi sopivasti siihen ainoaan junaan mikä Korsossa pysähtyy. Edel-
leenkään ei autolla tehtävä  6  minuutin matka Tikkurilan asemalle taitu kuin  30 

 minuutissa. Mistä liikennesuunnittelijoille maksetaan palkkaa?  (255)  

Joukkoliikenteen  käyttöä työaikana tapahtuvilla matkoilla parantaisi asiantunti-
jajàrjestelmä, joka automaattisesti antaisi reitin, aikataulun  ja kulkuvätineet, 

 kun kerrottaisiin ähtöpaikka  ja määräànpää.  (267)  
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Käyttäisiri  bussia työmatkallani,  jos  samalla  bussilla  pääsisi kotoa työpaikalle 
 ja  takaisin.  Bussin  tulisi kulkea Mankkaalta reittiä KOkinkyläntie_Mankkaan_ 
 tie-Turunväylä .. .-Asemapäällikönkatu (295)  

Enemmän vuoroja poikittaisliikenteeseen, vrt, esim. bussit  503  ja  504. (326) 

 Suora linja Rajakylästä Pasilaan, esim, bussi.  (355) 

Siirryttyäni  maastosta Pasilaan  v.1986  käytin joukkoliikenneväljneit työmat- 
koihini  10.6.92  saakka, jonka jälkeen  en  ole uusinut nâyttölippuani. Vuosina  
1986-88  olen omistanut yhden henkilöauton, vuodesta  1989  kaksi henkilöau- 
ton. Katson oman osuuteni joukkoliikenteen suosimisesta tehdyn  w. 1989-92  ja  aikaisemmin, Joukkoliikenteen käyttäjäksi palaisin,  jos näyttäli

-pun  hinta olisi  alle  puolet nykyisestä.  (361)  

Bussi-juna-vaihdoissa useinmiten kiire. Portaita  ja  liukkaita jalkakäytävia 
juostessa tapaturniavaara. jAjkataulut yhteensopiviksi. Liityntäli ikenne -puhei-
den sijasta tarpeet tutkittava  ja  yhteistyötä kehitettävä.  (379)  

Pasila  on  suuri työpaikkakeskittymä  ja vilkas junanvaihtotermjnaalj. Esim. 
 Leppävaarassa tapahtuu paljon Pasilaan suuntautuvia bussi-juna-vaihtoja. 

Liityntäliikennettä  on  kehitettävä kansalaisten oman suunnittelun perusteella 
huolimatta siitä, että äikataulusuunnittelijat yrittävät tehdä vaihdon vaikeaksi. 
Kauniit puheet koskevat tulevaisuuden utopioita, pieniä, työmatkalaisten elä-
mää helpottavia  1-5 min bussiaikataulumuutoksia  ei voi tehdä.  (379)  

Juna-bussi-liityntäli ikenteellä liian kireät aikataulut, aiheuttaa talvella liukastu-
misja.  (395)  

Kun joutuu joskus tekemään työmatkoja omalla autolla, ei kannata satsata 
kuukausilippuun. Sitä tulee sitten muulloinkin omalla autolla. Bussi - juna- 
-yhteys  on  saatava pelaamaan myös Helsingin alueella.  (396)  

Länsi-Pasilassa hankala risteys, jossa vaara ajaa raitiovaunun  alle  (kaupun-
kiin päin mennessä).  Monet  liikennevalot ruuhkauttaa aamulla. Pasilasta voi-
si olla suorempi reitti Espooseen  ja  päin vastoin. Nykyinen reitti kiertäà liikaa 
eri lähiölden kautta. Voisi olla joku vuoro, joka ajaisi Länsiväylää suoraan 
esim. Soukkaan  ja  sieltä edelleen Kivenlahteeri jne. Säästyisi vähän työmat-
koihin kuluvaa aikaa.  (402)  

Vaihtoyhteydet rautatieasemilta järjestettävä toimiviksi.  (425) 

Joukkoliikenteessä  useammin yhteys junalle  ja  takaisin. Ei riitä, että yhteys 
 on vain  kerran tunnissa.  (519)  

Bussi  505  voisi käyttää lyhyempaa reittiä, esim. jättää pois Otaniemen  ja  Hel- 
singin puolella bussi voisi pysähtyä  vain  tietyillä pysäkeillä. Näillä toimenpiteil- 
lä reittiaika lyhenisi huomattavasti.  Bussin  hitaus  on  suurin syy, että käytän 
kaupungin kautta kulkevia busseja; Länsiväylää käyttäviä busseja  122  ja  121, 
jatkoyhteys  juna  tai  bussi  69. (640) 
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Joukkolijkennetta  pitäisi kehittäã siten, että jokaiselle asuntoalueelle kulkee 
busseja tarpeeksi tiuhaan. Silloin esim. toisella asuntoalueella hoidossa ole-
van lapsen voisi viedä hoitoon ilman omaa autoa.  (643)  

Lohjan bussi voisi ajaa Itä-Pasilan kautta Ratapihantietä.  (647) 

Joukkoliikenteen  maksu päivãssä  on 53,25  mk. Onnettomuusriski omalla au-
tolla  on  suurempi kuin joukkoliikenteessä. Koska perheestä  on 2/3  työttömä-
nä, ei ole taloudellisia mandollisuuksia käyttää joukkoliikennettä  sen kalleu-
den  takia. Usäksi  bussilla  ei voi hoitaa asioita  matkan  varrella. Ehdotan koh-
tuuhintaista näyttölippua.  (724) 

Joukkoliikenne  ei ole hinnaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, varsinkaan  jos 
esim.  2  henkeä kulkee samalla autolla.  (730) 

Joukkoliikenne  on  liian kallista.  Jos  esimerkiksi ulkopaikkakunnalla kirjoilla 
olevan opiskelijan, joka asuu Otaniemessä, kannattaa käydä omalla autolla 
töissä eikä käyttää joukkoliikennettä  on  kyllä  jotain pahaEi pielessä.  (741)  

Espooseen menevät junat  ja  bussi  42  (Espoon sisäinen) eivät synkronoidu 
juuri lainkaan.  (757) 

Lintuvaarasta  tuleva bussi  510  pitäisi ajoittaa pilcajunaan  (s-tunnus), jonka 
aika Leppävaarassa  on 7.30.  Nimittäin bussi  510  pitäisi olla  7.28 Leppävaa-
rassa,  mutta useinmiten ei ole eli pitäisi aikaistaa bussi 510:ntä  n. 5  minuut-
tia eli olisi  n. 7.20 Lintuvaarassa. (758)  

Pohjois-Tapiolan  ja  Leppävaaran aseman välille nopea julkinen kulkuyhteys. 
 Jos  tämä toteutuu ryhdyn käyttämään junaa.  (777) 

Seutulippu  liian  kallis  (360,-). (799)  

Liikenne  on  ihan  OK.  Ainoastaan lipun hinta  on  kallis  verrattuna henkilöautol-
la  matkustamisen hintaan.  (802) 

Seutulipun  hinta  on  kallis  (30 pv = 360  mk)  matkan  pituuteen nähden (Pasila 
- Leppävaara). Junassa ei mandu istumaan.  (806) 

Joukkoliikenteen  aikataulut  bussilla  509,  jota  käytän, eivät  virka -aikaan näh-
den ole erityisen sopivia.  (861)  

Bussilinja  504  aikataulut pidemmiksi.  (931)  

