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Suunnitteluyksikkö numeroina

• 37 henkilöä
- naisia 19 

- miehiä 16 

- 2 vakanssia auki

• Tehtäväjakauma
- 1 Yksikön päällikkö

- 4 Tiimipäällikköä

- 18 Liikenneinsinööriä

- 12 Projektinjohtajaa ja projektipäällikköä

- 2 Suunnitteluavustajaa

• Ikäjakauma 25 - 62 vuotta

51 %43 %

6 %

HENKILÖSTÖ

Naiset Miehet Vapaat vakanssit
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Vuoden 2022 hankkeita

Katujen uudisrakentaminen 31,8 26,9 36,3 Kruunusiltojen liittyvät hankkeet (12,5 milj. euroa v. 2022), 

täydennysrakentamisalueiden asuntotuotantotavoitteet

Katujen peruskorjaus 9,6 8,0 10,3 Suomenlinnan kadut, Hietaniemenkatu, Kannelmäen ja 

Malminkartanon asemanseutujen viihtyisyyden 

parantaminen, Ylä-Malmin torin suihkulähde, ulkovalaistus

Siltojen peruskorjaus 15,9 6,0 16,2 Hakaniemensilta ja Näkinsilta (tarve 25,4 milj. euroa v. 

2022), Rajasaarensilta?

Päällysteiden uusiminen 4,3 4,0 4,5

Joukkoliikenteen kehittäminen 1,1 3,0 3,0 Meilahden raitiotien kääntöpaikka, Ruskeasuon varikon 

yhteys, sähkönivelbussien päätepysäkit

Liikennejärjestelyt 10,7 6,2 6,0 liikenneturvallisuuden parantaminen, tieliikennelain 

muutokset, kameravalvonta ja älyliikenteen kehittäminen, 

Paciuksenkadun liikennejärjestelyt, Kruunulautta

Jalankulun ja pyöräilyn väylät 24,4 19,5 19,5 Kaisantunneli, Kasin katutyöt, Itäbaana, Lauttasaarentie, 

Raide-Jokeri, Kantakaupungin yksisuuntaistamistoimenpiteet

Muut investoinnit 3,3 3,0 6,0 Täytemaan vastaanottopaikat, lumen vastaanottopaikat ja 

hiekkasiilot, city-wc:t, tulvasuojelu, Vanhankaupunginkosken 

itähaaran ja Haaganpuron kunnostaminen 

Yhteensä 101,3 76,6 101,8





Kävelyä ja oleskelua



Kasarmitori kesällä 2021
Kasarmitorin kesästä ja sen 

herkuista nautti 310 000 

terassikävijää



Biennaali kesällä 2021 
”Merellinen Helsinki”

Kantakaupunkia kiertää 15,5 

kilometrin rantareitti.

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali järjestettiin 

ensimmäistä kertaa 12.6.–26.9.2021. Vallisaaressa vieraili 

yhteensä 145 000 kävijää. Lisäksi biennaali tarjosi 

yleisölle taide-elämyksiä eri puolilla Helsinkiä.



Erottajan aukio

Erottaja oli vielä 1900-luvun alkupuolella kokonaan kivetty

70-luvulla aukio 

toimi vilkkaana 

päätepysäkkinä 

linja-autoille.

Linja-autoja ja raitiovaunuja Erottajan pääte- ja 

lähtöasemalla 1938. 



Kantakaupungin pyöräliikenteen 

tavoiteverkko 2025

Pyöräliikenteelle 
parempia väyliä ja 
kunnossapitoa 



Hämeentie
Hämeentie Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle (4 km uutta pyörätietä) ja 

joukkoliikenteelle tarkoitettu katu.

Uusittu raitiotien kiskot (6 km), kadun alla olevia vesijohtoja (2 km), viemäreitä (4 km) ja kaapeleita (yli 50 km 

kaapelisuojaputkea) sekä kunnostettu Sörnäisten metroasemaa.

Putki- ja kaapelityöt koskevat myös Hämeentien risteyksiä ja osia risteävistä kaduista. Lisäksi Haapaniemen 

kadulle (Hämeentie-Sörnäisten rantatie) ja Viidennelle linjalle (Hämeentie-Porthaninkatu) tehty yksisuuntaiset 

pyörätiet.

Yksityisautojen läpiajo Hämeentietä pitkin Kurvin ja Hakaniementorin välillä kielletty. Tontille ajo eli esimerkiksi 

pihoille ajaminen, huolto- ja jakeluliikenne sujuu myös tulevaisuudessa. Takseille myös läpiajo on sallittu.



Pyöräliikenteen uusi väylä radan ali

Alikulku palvelee baanalta itään suuntaavia

Vähentää Kaivokadulla pyöräilevien määrää

Suunniteltu sekä pyöräilijöille että kävelijöille

Kustannusarvio 23 miljoonaa euroa

Rakentaminen on käynnissä



Mannerheimintie
Helsingin kaupunki on laatinut Mannerheimintielle 

(välillä Helsinginkatu-Reijolankatu) ja sen sivukaduille 

liikennesuunnitelmaluonnoksen. Suunnitelmat liittyvät 

Mannerheimintien peruskorjaukseen (välillä Postikatu-

Reijolankatu), jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2023. 

