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Esipuhe 

Helsingin seudun liikenne (HSL) on määritellyt laajassa seudullisessa yhteistyössä pääpyöräilyverkon koko 

Helsingin seudun 14 kunnan alueelle. ELY-keskus ja kunnat ovat sitoutuneet edistämään pääpyöräilyver-

kon toteutumista. Maantie 1421 kuuluu Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoon. Tuossa seudullisesti tärke-

ässä pyöräily-yhteydessä on Eriksnäsintiellä ja Jokelantiellä vielä tällä hetkellä lähes seitsemän kilometrin 

osuus, jossa ei ole lainkaan jalankulku- ja pyörätietä. Puuttuva osuuden pohjoisosa on Uudemaan ELY-

keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä (2013) määritelty kuuluvaksi kiireellisimpiin kärkihankkei-

siin. Toimenpideselvitys päätettiin kuitenkin tehdä maantiellä 1421 olevan seudullisen yhteyspuutteen koko 

osalta suunnitelmavalmiuden nostamiseksi. 

Maantie 11507 (Vanhankylän koulutie) otettiin mukaan toimenpideselvitykseen Purolan ja Vanhankylän 

asukasyhdistyksen aloitteesta. Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole mahdollisuuksia osallistua Vanhankylän 

koulutien jalankulku- ja pyörätien toteuttamiseen. Koska Vanhankylän koulutie kuitenkin sijaitsee aivan 

maantien 1421 tuntumassa, päätettiin se ottaa mukaan tähän toimenpideselvitykseen ja avustaa asukasyh-

distystä pyrkimyksessään rakentaa kevyen liikenteen väylää talkoovoimin. 

Työ aloitettiin syyskuussa 2014 ja se valmistui helmikuussa 2015. Työn tilasi Uudenmaan ELY-keskus 

ja työn projektipäällikkönä toimi Mari Ahonen. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat:  

 

Mari Ahonen  Uudenmaan ELY-keskus 

Jenni Rautiainen Uudenmaan ELY-keskus  

Sari Piela  Järvenpään kaupunki  

Ilkka Holmila  Järvenpään kaupunki 

Jukka-Matti Laakso Tuusulan kunta  

Jouni Rintanen  Tuusulan kunta 

Arto Hanelius   Purolan ja Vanhankylän asukasyhdistys 

Erika Turunen   Purolan ja Vanhankylän asukasyhdistys 

 

Työssä pidettiin suunnitelmien luonnosvaiheessa asukasilta, jossa esiteltiin suunnitelmia ja kerättiin 

asukkaiden mielipiteitä suunnittelusta. Suunnittelun aikana työssä tehtiin liikenneturvallisuustarkastelu, 

jossa auditoitiin suunnitelman ratkaisut liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Auditoinnin tulokset otettiin 

huomioon suunnitelmaratkaisujen viimeistelyssä. 

Konsulttina työssä toimi WSP Finland. WSP:n projektipäällikkönä toimi Riikka Kallio ja suunnittelijana 

Minna Raatikka. Kustannustenlaskijana toimi Oskari Eklöf, maisema- ja ympäristövaikutusten arvioijana 

Jaakko Aho-Mantila ja suunnittelun laadunvarmistajana Jari Laaksonen. Liikenneturvallisuustarkastelusta 

vastasi Olli Haveri. Tulosten visualisointiin osallistui Jenni Hyttinen ja Ritva Anttila.  
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Tavoitteet ja lähtökohdat 

Työn tavoitteet  

Työssä tehtiin jalankulku- ja pyöräteiden toimenpideselvitys Jokelantielle, Eriksnäsintielle ja Vanhankylän 

koulutielle. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää jalankulku- ja pyörätien tarve suunnittelualueella 

ja tutkia työssä esitettävän jalankulku- ja pyörätien ja siihen liittyvien muiden liikenteen toimenpiteiden paras 

sijainti, tekninen toteutettavuus ja alustavat kustannukset. Suunnitteluprosessissa oli lisäksi tavoitteena 

saada kerättyä asukkaiden ja väylän käyttäjien mielipiteitä ja parantaa heidän tietoisuuttaan suunnittelutilan-

teesta sekä päästä lopputuloksessa hyvään yksimielisyyteen ELYn, kuntien ja muiden sidosryhmien kans-

sa. Työ toimii seuraavien suunnitteluvaiheiden pohjana.  

