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LÄHTÖKOHDAT

• Tarkastelut on suoritettu 
Teollisuuskadun kunnallisteknisen 
yleissuunnittelun ja 
liikennesuunnitelman laatimisen 
yhteydessä

• Teollisuuskadun suunnittelualue 
ulottuu Ratapihantien liittymästä 
Hämeentien sillalle

• Teollisuuskadun liikennejärjestelyiden 
lisäksi on tarkasteltu Savonkadun
kaistajärjestelyjä Viipurinkadun ja 
Teollisuuskadun välisellä osuudella

• Nykytilanteen liikennejärjestelyiden 
lisäksi vertailuvaihtoehdossa (VE0+) 
on huomioitu seuraaville katuosuuksille 
suunnitellut muutokset:

• Hämeentie

• Mäkelänkatu

• Veturitie

Tarkastelualue

Teollisuuskadun 
suunnittelualue

Savonkadun
suunnittelualue



TARKASTELUPERIAATTEET

• Tarkastelut on suoritettu Helsingin kantakaupungin laajennetulla Dynameq-simulointimallilla, jonka 
liikenneverkkoa tarkennettiin ja syöttölinkkien sijainteja tarkistettiin työn yhteydessä Vallilan ja Pasilan 
ympäristössä

• Liikenteen kysyntä vastaa tarkasteluissa MAL-työn Ve0 mukaisen ennustevuoden 2030 aamu- ja 
iltahuipputunteja (AHT ja IHT)

• Työn yhteydessä suoritettiin vertailukohdaksi simulointeja myös sekä Vihdinbulevardin että Junatien liikenne-
ennusteiden mukaisilla iltahuipputunnin kysyntämatriiseilla

• Kussakin tarkastelutilanteessa on suoritettu viisi kolmen tunnin mittaista simulointiajoa

• Esitetyt tulokset kuvaavat 100. simulointi-iteraation keskimääräisiä tuloksia huipputunnin osalta (simuloinnin 
keskimmäinen tunti)

• Tuloksina on esitetty kustakin tarkastelutilanteesta tarkastelualueen liikennemäärät, linkkihaastattelut Sturenkadun 
länsipuolisen poikkileikkauksen liikenteestä, keskinopeudet sekä keskimääriäset viivytykset (edustavan 
simulointiajon tulokset)

• Lisäksi on esitetty Teollisuuskadun matka-ajat välillä Ratapihankatu - Hämeentie kaikista simulointiajoista.



TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT 1/2

• VEA:

• Teollisuuskadulla 2+2 kaistaa autoliikenteelle, kadun keskellä joukkoliikennekaistat (runkobussi/raitiotie)

• Töysänkadulla ei läpiajavaa autoliikennettä, Teollisuuskadulta vasemmalle kääntyminen Telekadulle ja Bruno Granholmin kujalle. 
Joukkoliikennepysäkki Traverssikujan ja Töysänkadun välissä.

• Satamaradankadulta vasemmalle kääntyminen Teollisuuskadulle

• Päijänteentien/Kustaankadun liittymässä sivusuunnilta sallittu vain oikealle kääntyminen, Teollisuuskadulta vasemmalle kääntymiset kuten 
nykyisin. Suojatie liittymän keskellä.

• Aleksis Kiven kadulta ei liittymää Teollisuuskadulle

• VEB:

• Teollisuuskadulla 2+2 kaistaa autoliikenteelle, kadun keskellä joukkoliikennekaistat (runkobussi/raitiotie)

• Töysänkatu ja Telekatu autoliikenteen käytössä, katujen välissä joukkoliikennepysäkki. Töysänkadulta sallittu kääntyminen vain oikealle, 
Teollisuuskadulta vasemmalle kääntymiset Telekadulle ja Bruno Granholmin kujalle kuten nykyisin. 

• Sturenkadulta ei läntistä ramppia Teollisuuskadulle

• Satamaradankadun liittymä suuntaisliittymänä

• Teollisuuskadulta ei vasemmalle kääntymistä Päijänteentielle, Kustaankadulla kääntymiset kuten nykyisin

• Aleksis Kiven kadulta ei liittymää Teollisuuskadulle



TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT 2/2

• VEC:

• Teollisuuskadulla 1 kaista länteen välillä Päijänteentie – Traverssikuja, idän suunnalla 2 kaistaa

• Muut järjestelyt kuten vaihtoehdossa VEA

• VED:

• Teollisuuskadulla 1 kaista itään välillä Jämsänkatu – Päijänteentie

• Muut järjestelyt kuten vaihtoehdossa VEC

• Savonkadun tarkastelu:

