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MERI-RASTILAN 
ERITYISPIIRTEITÄ:

Metroasema väljästi 
asutun alueen lähellä.

Alikulkuja 
paikalliskokoojalla
5000 ajon/vrk

Pysäkit alikulkujen 
kohdilla, ei suojatietä

Pysäkkejä tiheästi
200 -300 m

Tiheä pyöräverkko
Tiheä puistoraitisto



Meri-Rastilassa on tiheä pyörätieverkosto ja 
puistoraittiverkosto

Pakila Vuosaaren eteläosa



Hyvin ja huonosti toimiva alikulku

Koulu

Pysäkki

Jalkakäytävät sillan
viereen 800 000 €

Hyvää rakennusmaata
Meri-Rastilan tien 
varressa

Muissa alikuluissa
on jk- ja pp-väylät
ajoradan vieressä

Kävely ja pyöräily 
alikulun kautta 
- alas ja ylös







MERI-RASTILAN TIEN PERUSKORJAUSTARVE

Bussipysäkkitarkastelu
Täydennysrakentamisen myötä tarvittavat kadunvarsipaikat 200 kpl
Yksisuuntaiset pyörätiet
Lisätilaa uusille puille
Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus asuntokatujen liittymissä
Selkeä kävelyverkko
Suojateiden kokonaistarkastelu
Hidastesuunnittelu pysäkkien yhteyteen
Alikulkujen toiminnallinen tarkastelu
Uusien katujen liittymät
Tonttiliittymien siirtäminen sivukaduille
Aukiot ja Paikat jalankulun solmukohdissa
- Ostoskeskus
- Fokkakuja
- Kallvikinniemen aukio



Saattoliikenne 
päiväkotiin (250 lasta)
Fokkakujalla

Tonttiliittymä
yksisuuntaiselle
rampille
- Asuintalo ja ostokeskuksen pysäköintilaitos

Huoltoasema

Palvelulinjan pysäkki 
ostarille?

Ei kääntöpaikkaa 
Meri-Rastilankujalla



Suojatiesuunnittelu

• Risteyksen jälkeen

• Ohitettava vai hidastinpysäkki

• Pysäkkiväli 400 m
Nykyisin pysäkit ovat alikulkujen kohdilla
- etäällä risteyksistä              - ei suojateitä

Pysäkkisuunnittelu

• Risteysten suojatiet turvallisiksi

• Ei välisuojateitä; ylityspaikkoja

• Pysäkkien kohdilla
• Mielellään tyynyhidasteita 

Hidastesuunnittelu



Yksisuuntaiset pyörätiet

Risteykset ovat selkeät ja tutkitusti turvallisemmat
kuin kaksisuuntaisilla pyöräteillä

Polkupyörä on ajoneuvo, joka väistää jalankulkijaa 
risteyksissä; jalankulkijalla tilaa risteyksissä

Kevyt liikenne      Neljä kulkumuotoa: Jalankulku, 
pyöräliikenne, joukkoliikenne ja moottoriajoneuvo-
liikenne

Kolmitasoratkaisussa 
erottelu toimii 
kulkumuotojen välillä
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Meri-Rastilassa on Helsingin tihein pyörätieverkko

Vuosaaressa on helppo saada toteutettua 
yksisuuntaisten pyöräteiden verkko kerralla

Viitoitukseen tulee ennakko-opasteet

Pyörätieverkko

Mahtuu enemmän pyöräilijöitä kapeaan tilaan 
– ei kohtaamisia



Pyöräkatu

- Autoliikenne sovittaa nopeutensa pyöräliikenteen nopeuksiin
- Erillinen jalkakäytävä
- Kokeillaan ensimmäisenä Kulosaaren puistotien lounaispäässä





Meri-Rastilan tien luonne Maisema-arkkitehtuuri
- aukiot, torit, raitit



Palaute tästä 
liikennesuunnitelmasta:

kerrokantasi.hel.fi/meri-
rastila3 / 
keskustelut/;Meri-Rastilan 
liikennesuunnitelman 
luonnos
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