Junan  ja metron syöttöliikennettä  parannettava sekä/tai juna-asemille enem-
män parkkipaikkoja.  (952) 

Joukkoljikenne  on  liian kallista.  On  huomattavasti halvempaa  tulla  omalla au-
tolla Helsinkiin Vantaalta kuin maksaa perheen juna/bussiliput. Joukkoliiken-
ne houkuttelevammaksi hinnoittelun avulla.  (963) 
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Liikenneyhteys  bussilla  Olarista  Itä-Pasilaan  on  huono. Bussi  505  kiertää 
Tapiolan, Otaniemen  ja  Munkkiniemen kautta  ja  yhteys  on  tämän Vuoksi  hy-
vin  hidas. Arvioni mukaan  Olarista  käy Pasilan alueella työssä useampi sata  
henkilöã,  joista suurin  osa  kiertää Helsingin keskustan kautta, koska  505 on 

 niin hidas.  Olariin  pitäisi olla samanlainen yhteys  bussilla  kuten Kivenlahteen 
 ja  Matinkylään  (503, 504)  eli reitti Olan  - Niittykumpu - Länsiväylä -  Karhu -

saarentie - Kuusisaarentie -  Munkkiniemi  - Meilahti -  Pasila  - Verkkosaar, 
 (1089)  
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Hyvinkãän  asemalta puuttuu alikulkutunneli. Ruuhka-aikana  on  syntynyt vaa-
ratilanteita  ja  vahinkoja. Alikulkutunneli  on  rakennettava kilreellisesti.  (4)  

Aseman rullaportaat liian ahtaat aamuliikenteessä.  (6)  

Junan käytössä ongelmana, ettei kuukausilippua saa aamulla Espoon puolel-
ta, vaan  on  mentävä ostamaan Vantaan VR asemalta. Joukkoliikenteen kuu-
kausilippuja pitãisi myydä  koko YTV:n  alueella ilman kuntarajoja.  (15) 

E-juna Kauklahteen, Espoon juna. Syöttöliikennettä  U-  ja  S-junille  tai vaih-
toehtoisesti  ilmaisia parkkipaikkoja asemille.  (21)  

VR voisi järjestää raideyhteyden rantaradan osalla Espoo-Veikkola-Numme-
la.  Nummelassa  on  asema valmiina. Asiaa  on  esitetty  JQ  aiemminkin. Helsin-
gissä käy päivittäin suuri määrä ihmisiä töissä. Raideyhfeys olisi järkevä vaih-
toehto, myös liikenneturval lisuutta ajatellen.  (40) 

Tuomarilan  aseman kohdalla  en  käytä ajotien ylitykseen suojatietä. Valoris-
teys  on  niin hidas, että juna ehtii  jo  mennä. Tuomarilantiellä aseman tienoilla 

 on alikulkukäytävä,  mutta  se on  keskeneräinen, talvella  liukas  ja kesällã liejui-
nen.  Hyvin  harva jalankulkija  käyttää sitä.  (43)  

Juniin  ruuhka-aikoina, esim,  klo  16.00  jälkeen,  Helsinki -Riihimäki välillä 
 R-juniin pari lisävaunua,  varsinkin perjantaisin. Illalla, pimeällä junamatkaHa 

pohjoissuuntaan pääradalla kuulutukset kovempaa, että tietää missä men-
nään.  (49) 

Sähköradan  asemilla liian vähän pysäköintitilaa. Kaikki eivät asu  radan  lähei-
syydessä. Poistetaan  2h pysäköinti  sallittu parkkikiekolla-lisäkilvet alueilta, 
esim. Leppävaarassa  radan  pohjoispuolella.  (57)  

Sörnäisten metroasemalta (bussipysäkki aseman kohdalla) joustava, suora 
bussilinja Pasilan virastokeskukseen. Paikallisjunien tulisi lähteä päärauta-
tieaseman edestä eikä Töölörilanden rannalta pitkän kävelymatkan päästä. 

 (58)  

Matkalla ainoa ongelma junalaiturit, joku voi vahingossa tönäistä  tai  vaan itse 
liukastua junan  alle.  (72)  

Keravan asemalle voisi rakentaa "pyöräparkkihallin', jotta matkani asemalle 
 (1,5 km)  sujuisi vielä nopeammin, kun uskaltaa jättää pyöränsä  sinne päiväk-

si.  Nyt siellä  on  satoja pyöriä  ja  niitä katoaa kesäaikana runsaasti.  (72) 

Parannusehdotuksena  oma asenne kuntoon, ei lisää kustannuksia yhteiskun-
nalle. VR:n aikataulut Turun radalla saisivat 'pitää".  (79)  

Ongelmana jäiset junan rappuset  ja liukkaat pyörätiet.  (83)  

Oulunkylän juna-aseman kulkutiet  ja  portaat ovat talvella erittäin liukkaita. 
VR huolehtii henkilöliikenneaser-nistaan  varsin  kehnosti. Kulku siellä  on vaa-
raftsta. (124) 
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Junien turvallisuutta parannettava, poliisi  juniin  silloin  tälläin.  (130) 

 Ongelmana  liukkaat  kadut. Espoon asema tosi liukas talvella.  (165)  

Lisää  junavuoroja rantaradalle,  kesällä  klo  15.00  juna Pasilasta  Kirkkonum-
melle.  Lisää vaunuja ruuhkajuniin.  (165)  

Olisi mukavaa  jos  juna Espooseen lähtisi Pasilasta kesäaikana  klo  15.00. 
(178)  

Pasilan aseman lattia  on  ajoittain liukas.  (272)  

Aarnulla  aseman  liukuportaat  ovat  ruuhkaisia  ja tukkoisia.  Lisää  rullaportaita 
 tai  molemmat portaat purkamaan aamulla ylöspäin.  (277)  

Huopalanden asemalla kandet portaat, joissa ei ole  talvikunnossapitos,  liukas-
tumisvaara.  (302)  

Pysäköinti  tulisi järjestää kokonaisvaltaisesti,  pysäköintipaikkojahan  ei voi 
nähdä.  Opastuksen  täytyy pelata. Asemalla täytyy olla sallittuja  pysäköinti- 
paikkoja. Voivat olla  maksullisia.  Ei ihme, ettei ole asiakkaita kaupoissa. 
Asema-alueen  liikenneturvallisuus  ja liikenteellinen  käyttökelpoisuus  on  ala- 
-arvoinen.  Autoilu kävelytasoilla  on  estettävä.  (314)  

Pasilan aseman  liukuportaiden alkupää  (metalliosat) talvella liukas.  Jääkalvo 
sulatettava.  (349)  

Pitäjãnmäen  asemalla juna pysähtyy  ylikulun  kohdalle, joka  on n. 20 cm  muu-
ta  laituria  matalammalla.  Jos  ovi avautuu tässä kohdassa  on  vaarana jalan 
murtuminen. Kokemuksesta tiedän, että  se on  kipsin  paikka.  Olen  myös  paik-
kaillut  ihmisiä jotka ovat tästä syystä tulleet  nelinkontin"  alas  junasta.  Asias- 
ta pitäã  ilmoittaa  VR:lle  ja  vaatia, että  junanvaunun  ovet eivät avaudu  sillä 

 kohtaa.  (349)  

Junalaiturit  talvella joskus jäisen  liukkaat,  kun ei ole ehditty  hiekottaa  ja pikaju- 
nasta  laskeutuminen ei tunnetusti ole  kovin  joustavaa. Laatat vaihdettava  kar-
keapintaisemmiksi.  (378)  