• Savonkadulla 1+1 kaistaa välillä Aleksis Kiven katu – Viipurinkatu

• Muut järjestelyt kuten vaihtoehdossa VEA



Paikallislinjat, 
vuoroväli yht. 6 min

Runkolinja, 
vuoroväli yht. 3 min

Itäväylältä/Itäväylälle

Kalasatamasta/Kalasatamaan

Raitiovaunulinja 9, 
vuoroväli 10 min

JOUKKOLIIKENNE



AAMUHUIPPUTUNTI



LIIKENNEMÄÄRÄT

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty aamuhuipputunnin liikennemäärät eri vaihtoehdoissa

• Punaisella ja vihreällä värillä on esitetty vaihtoehtojen merkittävimpiä eroja liikennemäärissä vertailuvaihtoehtoon 
VE0+ verrattuna

• Vaihtoehdossa VEA liikennemäärä Teollisuuskadun länsipäässä idän tulosuunnalla lisääntyy jonkin 
verran vertailuvaihtoehdosta lisääntyy jonkin verran vertailuvaihtoehdosta

• Vaihtoehdoissa VEC ja VED Teollisuuskadun liikennemäärät vähentyvät idän tulosuunnalla kauttaaltaan

• Kääntymissuuntien rajoittaminen Teollisuuskadun liittymissä toisaalta lisää ja toisaalta vähentää 
liikennettä eri osuuksilla, vaihtoehtojen välillä muutokset kohdistuvat eri osuuksille Teollisuuskatua.



LIIKENNEMÄÄRÄT
VE0+: AHT



LIIKENNEMÄÄRÄT
VEA: AHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
VEB: AHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
VEC: AHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
VED: AHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
SAVONKATU: AHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LINKKIHAASTATTELUT

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty linkkihaastattelut, joiden avulla selvitettiin Teollisuuskadun läpiajavan 
liikenteen suuntautumista aamuhuipputunnin tilanteessa

• Linkkihaastattelut kuvaavat Teollisuuskadulla Sturenkadun länsipuolisen poikkileikkauksen läpi kulkevan liikenteen 
saapumis- sekä poistumissuuntia

• Teollisuuskadun liikenteestä merkittävä osa on tarkastelualueen läpiajavaa liikennettä, länsipäässä 
liikennevirrat hajautuvat jonkin verran eri reittien välille

• Kaikki vaihtoehdot lisäävät jonkin verran (noin 100 ajon/h) Mäkelänkadun ja Teollisuuskadun itäpään 
välistä läpiajoa Elimäenkadulla vaihtoehtoon VE0+ verrattuna

• Vaihtoehdoista VEA lisää Teollisuuskadun läpiajoa idän tulosuunnalla, joka on aamuhuipputuntina 
huomattavasti lännen tulosuuntaa vilkkaampi

• Vaihtoehdot VEC ja VED puolestaan vähentävät läpiajoa idän tulosuunnassa.



LINKKIHAASTATTELU
VE0+ AHT



LINKKIHAASTATTELU
VEA AHT



LINKKIHAASTATTELU
VEB AHT



LINKKIHAASTATTELU
VEC AHT



LINKKIHAASTATTELU
VED AHT



LINKKIHAASTATTELU
SAVONKATU AHT



KESKINOPEUDET JA VIIVYTYKSET

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty keskimääräiset ajonopeudet sekä viivytykset aamuhuipputunnin 
tilanteessa

• Vaihtoehdoista VEA sujuvoittaa Teollisuuskadun liikennettä idän tulosuunnalla, vaihtoehdoissa VEC ja 
VED liikenne puolestaan hidastuu toisen länteen johtavan kaistan poistamisen vaikutuksesta

• Hidastuminen näkyy viivytysten kasvuna Teollisuuskadun idän tulosuunnalla Telekadun liittymästä itään 
Aamuhuipputuntina vaikutukset ulottuvat säännöllisesti Sturenkadun sillan itäpuolelle

• Vaihtoehdossa VED vaikutukset ovat aamuhuipputuntina samankaltaiset kuin vaihtoehdossa VEC

• Lännen tulosuunnalla erot vaihtoehtojen välillä ovat vähäisiä. 