Työn ensisijaisena tavoitteena oli tarkastella Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoon (kuva 1) kuuluvan 

maantien 1421 puuttuvaa jalankulku- ja pyörätietä. Toisena tavoitteena oli avustaa asukasyhdistystä pyrki-

myksessään rakentaa kevyen liikenteen väylää maantien 11507 varteen talkoovoimin. Uudenmaan ELY-

keskuksella ei ole mahdollisuuksia osallistua Vanhankylän koulun kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen. 

Koska Vanhankylän koulutie kuitenkin sijaitsee aivan maantien 1421 tuntumassa, päätettiin se ottaa mu-

kaan tähän toimenpideselvitykseen.  

Työn raportoinnissa on erotettu näiden kahden väylän suunnitteluperiaatteet ja ratkaisut omiksi luvuik-

seen, jotta suunnitelmien eteenpäin vieminen ja jatkokäsittely erillisinä hankkeina on selkeämpää. Väylien 

toimenpideselvityksen tausta-aineisto on kuitenkin käsitelty yhtenä kokonaisuutena. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Helsingin seudun pääpyöräverkossa 2020. (Vihreä= laatureitit, sininen=seutureitit, punainen = mahdol-

liset yhteystarpeet 2020 jälkeen. Katkoviivalla on osoitettu rakennettavat yhteystarpeet.)  
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Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan alueilla (kuva 2). Siihen kuuluu osa 

maantietä 1421 (Eriksnäsintie, Jokelantie) sekä maantie 11507 (Vanhankylän koulutie).  

Maantien 1421 suunnittelualue rajautuu etelässä Vanhankyläntiehen ja pohjoisessa Vaasan yksityistien 

liittymään. Maantie 1421 on osa seudun pääpyöräilyverkkoa. Suunnittelualueen pohjoisosa (mt 1421, Joke-

lantie välillä Vähänummentie- Vaasan yksityistie) on Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tar-

veselvityksessä (2013) kiireellisimpien kärkihankkeiden luokassa A2, koska väylällä on arvioitu olevan pal-

jon koulu- ja työmatkaliikennettä ja sen liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävät. Suunnittelualueen 

pituus on 7,0 km.  

Maantien 11507 suunnittelualue rajautuu idässä Jokelantiehen (mt 1421) ja lännessä Vanhaan Hä-

meentiehen (mt 11505). Suunnittelualueen pituus on 4,0 km. 

Työssä tarkastellaan jalankulku- ja pyörätiehen liittyviä tie-, liittymä- ja pysäkkijärjestelyitä. Maantien 

muita parantamisratkaisuja ei käsitelty tämän selvityksen yhteydessä. 

 

Kuva 2. Suunnittelualue ja sen sijainti liikenneverkossa. 
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Liikennejärjestelyt, liikennemäärät ja liikenne-ennuste 

Nykyinen tie- ja jalankulku- ja pyöräteiden verkko 

Maantie 1421 (Eriksnäsintie ja Jokelantie) on yhdystie, joka toimii osana seudullista yhteyttä Järvenpää, 

Tuusula ja Hyvinkää. Etelässä tie yhtyy Vanhankyläntiehen, joka on osa Tuusulanjärven kiertävää yhteyttä. 

Pohjoisessa väylä jatkuu Hyvinkäälle asti.  

