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§ 327
Meilahdessa olevien Haartmaninkadun ja Tukholmankadun katu-
suunnitelmien hyväksyminen

HEL 2019-001911 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunni-
telmat:

 Haartmaninkatu nro 31073/1
 Tukholmankatu nro 31074/1

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nrot 31073/1, 31074/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31073/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 31074/1
4 Koostepiirustus nro 31074/2

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet
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Tukholmankatu ja Haartmaninkatu ovat vanhoja katuja, joiden sanee-
rattavat osuudet sijaitsevat Meilahdessa, Helsingin suurimman sairaa-
lakeskittymän,

Meilahden sairaala-alueen itäpuolella. Katusuunnitelmat ovat voimassa 
olevan asemakaavan nro 12441 ja hyväksytyn liikennesuunnitelman 
6807 mukaisia.

Tukholmankatu ja Haartmaninkatu saneeraus mahdollistaa raitiovaunu-
linjan 7 pohjoisen päätepysäkin rakentamisen Rosina Heikelin puiston 
kaakkoisreunalle. Pysäkin ja

kääntöpaikan tarve pohjautuu Helsingin seudun liikenteen vuonna 2014 
laatimaan raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan.

Suunnitelma

Raitiovaunulinja 7 tulee Tukholmankatua (suunnitelmapiirustus nro 
31074/1, liite 3) pitkin Pasilan suunnasta ja kääntyy Rosina Heikelin 
puistossa sijaitsevalle päätepysäkille Haartmaninkadun (suunnitelma-
piirustus nro 31073/1, liite 2) kautta. Haartmaninkadun ja Tukholman-
kadun liittymäalueen sekä Rosina Heikelin puiston lounais- ja pohjois-
reunan liikennejärjestelyt muuttuvat nykyisestä ja ne ovat katusuunni-
telmissa sovitettu uuteen tilanteeseen. Muulta osin, paitsi raitiotiejärjes-
telyjen osalta, kaduille ei tehdä muutostoimenpiteitä. 

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä 1 olevasta suunnitel-
maselostuksesta. Koostepiirustus on liitteenä 4.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY), Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
(HKL), Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Elisa Oyj:n ja DNA Oyj:n 
kanssa.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön asiakas-
palvelussa Sörnäistenkadulla ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 
28.2.−6.3.2019 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus 
asukkaille pidettiin 5.3.2019 Oodissa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 27.3.−9.4.2019 välisen 
ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelua-
lueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Muistutusten käsittely
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Suunnitelmiin saatiin kaksi muistutusta. Muistutuksessa kysyttiin, onko 
Pihlajatie jatkossa tulppakatu autoille vai pääseekö sieltä ajamaan lii-
kennevaloitta Tukholmankadulle. Jos autot pääsevät ajamaan ilman lii-
kennevaloja, niin miksi pyöräilijät ohjataan kahden liikennevalon reittiä.

Haartmaninkadulta vasemmalle Tukholmankadulle kääntyville pyörille 
ehdotettu reitti tukkii täysin pyöräilyn. Haartmaninkadulle toivottiin pyö-
rätaskua.

Lisäksi kommentoitiin, että jos kaikki pyöräilyn kaksisuuntaisuus pois-
tettaisiin, niin pyöräilijöiden ajolinjat olisi suorempia. Lisäksi oikealle 
kääntyville pyöräilijöille tulisi jättää ns. vapaa oikea, minne johtaisi pyö-
rätielle viivalla erotettu oma kaista.

Toisessa muistutuksessa Tukholmankadulle on Haartmaninkadun koh-
dalle lisättävä toinen suojatie ja pyörätien ylitys risteyksen länsipuolelle 
kahdesta syystä: 

A) Tukholmankadulla ja Haartmaninkadulla on yksisuuntaiset pyörätie-
järjestelyt ja nykyinen erittäin epäintuitiivinen järjestely Tukholmanka-
dulta idästä saavuttaessa ja käännyttäessä Haartmaninkadulle, jossa 
pyörätie muuttuu hetkeksi kaksisuuntaiseksi sisältäen kaksi 90 asteen 
käännöstä ei voida mitenkään tajuta risteykseen saavuttaessa. Liiken-
nejärjestelyjen tulee olla selkeät ja niitä pitää pystyä ymmärtämään lu-
kematta karttaa tai monimutkaisia ohjekylttejä. 

