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TAUSTA

• Tarkastelu on laadittu Mannerheimintie välillä Reijolankatu – Helsinginkatu/Runeberginkatu
–liikennesuunnittelun taustatiedoksi
• Tarkastelu sisältää suunnittelualueen liikenteellisten järjestelyiden nykytilan kuvauksen,
suunnittelualueelta saatavilla olleen liikennemäärä- ja liikenneonnettomuustietojen sekä
liikenne-ennusteiden koonnin
• Lisäksi on tarkasteltu huoltoliikenteen nykyisiä tarpeita ja mahdollisia periaatteita niiden
sovittamiseksi suunniteltaviin liikennejärjestelyihin, sekä katujen
yksisuuntaistamisjärjestelyiden mahdollisia liikenteellisiä vaikutuksia

SUUNNITTELUALUE

Toivonkatu

Sallinkatu

Helsingin karttapalvelu

LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT

JALANKULKUYHTEYDET

Olympiastadion
Jäähalli

Bolt-areena

varhaiskasvatus
vapaa-aika

Toivonkatu

Sallinkatu

jk-yhteys
suojatie
raitiovaunupysäkki

koulu

Kansallisooppera

Kisahalli

päiväkoti
päiväkoti
Helsingin karttapalvelu

PYÖRÄVÄYLÄT

Toivonkatu

Sallinkatu

2-suunt. pyörätie
1-suunt. pyörätie
pyöräteline (karttapalvelun tieto)
kaupunkipyöräasema
Helsingin karttapalvelu

PYÖRÄLIIKENTEEN TAVOITEVERKKO

Toivonkatu

Sallinkatu

baana
pääyhteys, 2-suunt
pääyhteys, 1-suunt
Helsingin karttapalvelu

JOUKKOLIIKENTEEN REITIT JA PYSÄKIT

Raitiovaunupysäkkien
nousijatiedot HSL
(10/2019)
Bussipysäkkien
nousijatiedot HSL
(keskim. arkipäivä 2017)

906 nousijaa/arkipv

356 nousijaa/arkipv

480 vuoroa/arkipv
(21 linjaa)

848 465B 465A 465 459 457B
457A 457 456RN 456R 456N
456AN 456AB 456A 456 455B
455A 455 453 431N 431 421
415N 415 411 436N 436K 436
435 63 43 40

538 nousijaa/arkipv

480 vuoroa/arkipv
(21 linjaa)
1 768 nousijaa/arkipv

318 vuoroa/arkipv
(11 linjaa)

1 229 nousijaa/arkipv

70

674 nousijaa/arkipv
1 794 nousijaa/arkipv
124 vuoroa/arkipv
(10 linjaa)

39 nousijaa/arkipv
1 646 nousijaa/arkipv

560 nousijaa/arkipv
2 438 nousijaa/arkipv
770 vuoroa/arkipv
(34 linjaa)

400 raitiovaunuvuoroa/
suunta/arkipv (2, 4, 10)
69

480 vuoroa/arkipv
(21 linjaa)

843 nousijaa/arkipv

502

696 vuoroa/arkipv

2 787 nousijaa/arkipv

KATUVERKON TOIMINNALLINEN LUOKITTELU

Toivonkatu

Sallinkatu

pääkatu
alueellinen kokoojakatu
paikallinen kokoojakatu
asuntokatu

Helsingin karttapalvelu

AUTOLIIKENTEEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Toivonkatu

Sallinkatu

Mannerheimintien autokaistoista uloimmat
ovat bussikaistoja Nordenskiöldinkadusta
etelään. Mannerheimintiellä vasemmalle
kääntyminen on suunnittelualueella sallittu
ainoastaan Reijolankadun liittymässä.
Mannerheimintielle vasemmalle kääntyminen
on mahdollista Nodenskiöldinkadulta idästä
sekä Helsinginkadulta saavuttaessa.