Selvitysalueella on useita liittymiä. Keskeisimmät liittymät ovat Ristikadun, Äijänsaarentien, Vanhanky-

län koulutien (mt 11507), Vähänummentien (mt 1452), Ankkapurontien, Tyyneläntien ja Vaasan yksityistien 

liittymät. Nykyinen Jokelantien jalankulku- ja pyörätie loppuu pohjoisesta tullessa Vaasan yksityistien koh-

dalle. Eriksnäsintien eteläpäässä on pieni matka jalankulku- ja pyörätietä Kaakkolan asutuksen kohdalla. 

Vähänummentiellä ja Ristikadulla on poikittaiset yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet, jotka päättyvät Jokelan-

tiehen ja Eriksnäsintiehen. Keskeisimpiä suunnittelualueen kohteita ovat Puolmatkan jätteenkäsittelyalue, 

hevostalli, hiihtomaja, Purolan nuorisotalo ja Purolan yritysalue. 

Maantien 1421 ajoradan leveys on noin 7,0 metriä ja maasto on osittain mäkistä. Päällystettyä piennar-

ta ei käytännössä ole, vaan ajoradan maaliviiva on maalattu päällysteen reunaan. Tie on valaistu Purolan 

nuorisotalon kohdalta pohjoiseen. Nopeusrajoitus maantien 1421 selvitysalueella on muuten 60 km/h, mutta 

Ristikadun ja Äijänsaarentien välinen osuus on 50 km/h. Selvitysalueen nykytila on esitetty kuvassa 3. 

Vanhankylän koulutie (mt 11507) on yhdystie, joka toimii paikallisen liikenteen ja koululaisliikenteen li-

säksi yhteytenä Puolmatkan jätteenkäsittelyalueelle ja Järvenpään teollisuusalueen raskaille kuljetuksille. 

Vanhankylän koulutien varrella on Vanhankylän koulu. Tie yhdistyy idässä Jokelantiehen (mt 1421) ja län-

nessä Vanhaan Hämeentiehen (mt 11505). Maantien leveys vaihtelee 6,0-6,5 metrin välillä ja maasto on 

osittain mäkistä. Nopeusrajoitukset ovat 50-70 km/ h. Päällystettyä piennarta ei käytännössä ole.  

Suunnittelualueella olevat putket ja kaapelit on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 3. Suunnittelualueen nykyiset nopeusrajoitukset ja valaistus.  
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Kuva 4. Suunnittelualueen johtokartta. 
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Ajoneuvo- ja joukkoliikenne 

Jokelantien (mt 1421) arkivuorokauden keskivuorokausiliikenne on tierekisterin mukaan noin 5700 ajon/vrk 

ja Eriknäsintien 3700 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus molemmilla teillä on noin 6 % (240-330 ajon/vrk). 

Liikennemäärätiedot ovat tierekisteristä 2014. 

Vanhankylän koulutien (mt 11507) arkivuorokauden keskivuorokausiliikenne on tierekisterin mukaan 

noin 1800 ajon/vrk. Viikonlopun liikennemäärät ovat arkipäivien liikennettä pienemmät. Raskaan liikenteen 

osuus on noin 8 % (135 ajon/vrk). 

Liikenneviraston valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 mukaan Uudenmaan yhdysteillä liikenteen 

kasvu vuoden 2012 tasosta on 22 % vuoteen 2030 mennessä ja vastaavasti raskaan liikenteen kasvu 8 %. 

(Liikennevirasto 13/2014). Liikennemäärän voidaan siis ennustaa kasvavan hieman alle neljänneksen ny-

kyisestä. Suunnittelualueen ympäristön maankäyttösuunnitelmien perusteella voidaan myös arvioida, että 

esimerkiksi Palopuron alueen kehittäminen aiheuttaa Jokelantien liikennemäärän kasvua. Tarkempaa 

suunnittelualueelle arvioitua liikenteen kasvua ei ole luotettavasti saatavilla. 

Vanhankylän koulutien liikenteen ennustetaan kasvavan yleistä liikenteen kasvua enemmän. Erityisesti 

raskaan liikenteen on ennustettu kasvavan 3- ja 4- valtatiekäytävien väliltä puuttuvan logistiikkayhteyden 

takia sekä Järvenpään pohjoisosien yritysalueiden tiivistymisen aiheuttaman kuljetustarpeiden kasvun 

vuoksi.  

Jokelantien ja Vanhankylän koulutien alueella ajaa Ventoniemen siirtymäajan sopimuksella liikkuva lin-

ja-autovuoro (KUUMA-aikataulukirjassa reittinumero 66), joka on kaikille käyttäjille avointa joukkoliikennettä. 

Koululaiset ovat linjan päämatkustajajoukko ja vuorojen aikataulut ja reitti on säädetty koulun tarpeiden 

mukaan. Eriksnäsintie jää linjan reitin ulkopuolelle. Tuusulan alueella toimii Sampo-kutsujoukkoliikenne.  

Jalankulku- ja pyöräliikenne 

Alueen jalankulku- ja pyöräliikennemääriä on sekä laskettu käsin ja automaattilaskureilla että arvioitu Bru-

tus-pyöräliikenteen ennustemallilla. Kuvassa 5 on esitetty nykyisiä laskentoihin ja nykytilanteen mallitarkas-

teluun perustuvia määriä. Käyttäjämääriä on laskettu alueella vuosina 2009 ja 2014. Jokelantiellä päivittäi-

nen käyttäjämäärä vaihtelee välillä 35-45. Vanhankylän koulutiellä ei ole tehty laskentoja. Kartalla on esitet-

ty tuorein laskentatulos, jos samasta kohdasta on useampi tulos. Käyttäjämäärät on laskettu neljän tunnin 

otoslaskentoina, jotka on laajennettu koskemaan koko päivää, lukuun ottamatta Jokelantien pohjoisinta 

laskentaa, jossa oli automaattilaskuri. Luvussa ovat mukana sekä kävelijät että pyöräilijät. Suurin osa liiken-

teestä oli pyöräilyä. 

Brutus-pyöräliikennemallilla laskettu nykytilan ennuste antaa Eriksnäsintien ja Jokelantien eteläosan  

pyöräilijämääräksi 20 pp/vrk ja Vanhankylän koulutien määräksi 70 pp/vrk. Tässä luvussa ovat mukana vain 

pyöräilijät. 

Väylän todellisen tarpeen arvioimiseksi työssä laskettiin nykytilanteen ennuste tilanteelle, jossa mo-

lemmilla suunnittelualueen teillä on jalankulku- ja pyörätie. Ennuste laskettiin nykyisellä maankäytöllä ja 

siinä otettiin huomioon koulumatkaliikenne Vanhankylän koululle, alueen maankäytölle tyypilliset liikkumis-

tottumukset, palvelujen sijainti ja etäisyys sekä alueen läpi kulkeva pitkämatkainen pyöräily. Arvion mukaan 

Vanhankylän koulutien kävely- ja pyöräilymäärä olisi 106-160 käyttäjää vuorokaudessa, Jokelantien noin 

270 käyttäjää vuorokaudessa ja Eriksnäsintien 100-120 käyttäjää vuorokaudessa (kuva 6). 

Käytössä oli myös Brutus-mallilla tuotettu ennuste vuodelle 2020. Ennusteen oletuksena on, että Hel-

singin seudun pääpyörätieverkko on rakennettu, mukaan lukien Jokelantien ja Eriksnäsinten osuudet, ja 

maankäyttö on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ2011) mukainen. Brutus-ennusteen 

mukaan Jokelantien eteläosassa voisi olla 400 pyöräilijää vuorokaudessa (kuva 6). 
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Kuva 5. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden nykyisiä laskettuja ja mallinnettuja määriä nykytilanteessa. 

 

Kuva 6. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden eri menetelmillä ennustettuja määriä. 
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Liikenneturvallisuus 

Suunnittelualueella on Liikenneviraston onnettomuusrekisterin mukaan tapahtunut vuosina 2009-2014 yksi 

poliisin tietoon tullut loukkaantumiseen johtanut jalankulkijaonnettomuus ja kolme loukkaantumiseen johta-

nutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut. Muut on-

nettomuudet ovat poliisin tietoon tulleita omaisuusvahinkoja. Kuvassa 7 on esitetty onnettomuudet kartalla.  

Tarva 5.3–ohjelmiston laskentamallin perusteella maantiellä 1421 voisi tapahtua noin 1,23 henkilöva-

hinko-onnettomuutta vuodessa ja maantiellä 11507 0,4 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa.  

Suunnittelualueella on tarve jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantamiseen, sillä 

olosuhteet ovat puutteelliset. Tiet ovat kapeita ja mutkaisia, piennarta ei käytännössä ole lainkaan ja teillä 

on melko paljon liikennettä ja keskimääräistä enemmän raskasta liikennettä. Raskaan liikenteen osuus on 

keskimääräistä suurempi alueella sijaitsevan jäteaseman ja lähialueilla sijaitsevan teollisuusalueen sekä 

teiden verkollisen sijainnin takia. Tapahtuneiden jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien määrä on olosuh-

teisiin nähden suhteellisen vähäinen. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrän vähäisyys ei kerro väylän vähäi-

sestä tarpeesta, vaan siitä, että ympäristö on niin turvaton, että siellä ei uskalleta liikkua kävellen tai pyöräl-

lä. Tuusulan kunnassa Jokelantie ja Vanhankylän koulutie on katsottu vaarallisiksi koulun esi - 6 luokkalai-

sille. Tämän vuoksi oppilaita kuljetetaan kouluun. 

 

Kuva 7. Liikenneviraston onnettomuusrekisterin mukaan tapahtuneet onnettomuudet suunnittelualueella vuosina 2009-2014. 
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Maankäyttö ja kaavoitus 

Suunnittelualue sijoittuu eteläosassa Järvenpään kaupungin alueelle ja pohjoisosassa Tuusulan kunnan 

alueelle. Alueella on voimassa ympäristöministeriössä vahvistetuttu maakuntakaava (15.8.2007, KHO) ja 

maakuntakaavan vaihekaava II (30.10.2014). (kuva 8). Maakuntakaavassa suunnittelualueen eteläpäähän 

Eriksnäsintien itäpuolelle on merkitty tiivistyvää maankäyttöä. Lisäksi maankuntakaavassa on osoitettu 

ulkoilureitti Purolan alueelta pohjoiseen. Vanhankylän koulutien osalta kaavaan on merkitty Nurmijärvi-

Järvenpää-tieyhteyden parantaminen välillä Nukari (kt 45)-Purola (mt 1421) -yleissuunnitelman mukainen 

tielinjauksen muutos.  

   

Kuva 8. Suunnittelualueella on voimassa oleva maakuntakaava (kuvassa maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä). 

 

Järvenpään kaupungin puolella on voimassa yleiskaava 2020, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 

9.8.2004 (kuva 9). Suunnittelualueen ympäristö on enimmäkseen urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, jonne 

on esitetty ulkoilureittejä. Lisäksi nykyisen Kiertokapulan alue on jätteenkäsittelyaluetta. Alue on suunniteltu 

jätteenkäsittelyn päätyttyä kunnostettava virkistysalueeksi. Lisäksi suunnittelualueen eteläosaan nykyisen 

asemakaava-alueen viereen on osoitettu kaavoitettavaksi lisää pientaloaluetta. Ristikadun alueen ympäristö 

on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alueeksi, jossa on kiinnitettävä huomiota ulkoilumahdollisuuksia 

parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vähentävien ulkoilupolkujen ja -reittien järjestelymahdollisuuk-

siin.  