Pasilan  asemahallin  lattia  liukasta  materiaalia.  (393)  

Hyvinkään  rautatleasemalle  rata  ylitetään tasossa; vuosittain  jää  junan  alle  2 
 -  6  ihmistä,  osa  tosin  itsemurhia.  (401)  

VR saattaisi saada Keravan  pohjoisosien omakotiasuntoaluejlta autonkäyttä- 
jistäjunamatkustajja  sallimalla  Keravalta lähteviin sähköjuniin  (K-tunnus)  pää- 
syn  näiden junien  ns. odotuspaikalta ratapihan  pohjoispuolelta rakentamalla 
laiturin  radan  itäpuolelle.  Radan  alikulku  on  olemassa. Kaupungin tarvitsisi 
tehdä  vain  laiturille  kevytliikenneväylä.  (632)  

Junalla liikkuminen  on  ihanteellista taajama-liikkumista; ei  Ilikennevaloja  ja 
 Pasila- keskusta-kontakteja riittävästi.  (654)  
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Pasilan aseman liukuportaat ovat ahtaita  ja ruuhkaisia.  (696) 

 Aseman molemmin puolin pyärätiet liian kapeita.  (698)  

Pasilan aseman laiturit ovat joskus vaarallisen liukkaat. Saapuvan junan  alle 
 voi liukastua. Puhtaanapitoa  on  tehostettava.  (699)  

Ongelmana ryntäily junasta liukuportaisiin aamulla.  (720)  

Oriveden asemalla kotiin tullessa voi jäädä Jyväskylästä tulevan junan  alle 
tasokäytävällä,  koska juna pysähtyy raiteelle  2  ja  Jyväskylästä tuleva juna kul-
kee samalla  n. 100 km/h  välisiä. Pysähtyvän junan tulisi käyttää raidetta  1 

 (liitteenä piirros).  (752)  Vastaava tilanne kuin edellä  on  Hämeenlinnan ase-
malla. Täällä  on  kuitenkin myös alikulku.  (752)  

Espooseen menevät junat  ja  bussi  42  (Espoon sisäinen) eivät synkronoidu 
juuri lainkaan.  (757) 

Lintuvaarasta  tuleva bussi  510  pitäisi ajoittaa pikajunaan  (S-tunnus), jonka 
aika Leppävaarassa  on 7.30.  Nimittäin bussi  510  pitäisi olla  7.28  Leppävaa-
rassa, mutta useinmiten ei ole eli pitäisi aikaistaa bussi 510:ntå  n. 5  minuut-
tia eli olisi  n. 7.20 Lintuvaarassa. (758) 

Ulkun työmatkani  bussilla  n:o  72 Pukinmäkeen  ja  junalla Pasilaan. Mielestä-
ni bussiliikenne tulisi sovittaa junien kulkuaikoihin. Varsinkin töistä kotiin men-
nessä voi joutua odottamaan bussia jopa  20  minuuttia.  (776)  

Pasilan aseman lattia  on  liian liukas. Lattiamateriaali uusittava.  (799) 

 Pasilan aseman lattia  on  liukas.  (806) 

Sadekatoksen  puuttuminen Pasilan asemalta raiteelta  1. (830) 

 Pasilan asemahalli talvella liukas.  (834)  

Pasilan aseman laiturit saattavat olla liukkaita.  (834)  

Portaat  ja  kadut ovat liukkaita rautatieaseman seudulla.  (837) 

 Pasilan aseman liukuportaat ovat ahtaat  ja  hitaat.  (839)  

Pasilan aseman lattia sekä Ratapihantien ylityssillan lattiat liukkaita talvella 
(hengenvaarallista). Uusi  pinta? (857) 

Junayhteyksiä  voisi parantaa. Olisi mukava  jos  H -juna kulkisi kaksi kertaa 
tunnissa, ehkä junat eivät olisi silloin niin täysiä. Pasilasta löytyy useinmiten 

 vain seisomapaikka (H-juna  15.30). (862) 

Asemasillat korkeammiksi,  että  juniin  pääsee ilman rappuja.  (864) 

Jalkakäytävien  liukkaus (hiekoitus puutteellista) Järvenpäässä välillä Mittarika-
tu - Johdinkatu ja  laiturilla Järvenpäässä sekä Pasilassa laiturin pohjoispääs

-sä. (868) 
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Asemalaiturit  osittain kapeat, jolloin ohi menevät junat (varsinkin nopeasti kul-
kevat  ratapihalle  siirrettävät) ovat viedä mennessään. Varsinkin talvella voisi 

 liukastua hiekoittamattomalla  laiturilla.  (951) 

Käyttåmäni  P-juna voisi ruuhka-aikana mennä useammin.  (973)  

Helsingin asemalla  lilkennevälineen  vaihto vaikea. Helsingin aseman opas- 
teet  voisivat olla paremmat. Linja-.autoaseman  ja  rautatieaseman välinen 
matka hankala.  (998)  

Toivoisin, että kesäaikana lähtisi juna Riihimäkeen  esim  klo  14.50.  Tämän 
junan pitäisi  pysähtyã  myös Järvenpäässä.  (1063)  

Espoon keskuksessa  radan  ylittåviä  tai alittavia  väyliä aseman lähellä  on vain 
 yksi; liian vähän.  (1085) 
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Itä-Helsinkiin huonot yhteydet. Pasilasta ei kulje linja-autoja, menee laidasta 
ohi. Linja-autot  59, 58, 58A  kulkemaan Itä-Pasilan läpi.  (32) 

Sämäisten metroasemalta  (bussipysäkki aseman kohdalta) joustava, suora 
bussilinja Pasilan virastokeskukseen. Paikallisjunien tulisi lähteä päärauta-
tieaseman edestä eikä Töälönlanden rannafta pitkän kãvelymatkan päästä. 

 (58)  

Bussin  59  aikataulu synkronhin Roihuvuoren suunnasta tulevien bussien  80  ja 
 93  kanssa, jottei tarvitse juosten ylittää katuja päin punaista.  (138)  

Bussin  59  vuorot lopettavat kulkunsa iltapäivällä liian aikaisin, Pasilasta Hert-
toniemeen lähtee viimeinen vuoro  klo  16.30. (164)  

Täysin suora eli yhdellä linja-autolla kuijettava matka ltä-Pasila-Mellunmäen 
metroasema olisi mukavampi kulkea kuin nykyinen jopaolme  tai  neljä vaih-
toinen eri kulkuvälineillä suoritettava matka. Minulla ei ole lainkaan mitään 
autoa, koska autoilu Suomessa  on tôrkeän riistoverotuksen  alaista  ja  myãs 
autoiluun  liittyvä muu maksu-  ja  taksapolitiikka  on  todella tãrkeätä. Itse autoi-
lua vastaan minulla ei ote mitään.  (303)  

Bussi  43  aikataulut sellaisiksi, että odottaisivat matkustajat junalta. Paljon 
vihaisia matkustajia aikataulun suhteen. Seuraava bussi tulee vasta  18-20 

 minuutin päästä.  Ostosten  kanssa joutuu kävelemään  3 km.  Joka päivä tä-
mä farssi toistuu.  Jos  lähtee omalla autolla  on  matka-aika  15-25 min  ovelta 
ovelle. Ihmettelen kuka enää menee bussiin.  (351) 

