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Paciuksenkaaren katkaisun vaikutusten arviointi 6.9.2022

Johdanto

Liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa suunnitellaan Paciuksenkaaren katkaisua autoliikenteeltä
Tilkankadun ja Tilkanvierron risteyksen läheisyydessä. Taustalla vaikuttaa etenkin Paciuksenkaarta
kuormittava läpiajoliikenne Mannerheimintien ja Paciuksenkadun välillä sekä yleinen pyrkimys
rauhoittaa liikennettä paikalliskaduilla.

Helsingin strategiaohjelma 2021 - 2025 painottaa kestävän liikkumisen edistämistä lisäämällä
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta liikenteestä. Keskeisiä
suunnittelukriteereitä ovat yllä mainittujen kulkumuotojen turvallisuus ja miellyttävyys.

Paciuksenkadun katkaisun arvioidaan vähentävän Pikku Huopalahden eteläisen ja keskisen osan
paikalliskatujen liikennemääriä merkittävästi, ja vaikuttavan sitä kautta myönteisesti alueen
viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikennemäärien vähenemisellä on lisäksi myönteinen
vaikutus suunnitteilla olevaan Pasilanbaana – pyöräreittiin, joka kulkee Pikku Huopalahden puiston
ja Tilkanvierron kautta Ratsastielle. Paciuksenkaaren katkaisun myötä autoliikenteen ajo
Paciuksenkaarelle tapahtuu ainoastaan Paciuksenkadun kautta.

Kuva 1. Paciuksenkaaren suunniteltu katkaisu, häiriötä tuottava läpiajo sekä Pasilanbaana.



2

2

Nykytilanne

Paciuksenkaari on Pikku Huopalahden eteläosassa ja Meilahden kaupunginosassa sijaitseva 550
metriä pitkä paikallinen kokoojakatu, jolla on 30 km/h alueellinen nopeusrajoitus. Kadun keskiosa
on asemakaavassa osoitettua LPA-aluetta (autopaikkojen korttelialue), jonka kohdalla katu on
virallisemmin ”katumainen ajoyhteys”. Läpiajon hillitsemiseksi kadulla on mm. korotetut
risteysalueet ja kadun itäpäässä yksikaistaiseksi kavennettu katuosuus.

Pikku Huopalahden alueella on kahdeksan päiväkotia sekä Tilkankadulla sijaitseva ala-aste. Pikku
Huopalahden eteläosassa sijaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa, joista toinen Paciuksenkadun
risteyksen läheisyydessä ja toinen Tilkanvierron ja Tilkankadun kulmauksessa.
Päivittäistavarakauppojen viereen keskittyy myös alueen muut liike- ja toimistotilat. Muilta osin
alueen maankäyttö palvelee pääasiassa asumista. Alueen kotitalouksista n. 60 % on autottomia.

Paciuksenkaari sekä Pikku Huopalahden keski- ja pohjoisosissa sijaitsevat Tilkankatu ja
Korppaanmäentie muodostavat yhdessä reilun kahden kilometrin mittaisen paikallisen
kokoojakatuyhteyden Paciuksenkadulta aina Vihdintielle asti. Katujen nopeusrajoitus on 30 km/h
ja keskimääräiset arkivuorokauden autoliikennemäärät vaihtelevat 2 400 – 5 400 välillä, ollen
suurimmillaan Paciuksenkaaren eteläpäässä ja Korppaanmäentien pohjoispäässä. Katujen
palvelema paikallinen liikennesolu on maankäytön tehokkuuteen suhteutettuna erityisen suuri,
mikä osaltaan selittää katujen verrattain korkeat liikennemäärät (kuvat 2 ja 3). Alueen koosta
seuraa myös pitkät sisäiset ajomatkat autoliikenteen pääverkon ja paikallisten kohteiden välillä.
Kaupungin ohjeissa esitetty 1500 metrin enimmäismatka pääverkolta kohteeseen jää alueella
toteutumatta, minkä tuloksena ylinopeuksien riski kasvaa merkittävästi.

