
 

 

 

 

Helsingin kaupungin 

kaupunginhallitus 

 

 

 

Kustaa Vaasan tien liikenteen haitat ympäristön asukkaille ja toimenpide-ehdotukset  

niiden vähentämiseksi 

 

 

 

Helsingistä pohjoiseen johtavan Lahdentien liikenne on merkittävästi lisääntynyt 

2000-luvulla. Autoliikenne jatkuu  Helsinkiin tultaessa pääosin Kustaa Vaasan tietä 

kantakaupunkiin. Kantakaupungin puolella liikenne jakautuu sivukaduille ja liikenteen 

nopeus laskee. Kustaa Vaasan tien liikenne vaikuttaa pääasiassa Toukolan, Kumpulan 

ja Käpylän kaupunginosien asukkaiden elämään. Helsingin kaupungin  

kaupunkisuunnitteluviraston mittaustulosten mukaan  vuonna 2005 liikennemäärä 

Kustaa Vaasan tiellä oli yli 43000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 

Liikenteen haitat ovat lisääntyneet mm. seuraavista syistä: 

 

- liikennemäärät ovat lisääntyneet, myös öisin ja viikonloppuisin 

- ajonopeudet ovat nousseet Lahdentiellä, Kustaa Vaasan tiellä ja 

Koskelantiellä, 

- Kustaa Vaasan tien reunaan on rakennettu kerrostaloja, joista 

liikennemelu heijastuu vastapäiselle Toukolan asuinalueelle, 

- liikennettä on kantakaupungista päin ohjattu Kustaa Vaasan tielle, sillä 

aikaisemmin merkittävä osa liikenteestä kulki Kyläsaaren kautta 

Hämeentielle. 

 

Karttakuvasta selviää, että kantakaupungista pohjoiseen johtavat liikennevirrat on 

sumputettu  Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien risteykseen. Iltapäiväruuhka tulee 

Kustaa Vaasan tielle Hermannin rantatieltä, Hämeentieltä ja  Sturenkadulta. Mainitut 

väylät yhtyvät Toukolassa Kustaa Vaasan tiehen. Kustaa Vaasan tietä lukuunottamatta 

liikennemäärät em. valtaväylillä eivät ole erityisen häiritseviä. 

Esimerkiksi Sturenkadulla liikennemäärät ovat  noin kolmannes Kustaa Vaasan tien 

liikennemääristä. Ajonopeudet kantakaupungin alueella ovat myös alhaisemmat kuin 

Kustaa Vaasan tiellä. 

 

Käytännössä ei ole mahdollista ohjata pois liikennettä Lahdentieltä, mutta Kustaa 

Vaasan tien ja Koskelantien liikenteen aiheuttamia haittoja on mahdollista vähentää 

monella eri toimenpiteellä. 
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Liikennehaittojen vähentämiseen esitettävät toimenpiteet 
 

Nopeusrajoitus 

 

Koskelantien – Kustaa Vaasan tien risteyksestä kaupunkiin päin tultaessa nopeus 

muutetaan 50 km/h. Nykyisellä 60 km/h nopeudella liikenteen nopeus on  

pahimmillaan 70-80 km/h. 

Liikenteen nopeuden pudotuksella on merkittävä meluhaitan vähentyminen. 20 km/h 

liikennenopeuden pienentäminen pudottaa liikennemelua noin 4dBA. Kustaa Vaasan 

tiellä nopeusrajoitusmatka olisi noin kaksi kilometriä. Nopeusrajoituksella ei ole 

merkittävää vaikutusta liikenteen sujuvuudelle. 

 

Nopeusnäyttötaulu ja kameravalvonta 

 

Hermannin rantatielle on asennettu  nopeusnäyttötaulu  hillitsemään ylinopeutta ajavia  

autoilijoita. Vastaavanlainen  näyttötaulu tulee asentaa Kustaa Vaasan tielle Koskelan 

raitiotiehallien kohdalle. Lisäksi Kustaa Vaasan tien pohjoispäähän tulee asentaa 

Liikkuvan poliisin kameravalvontapiste, josta tulisi ilmoittaa jo Lahdentiellä. 

 

Muutama vuosi sitten Huopalahdentiellä sattui koulutytön kuolemaan johtanut 

liikenneonnettomuus. Sen jälkiseurauksena kadulle on asennettu kameravalvonta. 