Bussipysäkit Ratamestarinkadulla Opastinsillan  alla ja  Asemapäällikönkadul-
la virastokeskuksen  kohdalla ovat ongelmallisia. Pysäkit tulisi sijoittaa  syven-
nyksiin  tai  edes hieman etäämmälle esim. pysäköintihallin liittymästä.  (383) 

Måkelänkadulla  Radan  rakentajantien  liittymässä puuttuu pysåkkilevennys. 
Pysäkille pysähtyvä bussi sulkee bussikaistan. Tehtävä vähintään  4  bussin 

 pituinen levennys.  (391)  

Mäkelänkadun Sofianlehdon pysäkki yhdistettävä Radanrakentajantien liitty-
män  pysäkkiin.  (391)  

Vuosaaren  metro  rakennettava ensi tilassa. Lisättävä Pasilan kautta  tai  Pasi-
laan suuntautuvaa poikittaisliikennettä. Esim. Sörnäisten metroaseman  ja 

 Pasilan välille bussiyhteys (raitiovaunu hidas, koska  se  kiertää) reitille Aleksis 
 Kiven  katu-  tai  Teollisuuskatu-Messukeskus.  (495)  

Liian vähän vuoroja itäsuuntaan  bussilla  59,  koska ei kulje päivällä, koska 
 teen vuorotyötä. Poikittaislinjoja  lisättävä, koska Pasilaan  on  keskitetty paljon 

virastoja.  (515) 

Itähelsingistä  suora bussiyhteys ltä-Pasilaan. Bussi  59  tulee Herttoniemes-
tä,  mutta saisi  tulla  kauempaa.  (561) 
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Vaihdettaessa Mannerheimintieltä bussista raitiovaunuun  tai  toiseen bussiin, 
liian monta tien ylitystä. Parannusehdotuksena bussiyhteys Hämeenlinnan- 
tieltä Itä-Pasilaan.  (589)  

Suora linja Itäkeskus - Pasila-välille.  (594)  

Bussi  504  kohtuuttoman hidas välillä Mannertieimjntie-ltä-pasila Pasilanka-
dulle oikealle sillalle käännyttäessä busseille vapaa oikea. (piirros liitteenä) 

 (624) 

Unja  59  aikatauluja aamulla  klo  6.30-8.00 Herttoniemestä tiuhemmiksi. 
(691)  

Bussin  73  aikatauluja ei ole sovitettu Malmilta låhtevien junien aikatauluihjn. 
Useimmat bussit tulevat niin, että näkee junan lähdön  ja  joutuu odottamaan 
seuraavaa junaa.  (736)  

Bussin  vaihto pysäkillä Mannerheimintie- Reijolankatu: Ilikennevaloissa seiso-
vat kaikki mandolliset Pasilan suuntaan tulevat bussit  (50, 58, 503, 504, 505)  
samoin siellä seisoo jalankulkija, jolla  on  suuri kiusaus juosta kadun yli punai- 
sia päin ehtiäkseen johonkin  busslin.  Jos  kiltisti odottaa valojen vaihtumista 
niin sitten odottaa myös  n. 10  minuuttia seuraavaa bussia, jotka tulevat taas 
kaikki yhtäaikaa.  Eli jôUkkoliikenteen  aikatauluja ehkä voisi vielä parannefla. 

 (744)  

Bussilinja  70v  olisi hyvã linja käyttää, kun kulkee Siltamäkeen, mutta  se on 
 aina tupaten täynnä Mäkelänkudulle tullessa  ja  se  kulkee  vain  ruuhka-aikoi- 

na. Viimeinen vuoro lähtee Rautatieasemalta  jo klo  17.30.  Saisi kulkea 
useammin  ja  myöhempään.  (767) 

Matalalattiabussit  ovat muuten hyviä, muutta  69:n aamuruuhkassa  liian ahtai- 
ta.  Niitä ei pitäisi laittaa ajamaan pahinta sumaa  tai  sitten pitäisi olla useam-
pia vuoroja.  (770) 

Liikun työmatkani  bussilla  n:o  72 Pukinmäkeen  ja  junalla Pasilaan. Mielestä-
ni bussiliikenne tulisi sovittaa junien kulkuaikoihin. Varsinkin töistä kotiin men-
nessä voi joutua odottamaan bussia jopa  20  minuuttia.  (776) 

Joukkoliikenne:  Santahaminan silta voisi olla suljettuna huviveneilijöiltä arki- 
sin  7.00-9.00  ja  15.30-17.30, 	ska  veneet pääsevät kiertämään saaren, 
muuta autot eivät.  (820)  

Raitiovaunut myöhästelevät luvattoman usein, joten täytyy lähteä  varan  vuok-
si  turhan  aikaisin, ettei  jää  bussista.  (831)  

Suora bussiyhteys Itäkeskus - Pasilan virastotalo, niinkuin muutakin suunnil- 
ta tulee. Jäisi pois  turhat  vaihtamiset  ja  liukkaiden luiskien käyttämiset.  (854) 

Reittiyhteys Porintieltä  olisi kotoani  paras  mandollinen, mutta vaihtoyhteys 
Haaga- Ruskeasuon kautta  on  tosi onneton. Bussi nro  59  tulee Pasilaan  sik 

 loin  tällöin. Siinä olisi parantamisen varaa.  (883) 
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Messujen aikaan bussi  nro  17  voisi olla  erikoisvuoro Messukeskus - uc ityl, 
 ettei messuvieraat  kuormittaisi  ko.  linjan normaalia  työmatkaliikennettä. 

 (887)  

Huono  poikittaisliikenne  Koskelaan. Saa vaihtaa bussia välillä. Suora linja 
Pasila  -  Koskela.  (1067)  
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9  POLIISIA KOSKEVAT  KOMMENTIT  

Junien turvallisuutta parannettava, poliisi  juniin  silloin tällöin.  (130)  

Ongelmana jalankulkuteillä liikkuvat autot. Tulisi asettaa porsaita  ja  antaa 
 sakkoja.  (191)  

Yleisin ongelma  on  päin punaisia ajavat, jotka luulevat ehtivänsä yli keltaisel-
la.  Asiaa parantaisi tehokkaampi poliisivalvonta.  (235) 

Hämeenlinnantiellä  on  aina ylinopeutta ajavia ajoneuvoja, ajetaan lIian lähellä 
edelläajavaa, ohitetaan vaarallisesti  ja  ajetaan rampilta väylälle varomatto- 
masti.  Jos on  huono keli, liikenne puuroutuu heti. Juna olisi parempi vaih-
toehto muuten, mutta kun mies tarvitsee autoa työpäivinä  ja  lähtee samaan 
aikaan,  on  kiusaus mennä mukaan liian suuri.  (272) 

Asemapåällikänkadun  ja Rafapihantien  liittymässä jalankulkijat käyttäytyvät 
arvaamattomastj, koska kandella puolella  on suojatie  ja  kandella ei. Jalankul-
kureittien selventäminen  tai  valvonnan lisääminen  ja  väärän käytöksen karsi-
minen  parantaisi tilannetta.  (325)  

Autot ongelmana  koko  Pasilan jalankulkualueella. Pysäköinti-  ja Ilikenneval-
vonta  nostettava kymmenkertaiseksj.  (361)  

Ylinopeuksia  koko  Pasilan alueella. Lisää valvontaa.  (361) 

Ratamestarintien  ja Kumpulantien  liittymässä ei noudateta ryhmittymis-  ja 
käåntymissääntyjä.  (361)  

Landen moottoritiellå ajetaan aina ylinopeutta. Liikennettä  on  paljon  ja turvalli-
suusväliä  ei pidetä.  (381)  

Osa liikenneturvallisuusongelmista  johtuu siitä, että ei noudateta liikennesään- 
töjä.  Punaista päin ajo  on  varsin  yleistä  ja vilkun  käyttö käy yhä harvinaisern-
maksi.  (439)  

Ongelmana ylinopeudet Katajanokanrannalla. Lisää valvontaa.  (473) 

 Ongelmana autot kävelyalueella Itä-Pasilassa. Lisää valvontaa.  (473) 

Huoltoliikenne kävelytiellä virastokeskuksen  läheisyydessä  minimiin ja  suuret 
nopeudet estettävä.  (508) 

Huoltoliikenne jalankulkuteillä  vähennettävä  minimiin ja  nopeuksia alennetta-
va.  (509) 

Ratapihantien  ja Asemapäällikönkadun  liittymä  on  ongelmallinen kun liikenne- 
valot eivät toimi, tapahtuu aika usein. Poliisit ohjaamaan liikennettä aina täl-
löin, muutoin liittymä  on  täysin kaoottinen.  (557)  

Ongelmana jalankulkualuelle pysäköinti. Valvonta tehokkaammaksi.  (509) 
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Moottoritiellä  on  ongelmana toisen kannassa ajaminen, jolloin peräänajon ris-
ki  on  ilmeinen.  (603)  

Toimimattomat  liikennevalot aiheuttavat ongelmia esim. Mannerheimintien 
ylityksessä. Poliisi ohjaamaan kunnes valot toimivat.  (644)  

Pyöråilijät  ajavat kovaa Opastinsiltaa pitkin, jalankulkijat vaarassa. Pyörällä 
ajo Opastinsillalla tulisi kieltää. Taitaa tosin  jo  ollakin. Valvontaa tehostetta-
va.  (721)  

Ongelmana autojen liikennöinti kåvelyyn varatuilla alueilla Itä-Pasilassa. Lii-
kennöinti estettävä.  (723)  

Junalijankujan  kohdalla suojatietä pitkin Asemapäällikãnkadun ylittävät posti- 
ja lähettiautot  sekä eräät yksityisautot. Estetolpat paikoilleen  tai  lisää valvon-
taa.  (772)  

Poliisi valvoo nopeuksia liian usein Mäkelänkadulla (tutkat pois).  (930)  

Autoilijoiden piittaamattomuus suojateistä, ajetaan risteyksissä päin punaista, 
tukitaan autoilla suojatiet, jalankulkijoiden henki jatkuvasti vaarassa. Autoilijol-
ta  vain  naurattaa henkensä edestä pakeneva, pelastautuva jalankulkija.  Roi-
ma  sakotus,  ajokortin hyllyttåminen esim, vuodeksi, eiköhän ala tepsiä  ja  hy-
my hyytyä.  (1020)  

Autojen pysäköinti poikittain kevyen liikenteen väyälle Keskuskadulla. Kun-
non sakotus  tai  aitaus  autoilijoille.  (1084)  
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lo  PASILAN HUOLTO OY:TÄ KOSKEVAT KOMMENTIT 

Opastinsillan  liukkaus  Ratapihantien ylittävällä  kohdalla haittaa  jalankulkua 
 tietyissä  låmpötiloissa.  (24)  

Ongelmana  Ratapihantien  ylitys  'Alkon  kohdalla'.  Junailijankuja virastokes-
kuksen  kohdalla liukas talvisin.  (70) 

Uukkauden torjuntatoimenpiteet  ovat  matkareitillä  (asema -virastokeskus) 
 puutteelliset.  (97)  

Ongelmana autot Pasilan  ns. käveiyteillä,  samoin  hirmuvauhtia  ajavat  pyöräi-
lijät.  Valvontaa, esteitä. Pasilan  jalankuikutiet  ovat aina liukkaita.  (101) 

Koko Junailijankuja  siltoineen aina liukas.  Usää  soraa.  (138) 

Junailijankujan  sillalla  liukkaude,sta  johtuva  tapaturmavaara.  (164) 

Asemapäällikönkadun nupukMpäällyste virastokeskusta  vastapäätä  on liuk-
kaalla  kelillä tosi liukas. Tilalle  asfalttia.  (167) 

Junailijankujan  silta talvena usein liukas.  (167)  

Ongelmana  jalankulkuteillå  liikkuvat autot. Tulisi asettaa porsaita  ja  antaa 
 sakkoja.  (191) 

Opastinsilta  on  talvella liukas.  Sillan kansirakenteet  ovat keväisin  ja  syksyisin 
paljon aikaisemmin liukkaita kuin muut kadun  osat. Hiekoitus  olisi saatava 
oikea-aikaiseksi.  (198) 

Uukkauden  johdosta  on kaatumisia  tapahtunut, mutta onneksi ei  vakavin seu-
rauksin.  Tulisi muistaa, että massiivinen rakenne  varastoi  kesällä lämpöä 

 (penger)  ja  luovuttaa sitä syksyn kuluessa. Näinollen  liukkautta  ei  alkusyksys-
tå  esiinny. Kevyt  ja  ohut rakenne (silta) ei  varastol  lämpöä. Liukkaus  on  ensi-
kosteilla  ja  kylmillä tosiasia. Tätä seikkaa ei  huomloida  vai eikö ole tiedostet-
tu.  (198)  

Pasilan  kev'yenliikenteen  väylät ovat usein  jäisiä. Kunnossapitoa  on  tehostet-
tava.  (202) 

Ratapihantien ylikulkutunneli  on  talvella liukas, kun kosteus  on  jäätynyt.  Pin-
tamateriaali  voisi olla  karkeampaa.  (210) 

Virastokeskuksesta  asemalle johtava käytävä, samoin portaat  bussipysäkille 
 talvella  liukkaat.  Hiekkaa  portailie,  käytävän lattiaan jotain muuta materiaalia 

 tai uria,  ettei kaadu.  (232)  

Liukkauden torjunta  on  usein puutteellista aamuisin,  esim.  portaat  Opastinsil-
alta  alas Ratamestarinkadu lie. (246) 



56 	 Pasfian virastokeskuksen  työmatka-  la  tyôlllkeflnetutk Imus 

UTTERAPORUI  

Ongelmana  kävelytasojen  liukkaus talvella.  Kaupungin/Pasilan  huollon tulisi 
parantaa  kunnossapidon  tasoa  ja  tasojen lämmitys otettava taas käyttöön 

 (putkistot  on  asennettu).  (257)  

Kesällä  ja  syksyllä  kävelytasojen viemäröinti  on  tukossa.  (257)  

Ongelmana Pasilan  kävelyreittien  melko huono  talvikunnossapito,  etenkin  sh-
lat  ovat liukkaita.  Kunnossapitoa  tulisi alentaa  ja  tehdä paremmin sopivalla 
kalustolla.  (269)  

Virastokeskuksen låhiympäristô, ennenkaikkia luiskat, liukkaat.  (272)  

Pasilan asemalle johtavan  katetun  käytävän lattia  on  liukas talvisin  ja  sateel-
la.  Pintamateriaali  muutettava  tai  piikkipohjat  kenkiin.  (281)  

Pasilan asemalta virastotaloon johtava silta  on  joskus talvella  kåsittämättö-
män  liukas.  Olen  kaatunut  ja  nähnyt muiden kaatuvan  tai  hoipertelevan. 