KESKINOPEUS
VE0+: AHT



KESKINOPEUS
VEA: AHT



KESKINOPEUS
VEB: AHT



KESKINOPEUS
VEC: AHT



KESKINOPEUS
VED: AHT



KESKINOPEUS
SAVONKATU: AHT



VIIVYTYKSET
VE0+: AHT



VIIVYTYKSET
VEA: AHT



VIIVYTYKSET
VEB: AHT



VIIVYTYKSET
VEC: AHT



VIIVYTYKSET
VED: AHT



VIIVYTYKSET
SAVONKATU: AHT



ILTAHUIPPUTUNTI



LIIKENNEMÄÄRÄT

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty iltahuipputunnin liikennemäärät eri vaihtoehdoissa

• Punaisella ja vihreällä värillä on esitetty vaihtoehtojen merkittävimpiä eroja liikennemäärissä vertailuvaihtoehtoon 
VE0+ verrattuna

• Vaihtoehdossa VEA Teollisuuskadun liikennemäärät ovat länsipäässä suurimmat molemmilla 
tulosuunnilla, itäpäässä erot vaihtoehtoon VE0+ ovat vähäisemmät 

• Kääntymissuuntien rajoittaminen Teollisuuskadun liittymissä toisaalta lisää ja toisaalta vähentää 
liikennettä eri osuuksilla aamuhuipputunnin tapaan

• Vaihtoehdossa D liikennettä siirtyy Teollisuuskadulta lännen tulosuunnasta vaihtoehtoisille reiteille 
alemmalle katuverkolle suurimman yksittäisen siirtymän kohdistuessa Kumpulantie – Mäkelänkatu 
reitille.



LIIKENNEMÄÄRÄT
VE0+: IHT



LIIKENNEMÄÄRÄT
VEA: IHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
VEB: IHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
VEC: IHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
VED: IHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LIIKENNEMÄÄRÄT
SAVONKATU: IHT

Liikenne vähenee
Liikenne lisääntyy



LINKKIHAASTATTELUT

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty linkkihaastattelut, joiden avulla selvitettiin Teollisuuskadun läpiajavan 
liikenteen suuntautumista iltahuipputunnin tilanteessa

• Linkkihaastattelut kuvaavat Teollisuuskadulla Sturenkadun länsipuolisen poikkileikkauksen läpi kulkevan liikenteen 
saapumis- sekä poistumissuuntia

• Liikenteen reitit ovat samankaltaiset kuin aamuhuipputunnin tilanteessa

• Aamuhuipputuntiin verrattuna liiketeen suuntajakauma on Teollisuuskadulla tasaisempi, lännen 
tulosuunnan ollessa tulosuunnista vilkkaampi.



LINKKIHAASTATTELU
VE0+ IHT



LINKKIHAASTATTELU
VEA IHT



LINKKIHAASTATTELU
VEB IHT



LINKKIHAASTATTELU
VEC IHT



LINKKIHAASTATTELU
VED IHT



LINKKIHAASTATTELU
SAVONKATU IHT



KESKINOPEUDET JA VIIVYTYKSET

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty keskimääräiset ajonopeudet sekä viivytykset iltahuipputunnin 
tilanteessa

• Vaihtoehdoissa VEA, VEB ja VEC liikenne sujuvoituu Teollisuuskadun länsiosassa

• Vaihtoehdossa VEC toisen länteen johtavan kaistan poistamisen vaikutus näkyy viivytysten kasvuna 
Teollisuuskadun idän tulosuunnalla Telekadun liittymästä itään verrattuna vaihtoehtoon VEA. 
Iltahuipputuntina vaikutukset ovat aamuhuipputuntia vähäisemmät.

• Vaihtoehdossa VED viivytykset kasvavat iltahuipputuntina voimakkaasti lännen tulosuunnalla. 



KESKINOPEUS
VE0+: IHT



KESKINOPEUS
VEA: IHT



KESKINOPEUS
VEB: IHT



KESKINOPEUS
VEC: IHT



KESKINOPEUS
VED: IHT



KESKINOPEUS
SAVONKATU: IHT



VIIVYTYKSET
VE0+: IHT



VIIVYTYKSET
VEA: IHT



VIIVYTYKSET
VEB: IHT



VIIVYTYKSET
VEC: IHT



VIIVYTYKSET
VED: IHT



VIIVYTYKSET
SAVONKATU: IHT



• Alla olevassa taulukossa on esitetty simulointiajojen keskimääräisten ajoaikojen keskiarvot 
sekä niiden keskihajonnat Teollisuuskadulla välillä Ratapihantie – Hämeentie

• Aamuhuipputuntina vaihtoehdoissa VEC ja VED sekä keskimääräinen matka-aika että matka-
aikojen hajonta lännen suuntaan kasvaa selvästi muihin vaihtoehtoihin verrattuna 

