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§ 253
Hämeentien raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat

HEL 2019-001912 T 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ra-
tasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) si-
ten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 
%).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 21.3.2019
2 Raitioradan hankesuunnitelma
3 Raitioradan kustannusarvio
4 Sähköistyksen hankesuunnitelma
5 Sähköistyksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 § 110 Hämeentien, Haapa-
niemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman. Liikennesuunni-
telman mukaan Hämeentielle tehdään kantakaupungin tavoiteverkon 
mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä suju-
voittavia järjestelyjä. Katu muutetaan kevyelle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla huolto- ja tontilleajo on sallittu. Kaupunkiympä-
ristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 271 Hämeentien, Hakaniemen 
torikadun, Helsinginkadun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun ka-
tusuunnitelmat. 
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Hämeentien joukkoliikenteen sujuvoittamistavoite on HSL:n hallituksen 
10.2.2015 hyväksymän raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukainen. 
Raitioradan rakentaminen ja ratasähkötyöt ovat tarpeen Hämeentien 
parantamishankkeen toteuttamiseksi raitioliikenteen osalta.

Suunnitelmien mukainen korotettu raitiotie vähentää autojen raitioliiken-
teelle aiheuttamia häiriöitä ja parantaa raitioliikenteen luotettavuutta. 
Hämeentien liikennesuunnitelman valmistelun yhteydessä tehtyjen sel-
vitysten mukaan muutokset nopeuttavat raitioliikennettä 1,5 minuuttia 
pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelän suuntaan. Uudet pysäkkijär-
jestelyt tuottavat laadukkaampaa matkustajapalvelua.

Raitioliikenteen liikennöintikustannusten arvioidaan pienenevän noin 
0,5 milj. euroa vuodessa. Raitioliikenteen osalta hankkeesta saatavat 
rahalliset ja laadulliset hyödyt liittyvät raitioliikenteen nopeutumisen ja 
sujuvoitumisen lisäksi kunnossapitokustannusten pienenemiseen. 
Kunnossapitokustannukset pienenevät hieman (noin 3000 euroa/v) yh-
den vaihteen poistamisen johdosta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 7.3.2019 hyväksyttäväksi Hä-
meentien raitioradan rakentamisen välillä Junatien silta - Hakaniemi 
hanke-suunnitelman ja Hämeentien raitioradan ratasähkötöiden välillä 
Junatien silta-Hakaniemi hankesuunnitelman niin, että hankkeiden ko-
konaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoi-
hin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 6,6 milj. 
euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunni-
telmat ovat liitteinä 2 ja 3. Kustannusarviot ovat liitteinä 4 ja 5.

Hankkeen sisällöstä

Raitioliikenne erotetaan muusta ajoneuvoliikenteestä korotetulla kis-
koalueella, mikä vähentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä 
ja parantaa raitioliikenteen luotettavuutta. Hämeentien raitiovaunupy-
säkit järjestellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Raitiovau-
nupysäkit Väinö Tannerin kentän kohdalta siirretään Neljännen ja Vii-
dennen linjan väliin. Hämeentie 56-58 edessä oleva raitiovaunupysäkki 
jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään Hämeentie 46-52 eteen ja toinen 
osa Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle. Helsinginkadun korote-
tulle raitiotien kiskoalueelle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen 
suuntaan.

Hämeentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan kaksi 
vaihdetta. Lisäksi liikennettä sujuvoitetaan poistamalla Hämeentieltä 
Arenatalon kohdalta Toiselle linjalle kääntävä vaihde. Raitioradan vaa-
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kageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti Hämeentiellä 
hankkeeseen kuuluvan alueen pituudelta.

Radan rakentamisen ohessa Hämeentien raitioradan alueella toteute-
taan ratasähkötöitä ajojohtoverkossa, johtoverkon syöttökaapeleissa ja 
vaihteiden sähköistyksissä ja lämmityksissä. Näiden töiden yhteydessä 
uusitaan elinkaarensa päässä olevat laitteet, kaapelit ja metron säh-
könsyötön keskijännitekaapeleita urakka-alueella.

Ratasähkötöiden toteuttaminen Hämeentien radan muutoksista erillise-
nä ei ole mahdollista, sillä ajojohtoverkon kannatinvaijereiden ja yhteis-
käyttöpylväiden uusiminen on välttämätöntä raitioradan toiminnan kan-
nalta. Kun metron sähkönsyötön kaapelit uusitaan samalla kertaa, väl-
tytään kadun auki kaivamiselta lähivuosina sähkönsyöttökaapeleiden 
korjaamisen takia.

Tarkempi selostus hankkeista on liitteinä olevissa hankesuunnitelmis-
sa.

Kustannukset ja rahoitus

Ratatöiden kokonaiskustannukset ovat 6,1 milj. euroa, joka sisältää ra-
kennusurakan kustannusten lisäksi rataan liittyviä erillishankintoja, 
suunnittelun ja projektin kustannuksia ja hankevarauksen. Ratasähkö-
töiden kokonaiskustannukset ovat 0,5 milj. euroa, joka koostuu hankit-
tavista materiaaleista ja osista sekä asennustöistä ja kaapelien uusimi-
sesta. 

Hankkeesta aiheutuu 35 vuoden poistoajalla käyttötalousvaikutuksia 
noin 0,17 milj. euroa vuodessa. Tarkempi selvitys kustannuksista ja 
käyttötalousvaikutuksista on liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityk-
sessä ja hankesuunnitelmissa.

Hämeentien raitioradan rakentamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 
2018 loppuun mennessä noin 0,1 milj. euroa. Raitioradan ja ratasähkö-
töiden hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 talousarvion investointi-
suunnitelmaan vuosille 2019-2020 budjetoitu yhteensä 4,3 milj. euroa. 
Vuoden 2020 osalta hankkeen rahoitus otetaan huomioon laadittavas-
sa talousarviossa.

Aikataulu

Hämeentien liikennejärjestelyjen toteuttaminen on alkanut maaliskuus-
sa 2019. Raitioliikenne katkaistaan urakka-alueelta kokonaan maalis-
kuun 2019 ja helmikuun 2020 väliseksi ajaksi. Liikennekatkon aikaväli 
tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Raitioradan raken-
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tamisen työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat siten merkittä-
viä.

Liikenne voidaan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuu-
delle helmikuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Silta-
saarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Raitioradan rakentaminen toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan 
kilpailuttaman yhteinen kunnallistekninen hanke (YKT)-urakan osana. 
Ratasähkötyöt eivät sisälly YKT-urakkaan, mutta ratasähkötyöt sovite-
taan ja aikataulutetaan yhteen YKT-urakan kanssa.

Samanaikaisesti Hämeentien kadunrakennustöiden kanssa on tarkoi-
tuksenmukaista ajoittaa toteutettavaksi myös Sörnäisten metroaseman 
porrasmuutokset, lippuhallin kannen vesieristeen uusiminen sekä lip-
puhallin sisäpuoliset kunnostustyöt. Liikenneliikelaitoksen johtokunta on 
7.3.2019 hyväksynyt Sörnäisten metroasemaan liittyvien töiden hanke-
suunnitelman, jonka kustannusarvio on 4,1 milj. euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta 
koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhal-
litus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puis-
tohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväk-
syy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hanke-
suunnitelmat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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Tiedoksi

HKL