 (299)  

Virastokeskuksen  ja  Aseman  välisen ylikulkutunnelin lattiamaterlaali  on  pak-
kasella  hyvin liukas.  (331)  

Opastinsillan  jalkakäytävä  on  liukas talvella. Pyöräilijät ajavat  lIian  lujaa ase-
man  luiskalla.  (338)  

Virastokeskuksen  ja  Aseman  välisen ylikulkutunnelin  lattia hirveän liukas. 
 Pinta  khireellisesti karhennettava.  (352)  

Pasilan aseman  ja virastokeskuksen  välinen  ylikulkusilta  on  määrätyllä ilmalla 
mustassa jäässä.  (393)  

Junailijankujan  luiska  virastokeskuksen  kohdalla  on  liukas talvella. Lisää  hie-
koitusta.  (473)  

Kulkuluiskat  liukkaita lukuisina talvina.  (509)  

Virastokeskuksen luoteiskulmalla  talvella usein hyvin liukas kalteva  kivipinta. 
 Jotain  karhennusta  voisi laittaa  tai  koroke  niin, ettei vesi  jää  siihen  jäätymään. 

 (568)  

Veturitorin  alamäki talvella liukas.  Hiekoitus  heti kun tarvitaan.  (583) 

 Junailijankuja virastokeskuksen  kohdalla liukas talvella.  (594) 

 Aseman  ja  virastotalon välinen silta  on  talvella usein liukas  (602)  

Virastokeskuksen pyörätelineille  hankalaa päästä ovien kautta.  Pyörille  järjes-
tettävä helpommin saatavilla oleva säilytyspaikka, vaikka olisikin katettu  tai 

 lämmin.  (613)  
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Pasilan aseman  ja  virastokeskuksen  välinen ylikulkusilta alijäähtyneenä vaa-
rallinen.  (791)  

Aleksis  Kiven  kadulta työpaikalle ylikulkusillan yli tultaessa talvella liukkaus 
erityisesti virastotalon nurkalla luisullaM. Hiekoitus.  (792)  

Talvella liukkaus kävelyteillä Radanrakentajantiellä  ja  varsinkin Veturitorin  pie-
lessä  mäessä. Hiekoitusta useammin päivällä  ja  aamulla.  (797)  

Portaat  ja  kadut ovat liukkaita rautatieaseman seudulla.  (837)  

Virastokeskuksen itäpåådyn  luona ylikulkusillan luiska  on  talvisin jålnen  ja  liu-
kas;  siihen pitäisi saada hiekoitusta.  (839)  

Junailijankuja  liukas virastotalon kohdalla. Parempi hiekoitus.  (841)  

Kävelysilta virastokeskuksen  'ja  aseman välillä talvisin luikas, samoin luiska. 
 (854)  

Junailijankuja  talvisin erittâin huonosti hoidettu.  (854)  

Pasilan aseman lattia sekä Ratapihantien ylityssillan lattiat liukkaita talvella 
(hengenvaarallista). uusi  pinta? (857)  

NPu tken  lattia liukas.  (861)  

Pasilan asemalle johtava Opastinsilta usein liukas.  (874)  

Kosteahkolla  ilmalla  ja  0  -  5  asteen pikkupakkasilla jalankulkutunneli jäätyy 
liukkaaksi.  Tunnelin  pinta on  liian sileä. Silta  on  siinä mielessä petollinen, 
että muualla ei mandollisesti ole jäästä tietoakaan, niin katetussa tilassa ei 
epäile senkään vertaa liukkautta esiintyvän.  (1090)  
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Kun matkalla ovelta ovelle ei tarvitse ylittää yhtään katua,  en  oikein osaa  tur-
vallisempaa  yhteyttä ajatella.  (6)  

Länsiväylän  ongelmia ollaan parantamassa.  Joukkoliikenne  hyvin järjestetty. 
 Työmatkan  kodin  puoleinen  pää  ainoa ongelma, jossa  joukkoliikenne  on  huo-

nontunut.  (9)  

Työmatkareitillä  ei ole erityisiä  liikenneturvallisuusongelm  ja.  Risteyksissä  on 
 liikennevalot  ja  seisakkeella tikulkutunneli.  Jalkakäytävän liukkaus  on  jos-

kus ollut ongelmana.  (11)  

Yleensä  ongelmakohtia  ovat kaikki  pyärätien  ylitykset  ajoradan  poikki.  01-
koonpa valoton  tai  valoristeys.  Ajan  6-7  kk vuodesta  työmatkan  pyörällä  ja  
vain  oma varovaisuus  on  pelastanut useasta  täpäräsiä  tilanteesta. Kesällä 

 1992  tapahtui suoranainen ihme etten jäänyt auton  yliajamaksi (konfliktita
-paus,  ei tapaturma, lomakkeen mukana erillinen  lute  tapauksesta).  (15)  

Aikaisemmin tuli  pyöräiltyä  enemmänkin, mutta  ko.  kolarin jälkeen  se on 
 syystä  tai  toisesta jäänyt vähemmälle. Pyöräilijän asema liikenteessä  on  sur- 

kea.  Muutettuani  lähemmäs Pasilaa siirryn todennäköisesti kuitenkin  kesäai-
kana  täysin  pyöränkäyttäjäksi.  (17) 

Koko  työmatkallenj oUsi  parasta,  jos  kävely-  ja  pyörätiet  olisivat erilliset  ja 
sen  lisäksi  pyöråtie  jaettu kahteen osaan.  Osat  selvãsti  merkitty mihin suun- 
taan saa ajaa, vaikka nuolin niin, että  tyhmenpikin  sen  tajualsi.  Liikkuminen 
olisi silloin paljon sujuvampaa  ja  turvallisempaa.  (35)  

Uikenneturvaflisuutta  voitaisiin edistää sponsoroimalla kaikille työntekijöille 
heijastimia,  sillä  pimeää täällä etelässä riittää tosi monta kuukautta  ja  heijasti- 
men  käyttö  on  tärkeää havaitsemisen kannalta myös taajamissa.  Se  ei ole 
yksinomaan mikään syrjäseutujen ihmisten  turvakapine.  Lisäksi  pyäräilijöitä  
pitäisi avustaa  ja  kannustaa  pyöräilykypärän ostossa  ja  käytössä,  esim,  työ-
paikka voisi maksaa osan kypärän hinnasta.  (35)  

Ongelmana aamu-  ja  iltaruuhkat.  Helsinkiläiset voisivat itse käyttää enem- 
män julkisia  liikennevälineitä  eikä omaa autoa. Mainontaa tulisi lisätä  ja hal-
vemmat  hinnat.  (40)  

Liikennevalot  on  huonosti  synkronissa. Pääväylillä  pyrittävä vihreään  aal- 
toon.  On  suurta kansantaloudellista tuhlausta pysäyttää liikkuva jono joka 
jeesuksen  valoihin.  (57)  

Polkupyörää ei voi nykyään enää käyttää. Tiet  harjataan  vasta  keskikesällä. 
 Kevyt liikenne  risteää  turhan  usein  moottoriliikenteen  kanssa. Kevyen liiken- 

teen väylät rakennettava erilleen  ajoteistä  ja  tasoristeykset minimoitava.  Tiet 
tulisi  harjata lasinsiruista  ja  hiekasta  jo  alkukesästä eikä juhannuksen jälkeen. 

 (57)  
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PySäkölntipaikkojen  vähyys aiheuttaa ylimääräistä liikennettä, ärtymystä  ja tu rvalhsuusriskejä virastokeskuksen  ympäristössä. Virastokeskuksen "tyhjät 
paikat" seulontaan  ja uusjakoon.  Satunnaisesti autolla työssä käyville nykyis- tä  toimivampi  ja  joustavampi kohtuuhintainen pysäköintimandollisuus (esim. 
päiväpysäköinti  15  mk).  (64) 

Jalankulkumandollisuudet  parantuneet viime vuosina verrattuna Pasilan alku-
vuosiin. Jalankulkijat menevät aina suorinta tietä.  (70) 

TaMsin  jopa  vain 1-2 cm lumisateen  jälkeen jalankulkukäytävät kiillotetaan' 
auraamalla, vaikka tällöin olisi turvallisempaa jättää ne auraamatta, kun  hie- koitus  kuitenkin  on riittämätöntä.  Eikö auroja voisi varustaa jonkin laisella jyrsi- 
jällä lai sahanteräreunuksella,  jotta jãlki  ei olisi niin vaarallisen peilikirkasta Muuten  on  parempi kävellä hangessa.  (77)  

Ongelmana jäätävän  kelin  aiheuttama liukkaus, jolloin pyôrätiellä ei voi ajaa. 
 (103) 

Jos  käyttäisin joukkoliikennettä, joutuisin vaihtamaan liikennevälinettä.  Ly-hyimmän  julkisten ajoneuvojen reitin aikataulut eivät sovi yhteen, odotus väli-
pysäkiflä  n. 20 min.  Minulla  on  myös terveydellisia syitä oman auton käyt-
töön. tJikenneturvallisuusongelmia joita joka päivä havaitsee. Piittaamatto-
muus liikennesäännöistä  ja  -merkeistä, esim. sulkuviivoista ei välitetä,  no- peurajoituksia  ei noudateta, vilkkua ei käytetä, ajetaan päin punaisia valoja 
jne.  (113)  

Juna  on  erinomaisen turvallinen. Työmatkalla ei tarvitse edes mennä kadun 
poikki muuten kuin tunnelia  tai  siltaa pitkin.  (188)  

Kaikki liikennevalottomat pyö räteiden jatkeet risteyksissä ovat todella vaaralli-
sia. Pyöråteiden jatkeet  on  erotettava jalankulkijoiden suojateistä  ja autoilijoi-den  informoimiseksi  käytettävä muuta väriä kuin valkoista.  (203)  

Jalankulku/pyöräteillä hiekoitus  on  usein surkeaa. Teiden auraus suoritetaan 
myös siten, että aurattu kohta  on  niin sileä, että tuntuisi kuin joutuisi kävele-
mään "kiillotetulla jäällä".  Olen  kerran kaatunut tällaisella tiellä työmatkalla, 
vaikka näin, että  tie  oli erittäin liukas (mäki, auraamalla "kiilloitettu")  ja  yritin  tulla  alas  mandollisimman varovasti. Tapauksesta  on  yli kolme vuotta. Eikö 
aurauslaitteisiin saisi mitään karhennusta, ettei jälki olisi niin liukas.  (225)  

Nykyisin talvisaappaissa  on  usein vääränlainen pohja (muovia?). Entisai- 
kaan kumipohjat  tai  läskipohjat  todella pitivät. Miksi kenkätehtailijat eivät ole 
kiinnittäneet huomiota asiaan.  (225)  

Pyörä-  ja kävelytiet  ovat liian kapeita  ja  risteys- sekä alitunnelikohdat  on 
 suunniteltu typerästi. Käyttäjämäärät ovat suuria, joten eipä ole ihme, että 

onnettomuuksia  ja kolareita  syntyy. Mopot myös pois pyöräteiltä. Risteys-  ja tunnelikohtiin  on  saatava lisää tilaa  ja näkyvyttä.  Tiehen voisi maalata ajo-oh-
jeita, jotka opastaisivat risteyskohdissa oikeanlaiseen ajotyyliin. Tunneleihin 
ehdottomasti lisää leveyttä. Ne ovat usein niin kapeita, että jopa kävely  jos- 
kus arastuttaa.  Varsinkin nuoret pyoräilijät ajavat vauhdilla alikulkutunneliin 
vaikka näkyvyyttä ei ole.  (225)  
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Pyäräliikenteen  turvallisuuteen pitäisi yleisesti ottaen kiinnittää paljon enem-
män huomiota. Mikä  on  pyöräilijän ajan arvo? Autoilijat eivät näe pyäräilijäitä 
(miten voi opettaa, vai pitäisikö viedä nurkan taa).  (233)  

Ongelmana liikenteen ruuhkautuminen  klo  8.00 tai  klo  16.00  maissa Helsin-
gin lähellä. Parannusehdotuksena ruuhka-aikojen vätttäm  men tai  Pasilan 
Orsi.  (258) 

Työmatkani  sujuu ovelta ovelle yhtään katua ylittämättä. Ongelmatonta me-
noa paikallisjunalla.  (277)  

Ongelmana  on virastokeskuksen hissien  huono toimivuus.  Jos  kaikki henki- 
lät  talossa eivät uskalla käyttää hissejä,  on  niiden laadussa parantamisen va-
raa.  (308) 

Pyôräilijät  on  unohdettu liikennevalojen ohjelmoinnissa. llmaisemien tulisi ha-
vaita myös kevytliikenteen.  (310) 

Jalankulkija  on  toisen luokan kansalainen, samoin joukkoliikenteen käyttäjä. 
 (327)  

Ongelmina konfliktitilanteet autojen  ja  polkupyör!en  sekä kanden polkupyörän 
välillä. Autoilijat eivät osaa arvioida polkupyörien nopeuksia, eivätkä havaitse 
niitä. Työmaat pyöräteiltä liian kapeita  ja  huonosti hoidettuja.  (334)  

Monta kertaa jäänyt polkupyörä lyhytaikaisen pysäkömnnmn alueelle.  Jos  työs-
kentelee myöhempään,  millä  saa pyörän pois? Miksi ei ole varattu avauspaik-
kaa, jonka voisi avata henkilökunnalle jaetutla puikolla. Sama koskee myös 
autoa.  Jos  tulee toimistolle  klo  16.00  aikoihin  ja  tekee töitä vielä kaksi tuntia, 
autoa ei saa minnekkään.  Millä sen  pääsee hakemaan esim. vihreåstä sh-
vestä. Lyhytaikaiseen pysäköintiin  on  ainakin neljä ovea  ja  hissit.  Jos  yhteen 
kohtaan keskelle saisi tämän puikolla avattavan taitteen. Ulos  kyllä  pääsee 
hyvin.  (351)  

Kevyen liikenteen reitistö ei ole työmatkallani yhtenäinen, pyörätie esim, vaih-
telee  turhan  usein tien puolelta toiselle. Autoilijat eivät pidä polkupyörää tasa-
vertaisena ajoneuvona, mikäli aikoo pysyä hengissä ei pyöräilijã voi pitää 
etuajo-oikeudestaan kiinni. Ongelmana ovat myös kevyen liikenteen väylälle 
pysäköldyt autot.  (362)  

