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Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2016-011583 T 08 00 00

Hankenumero 4002_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6626-1 mukaisen Pirjontien ja Pirkkolantien alueen 
liikennesuunnitelman sekä Raide-Jokerin liikennesuunnitelman paalu-
välillä 19 200 - 20 100.

Tiivistelmä

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus 
12420 on lautakunnan listalla asemakaavapäällikön asiana. Kaavan 
yhteydessä on laadittu Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuun-
nitelma, joka on Raide-Jokerin liikennesuunnitelman osa paaluvälillä 19 
200 - 20 100 ja sisältää Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asema-
kaavamuutoksen 12420 mukaiset liikennejärjestelyt Pirkkolantiellä, Pir-
jontiellä, Metsäpurontiellä, Lampuotilantiellä ja Maunulantiellä. Pikarai-
tiotien linjaus ja pysäkkijärjestelyt noudattavat Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmaa.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2016 asettaa nähtäville Pir-
jontien ja Pirkkolantien asemakaavaehdotuksen 12420 sekä hyväksyä 
siihen liittyvän Pirjontien ja Pirkkolantien alueen alustavan liikenne-
suunnitelman. 

Liikennesuunnitelma

Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laadittuun liikennesuunni-
telmaan ei ole tehty oleellisia muutoksia. Tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen mukainen yleiselle jalankululle varattu alueen osa on lisätty 
Lampuotilantien itäisen kääntöpaikan ja Pirjontien raitiotiepysäkkien vä-
lille. Muuten liikennesuunnitelma on 29.11.2016 kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan hyväksymän alustavan liikennesuunnitelman mukainen.

Pikaraitiotie sijoittuu Pirkkolantien ja Pirjontien eteläreunalle omalle 
väylälleen, moottoriajoneuvoliikenteelle varataan yksi kaista molempiin 
suuntiin ja kadun pohjoisreunalla on jalkakäytävä ja korkealuokkainen 
kaksisuuntainen pyörätie. Raitiotien pysäkit sijoittuvat Metsäpurontien 
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risteyksen länsipuolelle ja Pirjontielle Pakilantien kiertoliittymän viereen. 
Linja-autopysäkit säilyvät nykyisillä kohdilla.

Nykyinen Pirjontien länsiosan risteys katkaistaan moottoriajoneuvolii-
kenteeltä Pirkkolantien ja Maunulantien risteyksen kohdalta, jolloin ny-
kyiselle laajalle risteysalueelle syntyy katuaukio. Aukiolle sallitaan huol-
toajo ja tonteille ajo Pirjontien länsiosan kautta. 

Sekä Pirkkolantien ja Maunulantien että Pirkkolantien ja Metsäpuron-
tien risteykset muutetaan liikennevalo-ohjatuiksi. Metsäpurontien ris-
teyksessä kaistajärjestelyt säilyvät nykyisellään. Maunulantien risteyk-
seen rakennetaan kääntymiskaistat Pirkkolantieltä ja Pirjontieltä Mau-
nulantielle. Kaskitien, Kangastien ja Lehtotien risteykset muutetaan jal-
kakäytävän ja pyörätien yli ajettaviksi risteyksiksi.

Metsäpurontielle merkitään pyöräkaistat Pirkkolantien ja Metsäpuron-
kujan väliselle osalle, ja nykyinen kapea yhdistetty jalankulku- ja pyörä-
tie kadun itäreunalla osoitetaan jalkakäytäväksi. Maunulantien nykyistä 
ajorataa kavennetaan Pirkkolantien ja Lampuotilantien välisellä osalla, 
ja ajoradan itäreunalle osoitetaan viisi lyhytaikaista vieraspysäköinti-
paikkaa.  

Lampuotilantie 41 länsipuolelle rakennetaan kääntöpaikka. Kääntöpai-
kan ja Maunulantien välillä katu muutetaan jalankulku- ja pyörätieksi, 
jonka Maunulantien puoleisesta päästä sallitaan tontille ajo kahden-
kymmenen metrin matkalla. Kääntöpaikalta Pirkkolantielle johtava puis-
totie muutetaan kävelytieksi, jota jatketaan raitiotien ja Lampuotilantien 
asuintonttien väliin rakennettavan Lampuotilanpuiston kautta Metsäpu-
rontielle.

Lampuotilantien itäosan kääntöpaikan katualue muutetaan yhteiseksi ti-
laksi (shared space), jolla ajorata korotetaan jalkakäytävien tasoon. 
Ratkaisulla säästetään tilaa ahtaalla kääntöpaikalla ja mahdollistetaan 
tonttiliittymän rakentaminen korttelin 28209 uudelle tontille 4. Kääntö-
paikalle osoitetaan viisi pysäköintipaikkaa lyhytaikaiselle vieraspysä-
köinnille. Kääntöpaikan ja Pakilantien kiertoliittymän välille rakennetaan 
eroteltu jalankulku- ja pyörätie.

Kustannukset

Kaava-alueen katu- ja liikennealueiden sekä aukioiden töistä on arvioi-
tu aiheutuvan kustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

Koko Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa eu-
roa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Kustannusarvio sisältää se-
kä raitiotien infrastruktuurin rakentamisen että raitiotien edellyttämät 
muutokset katuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu osuus raken-
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tamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttami-
sen edellytyksenä on 30 % valtion tuki, jolloin Helsingin maksuosuu-
deksi jäisi 125 miljoonaa euroa.

Yleisten alueiden kustannusjako Raide-Jokerin ja muiden kustannusten 
välillä tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Vuorovaikutus

 Suunnitelma tehty yhteistyössä rakennusviraston, HKL-liikelaitok-
sen ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. 

  Liikennesuunnitelma on ollut nähtävillä asemakaavan yhteydessä. 
Vuorovaikutusraportti on kaavaehdotuksen liitemateriaalina.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katu- ja puistosuunnitelmat. Kadut ra-
kennetaan alueen uuden maankäytön ja pikaraitiotien rakentamisen 
tahdissa.
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