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Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan 
liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Hankenro 0926_13

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun 
liikennesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston 
piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina. 

Tiivistelmä

Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset 
yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavat 
järjestelyt. Muutos edellyttää henkilöautoliikenteen läpiajon rajoittamista 
Hakaniemen torin ja Helsinginkadun välisellä osuudella.

Esittelijän perustelut

Perustelut ja lähtökohdat hankkeelle

Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 yhtenä tavoitteena on 
kestävän liikkumisen edistäminen lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteeseen tähtääviin 
toimenpiteisiin sisältyvät mm. jalankulku- ja pyöräilyverkostojen 
jatkuvuuden parantaminen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
osuutta nostavien hankkeiden priorisointi.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman (kaupunginhallitus 27.1.2015) 
tavoitteita ovat kestävien kulkutapojen saavutettavuuden nostaminen 
kilpailukykyiseksi autoliikenteen kanssa arjen matkoilla, 
liikennejärjestelmän asukkaille aiheuttamien haittojen vähentäminen 
liikennesuunnittelun valinnoilla ja liikenteen kasvun ohjaaminen 
kestäviin kulkutapoihin.

Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti 
(kaupunkisuunnittelulautakunta 17/2012) Hämeentielle on suunniteltu 
yksisuuntaiset pyörätiet. Nykytilassa Hämeentiellä ei ole pyöräteitä 
suunnittelualueella. Viidennellä linjalla ja Haapaniemenkadulla on 
kaksisuuntainen pyörätie kadun länsireunalla. 

Hämeentie on katuluokitukseltaan autoliikenteen alueellinen 
kokoojakatu. Sen päivittäinen ajoneuvoliikennemäärä 
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suunnittelualueella vaihtelee 10 000 - 13 500 ajoneuvon välillä, mistä 
3 000 on HSL-liikenteen busseja. Nopeusrajoitus on korttelivälistä 
riippuen 30, 40 tai 50 km/h. Kadulla on raitiovaunukaistat, bussikaistat 
ja yhdet autokaistat. Tällä hetkellä Kurvin ja Hakaniemen välillä 
kulkevat raitiolinjat 6, 7A ja 7B, jotka raitioliikenteen 
linjastosuunnitelman mukaan yksinkertaistuvat jatkossa linjoiksi 6 ja 7. 

Suunnitelma

Hämeentien liikenne Hakaniemen ja Kurvin välillä on suunniteltu siten, 
että kadun reunoilla rakennusten vieressä on jalkakäytävät, niiden 
vieressä reunakivellä ajoradasta ja jalkakäytävästä erotellut pyörätiet 
sekä pyörätien vieressä yhdet autokaistat, jossa kulkevat bussit, taksit 
sekä tontti- ja huoltoliikenne. Nämä kaistat korvaavat nykyiset 
bussikaistat. Kadun keskellä on rakenteellisesti eroteltu raitiotie. 

Suunnitelma parantaa jalankulun edellytyksiä, joskin kapeimmilla 
katuosuuksilla joudutaan kaventamaan jalkakäytäviä. Risteysalueilla 
sivusuunnan ylijatketut jalkakäytävät palvelevat esteettömän 
ympäristön tavoitteita. Jalankulkijoiden etäisyys bussiliikenteeseen on 
nykyistä suurempi, mikä parantaa kadun miellyttävyyttä.

Pyöräliikenteelle on suunniteltu ajoradasta ja jalankulusta reunakivellä 
erotellut yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräliikenteen rakenteellinen 
erottelu jalankulusta turvaa jalankulkijalle miellyttävän katuympäristön. 
Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun pyöräliikenteen järjestelyt 
muutetaan yksisuuntaisiksi, jotta järjestelyt ovat yhteen sopivat 
Hämeentien suunnitelman kanssa.

Kadun keskellä on tavoiteleveyden mukainen reunakivellä eroteltu 
raitiotie, joka nopeuttaa ja edesauttaa häiriötöntä kulkua. 
Suunnittelualueella tehdään useita joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä 
Sörnäisissä ja Viidennen linjan risteyksen kohdalla. Muutosten myötä 
bussimatkustajien ja pyöräliikenteen yhteensovittaminen pysäkkien 
kohdalla on paremmin järjestettävissä. Raitiovaunun Käenkujan 
pysäkki etelään päin poistetaan.

Pysäkkijärjestelyistä ja pyöräteistä johtuen joudutaan poistamaan kaksi 
metron lippuhallin sisäänkäyntiä Sörnäisissä. Muutos on todettu 
mahdolliseksi yhdessä HKL:n, HSL:n ja pelastusviranomaisten kanssa.

Hämeentien henkilöautoliikenteen läpiajo estetään Hakaniemen ja 
Sörnäisten välillä, mutta jokaiselle kiinteistölle pääsy autolla on 
edelleen mahdollista. Läpiajon poistaminen Hämeentieltä vähentää 
henkilöautoliikenteen määrää kadulla riittävästi, jotta bussit, taksit ja 
muu moottoriajoneuvoliikenne voivat jakaa saman kaistan. 
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Läpiajoa rajoitetaan neljässä kohdassa. Etelästä saavuttaessa 
Siltasaarenkadun ja Hakaniemen torikadun välisellä osuudella saavat 
ajaa vain bussit ja taksit. Kauppahallin huoltoliikenne hoidetaan 
Hakaniemen torikadun kautta. Haapaniemenkadun ja Kaikukadun 
välillä pohjoisen suuntaan ajo on sallittua ainoastaan busseille ja 
takseille. Väinö Tannerin kentän huolto tapahtuu Haapaniemenkadun ja 
Kaikukadun kautta. Pohjoisesta saapuvista vain bussit ja taksit saavat 
jatkaa Helsinginkadun risteyksestä Hämeentietä etelään. Viidennen 
linjan risteyksestä vain bussit ja taksit saavat jatkaa suoraan risteyksen 
yli etelään päin. Henkilöautoliikenne ohjataan Haapaniemenkadun tai 
Viidennen linjan suuntaan.

Neljännen linjan, Kaikukadun, Lintulahdenkadun ja Sakarinkadun 
risteykset muutetaan suunnitelmassa suuntaisliittymiksi. Kolmannen 
linjan ja Näkinkujan ajoyhteydet Hämeentielle katkaistaan 
moottorijajoneuvoliikenteeltä. Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet ovat 
tarpeen, jotta sivusuuntien liikenne ohjautuu Hämeentien liikennevalo-
ohjattuihin risteyksiin ja joukkoliikenteen häiriöt vähenevät. 

Suunnittelualueella on nykyään liikennevalot kymmenessä 
risteyksessä, minkä lisäksi neljä raitiovaunupysäkin yhteydessä olevaa 
suojatietä on valo-ohjattuja. Koska Hämeentien liikennemäärä ja 
ylitettävien moottoriajoneuvokaistojen määrä vähenevät, voidaan 
Hämeentieltä poistaa liikennevalot neljästä risteyksestä ja kolmelta 
erilliseltä suojatieltä.  Risteyksissä on pääsääntöisesti nykyistä 
enemmän keskisaarekkeita turvaamassa jalankulkijan ylitystä. 
Liikennevalojen poistaminen vähentää kadun estevaikutusta 
jalankulkijalle, sujuvoittaa pyöräilyä sekä nopeuttaa joukkoliikennettä. 
Liikennevalot poistetaan Kolmannen ja Neljännen linjan, Kaikukadun 
sekä Lintulahdenkadun risteyksistä. Lisäksi Vilhonvuorenkujan 
tulosuuntaa ei enää valo-ohjata Helsinginkadun risteyksessä. 
Liikennevalot poistetaan Käenkujan ja Haapaniemen 
raitiovaunupysäkkien yhteydessä olevilta erillisiltä suojateiltä.

Suunnitelman myötä pysäköintijärjestelyjä muutetaan. Kaikkiaan 
asukaspaikkojen määrä kasvaa viidellä ja asiointipaikat vähenevät 
21:llä. Asukaspaikkoja voi käyttää myös asiointiin. Huoltoliikenteelle 
muodostetaan aikaisempaa paremmat edellytykset toimia 
suunnittelualueella. Lastauspaikkoja on seitsemän (12 m paikka) 
enemmän kuin nykyisin ja ne sijaitsevat aikaisempaa tasaisemmin 
Hämeentien varrella. Lastauspaikkojen määrä ja sijainnit tarkentuvat 
suunnittelun edetessä.

