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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Hakuninmaan ja Kaarelan asuina-
lueiden meluongelmien ratkaisemiseksi (b-asia)
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Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon.

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kahdeksan muuta valtuutettua 
ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan että Helsingin kaupunki ryhtyy 
yhteistyössä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 
toimenpiteisiin Hämeenlinnanväylän Kannelmäki - Kaivoksela tieosuu-
den meluongelman laajuuden ja terveysvaikutusten selvittämiseksi se-
kä ratkaisemiseksi meluaidan tai meluvallin avulla.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä liikennein-
vestointien talousarvio- ja investointiohjelmaehdotuksessa Hämeenlin-
nanväylän Kaarelan kohdan lisäkaistat ja meluesteet ovat mukana kau-
pungin rahoitusosuuden osalta. Kyseinen hankeen toteutuminen on 
kuitenkin riippuvainen (Liikenneviraston) Uudenmaan ELY-keskuksen 
osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen ja sen osoittamasta inves-
toinnista sekä aikataulusta. 

Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma, joka sisältää myös meluesteet, on 
vanhentunut ja sen vuoksi ennen melusuojauksen toteuttamista koh-
teeseen pitää laatia uusi maantielain mukainen tiesuunnitelma. Tie-
suunnitelman päivittäminen kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen vas-
tuulle. 

Hämeenlinnanväylälle on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 1993, 
joka on jo monilta osin vanhentunut. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatimassa 
Hämeenlinnanväylän osuudelle Hakamäentie - Kehä III kehittämisselvi-
tystä. Sen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin maantielain mukai-
sen yleissuunnitelman työn sisältöä. Kehittämisselvityksen valmistuttua 
voidaan kohteelle alkaa laatia tiesuunnitelmaa Uudenmaan ELY-kes-
kuksen toimesta.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite
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Ville Jalovaara ja 8 muuta valtuutettua ovat tehneet 30.11.2016 seuraa-
van valtuustoaloitteen:

Joukko Helsingin Hakuninmaan ja Kaarelan asukkaita on kääntynyt 
kaupunginvaltuutetun puoleen alueellensa meluongelman kanssa yri-
tettyään ensin edistää asiaa yhteydenotolla Helsingin kaupungin

ympäristökeskukseen. Hakuninmaan ja Kaarelan alueella voimakas lii-
kenteen melu on todellinen asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen 
vaikuttava ongelma. Näiden kahden asuinalueen läpi kulkeva Hämeen-
linnanväylä on yksi Helsingin vilkkaimmista liikenneväylistä. Väylän mo-
lemmilla puolilla asutus jatkuu tien laitaan asti. Väylä on nelikaistainen 
ja sillä on 80 km/t nopeusrajoitus. Muualla Helsingissä vastaavissa pai-
koissa meluongelmia on pyritty vähentämään meluvallilla tai meluaidal-
la. Samoin on tarpeen selvittää millaisia terveysvaikutuksia melusta ai-
heutuu Kaarelan ja Hakuninmaan asukkaille varsinkin, kun alueelle on 
suunnitteilla merkittävää uudisrakentamista Kuninkaantammen

alueelle. Kaupungin on syytä olla asiassa aloitteellinen Liikenneviraston 
ja Uudenmaan ELY-keskuksen suuntaan, joiden vastuulla on liikenne-
väylien meluntorjunta myös kaupungin alueella. Ehdotan valtuusto-
aloitteella, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhteistyössä Liikenneviraston 
ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toimenpiteisiin Kannelmäki-Kai-
voksela tieosuuden meluongelman laajuuden ja terveysvaikutusten sel-
vittämiseksi sekä ratkaisemiseksi meluaidan tai meluvallin avulla.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 8.5.2017 mennessä.
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