Helsingin karttapalvelu

NYKYISET LIIKENNEMÄÄRÄT JA
ONNETTOMUUDET

JALANKULKU- JA PYÖRÄLIIKENNE

3 100 (2015)
525/680
(2012)

136/170
(2012)

2 700 (2015)
1 300 (2015)

jk-laskenta (kesäarki 7-19)
pp-laskenta (kesäarki 7-19/koko vrk)

Toivonkatu

Sallinkatu

1 300/1 700
(2012)

200/250
(2012)
4 400 (2015)

Helsingin karttapalvelu

AUTOLIIKENNE (KAVL, RASK-%)

8 600
(1999)
5%

15 200 (2016)
17 %
260
(2016)
3%

Suunnittelualueella autoliikenne on vilkkainta
Reijolankadun liittymän pohjoispuolisella osuudella.
Helsinginkadun/Runeberginkadun liittymän
läheisyydessä liikennemäärätiedot ovat vanhoja ja
puutteellisia. Raskaan liikenteen osuus on
Mannerhiemintiellä suuri johtuen vilkkaasta
bussiliikenteestä (sekä kauko- että
paikallisliikennettä) Mannerheimintiellä
liittymälaskenta tehty ainoastaan Reijolankadun
liittymästä (toimivuustarkasteluja varten
todennäköisesti tarve lisälaskennoille).

4 000
(arvio)
1%

400
(arvio)
10 %

800
(arvio)
10 %
19 300 (2011)
17 %

500
(arvio)
10 %

8 200
(arvio)
19 %

22 400
(1992)
5%

Toivonkatu

32 400
(2016)
13 %

16 300
(2017)
5%

5 600
(arvio)
3%

Sallinkatu

12 600
(2019)
7%

2 900
(2016)
6%

21 300 (arvio)
15 %
2 000
(arvio)
3%

11 200
(2009)
5%

22 600
(arvio)
17 %

Helsingin karttapalvelu

HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET (2014-2019)

PP
PP
JK/auto
auto
JK/linja-auto
PP/linja-auto
PP

JK/linja-auto

auto
JK/auto

Tarkastelualueella on tapahtunut viimeisen viiden
vuoden aikana suhteellisen paljon poliisin tietoon
tulleita henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia. Polkupyöräonnettomuudet ovat
keskittyneet Reijolankadun liittymään. Jalankulkijaja auto-onnettomuudet jakautuvat melko tasaisesti
koko suunnittelualueelle. Jk- ja pp-onnettomuuksien
tyypit poimittu TARE-tiedoista.

JK/auto

JK/ratikka JK/auto

auto

JK/linja-auto

auto

JK/linjaauto

auto

JK/auto
JK/auto

auto

auto
JK/auto

JK

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet

KAIKKI ONNETTOMUUDET (2014-2019)

Kaikkien onnettomuuksien osalta suunnittelualueen
merkittävimmät keskittymät erottuvat
Reijolankadun, Nordenskiöldinkadun, Toivonkadun
sekä Helsinginkadun/Runeberginkadun liittymien
läheisyydestä.