Katusuunnittelun yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia täydentää 
istutuksia suunnittelualueelle.
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Vaikutukset

Suunnitelman vaikutuksia on arvioitu kadun viihtyisyyden, jalankulun, 
pyöräliikenteen, joukkoliikenteen, huoltoliikenteen, pysäköinnin, 
autoliikenteen, turvallisuuden, terveellisyyden ja Hämeentien yritysten 
näkökulmasta. Suunnitelman vaikutukset on kuvattu laajemmin 
liitteissä.

Rakentaminen ja aikataulu

Hämeentielle on suunniteltu tehtäväksi koko katualueen peruskorjaus. 
Muun muassa sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmät ovat 
laajamittaisesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen 
raitiotiekiskot. Hämeentie saneerattaneen koko kadun leveydeltä lähes 
koko suunnittelualueella.

Hämeentien suunnitelma on arvioitu yhdeksi tärkeimmäksi 
kehittämishankkeeksi pyörä- ja joukkoliikenteen näkökulmasta, joten 
suunnitelman toteutusta pyritään kiirehtimään Helsingin kaupungin 10-
vuotisessa investointiohjelmassa. Alustavat toteutusvuodet ovat 2017 - 
2019. 

Kustannukset (alv. 0%)

Hämeentie       14,1 M€, josta 8,0 M€ on raideliikenteen 
kustannuksia

Viides linja 0,6 M€
Haapaniemenkatu 0,9 M€

Kustannusennuste on alustava ja tarkentuu suunnitelman edetessä.

Vuorovaikutus

Suunnitelman vuorovaikutusprosessissa on ollut kaksi vaihetta. 
Kerrokantasi -verkkopalvelussa keskusteltiin 25.11. - 31.12.2014 
välisenä aikana Hämeentien suunnitteluperiaatteista. Verkkopalveluun 
kirjattiin tuolloin 164 mielipidettä. Jatkosuunnitteluun valittiin 
periaatteellinen ratkaisu, jossa henkilöautoliikenteen läpiajo estetään 
Hämeentiellä.

Valmisteltu suunnitelma on ollut julkisesti kommentoitavana 28.9 - 
11.10.2015 Kerrokantasi -verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjattiin 
860 mielipidettä, jonka lisäksi liikennesuunnitteluosastolle tuli suoria 
yhteydenottoja. Yhteenveto mielipiteiden sisällöstä ja vastineet 
keskeisestä sisällöstä on esitetty erillisessä vuorovaikutusraportissa 
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(liite 5). Kaikki kommentit ovat luettavissa Kerrokantasi -
verkkopalvelussa. 

Hämeetien suunnittelusta on järjestetty kummassakin 
suunnitteluvaiheessa yleisötapahtuma näyttelytila Laiturilla, joista 
tiedotettiin mediatiedotteilla, sähköpostiviesteillä asukasjärjestöille ja eri 
kulkumuotoja edustaville eturyhmille sekä Helsinki suunnittelee -
Facebook- ja Twitter-sivuilla ja kaupungin verkkosivuilla. Ennen syksyn 
2015 verkkokeskustelua ja yleisötilaisuutta jaettiin tiedotteet 
Hämeentien varren yrityksiin ja rappukäytävien oviin.  

Yritysvaikutusten selvittämiseksi Hämeentien kivijalkaliikkeiden yrittäjiä 
haastateltiin lisäksi etnografista tutkimusmenetelmää hyödyntäen 
loppuvuodesta 2014 (liite 6)

Suunnitelmaa on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu kommenttien 
perusteella. Suunnittelua on tehty yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja HKR:n 
kanssa.

Liikkumisen kehittämisohjelman toteutuminen suunnitelmassa

Hämeentien suunnitelma on linjassa liikkumisen kehittämisohjelman 
periaatteiden kanssa, eikä se muodosta ristiriitoja kehittämisohjelman 
kokonaisuuden kanssa.
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