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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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       Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (Vihr.) vastaa Helsingin kaupunki- jaympäristösuunnittelusta.           Mäkitorpantien sekä Siltavoudintien liittymät ja bussipysäkit ovat rakennuskohteinahuhtikuusta joulukuuhun 2019. TuusulantielläVantaanjoen  siltakohta  onremonttikohteena maaliskuusta joulukuuhun 2019. Veturitienremontin arvioidaan valmistuvan marras-joulukuuhun 2019 mennessä.       Etelä-HelsingissäErottajan aluettarakennellaan liikenteen kiusaksi koko kesän elokuuhun asti 2019. Ja TelakkakatuaHietalahdenrannasta ja Bulevardilta aina Eiran rantaan saakka lokakuusta 2018 tulppaa Eiran,Hernesaaren (myös risteilymatkustajien) ja Mechelininkadun välisen liikenteen tehokkaastiainakin marraskuuhun 2020. Kanavakadunremontti tulppaa Katajanokan liikennettä tammikuusta joulukuuhun 2019 harmiksi myösautolautta- ja risteilymatkustajille.      KATASTROFIN TOISTO?     Mechelininkadun katastrofi, 2,2 km pitkän etelä-pohjoissuunnanpääväylän yli kaksi vuotta kestäneet muutostyöt menevät pääkaupungin historiaanainutlaatuisena liikennesuunnittelun pohjanoteerauksena. Siihen kuuluvat myösPorkkalankadun ja Jätkäsaarenlaiturin risteystulpat, joille ei ratkaisua näy. Pelkona on ettäHämeentien ja seudun muutostyöt jatkuessaan 2020 loppuun asti kasvavat pääkaupunkiseudunkaikkien aikojen suurimmaksi ympäristörikokseksi.           Mechelininkadun katastrofin perussyynä oli katutöiden avaus kerralla koko kadun mitalla,aliurakoiden ja osatoimitusten logistiikan pettäminen, verkkainen työjärjestys ja kadunliikenteellisten vaatimusten täydellinen sivuuttaminen. Missään muualla länsimaissa ei moistasallittaisi. Katuremontit tehdään lyhyinä osuuksina ympäri vuorokauden öitä, viikonloppuja jakesälomakautta myöten.       Pelkona on että Hämeentie-alueen muutostyöt avataan samalla tavalla koko mitallaan, yhtävälinpitämättömästi, yhtä huonosti ko-ordinoituna ja yhtä heikolla logistiikkasovituksella, yhtäverkkaisesti ja liikennetarpeista tyystin välittämättä.       Helsingin katurakentaminen ja liikennesuunnittelu on yksiselitteisiesti Vihreiden puolueenkäsissä. Mechelininkadun korjaustyö todisti, että perimmäisenä tavoitteena oli tuottaamahdollisimman paljon harmia autoliikenteelle. Samalla tuotetut päästöennätykset jaympäristövahingot voidaan summata mittaamattomaksi tahalliseksi ympäristötikokseksi.       KÄDETÖN POLIISI   Mechelininkadun peruskorjauksen opetuksiin kuului myös Helsingin poliisin lähinnä täydellinenpoissaolo syntyneistä, turvallisuutta vaarantaneista liikenneongelmista. Näkyvimpiin javaikuttavimpiin kuuluivat suurteen risteysten tukkeutumiset autoista, jotka jäivät seisomaanliikennesäännön vastaisesti keskelle risteystä „kaupungin tapana“. Poliisia ei paikalla nähty.       

       Ylikomisario Dennis Pasterstein toimii Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksenjohtajana. Hän tukeutuu peltipoliiseihin. (Kuva: www.poliisi.fi)      Tilapäisten ajoratojen ja kiertoreittien jatkuvat muutokset, olematon valaistus, puutteellinenmerkintä ja katalien kuoppien täyttämä pinta rikkoivat renkaita ja jousituksia ja muodostivat jopahengenvaaraa kaksipyöräisten kuljettajille. Poliisia ei työmaiden liikenneturvallisuudenvarmistus kiinnostanut. Poliisia ei paikalla nähty.           Toivoa sopii, ettei Helsingin poliisi jatkasamaa hälläväliä-asennetta Hämeentien ja seudun sekä keskustan itäpuolen muidenkinrakennustöiden valvonnan suhteen. On koettu, että Helsingin liiknteessä poliisia ei kiinnostakuin lämpimässä poliisiautossa istuminen ja satunnaisiin, eteen tuleviin rikkomuksiinpuuttuminen, ja peltipoliisien lisääminen. Helsingin liikenne ja veronmaksajat ansaitsevatparempaa.          KORJAUS       Lehtemme edellisessä numerossa, 10/2018, Klaus Bremerin blogissa "Pääkaupunginkelvoton liikenne (poliisi), Osa 1" kuvatekstissä lukee "Poliisijohtaja Dennis Pasterstein,Helsingin liikennepoliisin johtaja, tukeutuu peltipoliiseihin." Dennis Pasterstein on ilmoittanutkorjauksena, että hän toimii Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajana, joka onvaltakunnallinen toiminto.    
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