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet

LIIKENNE-ENNUSTEET

PYÖRÄLIIKENTEEN ENNUSTE 2025

Polkupyöräilijää vuorokaudessa
Brutus-malli (kesä 2025 kysyntä)
Nykyverkko

Polkupyöräilijää vuorokaudessa
Brutus-malli (kesä 2025 kysyntä)
Tavoiteverkko

JOUKKOLIIKENTEEN ENNUSTE
AAMUHUIPPUTUNTI 2030

Ei ruuhkamaksuja

Aloitusnousijat
Vaihtonousijat
Vaihtopoistujat
Lopetuspoistujat

MAL 2019 -toimenpiteet

rv-matkustajat
pohjoiseen

rv-matkustajat
pohjoiseen

bussimatkustajat
pohjoiseen

rv-matkustajat
etelään

bussimatkustajat
etelään

bussimatkustajat
pohjoiseen

rv-matkustajat
etelään
bussimatkustajat
etelään

Aloitusnousijat
Vaihtonousijat
Vaihtopoistujat
Lopetuspoistujat

• Kuvissa on esitetty
joukkoliikenteen matkustajat
pysäkkiväleittäin, ympyröillä
on kuvattu pysäkkien
nousija- ja poistujamäärät
ennustetilanteissa
• Oopperan pysäkit ovat
tärkeitä vaihtopaikkoja eri
linjojen välillä,
tarkastelualueen muut
pysäkit palvelevat pääosin
alueen omia matkoja
• Raitiovaunuja käytetään
tarkastelualueella enemmän
kuin busseja
• MAL-toimenpiteet lisäävät
joukkoliikenteen matkustajia.

AUTOLIIKENTEEN ENNUSTE
KESKIMÄÄRÄINEN ARKIVUOROKAUSI 2030

Ei ruuhkamaksuja

MAL 2019 -toimenpiteet

• HELMET 3.1 –mallia ei ole
kalibroitu autoliikenteen osalta
Helsingin keskustaan, erityisesti
Mannerheimintien
ennusteliikennemäärät ovat
huomattavan pieniä verrattuina
nykytilanteen liikennelaskentoihin,
mikä rajoittaa tulosten tulkinnan
luotettavuutta
• Mallitulokset kuitenkin vahvistavat
oletusta, että Mannerheimintien
autoliikennemäärät eivät ole
merkittävästi kasvamassa, verkon
kapasiteetti ja mm.
pysäköintipaikkatarjonta
rajoittavat kasvua
• MAL-toimenpiteet vähentäisivät
liikennettä poikittaisilla ja
sisääntuloväylillä, mikä
mahdollistaa liikennevirtojen
vähäisiä siirtymiä
Mannerheimintielle.

HUOLTOLIIKENNE

HUOLTOLIIKENTEEN TARPEET

Kuvaan on merkitty huoltotarpeen kannalta merkittävimmiksi tunnistetut kohteet
tarkastelualueella sekä alustavia ajatuksia niiden sovittamisesta suunniteltaviin
järjestelyihin. Katutasossa toimii lisäksi paljon pieniä kauppoja ja erilaisia
palveluntarjoajia, joiden huoltoliikenteen tarpeet ovat vähäisempiä. Ne saadaan
pääosin huomioitua samalla kun erikseen tarkasteltujen kohteiden huolto on
järjestetty. Seuraavalla kalvolla on esitetty työn yhteydessä suoritettu kartoitus
nykytilanteen huoltoliikennekäytännöistä (pt-kaupat, kioskit, apteekki, Kisahalli).
Korttelilla kohtalainen
huoltotarve,
Mannerheimintiellä tila
vähissä, huoltopaikan
sovittaminen pysäkin ja
suojatien väliin?

pt-kauppa

ravintola
kioski
apteekki
(mahdollinen)
huoltopaikka tontin
puolella

Pt-kaupan huollon
sovittaminen pysäkin ja
suojatien väliin?
Vaihtoehtoisesti
jalkakäytävältä?

Korttelin huoltotarve
melko vähäinen,
Huoltopaikka
Savilankadulle?

Kioskin, apteekin ja ptkaupan huolto
Messeniuksenkadun
puolelta kuten nykyisin?

Ravintoloiden huolto
Sallinkadulta kuten nykyisin.
Muutoin korttelin huoltotarve
melko vähäinen,
Mannerheimintien puukaista
kapea kuorma-autoille.

Mannerheimintien
ravintoloille huoltopaikka
19b eteen (puiden väli),
toinen mahdollisuus
Sallinkadun puolella?

Kaupan huolto
Humalistonkadun puolelta
kuten nykyisin?

Toivonkadun ravintoloiden
huolto eteläpäädystä (kuten
nykyisin), ei välttämättä
tarvetta merkitylle paikalle?

Ravintoloiden ja kaupan
huolto Sibeliuksenkadulta
kuten nykyisin?

Kisahallin liiketilojen
huolto pääosin Paavo
Nurmen kujan kautta

Ravintoloiden ja kioskin
huollolle niukasti tilaa
Mannerheimintiellä, huolto
Sibeliuksenkadun ja
Runeberginkadun puolelta?

NYKYINEN HUOLTOLIIKENNE
• Alepa Mannerheimintie 102
•
•

Inex 3-4 kert/päivä (iso kuorma-auto), muita toimituksia
noin 6 krt/päivä, tasaisesti ympäri vuorokauden
Inex toimittaa pysäköintihallin kautta (ajo
Päivärinnankadun kautta), muut pääasiassa
Mannerheimintieltä

• R-kioski Mannerheimintie 96
•
•
•

• YA

•
•

1-2 krt posti-/pakettitoimituksia, 1-2 krt kuormatoimituksia
per arkipäivä, pitkin päivää
pienet toimitukset Mannerheimintien
jalkakäytävältä, isommat sisäpihan kautta
kuorma-auto/iso pakettiauto
Keskim. 3 krt päivä sisäpihan kautta (pakettiauto)
etuovista vaihtomatot, noin. 2 krt/vko, remontti tulossa
lähiaikoina -> lisääntynyttä huoltoajoa

• K-market Mansku 94
•
•

Pienet kuormat etuovesta, Keskon kuormat sisäpihan
kautta, auto pysäköidään Nordenskiöldinkadun
jalkakäytävälle portin viereen
Isot kuormat päivittäin aamuisin ja iltaisin, pakasteita 3 krt
viikossa, juomia ym. lähes päivittäin

Kartoitus suoritettu toimijoilta puhelimitse 18.12. ja 21.12.2020

• Alepa Mannerheimintie 76
•
•
•

Päätoimitukset noin 7 kert/päivä (iso kuorma-auto) öisin,
jäteauto 1 krt/päivä
Päätoimitukset Mannerheimintien jalkakäytävältä
(pidempi purkuaika), Humalistonkadun huoltopaikalta
pienemmät toimitukset (lyhyt pysähdys).
Lähiaikoina tiedossa remontti, jossa Humalistonkadun
huoltopaikkaa parannetaan

• K-Market Kisahalli
•
•

Toimitukset Ma-su, 3-4 isoa kuorma-autoa 8-16 välillä, su
iltaisin
Talon edestä jalkakäytävältä tai kadun puolelta

• Kisahalli
•
•
•
•

Huoltoajo Paavo Nurmen kujan kautta (roskat ym.),
keskimäärin noin 1 krt/arkipäivä, tapahtumien aikana
enemmän, mm. kuvauskalusto ym.
Manskun lipan alla inva-pysäköinti, ambulanssi, kioskin
pieniä toimituksia, mattohuolto
Ravintolan huolto päädystä
Poliiseja runsaasti Paavo Nurmen kujan kautta,
koronaepäiltyjen kuljetus nykyisin kisahallin kautta

• R-kioski Ooppera
•
•

1-3 kuormaa arkipäivä, auto Mannerheimintien
jalkakäytävälle
pakettitoimituksia useampia per päivä (eri toimijoita, DHL,
Shencker jne.), iso pakettiauto/kuorma-auto
Mannerheimintien jalkakäytävältä

SIVUKATUJEN
YKSISSUUNTAISTAMISJÄRJESTELYT

TUTKITUT JÄRJESTELYT

• Työn aikana tutkittiin myös Savilankadun, Sallinkadun ja Ruusankadun yksisuuntaistamisten
vaikutuksia
• Pysäköintipaikkamäärät kyseisillä kaduilla ovat liikennesuunnitelmaluonnosten perusteella eri
vaihtoehdoissa seuraavat (paikan leveys 2,5 m, vinopysäköinti 60 asteen kulmassa):
• Savilankatu: 1-suunt. 27 ap (nykytilanteeseen +8ap) ja 2-suunt. 17ap
• Sallinkatu: 1-suunt. 30 ap (nykytilanteeseen +8ap) ja 2-suunt. 19 ap
• Ruusankatu: 1-suunt. 28 ap (nykytilanteeseen +8ap) ja 2-suunt. 18 ap
• Kaikissa tapauksissa on 1 huoltopaikka per katu, mikä vähentää kaksisuuntaisista vaihtoehdoista pois
muutaman pysäköintipaikan verrattuna nykytilaan
• 45 asteen kulmassa vinopysäköinnillä kullakin kadulla saavutettaisiin 5 pysäköintipaikkaa vähemmän
verrattuna 60 asteen kulmaan

• Vaihtoehtoja vertailtiin lisäksi auto- ja bussiliikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden ja
pyöräliikennejärjestelyiden kannalta

AUTOLIIKENTEEN REITIT
MANNERHEIMINTIE – SAVILANKATU/SALLINKATU
NYKYTILANNE
Ajoyhteys Mannerheimintieltä pohjoisen suunnasta kulkee nykyisin
Reijolankadun-Urheilukadun kautta vasemmalle kääntymisen
ollessa kiellettyä Mannerheimintien liittymissä. Samasta syystä
poistuminen etelän suuntaan on mahdollista Urheilukadulta joko
Nordenskiöldinkadun, Toivonkadun tai Mäntymäentien kautta.

Toivonkatu

Sallinkatu

saapuminen pohjoisesta

saapuminen etelästä
poistuminen pohjoiseen
poistuminen etelään
Helsingin karttapalvelu

AUTOLIIKENTEEN REITIT
MANNERHEIMINTIE – SAVILANKATU/SALLINKATU
EHDOTUS
Savilankatu ja Sallinkatu ovat asuntokatuja, joilla ei ole merkittävää verkollista asemaa.
Mannerheimintien liittymien kääntymissuuntia on rajoitettu voimakkaasti, minkä johdosta
yksisuuntaistaminen aiheuttaa Sallin-/Savilankaduille/-lta suuntautuvalle liikenteelle kiertoreittejä.
Kokonaisuutena nämä ei toivotut vaikutukset todettiin vähäisimmiksi vaihtoehdossa jossa sekä
Sallinkatu, Savilankatu että Ruusankatu ovat yksisuuntaisia Mannerheimintielle päin

Suoraanajomahdollisuus
Humalistonkadulta Sallinkadulle
poistuu -> oikealle kääntymisen
pallovalolla Mannerheimintien
ylittävän suojatien kanssa

Toivonkatu

Sallinkatu

saapuminen pohjoisesta
saapuminen etelästä
poistuminen pohjoiseen
poistuminen etelään
poistuva yhteys

+ pääsuunnan bussiliikenteen sujuvuus paranee, kun oikealle kääntymiset eivät hidasta pääsuunnan liikennettä Sallinkadun,
Savilankadun ja Ruusankadun liittymissä
+ oikealle kääntymisen poistuminen parantaa jalankulkijoiden ja pyöräliiketeen turvallisuutta liittymissä
+ pysäköintipaikkoja mahdollista sijoittaa lisää Sallinkadulle, Savilankadulle ja Ruusankadulle
Helsingin karttapalvelu
+- konfliktit siirtyvät Toivonkadun liittymään, mutta toisaalta liikenne siirtyy pääkadulta paikalliselle kokoojakadulle eikä suoraan
tonttikaduille
- ajomatkat pidentyvät hieman ajettaessa alueelta etelään, mutta toisaalta Savilankatu ja Sallinkatu palvelevat vain
asukaspysäköintiä