Kuva 2. Vihdintien,
Mannerheimintien,
Topeliuksenkadun,
Tukholmankadun, Paciuksenkadun,
Huopalahdentien ja Lapinmäentien
sisäpuolinen alue jakautuu
nykytilanteessa seitsemään
paikalliseen liikennesoluun. Pikku
Huopalahden alueelle muodostuva
liikennesolu on erityisen
isokokoinen, mikä osaltaan selittää
alueen suuret liikennemäärät.
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Runsas läpiajo on toinen selittävä tekijä alueen suurille liikennemäärille. Läpiajosta kärsitään
eniten Paciuksenkaarella ja Tilkankadulla, jotka hidasteista huolimatta muodostavat houkuttelevan
oikaisun Munkkiniemen ja Mannerheimintien pohjoisosan välillä. Läpiajon ongelmana on yhtäältä
liikenteen kasvu ja toisaalta ilmiöön liittyvä sujuvuushakuisuus, joka usein johtaa
nopeusrajoitusten laiminlyöntiin. Asukkailta tulleiden palautteiden perusteella läpiajo aiheuttaa
merkittävää häiriötä ja turvattomuutta.

Kuva 3. Nykyiset
autoliikennemäärät
Paciuksenkaarella,
Tilkankadulla, Tilkanvierrolla
ja Korppaanmäentiellä
(keskimääräinen
arkivuorokausiliikenne
perustuen vuosina 2004,
2005, 2017 ja 2018
suoritettuihin
liikennelaskentoihin)

Paciuksenkaaren ja muiden Pikku Huopalahden alueella sijaitsevien paikallisten kokoojakatujen
yllä esitetty liikenteellinen nykytila ei ole linjassa kyseiselle katuluokalle määriteltyjen kriteerien.
Paciuksenkaaren läpiajo muodostuu myös kaavatekniseksi ongelmaksi reitin kulkiessa tonteille
kuuluvan pysäköintialueen läpi kadun puolivälissä. Meilahden kaupunginosassa, johon
Paciuksenkaari kuuluu, läpiajoliikenteen hillitsemiseksi katuja on joko katkaistu, muutettu osittain
yksisuuntaisiksi tai asetettu läpiajokielto.
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Katuverkon jäsentelyn periaatteet
Kaupungin ohjeessa Katuverkon toiminnallinen luokittelu (kaupunkiympäristölautakunta,
12.10.2021) määritellään periaatteet katuverkon jäsentelylle. Helsingin katuluokitusjärjestelmässä
katuverkko jaetaan karkeasti pääverkkoon ja paikallisverkkoon. Pääverkko käsittää kolme
toiminnallista luokkaa (moottoriväylät, pääkadut ja alueelliset kokoojakadut), jotka palvelevat
alueiden välistä saavutettavuutta seutu-, kaupunki ja aluetasolla.  Paikallisverkko koostuu
paikallisista kokoojakaduista ja tonttikaduista, jotka palvelevat lyhyellä matkalla liityntäyhteyksinä
pääverkolta paikalliseen maankäyttöön.

Pääverkon sisäpuolista aluetta, jonka yhteyksiä palvelee yhteen kytkeytynyt paikalliskatujen
verkko, kutsutaan paikalliseksi liikennesoluksi. Paikallisissa liikennesoluissa tulee lähtökohtaisesti
esiintyä vain solun sisältä lähtevää ja sinne saapuvaa autoliikennettä. Viihtyisän ja turvallisen
paikallisympäristön tukemiseksi liikennesoluissa tavoitellaan matalaa nopeustasoa ja vähäistä
liikennemäärää. Alhaisten ajonopeuksien tukemiseksi on paikallisten liikennesolujen rajaamisessa
tärkeää varmistaa lyhyet ajomatkat pääverkon ja solun sisäisten kohteiden välillä. Ohjeellinen
enimmäismatka pääverkolta paikallisen liikennesolun kohteeseen on tonttikatuja (30 km/h) pitkin
ajettaessa 500 m. Paikallista kokoojakatua (40 km/h) hyödynnettäessä voidaan hyväksyä pidempi
matka, mutta lähtökohtaisesti ei yli 1,5 km.