• Iltahuipputuntina vaihtoehdossa VEA ajoajat ovat molemmissa suunnissa lyhyimpiä. VED:ssä
sekä keskimäärinen matka-aika että hajonta idän suuntaan ovat suurimpia. Myös VEB:ssä
itään suuntautuvan liikenteen ajoajat kasvavat muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

MATKA-AJAT TEOLLISUUSKADULLA

Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta

VE0+ 0:04:46 0:00:03 0:06:00 0:00:08 0:04:49 0:00:08 0:07:07 0:00:33

VEA 0:04:34 0:00:01 0:05:28 0:00:09 0:03:59 0:00:02 0:05:02 0:00:08

VEB 0:04:41 0:00:03 0:06:01 0:00:08 0:05:38 0:00:09 0:04:41 0:00:07

VEC 0:04:30 0:00:02 0:06:59 0:00:19 0:04:42 0:00:01 0:05:52 0:00:11

VED 0:04:38 0:00:03 0:07:05 0:00:23 0:06:46 0:00:31 0:05:58 0:00:23

Itään Länteen Itään Länteen

Aamuhuipputunti Iltahuipputunti



Kuvaajassa on esitetty viiden simulointiajon keskimääräiset matka-ajat sekä niiden keskiarvot 
Teollisuuskadulla välillä Ratapihantie – Hämeentie aamuhuipputunnin tilanteessa.



Kuvaajassa on esitetty viiden simulointiajon keskimääräiset matka-ajat sekä niiden keskiarvot 
Teollisuuskadulla välillä Ratapihantie – Hämeentie iltahuipputunnin tilanteessa.



YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET (1/3)

• Vaihtoehtojen VEA ja VEB välillä ei ole oleellista eroa Teollisuuskadun välityskyvyssä, ja molemmat lisäävät 
jonkin verran liikennettä Teollisuuskadulla Jämsänkadun liittymästä itään VE0+-tilanteeseen verrattuna 
liittymän muotoilun mahdollistaessa Jämsäntien ylittävän suojatien ohjaamisen liikennevaloissa 
Teollisuuskadun suoraan ajavan ja oikealle kääntyvän liikenteen kanssa samanaikaisesti

• Pääosa lisäliikenteestä tulee Teollisuuskadulle Mäkelänkadulta Kumpulantien kautta. Mäkelänkadun liikennemäärä ei 
kuitenkaan kokonaisuutena vähene, vaan tilalle todennäköisesti siirtyy vastaavasti muuta liikennettä.

• Kääntymissuuntien rajoittaminen Teollisuuskadun liittymissä toisaalta lisää ja toisaalta vähentää liikennettä eri 
osuuksilla, vaihtoehtojen välillä muutokset kohdistuvat eri osuuksille Teollisuuskatua

• Vaihtoehdossa VEA Teollisuuskadun liikennemäärät ovat kokonaisuutena suurimmat

• Töysänkadun sulkeminen autoliikenteeltä siirtää Elimäenkadun läpiajoliikennettä kulkemaan Kumpulantien kautta. 
Telekadun liittymässä sivusuunnan kuormitus kasvaa, mikä ruuhkauttaa sivusuunnan erityisesti iltahuipputuntina.

• Vaihtoehdossa VEB Sturenkadun läntisen rampin poistamisen vaikutus on vähäinen ja näkyy liikenteen 
lisääntymisenä Elimäenkadun itäpäässä

• Vaihtoehdossa VEB Teollisuuskadulta lännestä Päijänteentielle pyrkivä liikenne suuntautuu Vääksyntien-
Vääksynkujan kautta. Vaihtoehtoinen reitti kulkee myös Satamaradankadun kautta.



YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET (2/3)

• Vaihtoehdossa VEC toisen länteen johtavan kaistan poistamisen vaikutus näkyy viivytysten kasvuna 
Teollisuuskadun idän tulosuunnalla Telekadun liittymästä itään verrattuna vaihtoehtoon VEA. 
Aamuhuipputuntina vaikutukset ulottuvat iltahuipputuntia pidemmälle idän suuntaan, jonoutuminen 
ulottuu säännöllisesti Sturenkadun sillan itäpuolelle.

• Aamuhuipputuntina liikennettä myös siirtyy Teollisuuskadulta idän tulosuunnasta muille reiteille, suurin yksittäinen 
siirtymä kohdistuu Viipurinkadulle

• Muulla katuverkolla liikenteelliset vaikutukset jäävät tulosten perusteella melko vähäisiksi ja rajoittuvat suhteellisen 
suppealle alueelle lähinnä Teollisuuskadun rinnakkaisille kaduille. Liikenteen siirtyminen pääkadulta alemmalle 
katuverkolle ei kuitenkaan ole sinänsä toivottava vaikutus.

