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Hyvä yrittäjä 
 
Helsingin Hämeentien uudistusremontti alkaa keväällä 2019. 
 
Miten Hämeentie uudistuu? 
Hämeentie muuttuu joukkoliikenteen kaduksi Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä. Hämeentiellä 
saa kävellä ja pyöräillä jatkossakin. Myös bussit, raitiovaunut ja taksit saavat kulkea Hämeentietä. 
Tontille ajo ja huoltoajo sallitaan. Työhön liittyvä ajo siis jatkuu. Yksityisautojen läpiajo kielletään 
Hämeentiellä. Autoilijoiden pitää kiertää esimerkiksi Sörnäisten rantatien kautta.  
 
Hämeentiellä uusitaan myös raitiotien kiskot ja kadun alla kulkevat putket. Sörnäisten metroasemaa 
kunnostetaan. 
 
Miksi Hämeentie uudistuu? 
Hämeentie on viihtyisämpi paikka asua ja tehdä työtä, kun autoja on vähemmän. Hämeentiellä on 
tulevaisuudessa nykyistä turvallisempaa kävellä ja pyöräillä. Joukkoliikenne nopeutuu ja ilmanlaatu 
paranee. Raitiotiekiskot ja kadun alla olevat vanhat putket pitää vaihtaa uusiin. 
 
Mitä Hämeentien uudistus tarkoittaa yrittäjälle? 
Tontille ajo, huoltoajo ja pelastusajo sekä jakeluliikenne jatkuvat koko ajan. Kaikkiin rakennuksiin voi 
myös kävellä koko ajan. Työmaa ulottuu myös Hämeentien poikkikaduille. Bussit ja taksit ajavat 
Hämeentiellä uudistustöiden ajan. Heti uudistustöiden alussa yksityisautojen läpiajo Hämeentiellä 
loppuu ja raitiovaunut kiertävät toista reittiä Hämeentien ohi. Joukkoliikenteen muutoksista saa tietoa 
osoitteesta www.hsl.fi 
 
Miten Hämeentien uudistaminen etenee? 
Uudistustyöt alkavat Hämeentiellä aikaisintaan maaliskuussa 2019. Uudistus on valmis viimeistään 
vuoden 2020 lopussa. Tarkka aikataulu julkaistaan vuoden 2019 alussa osoitteessa 
www.facebook.com/uusihameentie ja www.hel.fi/uusihameentie 
 
Tervetuloa tiedotustilaisuuteen ensi vuonna 
Helsingin kaupunki järjestää kaikille avoimen infotilaisuuden ennen Hämeentien uudistustöiden alkua. 
Ilmoitamme ajankohdan osoitteessa www.facebook.com/uusihameentie ja www.hel.fi/uusihameentie 
 
Lisätietoja: 
 
This notice in English: www.hel.fi/uusihameentie 
 
Joukkoliikenne: 
www.hsl.fi 
www.facebook.com/helsinginseudunliikenne 
 
 
Muut asiat: 
www.facebook.com/uusihameentie 
www.hel.fi/uusihameentie 
 
 
Yhteistyöterveisin 
 
Jarkko Karttunen Jukka Väisänen  Lauri Hänninen 
tiimipäällikkö  projektinjohtaja  viestintäsuunnittelija 
p. 09 310 38360  p.09 310 38666  p. 09 310 20494 
 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi 
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Upprustning av Tavastvägen 2019–2020 
 
Tavastvägen mellan Broholmsgatan och Helsingegatan byggs om till en gata för gångtrafik, cykling 
och kollektivtrafik där det ska vara tillåtet att köra till fastighetstomter och utföra servicekörning. 
 
Arbetet inleds tidigast i mars 2019. Upprustningen beräknas vara klar till slutet av 2020. Närmare 
uppgifter publiceras i början av 2019 på webbplatsen www.hel.fi/uusihameentie, efter att 
entreprenören har valts. 
 
Genomfartstrafiken med privatbilar styrs redan i början av byggandet till andra gator, särskilt Sörnäs 
strandväg. 
 
Under hela byggtiden för Tavastvägen kan man köra till fastighetstomterna, utföra service- och 
räddningskörning samt för företagsverksamheten nödvändig distributionstrafik. Gångtrafiken 
till alla byggnader tryggas i alla arbetsskeden. 
 
Buss- och taxitrafiken kör som tidigare medan Tavastvägen byggs om, men spårvagnarna dirigeras 
förbi Tavastvägen. 
 
Efter upprustningen blir det trevligare att bo och arbeta vid Tavastvägen, då mindre biltrafik innebär 
mindre buller och gatudamm. Efter upprustningen är gångtrafik och cykling säkrare, kollektivtrafiken 
snabbare och luftkvaliteten bättre. 
 
Vi ordnar ett öppet informationstillfälle innan byggandet börjar, information om det finns på projektets 
nätsidor och på Facebook. 
 
 
Mer information: 
 
Kollektivtrafik: 
 
www.hsl.fi 
www.facebook.com/helsinginseudunliikenne 
 
Byggandet: 
 
www.facebook.com/uusihameentie 
www.hel.fi/uusihameentie 
 
 
Jarkko Karttunen Jukka Väisänen Lauri Hänninen 
teamchef  projektchef  kommunikationsdesigner 
tfn 09 310 38360 tfn 09 310 38666 tfn 09 310 20494 
 
fornamn.efternamn@hel.fi 
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