Kustaa Vaasan tien liikennemäärät, asukas- ja lähialueiden opiskelijamäärät ovat 

huomattavasti suuremmat kuin Huopalahdentiellä. On siis perusteltua olettaa, että 

liikennevalvontaa Kustaa Vaasan tiellä on syytä tehostaa. 

 

Meluaidan korjaus ja jatkaminen Kustaa Vaasan tiellä 

 

Kustaa Vaasan tien Toukolan puoleisella sivulla on vanha meluaita, joka on osaksi 

rikki. Meluaitaa tulisi jatkaa Intiankadusta kaupunkiin päin lähes Kumtähdenkentän 

laitaan saakka. Meluaidasta on tehtävä korkeampi, koska Kustaa Vaasan tien uudet 

kerrostalot heijastavat liikennemelun Toukolan asuintaloalueelle. 

Intiankadun poikittaisliikenne Kustaa Vaasan tien yli on katkaistu, joten meluaita 

tulisi rakentaa yhtenäisenä aitana siten,että aitaan jätetään kevyen liikenteen aukko. 

 

Raitiovaunuliikenteen jatkaminen Koskelan hallille ja pysäköintipaikan rakentaminen 

hallien läheisyyteen 

 

Helsingin keskustaan tulevien autojen määrää vähenee  rakentamalla pysäköintialue 

valtaväylän varteen raitiovaunupysäkin viereen. Tämänkaltaisista hankkeista on 

myönteisiä kansainvälisiä kokemuksia. Valtakunnallisestikin ajatellen 

 pysäköintialueen rakentaminen Koskelan hallien läheisyyteen on paras mahdollinen 

paikka. Pysäköintialue voisi sijaita myös Lahdentien risteyksen länsipuolella vanhan 

vesilaitoksen ja Koskelan välisessä maastossa. 
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Kustaa Vaasan tien raitiotielinjaa tulee jatkaa Kustaa Vaasan tien ja Valtimontien 

kulmasta Koskelantien poikki Kunnalliskodintietä  pitkin Pohjolankadulle 

raitiotielinja yhden päätepysäkille. Raitiotielinja 1 voisi kiertää muodostuvaa lenkkiä 

pitkin Mäkelänkadulta Kustaa Vaasan tielle. Raitiotielinjan käyttäjämäärät lisääntyvät, 

lisäksi linja palvelee pohjoisesta tulevia autoilijoita, jotka jättävät autonsa Koskelan 

pysäköintialueelle. Pysäköintipaikan rakentaminen ja raitiovaunulinjan jatkaminen 

tulisi yhdistää Lahdentien ja Koskelantien risteyksessä tehtäviin liikennejärjestelyihin. 

Risteysalueen ajoramppien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä alueelle on suunnitteilla 

liikerakennuksia ja huoltoasema. Rakennustyöt alkavat Kustaa Vaasan tien itäpuolella 

2007 ja länsipuolella 3 –5 vuoden kuluttua. 

 

Hankkeella on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia, koska kantakaupungissa 

automäärä vähenee ja, raideliikenteen käyttömäärä lisääntyy. 

 

Pysäköintialueesta saadun kokemuksen perusteella voidaan rakentaa suurkaupunkien 

mallin mukaisesti pysäköintitalo, jos tarvetta siihen tulee. 

 

Esitämme kunnioittaen, että Helsingin kaupungin kaupunginhallitus käynnistäisi 

seuraavat toimenpiteet: 

 

1. Nopeusrajoituksen muuttamisen Kustaa Vaasan tiellä  60 km/h:sta 50 

km/h:een. 

2. Nopeusnäyttötaulun rakentamisen Kustaa Vaasan tien pohjoispäätyyn. 

3. Nopeusvalvontakameran hankinnan Kustaa Vaasan tielle. 

4. Meluaidan korjauksen ja aidan jatkamisen Kustaa Vaasan tien Toukolan 

puoleiselle reunalle. 

5. Pysäköintialueen rakentamisen Koskelan hallien läheisyyteen. 

6. Raitiotielinjan jatkamisen Koskelan hallille ja linjan yhdistämisen 

raitiolinja  yhteen. 

 

 

 

                      Helsingissä   23.4.2007 

 

 

 

Kanta- Helsingin Omakotiyhdistys ry                                   Kumpula-seura ry 
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