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§ 499
V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liiken-
nesuunnitelma

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian Arja Karhuvaaran 
ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hietalahdenrannan, Telakkaka-
dun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustus 6471-7) hyväksymistä jatkosuun-
nittelun pohjaksi.

Tiivistelmä

Hietalahdenrantaan Bulevardista etelään, Telakkakadulle ja Eiranran-
taan on laadittu liikennesuunnitelma, jossa varaudutaan Hernesaaren 
raitiotieyhteyteen sekä huomioidaan Telakkarannan asemakaava-alu-
een uusi maankäyttö. Hernesaaren osayleiskaavan valmisteluun liittyen 
laaditaan Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma, joka valmistuu syk-
syllä 2016. Tässä liikennesuunnitelmassa varaudutaan Helsingin seu-
dun liikenne eli HSL -kuntayhtymän raideliikenteen linjastosuunnitel-
man mukaisesti raitiotien rakentamiseen.
Raitiotielle on suunniteltu oma kaistansa katujen keskelle. Pysäkit tule-
vat Telakanpuistikon kohdalle ja Hernesaarenkadun risteyksen etelä-
puolelle. Autoliikenteen kaistojen määrä säilyy kaduilla pääosin nykyi-
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sellään. Pyöräliikenteelle on suunniteltu yksisuuntaiset pyöräkaistat ka-
tujen molemmille puolille. Liikennejärjestelyiden kustannusarvio on yh-
teensä noin 15,1 M€, josta katurakentamisen osuus on noin 9,1 M€. 
Raitiotien rakentamisen kustannusten osuus on noin 6,0 M€ sisältäen 
myös uuden sähkönsyöttöaseman rakentamisen. Liikennejärjestelyt on 
tavoitteena toteuttaa vuoteen 2018 mennessä siten, että katurakenta-
minen yhteen sovitetaan Telakkarannan asemakaava-alueen rakentu-
misen kanssa.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Hietalahdenrantaan Bulevardista etelään, Telakkakadulle ja Eiranran-
taan on laadittu liikennesuunnitelma, jossa varaudutaan Hernesaaren 
raitiotieyhteyteen sekä huomioidaan Telakkarannan asemakaava-alu-
een uusi maankäyttö. Suunnitelma koskee noin 1,1 km pitkää katuo-
suutta.

Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän laatimassa ja hyväksy-
mässä raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa linjan 6 reitti käännetään 
jatkossa Bulevardin länsipäästä etelään Hietalahdenrantaa, Telakkaka-
tua sekä Eiranrantaa pitkin Hernesaaren suuntaan. Myöhemmässä vai-
heessa raitiotie jatketaan Hernesaaren eteläiseen kärkeen asti. Nykyi-
nen linjan 6 reitti Bulevardilta Kalevankadulle jää varayhteydeksi. Her-
nesaaren pohjoisosaan pyritään järjestämään väliaikainen kääntöpaik-
ka , jonka kustannusarvio on noin 1 milj. euroa. Se ei sisälly tämän lii-
kennesuunnitelman kustannusarvioon. Hernesaaren osayleiskaavan 
valmisteluun liittyen laaditaan Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma, 
joka valmistuu syksyllä 2016. Tässä liikennesuunnitelmassa varaudu-
taan linjastosuunnitelman mukaisesti raitiotien rakentamiseen.

Hietalahdenranta, Telakkakatu ja Eiranranta ovat osa kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkkoa. Näillä uudistettavilla katuosuuksilla pyörä-
liikenteen järjestelyt on suunniteltu yksisuuntaisiksi liikenneturvallisuu-
den ja sujuvuuden parantamiseksi.

Hietalahdenranta ja Telakkakatu Tehtaankadun risteykseen asti ovat 
katuluokitukseltaan alueellisia kokoojakatuja. Telakkakadun eteläosa 
sekä Eiranranta ovat paikallisia kokoojakatuja. Lähialueiden tiivistyvän 
maankäytön myötä autoliikenteen ennustetaan kasvavan kyseisillä ka-
duilla. Liikennemäärä nykyisin Hietalahdenrannassa on noin 16 500 - 
21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Telakkakadulla noin 5 500 - 12 
500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hernesaaren risteilijäsatama sekä lu-
men vastaanottopaikka tuovat kokoojakaduille myös raskasta liikennet-
tä. Ennusteiden mukaan vuonna 2035 Hietalahdenrannan liikennemää-
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rä on noin 21 000 - 28 000 ajon./vrk, Telakkakadulla noin 10 000 - 19 
000 ajon./vrk ja Eiranrannassa noin 11 000 ajon./vrk.