Asukaspalaute
Alueelta on vuosien saatossa tullut paljon asukaspalautetta koskien läpiajoa ja siitä koituvaa
haittaa. Muutaman palautteen mukaan Paciuksenkadulta Paciuksenkaarelle kääntyvien autojen
jono on usein niin pitkä, ettei jono mahdu sille varatulle kaistalle, eikä valoista pääse kuin vasta
kolmannella tai neljännellä vihreällä. Tämän tyyppisiin palautteisiin on vastattu, että vihreiden
lisääminen Paciuksenkaaren suunnalle antaisi merkin siitä, että liikenteen kasvu voidaan
kanavoida pienehköille asuntokaduille ja tästä syystä asia ei ole yksinomaan liikennevalotekninen
kysymys vaan paljon isompi asia, joka vaatii kokonaan toisenlaista harkintaa.

Paikallisilta asukkailta on tullut paljon palautetta ja moitteita juuri aamuruuhkaan ajoittuvasta
runsaasta läpiajoliikenteestä. Paciuksenkaaren kautta kulkee runsaasti läpiajoliikennettä
Mannerheimintielle ja sitä kautta Hakamäentielle – sitä pidetään näppäränä oikotienä ruuhkaisen
Lapinmäentien ja Vihdintien alkupään ohitse. Monet käyttävät reittiä myös toiseen suuntaan eli
läpiajoon Mannerheimintieltä Paciuksenkadulle ja tämäkin läpiajo on palautteiden mukaan
jatkuvasti lisääntynyt.

Palautteiden mukaan katuosuus on ollut ongelmallinen aina. Paciuksenkaaren yksikaistaisessa
kavennuksessa on nähty myös paljon tilanteita, joissa autoilija ei malta odottaa vuoroaan vaan
tulee eteen/väliin, jonka jälkeen joudutaan peruuttelemaan. On tullut myös ehdotuksia
kavennuskohdan leventämisestä niin, että siinä mahtuu ajamaan molempiin suuntiin yhtä aikaa.
Toisaalta on myös tullut ehdotuksia läpiajon kieltämiseksi.

Kaupungin puolelta on joskus vastattu, että alueen läpi tapahtuisi suurelta osin vain asukkaiden
läpiajoa. Tämä ei asukkaiden mukaan pidä paikkaansa. Taksit oikaisevat vauhdilla läpi, jakeluautot
ja lisäksi henkilöautot ovat erityisesti Hakamäentien rakentamisen yhteydessä keksineet tämän
reitin ja ajavat reippailla nopeuksilla läpi. Liikenne on palautteiden mukaan jatkuvaa ja vauhdikasta
ja palautteiden antajat arvioivat, että jopa 95 % rikkoo nopeusrajoitusta ylittämällä 50 km/h ja
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jopa 70 km/h. Palautetta on annettu useamman kerran siitä, että erityisesti taksit ja jätehuolto
ajavat kadulla liian kovilla nopeuksilla.

Paciuksenkaarella vuodesta 1997 saakka asunut asukas on vuonna 2010 lähettämässään
palautteessa kertonut, että jo varhaisessa vaiheessa alkoi vilkas läpiajorumba kun autoilijat
ohittivat Haagasta tullessaan koko Mannerheimintien ja Tullinpuomin ruuhkat. Tämäkin
palautteen antaja on kertomansa mukaan ehdottanut useasti läpiajon kieltoa tälle osuudelle.

Kiitokseenkin on ollut aihetta: ”Olen kuitenkin erittäin kiitollinen siitä, että tänne on lisätty
(Paciuksenkaaren alku ja loppu) kaksi hidastetöyssyä. Ne todellakin toimivat =). Silti olisi hyvä
saada tuo läpiajo jotenkin hillityksi.”

Vuonna 2018 on tehty toive suojatiemerkistä Paciuksenkaarelle Maakujan kohdalle, josta kulkee
paljon lapsia. Myös Korppaanmäentiestä on tullut useamman kerran palautetta. Esimerkiksi
vuonna 2017 palautejärjestelmän kautta tulleen palautteen mukaan ruuhka-aikoina myös
Korppaanmäentiellä on voimakasta läpiajoliikennettä.

