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Pääkaupungin keskustan itäpuolta odottavat valtavat katutyöt 2019-2020
(punaisella). Hämeentien ja ympäristökatujen muutokset pyöräily-, jalankulku- ja
joukkoliikennekaduiksi muokkaavat uusiksi koko itäpuolen liikennevirrat. Helsingin
kaupungilla on kiitettävä infokartta:
Googlaa Kartta.hel.fi Klikkaa sitten Kadut ja
puistot -> Katu ja puistohankkeet -> Katu ja puistorakentamiskohteet.
Klikkaamalla punaisia hankkeita aukeaa hankkeen tiedot.
Pääkaupungin länsipuolen tahalliset liikennehidasteet (Päkaupungin kelvoton liikenne, osa 1;
Atk 10/2018)
saavat jatkoa tänä
vuonna Helsingin itäpuoliskolla uusilla liikennetukoksilla. Tavoite on autoilijoiden kiusaaminen
venyttämällä pääkaduilla muutostöiden sekä pituuksia että aikatauluja.

Liikenneruuhkissa menetetyillä työtunneilla ja kymmenillä tuhansilla tonneilla tarpeettomia
päästöjä ei ole väliä. Tavoitteena on saada autoilijoita luopumaan autoistaan ja vaihtamaan
Helsingin Vihreiden johtaman liikennesuunnittelun mukaisesti joukkoliikennevälineisiin.
Tarkoitus pyhittää keinot.

Kaikkien aikojen liikennesuma on luvassa pääkaupungin itäisen pääväylän,
Hämeentien ja ympäristökatujen
muuttamisella jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennekaduiksi. Hämeentien peruskorjaukseen 1
½ km välillä Pääskylänkatu- Siltasaarenkatu kuuluvat lisäksi V. Linja ja Haapaniemenkatu
Sörnästen rantatielle asti; ja Hakaniemen Torikatu Sörnäisten rantatielle asti; myös Aleksis
Kiven katu ja Teollisuuskatu sekä Helsinginkatu Pengerkadun-Hämeentien kohdalla. Koko
kaupungin osa muutetaan ja rajataan jatkossa pyöräily-, jalankulku- ja joukkoliikenteelle.
Hakaniemen tori osuu myllerryksen keskelle.

Massiivisten muutostyöt alkavat tammikuusta 2019 ja jatkuvat alustavasti aina marraskuuhun
2020.
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Hämeentien ja seudun muutostyöt ennustavat ennätyksellisiä liikenneruuhkia. Alueen
liikennesuunnittelijoilla ei ole kuin arvailuja korvaavista liikenneväylistä.

Aamun sisääntuloliikenne puuroutuu pahimmin. Porvoon väylän ja Lahdenväylän, joka jo
ennestään kerää aamuuhkaa jopa Keravalta ja Järvenpäästä saakka, liikennevirrat tulppaavat
lopullisesti pitkin Koskelantietä (joka sekin menee remonttiin) ja Mäkelänkatua. Vaihtoehtona
myös Hermannin rantatie ja Kalasatama tukkeutuvat Sörnäisten rantatielle. Myös kolmas
vaihtoehto, Sturenkatu menee armottomasti tukkoon Mannerheimintietä myöten. Viimeinen
vaihtoehto on remonttiohjelmaan kuuluva Helsinginkatu ja Kallion korttelikadut kohti
Siltasaarenkatua, joka sitten on lopullinen niitti kaikille pääradan itäpuolitse eri suunnista
keskustaan pyrkiville kiertoreiteille.

Lahden väylän aamuruuhkassa avainasemassa oleva
Koskelantie
on suunnittelun ja uudisrakentamisen kohde toukokuusta 2019 epämääräiseen ajankohtaan
vuonna 2022.

Lahden väylän liikennevirran lisäksi myös
Tuusulan
moottoritien sisääntuloliikenne
törmää Mäkelänkadulle ja pyrkii keskustaan samojen Sturenkadun, Helsinginkadun ja
Sörnäisten rantatien kautta.

Hämeentien ja seudun lisäksi on samalle puolelle pääkaupunkia ajoitettu useita muitakin
samanaikaisia katuremontteja.

Koko
Kalasataman asuntorakennusalue
liikennetunnelineen ja yhdysväylineen Sörnäisten rantatielle on liikenne-esteineen
viimeistelyrakentamisen kohteena 2019.
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