Liikennesuunnitelma

Raitiotie kulkee Hietalahdenrannassa, Telakkakadulla ja Eiranrannassa 
kadun keskellä omalla kaistallaan. Myös Bulevardin länsipäähän järjes-
tetään raitiovaunulle oma lyhyt kaista, mikä helpottaa liittymän valo-oh-
jausta. Raitiovaunupysäkit sijoittuvat Telakkakadulle Telakanpuistikon 
kohdalle sekä Hernesaarenkadun risteyksen eteläpuolelle. Bussipysäk-
ki Hietalahdenrannassa säilyy Bulevardin liittymän eteläpuolella.

Hietalahdenrannan ja Bulevardin, Hietalahdenrannan ja Mallaskadun 
sekä ja Telakkakadun ja Tehtaankadun risteykset säilyvät valo-ohjattui-
na. Telakkakadun ja Eiranrannan risteykseen on suunnitelmassa kier-
toliittymä ratikkavaloineen.

Autoliikenteen kaistakapasiteetti säilyy kaduilla pääosin nykyisellään. 
Hietalahdenrannasta etelästä Bulevardille kääntyvä erillinen kaista on 
poistettu uusien järjestelyiden johdosta. Telakkakadun ja Tehtaanka-
dun risteykseen on lisätty vasemmalle kääntymiskaista Telakkakadulta 
pohjoisesta kääntymisen helpottamiseksi. Lisäksi Hietalahdenrannassa 
ja Telakkakadulla rajoitetaan vasemmalle kääntymistä raitio- ja autolii-
kenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Telakkakadun ja Merimiehenkadun 
sekä Telakkakadun ja Speranskintien / Hernesaarenkadun risteykset 
toimivat suuntaisliittyminä, jolloin poikkikaduilta saa kääntyä ainoastaan 
oikealle.

Telakkakadun varteen sekä huoltoaseman eteläpuolelle tulee maksulli-
sia vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja. Telakkakadun varren pysäköin-
tipaikkoja on mahdollista merkitä tarpeen vaatiessa lastauspaikoiksi. 
Telakkarannan asemakaava-alueelle on mahdollista sijoittaa hotelli, 
jonka saattoliikenne voi hyödyntää kyseisellä kohdalla olevaa pysäköin-
tipaikoille varattua tilaa. Hietalahdenranta 5 edustalla voi pysäyttää au-
ton pyöräkaistan ja jalkakäytävän väliin jäävälle erotuskaistalle. Uusien 
liikennejärjestelyiden myötä poistuvat pysäköintipaikat korvataan Telak-
karannan asemakaava-alueen pysäköintilaitokseen sijoittuvilla paikoil-
la. Rakentamisen yhteensovituksen yhteydessä pyritään selvittämään 
mahdollisuuksia sijoittaa rakentamisen ajaksi korvaavia pysäköintipaik-
koja alueelle.

Kaduille on suunniteltu pyöräkaistat molemmin puolin katua. Pyöräkais-
tat liittyvät olemassa oleviin pyöräjärjestelyihin Hietalahdenrannan ja 
Bulevardin risteyksessä. Suunnitelmassa varaudutaan myös siihen, et-
tä jatkossa kyseisestä liittymästä länteen päin Hietalahdenrannan poh-
joisreunaan suunnitellaan yksisuuntainen pyöräliikennejärjestely tavoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2016 4 (7)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
23.05.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

teverkon mukaisesti. Myös Hietalahdenkadulle on tavoiteverkossa esi-
tetty yksisuuntainen pyöräliikennejärjestely etelän suuntaan.

Jalkakäytävät ovat vähintään 2,5 metriä leveitä. Pienempien katujen yli-
tykset toteutetaan risteyksen ylijatkettuina jalkakäytävinä, mikä koros-
taa autoilijan väistämisvelvollisuutta jalankulkijoihin nähden.

Suunnitelman vaikutukset

Uusi raitiolinja tulee palvelemaan Etelä-Helsingin länsiosaa ja myöhem-
min Hernesaaren uutta maankäyttöä. 

Hietalahdenrannan ja Telakkakadun uudistamisen myötä pyöräilyn 
pääreitti voidaan jatkaa Telakkakatua pitkin katkeamattomana Eiran-
rantaan. Selkeät pyöräliikenteen järjestelyt vähentävät jalkakäytävillä 
pyöräilyä, mikä parantaa myös jalankulkijoiden olosuhteita.

Vasemmalle kääntymisen kieltäminen Telakkakadulta ja Hietalahden-
rannasta parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta hanka-
loittaa nykyiseen verrattuna pääsyä Punavuoren kaduille pohjoisen 
suunnasta.

Raitiotien ja Telakkarannan asemakaava-alueen uuden maankäytön 
johdosta katujen varsilta poistuu noin 70 pysäköintipaikkaa. Korvaavat 
pysäköintipaikat tulee sijoittaa Telakkarannan asemakaava-alueelle tu-
levaan yleiseen pysäköintilaitokseen.

