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 HANKEKORTTI

NYKYTILA JA ONGELMAT
• Hakamäentie on tärkeä poikittainen katuyhteys Hel-

singin niemen pohjoisten kaupunginosien välillä ja tu-
levan Pasilanväylän keskiosa. Pasilanväylä on maa-
kuntakaavassa ja Helsingin yleiskaavassa kantakau-
pungin tärkein poikittaisyhteys Turunväylän ja Lah-
denväylän välillä.

• Hakamäentiellä kulkee arkivuorokauden aikana noin
34 500 ajoneuvoa. Ennusteiden mukaan Hakamäen-
tien liikenne kasvaa 1,2 – 1,8 –kertaiseksi (riippuen
muista seudulle toteutettavista hankkeista) vuoteen
2020 mennessä.

• Suurimmat ongelmat ovat:
• Hakamäentie on verkolliseen asemaansa nähden

selvästi puutteellinen (1-ajoratainen, tasoliittymät).
Väyläkapasiteetin puute on johtanut poikittaisliiken-
teen ongelmiin koko linjalla keskustasta Kehä I:lle.

• Kaikki Hakamäentien liittymät ovat nykyään tasoliitty-
miä, jotka ruuhkautuvat pahasti aamuin illoin ja liiken-
neturvallisuus on huono. Erityisen ongelmallinen tilan-
ne on Hämeenlinnanväylän, Hakamäentien, Vihdintien
ja Mannerheimintien liittymässä. Ajoittaisia huippuja
aiheuttavat Messukeskuksen ja Hartwall-Areenan lii-
kenne. Keski-Pasilan rakentaminen tuo väylälle lisää
kysyntää.

• Joukkoliikenteen sujuvuus ja vaihtoyhteydet ovat huo-
not.

• Lapinmäentien ja Mäkelänkadun välisellä jaksolla
tapahtuu vuosittain noin 15 henkilövahinkoon johtavaa
onnettomuutta.

HANKE
Hankkeeseen kuuluu Hakamäentien parantaminen ka-
tujärjestelyineen Vihdintieltä Lapinmäentien kohdalta
Mäkelänkadulle (3,8 km). Hanke on samalla Pasilan-
väylän 1. rakennusvaihe. Hankkeen sisältö on seuraava:
• Tehdään yhtenäinen 2+2-kaistainen väylä koko mat-

kalle Lapinmäentieltä Mäkelänkadulle.
• Hämeenlinnanväylän etelään johtava bussikaista

jatketaan alkavaksi Metsäläntien eritasoliittymästä.

• Hakamäentie tunneloidaan noin 320 metrin matkalla
Mannerheimintien liittymästä Kivihaan liittymään.

• Mannerheimintien, Ilmalan, Veturitien ja Ratapihan-
tien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi.

• Kevyt liikenne risteää Hakamäentien eritasossa.
• Meluntorjuntaa parannetaan.
• Hankkeen toteuttamisen yhteydessä Hakamäentie

muuttuu yleiseksi tieksi.
Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty joulukuussa
2000 ja se on lainvoimainen. Suunnittelutilanteen puo-
lesta hanke on valmis toteutettavaksi välittömästi.

HANKKEEN VAIKUTUKSET
+ Liikenteellinen toimivuus paranee selvästi sekä Ha-

kamäentiellä että Hämeenlinnanväylällä.
+ Bussiliikenne nopeutuu Hakamäentiellä ja Hämeen-

linnanväylällä. Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet para-
nevat erityisesti Mannerheimintien eritasoliittymässä
ja Ilmalan aseman kohdalla.

+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus
paranee eritasoratkaisujen takia.

+ Meluhaitta pienenee.
+ Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähene-

vät noin 4 onnettomuudella vuodessa.
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus-riskiä,

minkä takia hankkeen turvallisuushyöty ei ole suu-
rempi.

- Vihdintien ja Lapinmäentien sekä Hakamäentien ja
Mäkelänkadun liittymien ruuhkaisuus saattaa pa-
hentua, koska Hakamäentielle siirtyy uutta liiken-
nettä. Nämä ongelmat poistuvat vasta Pasilanväylän
myötä.

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2001 hintatasossa
on 76 M€. Valtion osuus kustannuksista on 50 M€ ja
Helsingin kaupungin 26 M€. Hankkeen hyötykustan-
nussuhde on 2,9.
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