Paciuksenkaaren katkaisun vaikutukset
Katuverkon jäsentyminen ja liikennemäärät

Paciuksenkaaren katkaisu autoliikenteeltä tarkoittaa Pikku Huopalahden jakautumista kahdeksi
paikalliseksi liikennesoluksi. Toimenpiteen myötä läpiajolle alttiit Paciuksenkaari, Tilkankatu ja
Tilkanvierto vapautuvat käytännössä kokonaan läpiajolta. Korppaanmäentielle saattaa edelleen
jäädä jonkun verran läpiajoa Vihdintien ja Mannerheimintien välille, mutta vähäisessä määrin.

Kuva 4. Pikku Huopalahden alue jakautuu
Paciuksenkaaren katkaisun myötä
kahdeksi paikalliseksi liikennesoluksi.
Eteläisempään soluun jää vain yksi
ajoyhteys Paciuksenkadun kautta.
Pohjoisemman solun ajoyhteyksinä toimii
Korppaanmäentien yhteydet Vihdintiellä ja
Mannerheimintiellä sekä Tilkanvierron
yhteys.
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Alueen katujen liikennemäärät vähenevät erityisesti läpiajon poistumisen seurauksena. Tämän
lisäksi katukohtaisia liikennemääriä vähentää alueen saapuvan ja lähtevän liikenteen ajosuoritteen
lasku alueen paikallisverkossa. Suurinta liikennemäärien pudotus on Paciuksenkaarella, jossa
kadun liikennemäärä laskee Kallioportaankadun itäpuolella alle pariin sataan autoon
vuorokaudessa. Paciuksenkaaren länsipäässä liikennemäärän ennakoidaan sitä vastoin laskevan
vain marginaalisesti nykyisestä.  Pikku Huopalahden paikallisten kokoojakatujen ennustetut
liikennemäärät on esitetty kuvassa 5.

Liikenteen väheneminen Pikku Huopalahden paikalliskaduilla heijastuu ympäröiville pääverkon
kaduille käänteisesti eli samasuuruisena autoliikenteen kasvuna. Tämä pätee kuitenkin vain, mikäli
oletetaan alueen autoliikenteen kysynnän säilyvän muuttumattomana. Todellisuudessa osa
automatkoista ohjautuu toisiin kulkumuotoihin, suuntautuu muualle tai jää kokonaan
toteutumatta. Pääverkon katujen lisäkuormitus jää joka tapauksessa marginaaliseksi eikä aiheuta
havaittavia muutoksia vilkasliikenteisten katujen toimivuuteen.

Kuva 5. Ennakoidut keskimääräiset arkivuorokauden autoliikennemäärät Paciuksenkaaren katkaisun jälkeen (vas.)
sekä muutos nykytilanteeseen (oik.). Esitetyt liikennemärät perustuvat olemassa oleviin laskentatietoihin
pohjautuvaan asiantuntija-arvioon.
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Viihtyisyys ja turvallisuus

Katkaisu vaikuttaa alueelle saapuvien ja alueelta lähtevien automatkojen reitityksiin siten, että
alueen paikalliskatuverkolla keskimääräiset ajomatkat lyhenevät ja autoliikenteen kokonaissuorite
pienenee. Autoliikenteen paikallistuminen ja ajomatkojen lyhentyminen automatkojen alku- ja
loppupäässä tukevat paikalliskadulle sopivan ajotavan ja nopeustason noudattamista, parantaen
alueen liikenneturvallisuutta ja katuympäristön viihtyisyyttä. Tästä hyötyvät erityisesti jalankulkijat
ja pyöräilijät. Vaikutukset ovat erityisen suuria Paciuksenkaarella, jossa liikennemäärän
tippuminen alle pariin sataan autoon vuorokaudessa poistaa ajoradan estevaikutuksen lähes
kokonaan. Liikennemäärien ja ajonopeuksien aleneminen vaikuttaa myönteisesti myös liikenteen
melupäästöihin.

Paciuksenkaaren katkaisu todennäköisesti vähentää lasten paikallisia ja lyhytmatkaisia päiväkoti-
ja koulukyydityksiä autolla.  On kaikkien etuna, että lasten autokyyditys vähenee, sillä lasten
saattaminen autoilla kouluun tai päiväkotiin heikentää itsenäisesti kouluun liikkuvien lasten
turvallisuutta. On tärkeää opettaa lasta mahdollisemman varhaisessa vaiheessa käyttäytymään
liikenteessä, jotta kouluun siirtyessä lapsilla on valmiudet itsenäiseen turvalliseen liikkumiseen.