Uudet liikennejärjestelyt sijoittuvat voimassa olevissa asemakaavoissa 
määritellyille katualueille. Uuden raitiotien ja pyöräliikennejärjestelyiden 
mahdollistamiseksi Hietalahdenrannan länsireunalta poistuu kuitenkin 
puurivi. Myös Eiranrannan eteläreunalta esitetään suunnitelmassa 
poistettavaksi yksi puurivi, joka on asemakaavassa määritelty istutetta-
vaksi puuriviksi. Telakkakatu Hernesaarenkadun liittymästä etelään le-
venee koko katualueen levyiseksi, mikä muuttaa ympäristöä nykyises-
tä. Puut kadun itäreunalta joudutaan poistamaan, mikä myös muuttaa 
ympäristöä nykyisestä. 

Liikennemäärät lähialueilla kasvavat mm. Jätkäsaaren ja Hernesaaren 
uuden maankäytön johdosta. Liikenteen lisäys heikentää liikenteen su-
juvuutta ruuhka-aikaan Telakkakadulla ja Hietalahdenrannassa. Telak-
kakadun liikennejärjestelyitä selkeytetään, mutta Telakkakadun autolii-
kenteen kapasiteettia ei pystytä lisäämään, sillä Telakkakatu rajautuu 
olemassa oleviin rakennuksiin. Entiseltä telakkaradalta vapautuva tila 
hyödynnetään raitioliikenteen käyttöön sujuvan joukkoliikenneyhteyden 
takaamiseksi.

Kustannukset
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Liikennejärjestelyiden kustannusarvio on yhteensä noin 15,1 M€, josta 
katurakentamisen osuus on noin 9,1 M€. Raitiotien rakentamisen kus-
tannusten osuus on noin 6,0 M€ sisältäen myös uuden sähkönsyöttö-
aseman rakentamisen.

Vuorovaikutus

Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma 
oli julkisesti kommentoitavana 25.5.–5.6.2015 KSVForum -keskustelu-
palstalla. Liikennesuunnitelma oli nähtävänä kaupungintalon ilmoitus-
taululla ja kaupunkisuunnitteluvirastossa 25.5.–5.6.2015 ja viraston in-
ternetsivuilla. Verkkopalveluun kirjattiin 57 kommenttia. Suunnitelmasta 
saatiin lisäksi 4 kirjallista mielipidettä taloyhtiöiltä. Liikennesuunnitel-
masta saapuneet kommentit ja mielipiteet vastineineen ovat esityslistan 
liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Saadun palautteen perusteella liikennesuunnitelmaan tehtiin seuraavat 
muutokset:

 Telakkakadun ja Eiranrantaan risteys on muutettu kiertoliittymäksi

 Pyöräjärjestelyitä Merikadun ja Telakkakadun pyöräkaistojen välillä 
on selkeytetty

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto valmistelee parhaillaan Hietalahdenrannan, Telakka-
kadun ja Eiranrannan sekä Telakkarannan asemakaava-alueen katu-
suunnitelmaa. Liikennejärjestelyt on tavoitteena toteuttaa vuosina 
2016–2018 siten, että katurakentaminen yhteen sovitetaan Telakkaran-
nan asemakaava-alueen rakentumisen kanssa. Katurakentaminen on 
tarkoitus käynnistää vuonna 2017, joitakin esirakentamiseen liittyviä 
putki- ja johtosiirtoja saatetaan tehdä jo vuonna 2016. Alustavasti on 
arvioitu, että raitiovaunu voisi aloittaa liikennöinnin syksyllä 2018.

Hernesaaren pohjoisosaan suunnitellaan väliaikainen kääntöpaikka rai-
tiolinjalle.

Linjan 6 uuden reitin aiheuttamat mahdolliset muutokset Bulevardin py-
säkkijärjestelyihin suunnitellaan jatkossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6471-7
3 Vuorovaikutusraportti
4 Vuorovaikutusraportin liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liiikenne Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 26.4.2016

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Telakkarannan katusuunnitel-
mien laatimisesta. Katu- ja rakennussuunnitelmia on laadittu yhteis-
työssä kaupungin kanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin kau-
pungin liikennelaitoksen (HKL), Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa. 

Katusuunnitelmat menevät maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 
mukaisesti nähtäville 4.5.‒17.5.2016, jonka jälkeen ne menevät yleis-
ten töiden lautakunnan hyväksyttäviksi. Rakennussuunnitelmat valmis-
tuvat kevään 2016 aikana. Katurakentamisen kustannukset tarkentuvat 
rakennussuunnittelun valmistuttua. Tarkempi toteuttamisaikataulu sovi-
tetaan yhteen kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL-Liikelaitoksen tavoit-
teiden kanssa.  Hankkeen rahoitus tulee sisällyttää talousarvion koh-
taan projektialueiden kadut 8 03 30 Jätkäsaari.

Lisätiedot
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Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734
kati.kiyancicek(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 207

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Hankenro 0923_12

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman 
(piirustus 6471-7) hyväksymistä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi


