
 
Liikennetiedote Helsinki10 27.4.2019 

Helsinki10-juoksutapahtuma aiheuttaa Helsingin keskustan ja Etelä-Helsingin alueella tilapäisiä 

liikennejärjestelyitä lauantaina 27.4.2019. 10 kilometrin juoksu lähtee kello 13:00 Unioninkadulta 

Senaatintorin kohdalta. Maalialue ja tapahtumatori sijaitsevat Baanan jatkeella ja tapahtumatori on 

Sanomatalon Mediatorilla.  

Juoksureitti kiertää Unioninkadulta Etelärantaan ohittaen Makasiiniterminaalin ja Olympiaterminaalin. 

Tämän jälkeen juoksijat kiertävät Kaivopuiston Ehrenstömintietä pitkin ja jatkavat matkaa 

Merisatamanrannan ja Eiranrannan kautta Hernesaareen. Reitti kääntyy ympäri Hernesaaressa ja jatkaa 

Hylkeenpyytäjänkadun, Munkkisaarenkadun, Tehtaankadun, Perämiehenkadun ja Punavuorenakadun 

kautta Hietalahdenrantaan. Perämiehenkatu on suljettu ajoneuvoliikenteeltä välillä Tehtaankatu-

Punavuorenkatu. Hietalahdenrannan ajoneuvotiellä juostaan pohjoiseen menevää ajoneuvokaistaa 

pitkin.  

Hietalahden torin kohdalla juoksijat jatkavat matkaa Hietalahdenrannalta Hietalahdenkadulle ja sieltä 

Eerikinkadulle. Hietalahdenkadulla välillä Hietalahden tori ja Eerikinkadulla välillä Hietalahdenkatu-

Köydenpunojankatu on ajoneuvoliikenne väliaikaisesti suljettu. Tämän jälkeen Mechelininkatu alitetaan 

Länsilinkin kohdalla olevasta alikulkutunnelista.  

Juoksijat jatkavat matkaa Jätkäsaarenlaiturin, Laivapojankuja, Selkämerenkadun ja Välimerenkadun 

kautta halki Jätkäsaaren ja kääntyvät Länsisatamankadulle kohti Crusellinsiltaa. Crusellinsillan ylityksen 

jälkeen juoksijat kääntyvät Kellosaarenrantaan ja juoksevat Ruoholahdenpuiston halki. Reitti jatkuu tästä 

Santakadun kautta Mechelininkadun alikulkutunnelista Baanalle. Maalialue sijaitsee Baanan päädyssä 

Kansalaistorin ja Kiasman välissä. 

Ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle syntyy tapahtuman johdosta liikennekatkoksia, hidasteita ja reittimuutoksia 

seuraavasti lauantain 27.4. aikana: 

• Unioninkatu välillä Yliopistonkatu-Aleksanterinkatu on suljettu liikenteeltä kello 11:00-13:15. 

Aamupäivän aikana saattaa olla ajoittaisia hidasteita Unioninkadun liikenteessä järjestelyiden 

johdosta. 

• Unioninkatu välillä Aleksanterinkatu-Eteläesplanadi on suljettu liikenteeltä kello 12:55-13:05 

lähdön ajaksi.  

• Etelärantaan kulku Pohjoisesplanadilta, Pohjoiselta Makasiinikadulta, Eteläiseltä Makasiinikadulta, 

Bernhardinkadulta ja Laivasillankadulta on suljettu lähdön ajan noin kello 12:55-13:10. 

• Ehrenströmintie välillä Olympiaterminaali-Iso Puistotie on suljettu välillä 13:00-13:20 

ajoneuvoliikenteeltä. 

• Hernesaarenrannassa ajoneuvo- ja bussiliikenteelle hidasteita välillä kello 13:10-13:40 juoksun 

takia. 

• Laivakadun, Hylkeenpyytäjänkadun ja Eiranrannan risteyksessä hidasteita ajoneuvo- ja 

joukkoliikenteelle välillä kello 13:15-13:40 juoksun takia. 

• Telakkakadun ja Tehtaankadun risteyksessä hidaste ajoneuvoliikenteelle välillä kello 13:15-13:45 

juoksun takia. 

• Perämiehenkatu välillä Tehtaankatu-Punavuorenkatu suljettu ajoneuvoliikenteeltä kello 13:15-

13:50. 

• Mallaskadun ylitys Telakkakadun risteyksessä hidastaa ajoneuvo- ja joukkoliikennettä kello 13:15-

13:50. 

• Hietalahdenrannassa hidaste pohjoiseen suuntaavalle ajoneuvoliikenteelle välillä 

Punavuorenkatu-Bulevardi kello 13:15-13:50 

• Bulevardin ylitys Hietalahdenrannan risteyksessä hidastaa ajoneuvo- ja joukkoliikennettä kello 

13:15-13:50. 

• Hietalahdenkatu välillä Hietalahdenranta-Eerikinkatu ajoneuvoliikenne on suljettu ja hidaste 

joukkoliikenteelle kello 13:15-13:55. 



 

• Eerikinkatu välillä Hietalahdenkatu-Lönnrotinkatu ajoneuvoliikenne suljettu liikenteeltä kello 13:15-

13:55. 

• Ruoholahdenrannassa Eerikinkadun päädyssä hidaste ajoneuvo- ja raitiovaunuliikenteelle välillä 

13:20-13:55. 

• Laivapojankujalla hidaste ajoneuvoliikenteelle välillä 13:20-14:00. 

• Välimerenkadulta Laivapojankadulle, Selkämerenkadulle, Messitytönkujalle ja Messipojankujalle 

risteävällä ajoneuvoliikenteellä hidaste juoksun takia välillä 13:20-14:00. 

• Saukonpaadenrantaan/Messitytönkadulle menevällä ja tulevalla ajoneuvo- ja joukkoliikenteellä 

Länsisatamankadulta hidaste juoksun takia välillä 13:20-14:10. 

• Selkämerenkadulla Ruoholahdenpuiston kohdalla hidaste ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle tien 

ylittävistä juoksijoista välillä 13:25-14:15. 

• Santakadulla Sinikaislakujan kohdalla ajoneuvoliikenteelle hidaste tien ylittävien juoksijoiden takia 

välillä 13:25-14:20. 

Muilta osin juoksu tapahtuu kevyen liikenteen väylillä. Juoksun takia Baana on suljettuna muulta kevyeltä 

liikenteeltä kello 13:15 – 14:45. Pyydämme autoilijoita ystävällisesti huomioimaan tapahtuman 

kulkureittejä suunnitellessaan. Reittikartan ja muuta tietoa tapahtumasta löytää internetsivuiltamme: 

www.hki10.fi. 
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