Peruskorjauksessa uusitaan maanalainen 

kunnallistekniikka sekä kadun rakenteet ja laitteet.



Kasin katutyöt
Kasin katutöissä rakennetaan parempia 

olosuhteita liikkumiselle raitiovaunulla, kävellen ja 

pyörällä. Samalla uusitaan kadun alla olevaa 

kunnallistekniikkaa, kuten vesi- ja viemäriputkia, 

kaapeleita, kaukolämpö- ja maakaasuverkostoa, 

sekä kadun pintarakenteet, valaistusta, 

liikennevaloja ja suojateitä. Kaduille rakennetaan 

muun muassa neljä kilometriä uusia pyörätietä, 

2,5 kilometriä uusia raitiovaunukiskoja, ja 

uusitaan 1600 metriä vesihuoltolinjaa, 2000 

metriä jätevesiviemäriä ja 1800 metriä 

hulevesiviemäriä.



Kulosaaren puistotie

Kulosaaren puistotie uudistetaan pyöräkaduksi, osaksi Itäbaanaa, 

joka on pyöräliikenteen pääväylä idän suunnasta keskustaan. 

Pyöräkadulla pyörät ja autot ajavat samalla ajoradalla. Autot sovittavat 

nopeutensa pyöräilyyn.

Kadusta tulee selkeämpi ja turvallisempi kaikille, kun ajoneuvojen nopeuserot 

pysyvät maltillisina ja pyöräilijöiden turhat kadun ylitykset poistuvat. Myös 

jalankulkijoiden turvallisuus paranee nykyisestä, kun pyöräilijät ajavat 

ajoradalla.

Kadulle rakennetaan korotetut suojatiet Adjutantinpolun ja Ukko-Pekan 

Portaan kohdalle. Leposaarentien kohdalle tulee korotettu liittymäalue, 

joka on myös jalankulkijoiden kadunylityspaikka.



Joukkoliikenteessä tavoitteena 
nopeat yhteydet ja sujuvat 
vaihdot

1. Raskas raideliikenne muodostaa nopeat 

keskustayhteydet koko seudulta

2. Pikaraitioverkko luo säteittäisten ja poikittaisten 

runkoyhteyksien verkoston

3. Seudullinen bussiliikenne liitetään 

raideliikenteeseen vaihtoterminaaleissa

4. Kaupunkiraitioverkko palvelee kantakaupungin 

sisäistä liikennettä

5. Sisäinen bussiliikenne tarjoaa liitynnän ja 

täydentäviä yhteyksiä



Raide-Jokeri

Raide-Jokerin läheisyyteen asuntoja noin 18 000 

uudelle asukkaalle Helsingissä

Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu 

Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raideyhteys korvaa 

runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun 

vilkkaimmin liikennöity bussilinja.



Kalasatama-Pasila raitiotieyhteys
Rakennamme noin 4,5 km raitiotietä välille Nihti–

Kalasatama–Pasila osaksi Helsingin kestävän liikkumisen 

verkostoa. Tavoitteenamme on, että liikennöinti alkaa 

vuonna 2024.



Länsi-Helsingin raitiotiet

• Kokonaisuus luo tehokkaan joukkoliikenteen Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikaupungille

• Vihdintien pikaraitiotie 
• Pikaraitiolinja Erottajalta Kannelmäkeen

• Läntisen kantakaupungin raitiotiet
• Fredrikinkatu
• Topeliuksenkatu ja Nordenskiöldinkatu
• Nykyisiä raitiolinjoja siirtyy näille rataosuuksille

• Vaikutuksia
• Raitiolinjasto monipuolistuu ja palvelutaso paranee
• Seudulliset yhteydet työpaikka-alueille paranevat
• Keskustaan suuntautuvaa bussiliikennettä voidaan vähentää
• Rinnakkaiset reitit parantavat raitioverkon häiriönsietoa

• Aikataulu
• Yleissuunnitelman päätöksenteko 2020 aikana
• Toteutusvaiheen arvioitu alku 2025 
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Uutta kaupunkiympäristöä ja tehokkaita yhteyksiä
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Topeliuksenkatu

Fredrikinkatu

Kaupintie

Haagan ympyräHuopalahdentie



Kruunusillat

Rakentaminen alkanut vuonna 2021. Tämän hetken 

tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon 

yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan 

väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, 

sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan 

kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 

metriä, tulee Suomen pisin silta.

Kruunusillat (ruots. Kronbroarna) on suunnitteilla oleva 

hanke, joka sisältää kymmenen kilometrin pituisen 

raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. 

Reitille kuuluu kolme uutta siltaa, jotka on tarkoitettu vain 

raitiotielle, pyöräilylle ja jalankululle.



Jätkäsaari
• Noin 10 300 asukasta

• Vuonna 2025 18 000 asukasta

• Kaupungin investoinnit reilut 700 milj. €

• Valmistuneita asuntoja yli 5000

• Noin 1500 asuntoa rakenteilla



Telakkaranta



Kalasatama



Kruunuvuorenranta



Kuninkaantammi



Pasila



Hämeentie



Kadut palvelevat muutakin kuin 
pintaliikennettä  



Katutöitä tehdään maan alla