B) Järjestely on myös Helsingin liikennesuunnitteluperiaatteiden vas-
tainen, jossa kävelyä ja pyöräilyä pitää priorisoida: nykyisessä järjeste-
lyssä jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat odottamaan kahdessa liikenne-
valossa ylittäessä yhden risteyksen. Tukholmankadun ja Haartmanin-
kadun risteykseen pitäisi myös yrittää saada tilaa kaistalle Tukholman-
kadulta Haartmaninkadulle vasemmalle kääntyville autoille, jotta ne ei-
vät tuki raitiovaunukiskoja, kuten nykyisin usein tapahtuu. Pihlajatielle 
on asennettava liikennevalot, koska nykyinen järjestely, jossa risteyk-
sen kaikki muut suunnat, paitsi Pihlajakatu, on valo-ohjattu aiheuttaa 
hämmennystä niin jalankulkijoissa kuin autoilijoissakin. Vaarallisinta on, 
että Haartmaninkadulta Pihlajatielle ajavat autoilijat luulevat, että heillä 
on vihreä valo myös suojatien suhteen, vaikka Pihlajakadun suojatie ei 
ole ollenkaan valo-ohjattu. 

Vastaus muistutuksiin

Tukholmankadun suunnitelma noudattaa katusuunnitelman 30594/1 
(Yleisten töiden lautakunta § 39/13.12.2016) ratkaisuja, jotka on sinne 
valmistuneet 2019. Ainoa merkittävä muutos on raitiotiekiskot, jotka 
sinne rakennetaan katusuunnitelman mukaisesti. 
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Pihlajatien, joka on vähäliikenteinen tonttikatu ja pyöräilyn paikallinen 
yhteys, suunta Tukholmankadun risteyksessä on tarkoitus säilyttää va-
lo-ohjaamattomana jatkossakin. Pyöräilijöille tehtiin kaksisuuntainen 
valo-ohjattu ylitys suojatien rinnalle Tukholmankadun katusuunnitel-
masta 31074/1 saatujen palautteiden perusteella. Ylityksellä parannet-
tiin lähestymistä Meilahden sairaala-alueelle erityisesti idän suunnasta, 
koska kääntyminen vasemmalle vilkkaan Tukholmankadun yli koettiin 
pyöräilijälle haasteelliseksi ilman valo-ohjausta. Laajemmin pyöräliiken-
teen pääreittien näkökulmasta tarkasteltuna suuri osa idän suunnasta 
sairaalalle saapuvasta pyöräliikenteestä ylittää tässä kohtaa Tukhol-
mankadun, koska mm. Rejiolankadulta ei pääse suoraan Mannerhei-
mintien yli Stenbäckinkadulle. Haartmaninkadulle ei ole tarpeen merkitä 
pyörätaskua, koska pyöräilijä ohjataan liikennevalojen ohi pyörätielle ja 
edelleen Tukholmankadun ylittävälle pyörätien jatkeelle. 

Haartmaninkadun risteyksen länsipuolelle ei ole mahdollista järjestää 
suojatieylitystä, koska se sijoittuisi keskelle bussipysäkkiä. Katutilaa ei 
ole riittävästi vasemmalle kääntymiskaistan järjestämiseen Tukholman-
kadulta Haartmaninkadulle. Ryhmittymistä raitiokiskoille on pyritty en-
naltaehkäisemään korotetulla raitiotiealueella.  

Raitiotiejärjestelyiden lisäksi liikennejärjestelyjä ei muuteta vaan nouda-
tetaan katusuunnitelmassa 30594/1 esitettyjä ratkaisuja. Pyöräjärjeste-
lyt on suunniteltu siten, että Tukholmankadun juuri valmistuneita pyörä-
järjestelyjä ei tarvitse muuttaa. Muistutukset eivät aiheuta muutoksia 
katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannus on yhteensä noin 930 000 eu-
roa, keskimäärin noin 265 euroa/m² (alv. 0 % ), jotka jakautuvat kaduit-
tain seuraavasti:

 Tukholmankatu 370 000 euroa
 Haarmaninkatu 540 000 euroa

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa (alv. 0 
%).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuonna 2021.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantami-
nen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 
41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 5 § 1 mom. kohta 1.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nrot 31073/1, 31074/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31073/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 31074/1
4 Koostepiirustus nro 31074/2

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvlut/Grudström Irmeli
Hallinto ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja


