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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.03.2017 § 320

HEL 2016-005460 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.03.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 254

HEL 2016-005460 T 00 00 03

Hankenumero 5264_44

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hämeentien liikennesuunnitelman (Kvsto 27.4.2016) yhteydessä mal-
linnettu alue kattoi kantakaupungin itäosat Kruununhaasta Pasilaan ra-
jautuen lännessä päärataan ja idässä Kulosaaren siltaan. Ruuhkatun-
nin aikana alueella on noin 22 200 autoa. Läpiajoliikenteen rajoittami-
nen Hämeentiellä muuttaa koko vuorokauden mittaan 5000 - 7500 hen-
kilöauton reittejä nykyisen läpiajon hakeutuessa uusille reiteille. Mallin-
nusten mukaan autoliikenteen siirtymät ulottuvat kuitenkin vain varsin 
suppealle lähialueelle. Vaikka osa autoilijoista saattaa vaihtaa myös 
kulkumuotoa, tarkasteluissa sitä ei ole huomioitu vaan kulkumuotoja-
kauma on oletettu samaksi kuin nykytilanteessa.
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Liikennemäärä kasvaa Sörnäisten rantatiellä, mutta muun pääkatuver-
kon kuormituksissa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Mallinnus-
ten perusteella Kallion ohittava läpiajoliikenne siirtyy Sörnäisten ranta-
tielle eikä Kallion sisäinen katuverkko houkuttele läpiajoliikenteen reitti-
nä. Liikennemäärä Kallion paikallisilla kokoojakaduilla kuitenkin kasvaa, 
koska nykytilanteessa suuri määrä Kallioon saapuvista ja Kalliosta läh-
tevistä automatkoista käyttää Hämeentietä ja tämä liikenne jakautuu 
suunnitelman toteuttamisen jälkeen Kallion muille kaduille.

Hämeentien läpiajo siirtyy reiteille, joilla jo tällä hetkellä on ajoittain ka-
pasiteettipulaa. Autoliikenteen kokonaismatka-ajan ennakoidaan kas-
vavan iltahuipputunnin aikana noin 5 % nykytilaan verrattuna. Ajankoh-
taisia suunnitteluhankkeita Hämeentien ympäristössä ovat Kalasata-
man sekä Merihaan reunan suunnittelu, kävelykeskustan periaatesuun-
nitelma sekä koko kaupungin kattava autoliikenteen tavoiteverkkotyö. 
Kaikkiin suunnitelmiin liittyen tehdään tarvittavat simuloinnit ja toimi-
vuustarkastelut, ja niissä varaudutaan Hämeentien muutoksista aiheu-
tuviin liikenteen siirtymiin. 

Sörnäisten rantatien, Junatien, Pääskylänkadun ja Lautatarhankadun 
liittymäalueiden kautta kulkee keskustan pääkatuliikennettä Itäväylän 
(Junatien), Lahdenväylän (Hermannin rantatien), Pasilan (Teollisuuska-
dun) ja Tuusulanväylän (Mäkelänkadun) suuntiin. Kalasataman alueen 
rakentuminen ja Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen uusi ajo-
yhteys lisäävät liittymäalueiden kuormittumista. Sekä Pasila - keskusta 
että Tuusulanväylä - keskusta suunnat on jo nykyään opastettu Sör-
näisten rantatien kautta ja nykyiset kaistajärjestelyt on mitoitettu pääka-
tuliikenteen tarpeisiin.

Kapasiteetin lisäämiseksi on selvitetty mahdollisuuksia muuttaa kuor-
mittuvien liittymäalueiden järjestelyjä, ja Teollisuuskadun ja Vääksyn-
tien risteykseen on jo hyväksytty uudet järjestelyt (Lsp 20.5.2016). Siir-
tämällä Teollisuuskadun ylittävä suojatie risteyksen länsipuolelle saa-
daan pidennettyä idästä tulevan liikenteen vihreää valovaihetta, mikä 
ehkäisee Kalasatamasta länteen menevän liikenteen jonoutumista 
Teollisuuskadulla ja Junatiellä. Tavoitteena on, että jono ei ulotu tunne-
liin asti.

Itäväylän ja Sörnäisten rantatien kaista- ja liikennevalomuutoksista val-
mistellaan liikennesuunnitelmaa, joka on tarkoitus esitellä kaupunki-
suunnittelulautakunnalle vuoden 2016 aikana. Lisäksi on tutkittu uutta 
ajoyhteyttä Hämeentieltä pohjoisesta sallimalla kääntyminen sillan jäl-
keen oikealle ja Junatien kautta Sörnäisten rantatielle. Ratkaisua ei kui-
tenkaan pidetä järkevänä, koska se tarjoaisi vaihtoehtoisen reitin vain 
vähäiselle liikennemäärälle, tekisi reitinvalinnan pääkatuverkossa ny-
kyistä epäselvemmäksi ja edellyttäisi varsin mittavia muutoksia Teolli-
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suuskadun, Aleksis Kiven kadun ja Vääksyntien ja risteysalueiden 
muotoilemiseksi turvallisiksi.

Pidemmän aikavälin toimenpiteenä kaupunkisuunnittelulautakunta on 
tehnyt päätöksen Kalasataman pääkatuliikenteen sujuvuuden paranta-
miseksi tunneliyhteyden avulla. Sörnäistentunnelin rakentamisen jäl-
keen liittymäalueiden kuormittuminen kevenee ja kaistajärjestelyjä voi-
daan arvioida uudelleen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2016 § 328

HEL 2016-005460 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Toivomusponnessa edellytetystä liikenteen sujuvuuden huomioimisesta 
jatkosuunnittelussa vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto. Rakennusviras-
to varautuu investointiohjelmassaan toteuttamaan liikenteen sujuvuutta 
lisäävät parannustoimenpiteet.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi


