
. 

0 
0 

	

1 	 - 	..-'-.- 	- 0 	 ______ 
: 0 	 - 	- 	- - 	1 

	

____ 	1) 	6 	 : 	1 
1 - 	1 	- 

	

_______ 	 • 	 • 	• 
/ 	• 	: 	• 

- 	i 	0 	0 	.o-7 	I / 	__ 0 O. 	-. 	 - 	___ 

	

rI 	
Oo2- 	 --- -- 	IJ 

	

-. 	.----.--.- 	1 

	

rri 	
1 • 	

- 	; ; 	 o1 

	

_____ 	- /_. 
0 	

- 

	

ki 	,- 	- - 	 k 

	

• 	_\__.. 	.-"- 

	

____ 	/ 	 ,--' L. 	.• >- .__\ 	g j 

1 '' _______ 0 

 

RAPORrrI 

21. 12 .2009 

TIEHALLINTO 
! 

Helsingin kaupunki VÄGFÖRVALTNINGEN 



HAKAAJ,41.VTIEN L4t111'E/?K().V KEH([7"IAIIVEN 

	
. 	

. 

ESIPUHE 

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallinnan johtoryhmä määritteli vuonna 2008 liikenteen hallinnan 
2009— 2011 aikana käynnistettavät karkihankkeet, joista Hakamäentien lahiverkon kehittäminen 
esitettiin välittömästi käynnistettäväksi karkihankkeeksi. Hankkeen vastuutahoksi nimettiin Tie- 
hallinnon Uudenmaan tiepiiri. 

Työn tavoitteena on ollut laatia toimenpide-ehdotukset, joilla Hakaniäentien parannuksen jälkei-
set liikenteelliset muutokset lahiymparistössä tulevat huomioitua mandollisimman hyvin kaikkien 
kulkumuotojen osalta. Työ alkoi kesäkuussa 2009 ja päättyi joulukuussa 2009. 

Työn ohjausryhmässä ovat olleet 

Eini Hirvenoja 
Jukka Peura 
Mirja l-lyvarinta 
Sami Mankonen 
Ossi Kortiainen 
Sami Luoma 
Kari Sane 
Matti Kivela 
Marko Mäenpää 
Samuel Tuovinen 
Tapani livonen 
Juha Hietanen 
Markku Granhom 
Miska Peura 

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. pj 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Jiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Tiehallinto, Liikennekeskus 
Tiehallinto, Liikennekeskus 
1-lelsingin kaupunki 
Helsingin kaupunki 
1 lelsingin kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Poliisi 
YTV 
HKL (31.8.2009 asti) 
1-IKL (1.9.2009 alkaen) 

Työn tekemisestä ovat vastanneet Trafix Oy:stä Juhani Räckström, Harri Haantio ja Riku Nevala 
sekä Traflcon Oy:stä Jaakko Tuominen, Työn ovat rahoittaneet Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri 
ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV). 

Vuoden 2009 lopussa Tiehait into tulee taipaleensa päähän ja sen tienpidon asiantuntemus siirtyy 
1.1.2010 toimintansa aloittaviin Liikennevirastoon (Tiehallinnon keskushallinto) sekä Elinkeino-, 
liikenne-ja ympäristökeskuksiin (Tiepiirit). Tässä työssä Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille esi-
tetyt vastuut ja jatkotoimet kuuluvat siis 1.1.2010 alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
paristökeskuksen liikenne- ja int'rastruktuuri vastuualueelle. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) aloittaa myös toimintansa 1.1.2010. HSL jatkaa 
YTV Liikenteelle ja HKL:n suunnittelu- ja tilaajatoimintoihin aiemmin kuuluneita tehtäviä. 
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1 JOHDANTO 
Hakamtientie on suunnitellun Pasilanväylän keskiosa. Pasilan-
vavlä muodostaa poikittaisyhteyden Turunvaylan (vt 1) ja 
l.andenvaylän (vt 4) välille. Viimeisin koko Pasilanväylää 
koskeva suunnitelma on yleissuunnitelma vuodelta 1992. 
Yleissuunnitelman mukainen kokonaisratkaisu katsottiin kau-
punkiympäristön kannalta raskaaksi, ja Pasilanväylää päätet-
tiin kehittää osakokonaisuuksina, 

1 lakamäentien parantaminen valittiin Pasilanvävlän kehittäm i- 
sen ensimmäiseksi rakennusvaiheeksi ja se valmistui syksyllä 
2009. Pasilanväylänjatkosuunnittelu käynnistyy vuoden 2010 
jälkeen. Suunnittelun lähtökohtana on, että Hakamäentie yh-
distyy tunneleilla Turunväylaan ja Landenväylään. 

llakamäentie sijoittuu liikenteellisesti hyvin haastavaan ympä-
ristöön keskelle kaupunkirakennetta. Aikaisempien suunnitte-
luvaiheiden perusteella oli selvää, että l-lakamäentien paran-
tammen aiheuttaa muutoksia lähialueen liikennetilanteeseen. 
Myös ruuhkaisuus parannettavan osuuden molemmissa päissä 
oli ennakoitavissa. Pääkaupunkiseudun liikenteenhallinnan 
johtor'yhmä määritteli vuonna 2008 vuosien 2009-2011 aika-
na käynnistettavät liikenteen hallinnan kärkihankkeet, joista 
Hakamaentien lahiverkon kehittäminen esitettiin välittömästi 
käynnistettäväksi kärkihankkeeksi. 

Rajanveto sen suhteen, mitkä ltthiympäristön liikenneverkon 
ongelmat johtuvat Hakamäentien parantuneesta välityskyvystä 
ja sen tuomasta ympäröivän verkon liikenteen kasvusta, on 
hankalaa. Asia ei ole tässä työssä keskeisessä roolissa, vaan 
työssä on keskitytty löytämään lähiympäristön suurimmat on-
gelmat ja etsimään niihin parannustoimenpiteitä. 

Työssä on tarkasteltu kaikkia kulkumuotoja (henkilöautolii-
kenne, joukkoliikenne. pyöräily, kävely). Työn aikana on tul-
lut esille, että Fiakamäentien lähiverkko on hyvä esimerkki 
sellaisesta liikenneympäristösta, jossa toimenpiteitä ei ole jär-
kevää eritellä liian tarkasti kulkumuodoittain: suuri osa toi-
menpiteistä vaikuttaa kaikkiin kulkumuotoihin tavalla tai toi-
sella. 

Liikenneongelmia kartoitettaessa on hyödynnetty useasta läh-
teestä saatuja yleisöpalautteita, asiantuntijahaastatteluja ja 
joukkoliikenteen matkakorttiaineiston ajoaikatietoja. Keskei-
sin ongelmien kartoittamismenetelmä on kuitenkin ollut ohja-
usryhman jäsenten ja työn tekijöiden maastokäynnit. 

Työn aikana tuli esille, että liikenteen seurantatietojen suhteen 
on vielä paljon kehitettävaä kaikkien kulkumuotojen osalta. 
Hankkeen vaikutusten selvittämiseksi olisi ollut hyödyllistä, 
jos liikenneverkon tunnuslukujen miilaus ja tilastointi olisi 
tehty suunnitelmallisesti ennen ja jälkeen Hakamäentien pa-
rantamisen. 

Työn yhtenä lähtökohtana on ollut, että toimenpiteiden pitää 
olla toteutettavissa lähitulevaisuudessa. Toimenpiteiden toteu-
tusaikataulua ei työn aikana kuitenkaan rajattu liian tarkasti. 
Osa toimenpiteistä on jo toteutettu maastoon työn aikana, osa 
toimenpiteistä on jatkosuunnitteluvaiheessaja osa odottaa vie-
lä lisakokemusten karttumista. Lisäksi eräiden tutkittujen toi-
menpiteiden jatkosuunnittelu katsottiin tässä vaiheessa tarpeet-
tomaksi. 

Raportin luvussa 2 on käsitelty eri kulkumuotojen havaittuja 
ongelmakohtia. Luvussa 3 on esitetty toimenpiteiden suunnit-
teluperiaatteetja toimenpidesuositukset. 

Varsinaiset suunnitelmadokumentit on koottu sähköisiksi liit-
teiksi. Suunnitelmadokumentit ovat saatavissa ohjausryhmän 
jäseniltä tai konsultilta Trafix Oy:n projektipankista. Sähköi-
nen aineisto on toimitettu myös CD-levyllä ohjausryhmän jä-
senille. 

Kuvassa 1 on esitetty työn dokumentaation rakenne. 

Raportti 
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Kuva 1. 	Hakarnäentien lähiverkon kehitiämisprojektin do. 
kurnentaatio. 
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2 LIIKENTEEN ONGELMAKOHDAT 

2.1 Henkilöautoliikenne 

Ennakko-odotusten mukaisesti merkittävimmät henkilöauto- 
liikenteen ongelmakohdat Hakamäentien parantamisen jälkeen 
ovat muodostuneet tarkastelualueen länsipäähän. Kivihaan 
tunnelin ja Lapinmäentien liittymän väl lie länteen ajettaessa. 

Lapinmäentielle kääntyvä liikenne ylittää Lapinmäentien liit-
tymän vasemmalle kääntyvan suunnan välityskyvyn, mikä hei-
jastuu Vihdintielle ylävirtaan vasemman kaistan jonoutumise-
na. Vasemman kaistanjonoutuminen vaikeuttaa ryhmittymistä 
vasemman puoleiselle kaistalle myös Lapinmäentietä edeltä-
vissä liittymissä, Erityisesti Mannerheimintien liittvmän yläta-
soita saapuvilla on vaikeuksia päästä ryhmittymään Korp-
paanmäentielle ja Lapinmäentielle käänt ville kaistoille. Kais-
tanvaihtotilaa odottavat autot tukkivat myös suoraan menevää 
liikennettä 

Kuva 2. 	Esimerkkiä/anne; Lapinniaent,en luitvn,ästä alka- 
va vasemman kaistanjonoutuminenja ka,stanvaih-
to-ongelmat häiritsevät 1 "hdintien sujuvuutta län-
teen. 

Vihdintien liittymien lisäksi vaikeita sujuvuusongelmia on 
1-luopalandentieliä, jossa Turunväylälle menevä suuri liiken-
nevirta tukkii Ulvilantien liittymät ja liittymävälit. lltaruuh-
kassa jonot yltävät pahimmillaan Huopalandentiellä Vihdin- 
tien liikenneympvrään saakka ja Lapinmäentien jonot ovat 
pitkät. Väl ityskykylaskelmien perusteella Huopalandentien ja 
Ulvilantien eteläisempi liittvmä on tällä hetkellä pahin puilon-
kaula Huopalandentiellä. 

Huopalandentien liittymien ongelmat ovat osasvy myös edellä 
kuvattuihin Vihdintien ongelmiin: Turunväylälle menevä lii-
kenne jonoutuu niin voimakkaasti, että häiriöt leviävät verkol-
lisesti Vihdintielle saakka. 

Vihdintien sujuvuusongelmat ovat johtaneet ajoittain Kivihaan 
tunnelin jonoutumiseen länteen ajettaessa. Tunneliin pääsyn 
säätelsjärjestelmää, jossa ajoneuvot pysäytetään tunnelin itä-
puolelle liikennevaloin. on käytetty syksyn 2009 aikana pari-
kymmentä kertaa, joista suurin osa iltaruuhkan aikana. Tunne-
liin pääsyn säätelyjärjestelmä toimii tätä kirjoitettaessa vielä 
siten, että poikkeustilanteissa liikenteenohjauskeskuksen päi-
vvstäjä käynnistää säätelyn käsin kamerahavaintojen ja ruuh-
kahalytysten perusteella. 

Myös Hakamäentien itäpttässä Koskelantien ja Mäkelänkadun 
liittvmässä jonoutuminen on lisääntynyt, koska Hakamäentie 
houkuttelee aiempaa enemmän liikennettä. Itään ajettaessa lii-
kenne pääsee esteettä Mäkelänkadun liittymään saakka, kun 
aiemmin jonoutuminen on jakaantunut tasaisemmin alueen 
katuverkolle. Koskelantien tulosuunnalia tilanne on heikenty-
nyt, koska yhä suurempi osa idästä tulevasta liikenteestä käsi-
tää Hakamäentietä. 

Itäpään ongelmat eivät kuitenkaan ole heijastuneet ympä-
röivälle verkolle yhtä voimakkaasti kuin Vihdintiellä ja Huo-
palandentiellä. Mäkelänkadun päässä jonot häiritsevät lähinnä 
Hakaniäentien hiljaisempia Tursontien, Vipusentien ja Ilmat-
tarentien asuntokatujen liittymiä. Koskelantiellä Mäkelänka-
dun liittymän aiheuttamat ongelmat alkavat Käpyläntien kul-
muta. 

Säteittäisten yhteyksien osalta ei noussut esiin ongelmakohtia. 
joissa liikenteen sujuvuus olisi heikentynyt merkittävästi ver-
rattuna tilanteeseen ennen Hakaniäentien parantamista. 

- 1-lämeenlinnanväylällä pohjoisesta vasemmalle kääntyä 
suunta jonoutuu ajoittain pitkästi. Tulosuunnan toimivuus 
on kuitenkin parantunut Hakamäentien urakan yhtevdes-
sä. 

- Osasyynä Hämeenlinnanväylän jonoutumiseen on myö-
häinen opastus keskustan ja Pasilan suuntaan. Ainakin he-
ti Hakamäentien avautumisen jälkeen ryhmittymiset ovat 
aiheuttaneet ongelmia, kun kuljettajat eivät ole tottuneet 
uusiin järjestelyihin. Myöhäinen opastus aiheuttaa viime 
hetken kaistanvaihtoja. jolloin sopivaa kaistanvaihtoväliä 
odottava auto tukkii myös muita kaistoja. 

- Kivihaan kohdan jalankulkuvalot aiheuttavat ajoittain on-
gelmia, kun suojatievaloihin pvsähtyvien ajoneuvojen jo-
no venyy lähes Mannerheimintien liittymään. 

- Veturitien kaistajärjestelyt keskustan suuntaan ovat epä-
johdonmukaiset. mikä on aiheuttanut negatiivista palau-
tetta kuljettajilta. 

- Ratapihantiellä 1-lakamäentielle päin ajettaessa opastus 
itä- ja länsisuunnan rampeille on vasta Messukeskuksen 
liittymässä, mikä on aiheuttanut epätietolsuutta ja viime 
hetken kaistanvaihtoja. 

2.2 Joukkoliikenne 

Hakamäentien parantamisen jälkeisiä joukkol ikenleen suju-
vuusmuutoksia tarkasteltiin YTV:n matkakorttijärpestelniästä 
saatavan matka-aikadatan avulla. Pvsäkkiväleittäisiä matka- 
aikoja verrattiin tilanteissa ennen Hakamäentien urakan täysi-
mittaista käynnistymistä (syksy 2006) ja urakan valmistumi-
sen jälkeen (syksy 2009). Tarkastelu on suunlaa antava: mah-
dollisia pysäkki-, reitti-, valo-ohjaus-ja liikenteen yleisen kas-
vun aiheuttamia sujuvuusmuutoksia ei ole pystytty erittele-
mään Hakamäentien parantamisen vaikutuksista. 
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Alueen 1 inja-autol iikenteessä nierkittavimmät ongelmat ovat 
Vihdintien ja Koskelantien päissä. Lapinmäenhien linjoilla. 
erityisesti 1-lakamäentien suunnasta saapuvalla poikittaislinjal-
la 57, viivytykset ovat merkittävät. Huopalandentien linjojen 
suuvuus on heikko. Sujuvuus on ollut heikko jo ennen Haka-
mäentien parantamista, mutta Hakamäentien parantaminen on 
tuonut 1 isäviivytyksiä Huopalandentien alkuun. 

Vihdintiellä Vihdintien liikenneympvrän ja Lapinmäentien 
valillä bussiliikenteen sujuvuus on heikentynyt iltaruuhkassa, 
koska opastuksen ja Lapinniäentien välityskykyongelmien 
vuoksi suurempi osa Lapinmäentien liikenteestä kiertää ympy-
rän ja Huopalandentien kautta. Keskustan suuntaan bussien 
viivytysten kasvaminen johtuu suurelta osin siitä, että Lapin-
mäentien liittyma on nykvttän valo-ohjattu. 

Henkilöautol iikenteen tavoin bussiliikenteen viivytykset ovat 
kasvaneet Mäkelänkadun liittymässä, kun aiemmin tasaisem-
niin muulle verkolle jakaantuneet odotusajat ovat keskitttneet 
Mäkelänkadun liittymäan, Bussiliikenteellä on ongelmia myös 
Koskelantiellä Hakamäentien suuntaan ajettaessa. Nykyinen 
kaistajärjestely Mäkelänkadun liittymässa johtaa siihen, että 
hussikaistaa käytetään väärin: ruuhkautuva suoraan Hakamä-
entielle menevä suunta houkuttelee kuljettajia vaihtamaan oi-
keanpuoleiselle kaistallejo ennen hussikaistan loppumista. 

Mäkelankadun bussiliikenteen sujuvuus on parantunut jonkin 
verran Hakamäentiestä etelään keskustan suuntaan. Liittymän 
pohjoispuolella etelään menevä suunta on hidastunut aamu- 
ruuhkassa. Molemmat muutokset johtuvat todennäköisesti sii-
tä, että pohjoisesta Hakamäentielle kulkevaa liikennettä on 
aikaisempaa enemmän. Muilta osin Mäkelankadun hussilii-
kenteen sujuvuus on säilynyt ennallaan. 

Ratapihantiella bussiliikenne on hidastunut jonkin verran Ii-
sääntyneen liikenteen vuoksi. Ratapihantiellä on kuitenkin 
melko vähän vuoroja (maksimissaankin alle 10 vuoroa / tunti) 
ja sujuvuus on muuhun verkkoon nähden tyydyttävä. Intian- 
kadun ja Käpyläntien heikentynyt bussiliikenteen sujuvuus 
selittynee suurelta osin alueella 1-lakamäentien valmistumisen 
jälkeen käynnissä olleilla kaukolämmön rakennustöillä. 

l-lakamäentien itsensä lisäksi bussiliikenteen sujuvuus on pa-
rantunut merkittävästi Hämeenlinnanväylälla ja Mannerhei-
mintiellä. Sujuvuutta on parantanut Mannerheimintien liitty-
män leinen sujuvuuden paraneminen Kivihaan tunnelin ansi-
osta sekä bussikaista Rantaradan sillalta etelään. 
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Matkakorttidatasta laskettiin myös nykytilanteen pysäkkiva-
leittäisten ajoaikojen hajonnat. jotka kuvaavat reittiosuuksien 
täsinällisyyttäja odotettavissa olevan ajoajan vaihtelua. 

Hajonnat ovat yleensä suurimmillaan pahimmilla ongelma-
osuuksilla. joilla on aihaisimmat matkanopeudet. 

Suurin hajonta on Koskelantiellä länteen ja Mäkelänka-
dulla etelään Hakamäentien pohjoispuolella. 
Lapinmäentiellä ajoaikojen vaihtelu on kohtuullisen suur-
ta: hajontaa pienentää tasaisen huono sujuvuus. 
Vihdintiellä liikenneympyrän ja Lapinmäentien liittvmän 
välillä hajonta on melko suuri keskustan suuntaan: tämä 
johtuu kuitenkin suurelta osin Lapinmäentien valo- 
ohjauksesta. 

Myös Mannerheimintien liittymässä eri tulosuuntien ajoaiko-
jen vaihtelut ovat melko suuria, vaikka liitt män sujuvuus on 
muuten parantunut. Hajontaa nostaa valo-ohjaus (osa busseista 
saapuu sopivasti liittymään, toiset juuri punaisten aikana). Ha-
kamäentiellä ja Mannerheimintiellä pohjoiseen ajoaikojen ha-
jontaa lisää myös se, että kaikilla vuoroilla ei välttämättä ole 
nousijoita tai poistujia kaikilla ko. suuntien pysäkeillä. 

Pahasti ruuhkautuneella Huopalandentiella ajoajat ovat melko 
säännöllistä. Käytännössä katu ruuhkautuu aina yhtä pahoin, 
jolloin ajoa jat ovat tasaisen heikkoja. 

Lisäksi ongelmakohtia kartoitettiin maastokäynnein. l-leti 1-la-
kamäentien avautumisen jälkeen oli saatu palautetta, että 
Mannerheimintien pysakki keskustan suuntaan Hakamäentien 
liittymän jälkeen olisi mitoitukseltaan liian pieni suurelle bus-
simäärälle ja pysäkillä tapahtuville kuljettajanvaihdoilte. 
Maastokäyntien yhteydessä ongelmia ei kuitenkaan havaittu. 
eikä palautetta ole enää tullut tilanteen normalisoidiittua. 

Maastokävntien perusteella Hakamäentien ja Mannerheimin-
tien liittvmäjonoutuu melko voimakkaasti idän tulosuunnalla. 
koska oikealle liämeenlinnanväylälle pohjoiseen kääntyvä lii-
kenne näyttää kasvaneen voimakkaasti. Jonot vaikeuttavat 
ajoittain Hakamäentiellä Kivihaan lännen suunnan pysttkille 
pääsyä. 

2.3 Jalankulku ja pyöräily 

Jalankulun ja pyöräilyn ongelmakohtia Hakamäentien ympä-
ristössä kartoitettiin maastokäynnein. Hakamäentien projektin 
palaulejärjestelmään tulleen yleisöpalautteen sekä Helsingin 
kaupungin Fillarikanava -palvelun ja YTV:n saamien palaut-
teiden perusteella. 

Merkittäviä turvallisuuteen liittyviä puutteita on Tursontien 
suojatiellä, koska Mäkelänkadun liittymän valo-ohjauksen jo-
notyltävät säännöllisesti suojatielleja kävelijät joutuvat pujot-
telemaan autojen välissä. Myös Kauppalantien ylikulku voi 
aiheuttaa turvallisuusongelmia, koska sillalle on melko pitkä 
matka Vihdintien varresta: osa ihmisistä ylittää Vihdintien 
ettei een pu stetun suojatien kohdalta. 

k'iii 4 	Iake/ankat/u /1,Io'utt /000! l,a',ii pun'äliiken- 
teessäkin Tursonuen suoatie/le. Kauppalankadun 
kohdalla tavahtuu vaarallisia kadun vl,tvkszä. 

Jalankulun ja pyöräilyn konfiiktitilanteita syntyy esimerkiksi 
Mannerheimintien uusien alikulkujen portaikkojen alapäissä, 
joissa näkemät alikulkuun ovat heikot. Portaikoista puuttuvat 
myös porrasluiskat. 

Kuva 5. 	.\tanner/win,intien etelaisen alku/on portaikko; 
ndkenaongelmia. 

Radan varren raitin pääyhteys on paikoittain andas erityisesti 
pitkän matkan pyöräliikenteelle. 

Kuva 6. 	Radan varren raili! [Imalanrinteessä: pvöräi/jtit 
eivät mandu kohtaanaan kunnolla. 

Seuraavaan kuvaan on koottu yhteenveto yleisöpalautteesta ja 
muista työn aikana havaituista ongelmakohdista. 

. 
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3 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

3.1 Suunnitteluperiaatteet 

Parantansistoimenpide-ehdotuksien laadinnassa keskityttiin 
työn aikana ilmenneidenja tiedossa olleiden ongelmien ratkai- 
suun- 

Suunnitellut toimenpiteet ovat luonteeltaan pääsäärtöisesti 
mandollisimman pian toteutettavissa olevia pienparannuskoh-
teita, mutta myös joitakin suurempia toimenpiteita on suunni-
teltu alustavasti ja 1 isätty toimenpidesuosituksiin. Toimenpi-
desuositukset vaihtelevat liikennemerkkien ja lisäopasteiden 
asenlamisesta laajempiin tie- ja katurakennushankkeisiin. 

'loimenpiteiden suunnitielutarkkuus ja kustannusarvioiden 
tarkkuus vaihtelevat myös ideatason periaatesuunnitelmista 
yleissuunnitelma- ja alustavalle toteutussuunnitelmatasolle. 
Merkittävimmiksi arvioidut parantamistoimenpiteet on suun-
niteltu tarkemmin. Muut on jätetty harkinnanvaraisen jatko- 
suunnittelun varaan. 

l'oimenpidesuositukset on Jaettu kolmeen luokkaan: 

.%: Ensisijainen suositus jatkosuunnitteluun ja toteutuk-
seen 

- Vaikutuksiltaan tehokkaimmat toimenpiteet 
- Helposti toteutettavat pienparannukset 

B: Lähitulevaisuudessa jatkosuunnitteluun suositeltavat 
kohteet 

- Vaikutuksiltaan merkittävät, mutta haastavat kohteet 
- Tarkempaa suunnittelua ja harkintaa vaalivat parannukset 

(': Tulevaisuudessa tarvittaessa harkittavat toimenpiteet 
ja muut seurattavat kohteet 

- Suuret ja haastavat kohteet, joiden tarpeen ja toteutetta-
vuuden arviointi vaatii laajempia selvityksiä 

- 	Tutkitut kohteet, joilta ei ole välitöntä jatkosuunnittelu- 
tai toinienpidetarvetta  

Toimenpiteiden kustannusarviot on laadittu yksikkökustan-
nuksin karkealla tasolla. Kustannusarvioissa on käytetty seu-
raavia yksikkökustannuksia. 

Tien-ja kadun rakentaminen 100 E/m 2  
- Jalkakäytävä / pyörätie 80 €/m 2  
- Tukirakenteet (tukimuuri) 600 €/ns 
- Silta 1500 €/m 2  
- Valaistus 60 €/m 
- Portaalit 20 000 €/kpl (oletuksena ristikkoportaali: putki-

portaalit edullisempia) 

- Kaistan yläpuoliset opasteet 500 €/kaista 
- Liikennemerkitja muut opasteet 400 €/kpl 
- Ajoratamaalaukset 10 E/m 
- Muut maalaukset 15-30 €/rn 2  (JK/PP-vävlän maalaus - 

erityistä kulutuskestävyvttä vaativat maalaukset) 
- Valaisin-. opastin- yms. pylväiden siirto. 1 000 €/kpl 
- Valo-ohjauskojeiden ja sähkökeskusten siirto asennuksi- 

neen 3 000 €/kpl (oletuksena suhteellisen lyhyet siirto- 
matkat ja uudelteenkaapetoinnit. esim, noin 10 m) 

- Uusi valo-ohjauskoje asennettuna 15 000 €/kpl 
- Valo-ohjauksen ilmaisin asennettuna 1 000 €/kpl 
- Valo-ohjausopastin asennettuna 500 €/kpl 
- Porrasluiskatja laadukkaat kaiteet ISO €T/m 

Valo-ohjauksen uudelleensuunnittelut ja ohjelmoinnit (esim. 
bussietuudet) on oletettu tehtäväksi virkatyöntt. Näiden toi-
menpiteiden kustannuksia ei ole arvioitu, 

3.2 Yleiset suositukset 

Hakamäentien lähiverkon tarkastelussa nousi esiin yleisiä toi-
menpidetarpeita. jotka eivät liity pelkästään 1-lakamäentien 
ympäristön liikenneverkon kehittämiseen. 

Kevyen liikenteen reittioppaassa havaittiin epäjohdonmukai-
suuksia ja puutteita erityisesti Hakamäentien uusien yhteyksi-
en osalta. Myös jotkin yleisessä käytössä olevat, mutta ilmaa 
virallista asemaa olevat jalankulku- ja pvöräilvreitit puuttuvat 
reittioppaan palvelusta. Puutteet johtavat epäloogisiin reit-
tisuosituksiin. Reittioppaan ylläpitoon ja päivittämiseen tulee 
jatkossa panostaa yhtä ansiokkaasti kuin joukkoliikenteen reit-
tioppaassa. 

KSV:n ja HKL:n hanke Helsingin sisäisen liikenteen linja- 
autojen varustamiseksi paikannus- ja etuuslaittein on jäänyt 
tavoiteaikataulusta. Tehokkaiden joukkot itkenne-etuuksien 
toteuttamiseksi etuuslaitteiden asennusta on syytä kiirehtiä. 

/ 	 /i. V!Ti(A 	'i / 	) I'/! 

eiIliIiCsil 	HaI,irnacnh,en 	ts- 

Kenen liikenteen 15,1- 
paristön muuttuneet jarjcstelvt 

lioppuan u,rkLumtnunjn A 
5jumnntua 

HSL 
allapidon tehostaniinen 

Hurtuall-arccnan ja 	limalan- 
rinteen 	alueen 	kuvauksia on 
iarkeeautlla, a 

Bunsicn eluunlanttc,stojen Liukcnncsaloctuuslattteittojen 
kavttoonolon kurehtimi- 5 a550iammen 	bosscdnn 	ja KSV / HSL 
ncn etuukaten lotetiluksel 

3.3 Toimenpiteet 

Toimenpidesuositukset on esitetty seuraavassa kuvassa. Seu-
raavien sivujen taulukoissa on esitetty toimenpiteiden kuvauk-
setja kustannusarviot. 

Varsinaiset suunnitelmakuvat ja muut toimenpiteisiin liittyvät 
dokumentit on kootlu sähköisiksi liitteiksi (saatavissa työn ti-
laajalta ja konsultilta pyydettäessä). 

. 
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Taulukko 2. 	Ens,s/aisestijatkosuunnitteluunjatoteutukseen suositeltavattoirnenpiteet(toimenpideluokkaA). 
— -- - 

- 	—... 

LUOK- KUST.- VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET 
TOIMENPIDE KUVAUS BENKILÖAUTOLIIKENTEESEEN JOUKKOLIIIFNTEFSEEN JKJPP-LIIKENTEESEFN 

Järjestely parantaa toistaan meriesan bus- 

KnistamuuLos Koskelanlien iulohaaralla (toi- Valitsskkslarknstelun penisteella 	hden 
sikaistan sujuvouUa. Bussikaista 	5 sy 

sos 	II 	k 	nils 	k 	st 	p 	stetaan —s (Ii 0110€ 	K 	k 	t 	ii 	5 mm lIe koo 
paremmin auki. kim kaistalla on bussien Toimenpiteella ei kokonaisnntenu ole 

Keskelanuen kaistamuo- 1 vasemmalle keskustaan 2 suoraan Hakaniä- kaisian valitvsk l 	on ruttäva Vilkkaini- 
1 	oli 	k 	II 	Mali lankad II 	koon oik 	1 	J},JPP 1 	k 	i 	1 	1 

1 kst Hakamai. 1 	/ 
II II 	k 	p 	1 	k 	st 	kenit S 	II 	p 'iii 	k on 	oman h 	ppti 	Itt 	1 

t,s'a liikenne tai lan atiisuuteen Jktjeslels isä laajenne- 

Makelusk don 1 lIs m 
saja katenonkadun 

1 	
b 	t 	tian) 1. 	si.tm 	t ks i m 	1 	k TP 	0 	ks 	saa 	k 	s 	9 	Jais 	II 

N k 	st b s k 	luo k 	ks taan 	asem 
m II 	e 	sja tulla h tk II 	ii 	j 	te 	iv 

taan 1 lis mm 1 	sk Imat )Mak lank 
1 	/ Hakamas. 1 	hd-ssi 	od III II 

liithniassa 
Katon enkadun luitvmäss/t (lopputuloksena 2 kustan- 	parantaa liikenteen sujovuuttu nskvaan 

poisto ei vaikeuta bussiliikenneitä Sofian- suojateiden edessä Toisaalta Hakaotaen- 
suoraan jalkavaa yhtenäistä kaislaa Koskclait- nuksei 	kuorrnitlsincimmalln suunnalta ssioraan 

lehdonkadulle kaäotsvalla linialla OSA soi tien kuoron keskisaaeeke kapence 
lie —* Hakamäentiel lanteen Hakamacniielle 

olla aikaisempaa cnemntän vaikeuksia 
päästä sasemmalle kaislalle 

Tunnelin paass n saaie)jn 	 Testataan ja kehiteiaan kasleltas on ohaaksen 	 Esleläan tunnelin onoulummen. 5 
anniste- Parantaa onkin erran Lapusrnaenuelle 	

E 	k udi - 

	

2 sale-ohjankseo ijoiiuk- 	
A 	ajoituksia mandollisiosmau tehokkaiksi. aSua- 	10111111€ iaan nhnultvnsisloinnnnot tunnelin laasi- känäisaicn lmjojen 

1571  sujuvaalta 	 i sai 
sen Santala  automatiseni- 	

iksen automatisointi 	 puolella. lokenneinnallrsuus 

Hakamaenlien entaso)uu\ män ranspii opaste-
taan oikeille kaisloillejo Messokuskuksen 
bus man eteläpuolella, nst opasius liian niso- 

Rotapihantten opasluksen 	 haannhmittsmisen kannalla. Yksi poriaali ja 	 Liesat sujsvuus- Ja rarsallisuussajkniuk- 

	

4 paruntansinen pohjoiseen 	A 	opanlect ensivaiheessa toisen portaalinja 	22111111€ soI sitnse hetken kaislansaihdolja 'ko- 	- Ei vaikutuksia 	 Ei satkutuksta 

asettacssa 	 ennakko_opasteiden toieatiomisla harkitaan 	 laamisel ' vahearval 
Raatatiebaisenkadunra Messukeskuksco loI-
ivsnän sälno, jos se havaitaan edelleen iar-
poelliseksi 

L k 1 	 t k 	
Kaanlvs'ien seurantakanseroiden 53 kpl) asnn- 

	

aaair am 	
A 	

s T salaa a lan! Ase pani 	1 II 	
300110€ Tw'sall so 	has 	h II la 	 T n lIs s kai entiall ta 	 Tursatl 5 UI hamo hall ta - - 	maan, i-inopaiatislenUes / Lapinmaentien 

Oi5tO 	 liittvmaan )a  Harlts'all Areenan kalolle 

Hakamäentien täitsipääis. 
Vihdmtien ja Lopinniaen- Pilka bnssipidemts s Vihdintieltä s asemmalle Lies a positiis tnen s utkutus Mannerhei- joukkolsikenleen nopentamien ja tasmälli- 
tien länteen menevaii .4 	Lapinmaeotielle kaantsville husseille (linja - miotte - Lapinmaenlse -välin rs-hnsitts- svtden paraneminen linja 57 ja puh jui- Ei vaikatuksia 

suunnan joukkolnkenteeti 57) - mtsongelmnn ja sujuvuuteen saan menes Ot muut linjui) 
suiai utttanttstOinienpiteel 

Sitosatie poistetaan turyallisunssssslä Maku- - 
Lokennetunallisuus paranve Suojancn 

- 
Tursoolien tutt'imussa 

länkadiur liillsman jonot vltosnt saojatielle 
. 	 . 	 ,. . poisto parantaa jonkin verran Hakamaen- 

0 	Hakamae tie 	Itt 	on A 	
A 11 1 	1 -srht ui at 	soojat 	Hakan 

jo 	 t ts k k a kanj 	1 K 1 	henk los tul k L k mseluri alt 	sp 	on 

suojatien puislanstneo 
TPI 

poaset at purkauiamaan tehokkaammin 
-------------------- 

- 	- -1-1 	 e ota 	ai & 1 ilman saojatien aiheuttaimua hidastuksia. 
kesIikorokkrenmslulosnss) 

Radan sanon JKJPP-i äs lan teventanstneo 
llma)annnteen alueen liIan sallinussu rajoissa onnen alueen kaai tim 

sia E 	' 	kutuk - E 	' 	kutuk 
JK/PP-shtesksion)radan mukoistenjärjestelsjensobmuslanusta Rata- 130011€ Kesyen liikenteen sajavuus. usintursalli- 

sanon raitmn) pikaparan- alueen aidon liian 11.5-1 m ajan peukeree- suun 
nusteimenpitret sees. JK/PP-väylän lcsrnnvsja Iescnnelyn 

12 A 	osan Ilm x III) m) päullsstss 

b-lakutnanntten uunniaiset Hakamaentien suuntamsnn upantukson ja vhle- Ei arvi- 
ik tuk a 	S a E 	k 

JKJPP-vhtevksien vhtenätssyminrujn 

yhteydet Keskuspuislno sksien kchitlamiuen musnileltavajatkossa aita jalk'us'uaden paeanemincs 

kohdalla osana koko Keskaspuiston alueen opastsiksen 
jos hlejkuien shienatstomnistä. 

VASTUU- SUUNNI1TELUTILANNE 
TAHO HUOMAUTUKSIA 

Sojisvnnsvaikutasten kannalta niorkilstivimpiä 
pananlamislnimenpiteilti. 

KS\ 	
Fsssisienjarjentebjen YS-lason snunnilelma 
tule' Jalkusnunniitelussa valo-ohjauksen saädöt 
ja Upatiuv 

Sunailas: ensivaiheessa teslataan 5Oi5 ot saätels 5 

s alo-ohtauksen ajnilnksei suLa totenlutaan ja totta- 
taan sääletvn anlemaaltinen kasnnistjstoiminto 

T -h II 1 
Toisessa kehity ss aiheesta toteutetaan ja testal000 
s'ääteb n lopetusioiminte ta mandollisesti saätels 
niuuttasa yalo-ohjansajoilus Ohjausperiaattaiatu 
on laadiilin muislio Ensisaiheun korkea kuslan-
nusan io laitteet ase000llana jitmwsinsahs istin-
koon) nom 2111551€, ohjelmoinlitsöt 5-151)1)11) € 

Messakesknkson tiittv man poilaalin saannilelmat 
KSV laadittu Hakamaenlien suunnitelmien shtcsdessa 

Toisen portaatio ja rnnakko-opanteiden vleissnan-
niirinsu laadittu tässä Isästä 

KSO' 	
Kamcrapaikat suunnitella Toteolussuonnttleta 
kavnoisinjt 

Eloodet toirntetaao. ksat linja 57 on sarustetln 
radioilmansulatttcin Bussi-ilmaisimia ei ole las-
kettu kastannakson iotelcllu toteutetlnvuksi 

KSV HELMI-järtestolman audisiamisen vhtesdessä) 
Suunnittelu- ja ohjelmoiniitso oleletta tehtasäksi 
s irkalsönY 
Katso ni05 TP 20, Huopalattdentie 

KSV 	Toteutetaan hdrssa boimenptde 1 - n kanssa 

Aidait surtnmalsdollsuuodetja uusi sijainti suutint-
tettavaja susillava RHK n kanssajatkossa tar -
kemmin )pertaalekus a laudtttuy Jo pelkka utdan 
siirto 15.5 m ilman saslän loi'eniamisiä tuo lisäa 

KSV 	
tilaa kohiaavrlle pjörätlijoille (esttetts a pienein- 
sisäl kuslannaksetj. 

Vaalit Kcskuspumston oluaru s htesksien jo opas-
tuksen laajempaa tarkastelua hIeno kokonaisuu-
tena 

-________ 

. 	
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VASTUU- SUIJNNITTELUTILANNE 
TAIIO HUOMAUTUKSIA 

Alustas uI lctssuunnitelnta Loijonanaokion jK/PP-
arjoslels ista laadittu 

Toisena paeannostatpeena tutkittiin Veturitten 
suojotson utäpuolon aistauden jisrjentsls jon sotkiyt-
tamislä Jona psorät eusät lakkisu kapesa Vetuni- 

KSV tuen JKIPP-s tilaa lokvnnes oloissa, tarvittaisiin 
nunjatues aloihun lisäpainouappu Hatisu alI-Areenan 
P-laöokscn kattorakonteuden nioks kadun pinta. 
rakennekereos suojatien kohdalla on kuitenkin 
hvsuiu ohak mika ostaa painonappup\ tväan asen-
suksen Risteyksoen esitetty kuseyspa maalaus 
setkustias äi osaltaan lilannstla ja s älteutäs at pai-
nonapin lanotta 

KSV 	Ajostuksenjatkonuannitteta ja toteutuss irkatvänä 

Ettnakkrvopasseen alusias u j lcussuannutelma 

Tiehallunto 
loadittu (nykyiseen Laistajärjettelslutantoes000) 

- 
tJpuuru 

Asennuksessa tuotu toknusua esteuta Jos opastcu- 
den ylareuna jää JKIPP-sitlan kauteen 	lapaolelle. 
on olemassa utktsutlan rioku, 

Suajavuaasvaikaturton kannalta nserkili8vimpi8 
parantamiatoinurnpitoitl. 

Laadittu 3 s ashtoehtoisiu tatkoisso A-C Suosituus 
tateotetaan enain eteläiren.män tiistyanon jäi- 

KS' jertelyt IVEAJ. Seuujatkeets laevultaesaa pohjou- 
somman tiutts'snatujärjestetyl suosuluuksena VERI. 
jolloin Huoputuhdeittietta puh joiscsta hieltotaan 
kaatuI minen Lupinmocnuiottc ja suoraan mmci ui- 
te tiukenleotle saadaan kolmas kausta VEB isä- 
kastatistakset VEA n toteuttamisen jälkeen 
10)101(0. 
Laadittu pmriautesununnstetmat huuskustaja kaiteista 

Tuchatlunto, 
Portaiden susaanunojen kaitoot sasosutettasia. koska 

-puun 	i? - 
porlaitta tultaessa nakemat ovat houkol Toisaalta 

jounpuotuu 
JK,/PP-yäs Iän tirjaas ohjaa liikenteen pois pu- 
motmmästa kulmasla Myön tiistaI osat soostlel- 

KSV 1 cm n- 
tai ia (aunakin etetapaotollel huolimatta msslsdotlu- 

puo 
sustu kannossapito-ongetmus'ta luuskuen toteottu- 
munen osoittautui Hakonsäentien urnkan aikana 
ongelmaltiseksu tats ukannossapudon takuu 0-puun 
harkitsee pohjotspuiolen tuisktvn toteutusta 

. 	 . 

11lK.tAft/•:vrIF.v I.,1m1f.IIKUv Kl111 rr.t )!IVI' 	 Tvirnoiipta/e_e/idomukset 

LIOK- VAIKUTUKSET - 	-- vAIKUTUKSET AIKI9'UKSF,T TOIMENPIDE teuvus 
IIENKILOALTr0LIIKENTEESEEN JOUKKOLIIKENTEESEEN JKIPP-LIIKENTEESEEN 

Kiseyk- 

Haesisoil Areenan alueen )K/PP-hlesksieo 
1301)0 

Haotsvall-arccnan edustaa 
uelti't tlisntinon asemalle ja Meusukeskakselle- 

jK/'P-thtim selkeys. shionätsvsja 
A 	Lssona-aokinn eielareunon jK/PP-sasla Ei saikuluksia Ei sa)0uts&sia 

jaliusuus paranesat - maalaus tai koroteltu 	aIu), kisis ksot ja 
1orokkecl Vctmstien paasnu. 

Ii (1011€ 

Aumuniuhkan aikana Kis ihaan suolatiet ajoi 
Vähentäa aamuruuhkassa nskejä, että Ei merkittavää vaikutusta Voi hidastaa - 

30tt) Iinkiieiuän Manncrheiminticn litttvmun 
sisijatiesalajenjonen p02 vttaa Manner- jonkin verran satunnaisia Vihdiniie - 

'ihd 	ii 	/ Hak 	- 
unssa siten että Honteenlsnnans1)stätki 

- 	heiniintien Iii)), nsaänja aiheuttaa I&9cm tiakamaontte OUtntiian bunsussioroja, kun Vuvvtjkset ptdentysatjonkm serran, kun 
tien valo-ohjauksen satato 

5 asemmalle kaänet 5 a liikenne 	niisia paanee 
pia hairtoita Poistaa suuren osan nuotatten suojatien panaiset asusat usea,nmin muu- noajulte ei ole ertllisohjatw 

5 itseeatlä aiheuttamista P,SahiytttiSisia ja aloneut o- te kuin l-IML-t asIoIta pohjoisesta tulijoit- 
i nisis ksisia oaan mentäessa le 

Manncrheimintien lottman ennukko-opasteet 
Haanecnitnnansns lan hikcnne nujusoituu. 

1 	- raiusiliaun 	Pasilan suunta s usemmalle kaistal- 
m 	h 	rshns Ii mts s 	p 	1 	ktaanp 

6 	1 1) k 	ts 	 H 	ts 
h 	 ukk  

F 	k tuli 1) 	atk 	1 
0j 

teiden maaea s ähenee 
ascnituksunecn noin 1 s 

Ensisaihcesns IVEAI oicläisontpaan IntO - Joukkolokenne hyötyy Huopalandcntien 
maan etelan suuntaan lisakaista suoraan 

sälil,skis9 -n paeanemisesla matin lukon- 
Lapinmäentuen lottsmäai etetanpnoleinen 

teen mukana Jk'PP-paas bIos del en te merkittas asti 
suotane poistetaan Lusäkaista Tuassns tislälle parantaa Iluopa- 

Es -nakki suetv( lnhemnsasnsloskeskunlaja heikkene. muita tuotanto poisto pidentao 
Hnopalandcnttets Ittos- 

20 
Aloitetaan kolmas kautta hcti Lapinmäonlien 

A 	höis'mästä etelaan 
. 	. 	landentienvälilyskuksa kokanainoutenaja 

yhtcstta atikulkuan jonkin scrvosu kosctsmotkota 	kulku suo- - s-altentaa onnistu 	staesetaan 
M hdell se 	nk 	a ajoneusnjnnnjcn ectncn atdulun kautta) 

Si tnetaan ostoskesk-uksen ps atakkta mandolli- Etelainen LOs ulantuen lutttvrna on todeita 
tass u pssakin kohdalle, jolloin ps säkki- Enty isesti Itikuntaentetsulle suojalaen 

simman pohjoiseen Ilaetu holmannett haistan nvks tilanteen pahimmaksi pullonkoulaksu ' tnumtnnot vukeutus aL Pssnkki 1, henee poisto aiheuttaa Itsäosatkaa 
alkuun totta pssäkun onouluminen mandolli- 

ns ts, sotia, mutta on edelleen riittas 
simman s'ahäistä) 

Huopalandentien vuoroulle (mmi 24/hI 
Rakennetaan p1säkkinsstnnyn 

Pornasluiskalja kaiteet 	
Turvallisuus paranee, kun näkemat por- 

	

- 	 - 	 Ohjaasat otomeniul pimoimpiot kulmtm ali- 	
laikon pimeässä kulmassa paeanesat 

21 tlk enpornust skatj 	A 	
tsuios Ik lankltn mpae 	

0tJt0l0 E 	k L k 	 E 	k tuk 	 Lasi 	ht kun 

	

näkemat 	
Luuskat 45 mja kaiieei 9)) nt molempiin alt- 	

pjsnletttc lyheneval sok änti 
kutkuportautkoihin yhteensä 

10000€ Eisaikululsia 

HML-sastän pjsstkki 
pohjoiseen Lis ihaan Opaslus ja yhteyksien paeanlanunen pvsäkille 

22 
sillan kohdalta, y'hteyksu- opasteet. suopalie. JK-s as 2 p1 sälsilte 
on sulkivttdmmen 

Kaantu mrskiollomeelki 
Käantvmiskieltemerkku Vihdintietle Kaoppa- 

20 	
V hd - n -te 	II A 	

loslien nste( kseen, jos i osemmallo kaonly s 

tauppalaistiolle 
en mäuea ei ote vahentvns't Hakaanaentien 

- as autumusen jatkeen 

Toimenpideryhmän A toimenpiteiden kustannukset vaihtele-

vat alle tuhannesta eurosta (liikennemerkkien ja lisaopasteiden 

asennukset) 100 000 euroon (laajemmat kaistajärjestelyt). Ko-
konaisuutena toimenpideryhmän A toimenpiteiden kustannuk-

set ovat noin 300 000 euroa, eli noin 0,3 % liakamäentien pa-

rantamisurakan kokonaiskustannuksista (noin 100 miljoonaa 

euroa), Toimenpiteistä ensisijaiset ja vaikutuksilt.aan merkittä-

vimmät toimenpiteet ovat toimenpide 20 1-luopalandentten 

liittymien kaistajärjestelyt. ja toimenpide 1, Koskelantien kais-

tajärjestelyt. 

Iluopalandentien Iiittymien kaistajärjestelyt Ulvilantien 
eteläisessä ja Lapinmäentien / Ulvilantien pohjoisessa liit- 

KSV 	Laadittu peruaalotaunnulelnta 

- 	Tursatltsuas paranee, jos laittontot kaan- 	
Ei saikutaksta 	 - Ei vaikatakstu 

tvinuset säheneval 

JKJPP-yhtosksten setkivtsminen enlyises- JK/PP-,htesksson setktvtsminen enttisen-
ts kokomattomitto jookkoluikenleen kasllä- ii kokemallnnnllejoukkolisksisteen kai itä-
jutlo jitto 

Ajoratamaalaukset kieltä) ätjo koOn), misen 50- 

KSV 	
seminalle: Hakantaenlien asaatumisenjalkccn 
laittomia kaänlymtstä on kuitenkin ollut. a kiettoa 

o olla laopeen tehostaa 

tvmässä on verkollisesti ja henkilöautoliikenteen kannalta 
merkittävin parannushanke. Henkilöautoliikenteen lisäksi 

toimenpide parantaa merkittävästi Huopalandentien ja Lapin-

mäentten bussilinjojen sujuvuutta. 

Ensimmäinen toteutusvaihe (VEA: eteläisen liittymän järjeste- 

Ilja pohjoisen liittvmttn suojatie-ja pysäkkimuutokset) pois- 
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taa välityskykylaskelniien perusteella pahimman tämänhetki-
sen puflonkaulan Ulvilantien eteläisen liittymän kohdalta. Li-
säkaista etelään parantaa vilkkaimman. Turunväylälle ilta- 
ruuhkassa menevän suunnan välityskykyä ja lyhentää jonoja 
1 luopatandentiellä. 

Sujuvuusvaikutukset näkyvät myös lapinmäentien liittymäs-
sä. kun Huopalandentien jonoutuminen tukkoon etelän suun-
nassa ei enää häiritse Lapinmäentien tiittvmän toimintaa. Suo-
jatien poisto 1-luopalandentieltä Lapinmäentien eteläpuolelta 
tehostaa valo-ohjausta ja nostaa Lapinmäentien liittymän väli-
tvskykyä. 

Jos Lapinmäentien / Ulvilantien pohjoisen liittvmän välitys- 
kyky riittää parannuksen jälkeen, paranee toimivuus laajem-
min koko lähiverkolla. Vihdintien ympvrastä tuleva ja Lapin-
mäentien suunta eivät jonoudu Vihdintietä häiritsevästi. 

Ensivaiheen toimenpide ei kuitenkaan välttämättä takaa La-
pinmäentien liittymän toimivuutta. Tässä tapauksessa jatko- 
toimenpiteenä suositellaan kolmannen kaistan avaamista Huo-
palandentiellä etelään Lapinmäentien pohjoispuolelta. 

Kolmas kaista otetaan käyttöön kieltämällä pohjoisesta va-
semmalle Lapinmäentielle kääntyminen (tai rajoittamalla 
kääntyminen vain hiljaisempiin aikoihin) ja ottamalla vasem-
malle kaäntyvä ryhmittymiskaista suoraan menevän liikenteen 
käyttöön. Pohjoisesta vasemmalle kääntvvän suunnan liikenne 
on vähäistä ja liikenteelle on vaihtoehtoisia reittejä (mm. Vih-
dintien ympyrä) hyväksvttävän etäisvyden päässä. Työssä laa-
dittiin myös vaihtoehto C,jossa kolmas kaista toteutetaan lisä-
kaistana. Tämä johtaa kuitenkin tilaongelmiin huoltoaseman 
tontin kohdalla (korkeuserot. jalankulkuväylän riittävä leveys. 
katualue). 
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Kuva 9. 	Toimenpide 20, Huopa/andentien ka,stajä,jesteli't. LEA ylliädlläja VEB alhaalla. 
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iain;eirpic/e"ehclr;nkset 

Koskelantien kaistajärjestelyt on ensisijainen hanke idästä 
tulevan bussiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Kais-
tajärjestely vähentää selvästi bussikaistan väärinkäyttöä, kun 
kaistalla on bussien lisäksi vain oikealle pohjoiseen Mäkelän-
kadulle kääntyviä autoja. Samalla suoraan 1-lakamäentielle jat-
kavan, vilkkaimman henkilöautoliikenteen suunnan sujuvuus 
paranee, kun oikealle kääntyvät ajoneuvot eivät käytä suoraan 
menevien kaistaa. 

\\ 	1S°°t°\ 

T\ 
- / 

. 

- - 	 6t. 

Kuva 10. Toimenpide 1, Koskelantien kaistajärjesi'eh:ija 
loimenpide 10, Tursonlien suojatien poisto. 

Toisen Koskelantieltä vasemmalle keskustaan kääntvvän kais-
lan poistaminen ei liikennelaskentojen ja välityskvkytarkaste-
lujen perusteella heikennä merkittävästi suunnan toimivuutta: 
vilkkaimpaan aamuruuhkan aikaan vasemmalle kääntvän 
suunnan välityskyky yhdellä kääntymiskaistalla ja nykyisellä 
valo-ohjauksella on noin 90-95 %:sti käytössä, jolloin suun-
nan toimivuus on vielä suhteellisen tyydyttävällä tasolla. 

Tällä hetkellä Koskelantieltä keskustaan kääntyviä bussilinjoja 
ei ole, joten muutos ei häiritse hussiliikenteen sujuvuutta. 
Muutos ei myöskään estä tällaisten linjojen perustamista myö- 

hemmin. Toisen vasemmalle kääntyvän kaistan poistaminen 
tulee kuitenkin vaikeuttamaan Koskelantien viimeisellä pysä-
kiltä vasemmalle ryhniittymistä mandollisten tulevaisuudessa 
vasemmalle käänt vien linjojen osalta, koska bussit joutuvat 
ryhmitiyessaän vaihtamaan useamman kerran kaistaa. Va-
semnialle kääntyvä kaistajonoutuu myös aiempaa herkemmin, 
jolloin jonoon sekaan voi olla vaikea päästä. Tämä voi vaikut-
taa myös nykyisiin linjoihin, jotka kääntyvät vasemmalle So-
fianlehdonkadulle (linja 65A). 

Jalankulun ja pyöräilyn parantamistoimenpiteista merkittä-
vin on Tursontien suojatien poisto (toimenpide 10) liikenne-
turvallisuussyistä. Verkoll isesti ja sujuvuusvaikutuksiltaan 
merkittävimpiä toimenpiteitä ovat l-lartwall-Areenan ympäris-
tön (13) ja Keskuspuiston yhteyksien parantaminen ja opas-
tuksen selkiyttäminen sekä radan varren raitin leventäminen 
puutteellisilta osiltaan (12). mikäli alueen kaavoituksen mu-
kainen rakentaminen ei käynnisty lähitulevaisuudessa. Man-
nerheimintien alikulkujen kaideratkaisut ovat myös turvalli-
suutta parantavina tärkeitä Lastenvaunujen kanssa liikkuvien 
pysäkkiyhteyksien parantamiseksi porrasluiskia kannattaa 
harkita huolimatta niiden aiheuttamista kunnossapito- 
ongelmista. 

Ilmalanrinteen alueen ja Postintaipaleen osalta työssä todettiin 
myös muita jalankulkua ja pyöräilyä koskevia parantamistoi-
menpidetarpeita. Radan varren raitin jatkuvuusongelmat Ilma-
lanrinteen pysäköintialueen lähellä ratkeavat. kun radan varren 
raitti yhtenäistyy 2010 toteutettavan kevyen liikenteen siltajär-
jestelyn ansiosta. Postintaipaleen ja postin liittymän ympäris-
tön ongelmien korjaamista (postin liittymtl ja sen edustan py-
säkki, Postintaipaleen JK/PP-väylä) vaikeuttaa se, että kohteet 
ovat yksityisellä tontilla. Nämä ongelmat korjautuvat, kun II-
malanrinteen kaavan mukainen rakentaminen toteutuu myö-
hemmin tulevaisuudessa. 

.1' , 

.,)/ 	
,) 

' 

// 

Kuva ii. Toimenpide /3, Hariwall-areenanjalankulku-ja 
pvöräilv.vloevksien selk,vtiäni,nen. 
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laulttkko 3. Lähitulevaisuudessa jatkosttutnttteluun suositeltavat toimenpIteet (toimenpideryhnta B), n,röhemntjn harkutavatia seurattavat kohteet (totntenplclervhinä ()ja toteutuneet toimenpIteet 
K1PST.- 

VAIKUTuKSET VAIKUTIKSET VAIKUTUKSET VASflTII- SIIJNNITTFLUTILANNV 
TOIMENPIDE 

KA 
KuVAuS IIENI(IIÖAUTOLIIKFNTETSE.EN JOUXKOLIIKFNFFESEN JK/PP-IIIKENTEESEF.N TAHO HuOMAUTUKSIA 

Suorinitti-iti- 	ja 	i,tijctniorntttao 	oletettu 	leiitai )ksi 

v h 	k iinhii.riiLrtO rrt 
Vahentaa ns kiista nskta, osaa i anhan irkatsoria 	ira itijessa 	mrrsrriale-erhpairksen 

Eliel Saarisen tien porstumrshaaran rhterrn- Turuirtien tuttyrnan Junan haiita Ettei Parantaa JOKERIN nujuvuutla Phd Saari- 	
E i 	tiiiikii S K v suostuI kwr Huopalandentscn sujuvuutla on parun- 

-ukman 	° 
ktkennan kasttnonoilo mvon ihtua-ssuhkassa - Saansen urho sItOO hmrttsesäsli laertoliil- sen tien poistumnshaaralla. neuu -  'n uhdsntic - Huopalandenise s hteenktkeu- 

iymaan ia saati Pilajantnann haaran saloihin noin 	10 s 
asonnunia / pideinas ilo rmps san suunnalla 

Yhios-ksean parantaminen Vihdintien rannan Kesyon liikenteen shterksuen yhienausts- 
Vihdinlien slukulkunit- 

liii 	ip rtaalS hd 	t E OjiSiksi 	155 Ii 	t 	kudier 	1 
II 	i 	k 	pp lant 	koti 01 E 	a Luluksa E 	k luku kSS unm 	5 

hsdai-s 
opastuksen tarkistaminen 	 kOfluajia 	

oida kun mm ulkoasur uatimuksia ei ole tiedossa 

VALKKY .saeouinssalol suunniteltu kaupungin 
ioimcstu Asenncsaan muiden teiden ilite,desea 
Suunnittelu- ja ohjolmoinutso oletettu tchtäsäksi 
sirkaisuna 

Parannetaan nrk-stihanieen tunallusuntta; 
ajonopeuknien alentaminen )paatelty) ja 	 Toisena s athlaehtetna tutkittiin vhtrenkitkcntaa 
VALKKY-s aroituns alut (suunnilteillal 	 Miikelankain — tIainen snosatse (nnumntellrs per. 

Knskelaastien smpanntu muuttuu JK/PP. 	 aatetasolla. aalto saadaan toimimaan aumuisin 

4 	
Koskelanisen Salo- 	 VALKKY_nrhjauknesnasuojatsolle naapu- 	- 	Ei merkiltävaansuntnntanskslilairteon 	Ei merkitiavaamuutostanslvvtilanleen 	snlavallisemmakst 	 hyvin ja muulloin kohtuullisesti) Yhteonkiatker- 

ohtausperiaatteet 	 ta juhankutkiju tai pjöruutita lunntstclaan 	 sujus uuteen 	 sujus uuteen 	 nunna autoliikenteen ps sahos kset suhener ui Yh- 
autamaattinasti utmaininnn Ilmaisu käsnnis- 	 Ajonupeuksien alentamisolla ja minuun- 	 tuenkslkenia nialsdollislaa Korkelantaen sata,- 
sua suojaoeiuenl.kiin asennelui vatkkvs nlut. 	 valouhla purunnetaan tuesailisuutta 	 ohjattujen snejateiden s htenaisen slits ksen. Ji 
lotka sanoitias at autoilijuata suotaueiä 0- 	 ohjaansattemien suojaieiden s los s helpottuu iii- 
hestrsosiajalankulkijasta tai psoraslajasiä 	 teenkstkennan luomista aatoihomssia jaksoasia 

Haittana on kuitenkin uulolukenteen ajonopeuksr-
en kaisu ja Koskelantuen luonteen muuttuminen 
enemman antopainoiteisoksi, joten toimeupidetta 
ci eniteia toteutettas aksi 

Laadittu ltdennehekninen periaatesesunnitaluia 

RL nnCis5n lanaLiminra h,,mnijt jaja-inalan- 	 Keskustaan tulevan bussilukenteen kuu- 	 Ikaislakaas io ja poikktiiaikkaukneil lisakoistasta 
Hatneentinnousas ao 

	

: 	- tit 	lasi ta 	i• 1 	 Ii 	ry 
maitasu nnpnutnmmen edelleen Hukamä- 

T 	h II lea Into. 
9 	bunntkuistat keskustaan 13 	 310 01)0 € 	Ei satkutuknia 

tukirakenteeija knttcel n. 	m opusteelja _ttll 
eniten nstes tason polsjoispuolelta ibussih Ei s aikntukniu 

lJ-piin 
HIJOM/ 	Sunnniticliitanlakotis 	en 	karkea 	joten 

pain ajonoas -ojvrnojen uhitsel. HML-sas , kustannusars toon 	on 	suhrtauduttas a 	vatosuksella 
a.loeatamaa a 	50tt bussipvsakkien tnimeinan lehosluminen mm 	kaapntointitanpeita las mandolltsia muutok-- 

55 a siltapiloricn perustuslon osalla ei ote ali toitet 

- 
JK/PP-mhless Metsa- 

Kaaian mukaisen JK-vastän rakentaminen . 	. jk/PP-seekon tasdcntvmincn 
3 	man 0 	1 k 1 Ii 

... 
13 	

1 	nk t 
kl 

kulaht 	
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Vihdinlien / Kauppa- Suojatien gcometrian snoksi opastin ei nä, 
tuntien IntIsmän suoja- Tosin- 	kunnattaju saidaan tulkita sauom. KSV Ei Lakmnnolar,atlisunn Ei vatientuksu Liikennotarvallininin KSV Tnimenpido toteutettu 
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Toimenpideryhmän B toimenpiteiden kustannukset vaihtelevat 
kaupungin omana työnä tehtävistä valo-ohjaussäädöistä satoi-
hin tuhansiin euroihin. 

B-ryhmän toimenpiteistä Veturitien kaistajärjestelyt voidaan 
nostaa esiin ensimmäisenä kohteena. kun lähitulevaisuuden 
jatkosuunnittelua ja toteutuspäätöksiä harkitaan. Myös Koske-
lantien valo-ohjaus on ajankohtainen, koska kaupunki suunnit-
telee Koskelantien suojatiejärjestelyjä. 

Bussiliikenteen kannalta merkittävät Hämeenlinnanväyltln 
bussikaista keskustaan ja Hakamaentie — Koskelantie - 
bussikaista olisivat vaikutuksiltaan tehokkaita. Molemmat 
vaativat kuitenkin tarkempaa suunnittelua ja ovat kustannuk-
siltaan suhteellisen kalliita. Hämeenlinnanväylällä bussiliiken-
teen sujuvuus on myös jo selvästi parantunut Hakamäentien 
parantamisen ansiosta. 

}larneenlinnanväylän bussikaistan osalta harkittiin myös pika-
parannusvaihtoehloa, jossa nykyisistä henkilöautol iikenteen 
kaistoista toinen olisi otettu bussien käyttöön. koska Hakamä-
entien liittymän valo-ohjaus rajoittaa joka tapauksessa merkit-
tävästi 1-lämeenlinnanväylän välityskykyä keskustaan suun-
taan. Tarkasteluissa kuitenkin osoittautui, että toimenpide hei-
kentäisi Hämeenlinnanväylän sujuvuutta Hakamäentien valo- 
ohjausta enemmän. 

Jalankulkuyhteyksien kannalta merkittävin B-ryhmän hanke 
olisi Kauppalantien ylikulkusillan portaikot Vihdintielle. Näi-
den suunnittelussa on kuttenkin kaupunkikuvallisia haasteita. 

Edellä esitetts jen toimenpiteiden lisäksi työn aikana harkittiin 
ideatasolla muitakin parantamismandoll isuuksia, Esimerkiksi 
Ratapihantiellä harkittiin alustavasti bussikaistojen rakenta-
mIsta. Periaatteessa lisäkaistat mahtuisivat nykyiseen poikki- 
leikkaukseen. Ratapihantien suhteellisen vähäisen bussiliiken-
teen, kaistojen mandollisesti raitiovaunuliikenteelle aiheutta-
mien häiriöiden ja tärkeiden jalankulku- ja pyöräilyväylien 
kapenemisen vuoksi bussien valoetuudet katsottiin paremmak-
si etuusvaihtoehdoksi. 
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SÄHKÖISET LIITTEET 
Saatavissa työn tilaajalta ja konsultilta pyydettäessä. 

Toimenpide 1: Koskelantien kaintamuutokset llakamäentjen / Miikelänkadun liittymässä ja Kalervonkadun liit-
tymassä 

Kaistajärjestelyjen vleissuunnitelmakuva, sisaltaa myös Tursontien suojatien poiston. toinsenpide 10 (PDF. Auto- 
CAD. MicroStation) 

- 	Toimivsius-ja valityskykyarvio, muistio 

Toimenpide 2: Tunnelin paasyn säätelyn valo-ohjauksen ajoituksen säätä ja automatisointi 
- 	Kehittämissuositukset ja automatisoinnin perlaatteet, nuistio 

Toimenpide 3: Ulvilantien uusi linjaus ja Huopalandennen / Lapinmäentien muuttaminen 3-haaraiseksi tai osin 
suuntaisliittymäksi 
- 	Kasivaraluonnos suuntaisliittymästä 

Toimenpide 4: Ratapihantien opastuksen parantaminen pohjoiseen ajettaessa 
- 	YIeissuunniteImakua: ennakko-opasteet ja sijoitukset 

Toimenpide 5: Liikenteen seurantakameroiden katvealueiden poisto 
Kameratarpeet ja sijoitukset, kas takuva 

Toimenpide 9.2: Vihdintien kiertoliittymän kehittäminen 
- 	Yleissuunnitelmakuva. alustasat pituusleikkaukset PDF. AutoCAD, MicroStalion) 

Toimenpide 12: Ilmalanrinteen alueen JKJPP-yhteyksien (radan varren raitin) pikaparannustoimenpiteet 
- 	Periaatekuva radan varren raitin leventämisestä 

Toimenpide 15 ja 16: Vihdintien / Hakamäentien valo-ohjauksen säätä. Mannerheimintien / Korppaanmäentien 
valo-ohjauksen säätä 
- 	Maastohavainnotja suositukset. muistio 

Toimenpide Ii: Hänseenlinnansäylän opastus keskustaan päin 
- 	Alustava yleissuunnitelmakuva ennakko-opaste (nykyinen kaistajärjestely) 

Toimenpide 19: Ilämeenlinnanväylän bussikaistat keskustaan päin 
- 	Liikennetekninen periaatesuunnitelnsa: kaistajarjestelyt, periaatepoikkileikkaukset ja tilantarse siltojen kohdalla 
- 	Tointivuus- ja älityskykyarvio, muistio 

Toimenpide 20: Iluopalandentien Iiittymät 
- 	Yleissuunnitelniakuvat kaistajärjestelyistä (VEA—VEC. PDF, AutoCAD, MicroStation) 
- 	Toumivuus-ja sälityskykyarsio. muistio 

Toimenpide 21: Mannerheimintien alikulkujen porrasluiskat ja näkemät 
- 	Alustavat suunnitelmakuvat (kaiteet ja luiskat) 

Toimenpide 22: HML-väylän pysäkki pohjoiseen Kivihaan sillan kohdalla, yhteyksien selkiyttäminen 
- 	Periaatesuuisnitelnsa (opastus, suojatie jajalankulkuyhteys pysakiliel 

Toimenpide 23: JKIPP-vhteys Metsämäentien alikululta Messukeskuksen itäpuolta Ratamestannkadulle 
- 	Kaavan mukaiset järjestelyt ja yhteys Ratansestarinkadulle 

Toimenpide 13: Veturitien suujatien pikaparannustoimenpiteet Hartwall-areenan kohdalla, Hartwall-areenan Toimenpide 24: Hakamäentie 	Koskelantie bussikainta itään 
JK/PP-yhteydet 	 - 	Alustava yleissuunnitelm.akuva kaistajärjestelyistä ja opastuksesta (PDF. AutoCAD. MicroStation) 
- 	Yleussuunnitelmakuva Leipona-aukion jarjestelyisiä 1  PDF. AutoCAD. MicroStationt 

Toimenpide 27: Veturilien etelän suunnan kaistajärjestelyt 
Toimenpide 14: Koskelantien valo-ohjaunperiaatteet 	 - 	Alustasa yleissuunnutelmakuva kaistajäiiestelyistä ja opastuksesta (VEA-VEB, PDF. AutoCAD. MicroStation) 
- 	Suojateiden VALKKY-varoitusvalot (kaupungin suunnitelma) 
- 	Koskelantien valo-ohjauksen yliteenkytkentäperiaatteet (aamuruuhka. päivä. iltaruuhka) 
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