• Vaihtoehdossa VED vaikutukset ovat aamuhuipputuntina samankaltaiset kuin vaihtoehdossa VEC

• Iltahuipputuntina viivytykset kasvavat Jämsänkadun liittymässä lännen tulosuunnalla. Liikennettä siirtyy 
Teollisuuskadulta lännen tulosuunnasta vaihtoehtoisille reiteille alemmalle katuverkolle suurimman yksittäisen 
siirtymän kohdistuessa Kumpulantie – Mäkelänkatu reitille.

• Savonkadun tarkastelussa kaistojen vähentämisestä aiheutuvat liikenteen siirtymät jäävät vähäisiksi

• Vaikutukset kohdistuvat Aleksis Kiven kadun ja Viipurinkadun liittymiin, joissa tulosten perusteella merkittävin vaikutus 
on Viipurinkadun tulosuunnalla viivytysten kasvaminen iltahuipputunnin tilanteessa

• Vaikutukset on tutkittu liittyen Teollisuuskadun vaihtoehtoon VEA, reitinvalinta Teollisuuskadulta Nordenskiöldinkadun 
suuntaan voi painottua eri tavoin Savonkadulle ja Veturitielle eri vaihtoehdoissa.



YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET (3/3)

• Vaihtoehdoissa VEC ja VED Teollisuuskadulta muulle katuverkolle siirtyvän liikenteen vaikutukset 
kohdistuvat useammille reiteille tarkastelualueen läheisyydessä, jolloin yksittäiset vaikutukset jäävät 
kohtuullisiksi, mutta liikenteen siirtyminen pääkatuverkolta alemmalle katuverkolle ei kokonaisuutena 
kuitenkaan ole toivottava vaikutus     

• Kaikissa vaihtoehdoissa suunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt Teollisuuskadun – Jämsänkadun
liittymässä parantavat liittymän toimivuutta nykyisiin järjestelyihin verrattuna (Jämsänkadun ylittävä 
suojatie valo-ohjauksessa samassa vaiheessa pääsuunnan kanssa)

• Liittymän parantunut välityskyky kasvattaa todennäköisesti osaltaan liikennemääriä Teollisuuskadun länsiosassa

• Mäkelänkadun – Elimäenkadun liittymässä Elimäenkadun tulosuunta on kuormittunut kaikissa 
tarkastelutilanteissa

• Sivusuunnan toimivuutta voidaan mahdollisesti parantaa liikennevalojen ajoituksia säätämällä, mikä voisi puolestaan 
myös lisätä Elimäenkadun liikennemääriä

• Eri simulointiajojen välillä ei havaittu oleellista eroa liikennemäärissä eikä keskimääräisissä viivytyksissä

• Teollisuuskadun matka-ajoissa merkittävintä hajontaa tapahtuu vaihetoehdoissa VE0+ sekä VEC ja VED.



POHDINTAA

• Vallilan teollisuusalueen yhteyksien kannalta vaihtoehdon VEB mukaiset järjestelyt ovat vaihtoehdon VEA 
järjestelyitä suositeltavammat

• Vaihtoehdossa VeA Kuortaneenkadun länsipään katkaisu voi korostaa Telekadun liittymän ruuhkautumista tässä 
tarkastellusta (Kuortaneenkatua ei kuvattuna simulointimallissa) 

• Mikäli ramppi Sturenkadulta Teollisuuskadulle poistettaisiin vaihtoehdossa VEA, vaikutukset korostuvat entisestään

• Satamaradankadun ja Kustaankadun liittymäjärjestelyiden kannalta vaihtoehdon VEA mukaiset järjestelyt 
ovat vaihtoehtoa VEB selkeämmät paikallisen autoliikenteen kannalta, mutta katuverkon jäsentelyn 
kannalta vaihtoehdon VEB mukaiset järjestelyt ovat selkeämmät 

• Tarkasteluissa epävarmuutta aiheuttaa vertailuvaihtoehtoon sisältyvät verkolliset muutokset (Hämeentie, 
Mäkelänkatu, Veturitie), jotka vaikuttavat liikenteen reittivalintoihin tarkastelualueen ympäristössä
nykytilanteeseen (liikennelaskentatietoihin) verrattuna

• Simulointimallin stokastisuudesta johtuen yksittäisissä simulointiajoissa voi myös olla heiluntaa
reitinvalinnassa, jolloin osa vaikutuksista (pienet vaikutukset) voi olla myös satunnaisuuden tuottamaa.