Matka asemalta virastokeskukseen  on  ikävän kylmä  ja  tuuhnen. Tuulitunneli 
 katkaistava.  (378)  

Ongelmana talvi, lumi  ja  jää. Talvikunnossapitoa  tehostettava.  (397) 

 Ongelmana huonot näkemät. Puskat pois.  (399)  

Ruuhkat ovat ongelmia, ei erityisiä vaarallisia paikkoja.  (412)  

Vaarallisin osuus työmatkallani  on  kulkeminen virastokeskuksen liukkailla käy-
tävillä.  (446) 
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Virastokeskuksen  hissit ovat epãluotettavia, jäävät joskus jumiinkin. Rittääkö 
peruskorjaus.  (464) 

Henkilöautoliikennettä  keskustassa jäsenneltävä. Joukkoliikenteelle näin 
mandollisuus toimia täydellä kapasiteetilla, taloudellisesti. Pysåkäinninvalvon-
taa tehostettava.  (473) 

Pyäräilijäille  enemmän omia, suurempia väyliä, jotta ne innostaisivat ihmisiä 
käyttämään enemmän pyörää tyämatkoilla ym.  Lasten  turvallisuus liikentees-
sä.  (482) 

Pyörätiet  epävarmoja. Täysillä ei uskalla polkea, koska  esim. myötämäen 
 alla  saattaa olla kuoppia,  irtosoraa  ja  muuta kaatumiselle  altista.  Pyöräteiden 
 risteykset  ovat vaarallisia. Joitain varoitusliikennemerkkejä?  (502) 

Jalkakäytåvåt  joskus liukkaita.  (506) 

Polkupyöräterroristit käyttävãt  samoja teitä,  pa lkupyörien  nopeudet jalankulki-
joiden seassa liian suuret.  (509)  

Pyörällä liikkuessa  pyörätiet  ovat huonossa kunnossa, niille pitäisi saada uusi 
pinnoite. Osassa pyäräteitä jopa isoja kuoppia. Pyärätiet myös epåsiistejä, 
rikottuja pulloja  yms.  (425)  

Ongelmana liukkaat jalkakäytävät.  (628)  

Lisää eritasoristeyksiä (tunneleita  tai  siltoja) pyöräilijöille  ja  jalankulkijoille. 
 (638)  

Ahtaat vãylät Pasilaan tultaessa aiheuttavat ongelmia. Tyhmät suunnittelijat 
irtisanottava  ja  otettava parempia tilalle, yleensä ongelmat  on  helppo ratkais-
ta.  (644)  

Pasilan liukuva työaika  on  paljon parantanut kulkuongelmia. Tietysti perheo-
lot  ja  työ saattavat estää työajan porrastam  isen,  mutta yleensä  se on rnandol

-lista.  (644)  

Alueelle päästetään turhaan liian monia ihmisten terveyttä pilaavia polttomoot-
toriajoneuvoja. Tuloksena häkä,  typen  oksidit, hiilivedyt, hiilidioksidj, lyijy,  no-
ki ym.  hiukkaset  ja  rahan hukka.  Kartan  alueelle saa tuoda henkilöauton  klo 

 7-10 vain,  jos  mukana  on  vähintään  3 matkalaista.  Julkiselle joukkoliikenteel-
le  ja  pyöräilijöille tilaa.  (655)  

Helsingin seudulla  on  laiminlyöty tehokkaan ihmistenkuljetusjärjestelmän to-
teutus, vaikka edellytykset olisivat Suomen parhaat. Panostusta joukkolliken-
teeseen, raideliikenteeseen. Kotitaloudet vapautuvat auton pidon  ja  käytön 
kustannusrasituksesta.  (655)  

Moni autoilija ei ymmärrä/välitä noudattaa nopeusrajoitusta, liikennevaloja, 
suojatien käyttösãäntöjä. Tuloksena hengenvaara jalankulkijoille  ja pyöräili-
jOille.  Varattava aseman kulmilta  ja sillalta  jalankulkijoille  ja  pyöräilijöille suo-
jattuja väyliä, siis autokaistoja vähentäen.  (655) 
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Jalkakãytävien  liukkaus aiheuttaa pahoja  kaatumisia.  Sellainen sattui itselle-
ni tammikuussa  1989  työmatkalla  virastokeskukseen.  Kesäkuussa  1989  jou-
duin  selkãleikkaukseen,  joka maksoi minulle  30 000  mk  ja  osittain  puutuneen 

 ja  lievästi  halvaantuneen jalkaterån. Liukkaana  kautena ajan  työmatkat  autol-
la.  (680)  

Yksityisautoilu  ongelma ylipäänsä. Autoa  kãytetään,  vaikka  joukkoliikenne  on 
 turvallisempi  ja terveell isempi  vaihtoehto.  Joukkoliikennettä suosittava:  lippu-

jen hintoja laskettava,  yksityisautoille  veroja,  tietulleja yms.  (696)  

Vaikka  on  kanden  tunnin  liukuma,  se on  liian jäykkä. Kaikissa muissakin lai-
toksissa sama,  klo  15.15 on  ruuhka  jo  melkoinen. Koska ei ole  palvelulaitos,  
voisi valita  klo  15.05-15.10  lähtöajan.  (708)  

Moottoritiellå  autojen pitäisi pitää varsinkin talvella riittävä välimatka edellä 
ajavaan.  (712)  

Kävelyreittien  kunnossapito  riittämätäntä  liukkailla  taMkeleillä.  (723)  

Lähes  koko  työmatkalla  pyöråilyä  haittaavat  pakokaasut,  jotka tekevät  pyöräi-
lyn epämiellyttäväksi  ja  ehkä myös  epäterveelliseksi.  (729)  

Jalankulkijat  eivät pysy omalla  kaistallaan yhdistetyillä pyärä-  ja jalkateillå. 
 Tehtävä erilliset pyörä-  ja jalkatiet.  (732)  

Talvella liukkaus oman taloyhtiön alueella.  (737)  

Ongelma  on  reitin tuttuus.  Työmatkaankin  pitäisi saada vaihtelua ettei van-
hasta muistista tule  varomattomaksi. Tarkkaavaisuus  laskee.  (746)  

Henkilöautoilijat  eivät käytä  vilkkua. Kuluttaako vilkun  käyttö autoa vai  kuljet-
tajaa.  (746)  

Puistojen jalkakäytävät jäässä. Parempi  hiekoitus.  (749)  

Henkilöautoliikenteellekin  on  oltava sijansa.  Aina  julkinen liikenne ei käy  - 
 kuten minulle.  (761)  

Pyöräteille enemmän ali-  ja ylikulkuteitä,  jotta vaaralliset pyöräteiden  ja  auto- 
teiden  tasoliittymät vähenisvät.  (952)  

Kävellessä katujen  ja  teiden liukkaus talvella.  (975)  

Ongelmana  ruuhkaliikenne.  Työajan  luikuman  suurempi hyväksikäyttö. 
 (1006)  

Ongelmina  kaaharit  tiellä, liukkaus, pimeys.  (1027)  

Tahtoo mainita, että  tapaturmia  ei ole vielä sattunut, mutta joka kesä esiintyy 
 3  -  5  vähältä piti-tilannetta. Pyöräilyn kannalta vaarallisimpia ovat vasem-

malle kääntyvät  ja  punaisista viime hetkellä yrittävät autoilijat.  (1037)  
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