Saavutettavuus

Paciuksenkaaren katkaisu vaikuttaa keskimäärin heikentävästi Pikku Huopalahden
saavutettavuuteen autolla. Kuvassa 6 on esitetty matkan ja matka-ajan muutoksia keskeisten tulo-
ja lähtösuuntien osalta. Saavutettavuus heikkenee ruuhka-aikaan eniten Munkkiniemen suunnalta
(A) Pikku-Huopalahden keskiosaan sekä Hakamäentien suunnalta (D) alueen eteläosaan. Näiden
kohdalla matka-ajat kasvavat 2-6 min nykyiseen verrattuna.

Paciuksenkaaren katkaisu saattaa aiheuttaa muutoksia kaupan, jakelun, jätehuollon, taksien ja
pelastusajoneuvojen reitteihin. Muutosten ei ennakoida aiheuttavan merkittävää haittaa kyseisille
toiminnoille.

Paciuksenkaarta autolla läpiajavien matkat pidentyvät nykyiseen verrattuna. Esim. läpiajo siirtyy
Paciuksenkaarelta lähinnä Tukholmankadulle tai Huopalahdenkatu – Vihdintie – Mannerheimintie
- reitille, jotka ovat katuluokitukseltaan pääkatuja.
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Kuva 6. Pikku Huopalahden autosaavutettavuuden muutokset.

Hyödyt ja haitat

Hyödyt

- Läpiajo poistuu Paciuksenkaarelta ja vähenee Tilkankadulla ja Tilkanvierrolla

- Paciuksenkaaren autoliikenne vähenee 2 400 -> alle 200 ajon/vrk

o se poistaa ajoradan estevaikutuksen lähes kokonaan

- Tilkankadun ja Tilkanvierron risteysalue selkiytyy yhden autoliikenteen ajosuunnan
poistuessa.

- Alueen katujen liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, erityisesti Paciuksenkaaren
liikenneturvallisuus paranee.

- Avaa uusia mahdollisuuksia Paciuksenkaaren julkisen tilan käyttämiselle.

- Autoliikennemäärän väheneminen vaikuttaa myönteisesti suunnitteilla olevaan
Pasilanbaana – pyöräreittiin, joka kulkee Pikku Huopalahden Puiston ja Tilkanvierron kautta
Ratsastielle.

- Myönteinen vaikutus asuinympäristöön, mm. melupäästöihin ja viihtyisyyteen
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- Osa nykyisistä automatkoista korvautuu kestävillä kulkumuodoilla.

- Myönteinen vaikutus lasten itsenäiseen liikkumiseen (esim. koulumatkat)

o Lasten autokyyditys alueen sisällä vähenee. (nykyisiä määriä ei tunneta)

o positiivisia vaikutuksia lasten liikennekasvatukseen yleisesti

- Konkreettinen vastaus pitkään tulleisiin palautteisiin

Haitat

- Pikku Huopalahden saavutettavuus autolla heikennee tietyistä tulo- tai lähtösuunnista
katsottuna.

- Alueen sisäiset autoyhteydet heikkenevät ja heijastuvat mm. matkaketjuihin, joissa
esimerkiksi viedään osana työmatkaa ensiksi alaikäinen lapsi päivähoitoon tai kouluun.

- Muutokset kaupan, jakelun, pelastusajoneuvojen ja jätehuollon reitteihin.

Yhteenveto
Poistamalla läpiajo Paciuksenkaarelta Pikku Huopalahden alueen saavutettavuus ja liikkuminen
autolla alueen sisällä heikentyy jonkin verran. Esimerkiksi autolla ei pääse jatkossa ajamaan
Paciuksenkaarelta Tilkankadulle tai Tilkanvierrolle.

Vastaavasti Paciuksenkaaren liikenneturvallisuus paranee nykyisestä merkittävästi. Liikenteen
aiheuttamien haittojen vähentyminen ja viihtyisyyden parantuminen vaikuttavat positiivisesti
kadun asuinympäristöön.