Tuusulan kunnalla on tekeillä koko kunnan kattava yleiskaava. Tuusulan yleiskaavasta 2040 on tarkoi-

tus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoi-

tevuosi on 2040. Tuusulan yleiskaavan tultua lainvoimaiseksi oikeusvaikutteiset osayleiskaavat jäävät edel-

leen voimaan. Yleiskaava on kuitenkin ohjeena, kun yksityiskohtaisempaa maankäyttöä suunnitellaan myös 

oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella. Kaavaprosessi on vielä kesken. Luonnos on ollut nähtävillä 

11.8. - 30.9.2014 ja siitä on saanut jättää lausunnon. Suunnittelualueen ainoa voimassa oleva asemakaava 

sijaitsee aivan maantien 1421 eteläosassa.  
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Yleiskaavaluonnoksessa 2040 (kuva 10) on esitetty Vanhankylän koulu ja Vanhankylän koulutien vaih-

toehtoinen tielinjaus (Nurmijärvi-Järvenpää-tieyhteyden parantaminen, YS 2004). Maisema-alueiden osalta 

kaavaan on merkitty maaseudun kulttuurimaisema-alue, jossa alueen rakentamisessa ja suunnittelussa on 

huomioitava kulttuurimaiseman ja siihen liittyvän rakennusten säilyminen. Lisäksi vihreillä katkonuolilla on 

esitetty ekologisia yhteystarpeita. 

Suunnittelualueen Tuusulan osuudella on oikeusvaikutteinen osayleiskaava: Ruskela-Vanhakylä-

Ritasjärvi -osayleiskaava (YK 20.10.2000) (kuva 11). Kaavassa suunnittelualue on merkitty enimmäkseen 

maa- ja metsätalousalueeksi. Vanhankylän koulutiellä on kyläalue. Osayleiskaavaan on merkitty vaihtoeh-

toinen linjaus Vanhankylän koulutielle (Nurmijärvi-Järvenpää-tieyhteyden parantaminen, YS 2004). 

 

    

Kuvat 9 ja 10. Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020 ja ote Tuusulan yleiskaavaluonnoksesta 2040  

 

Kuva 11. Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärvi -osayleiskaavan eteläosa. 
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Ympäristö 

Luontokohteet 

Luonnonoloiltaan arvokkaat alueet sijoittuvat pääosin Jokelantien ja Eriksnäsintien itäpuolelle (kuva 12). 

Eteläosassa Eriksnäsintien rajautuu arvokkaaseen lintumetsään ja lähellä Puolmatkan jätteenkäsittelyalu-

een liittymää on tien läheisyydessä lehtopurolaakso.  

”Lehtopurolaakson alueella kasvaa Järvenpään oloissa harvinaisen rehevää kasvillisuutta, lajistossa 

mm. kotkansiipi, imikkä (runsas), mustakonnanmarja ja korpinurmikka. Notkon vallitseva puusto on harmaa-

leppää ja tuomea, lisäksi kuusta ja hiukan metsälehmusta. Itse purouoma on oikaistu, mutta paikoin silti 

luonnonmukaisen kaltainen. Purolaakso on tyypillinen metsälakikohde, joka hakkuita tehdessä tulisi jättää 

käsittelyn ulkopuolelle”. Kyseinen tieto perustuu vuosina 1997-2000 tehtyyn kasviselvitykseen. Kohteen 

nykytilasta ei ole tietoa. Korpinurmikka on viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (2010) luokiteltu 

silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Mikäli alueelle suunnitellaan rakentamista, Keski-Uudenmaan- ympäristö-

keskus suosittelee, että kohteen nykytila tulisi selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa.  

Samalla lehtopurolaakson alueella on myös havaittu pohjanlepakoita. ”Pohjanlepakko menestyy hyvin 

myös kaupunkiolosuhteissa. Se saalistaa esimerkiksi kerrostalojen pihoilla sekä teiden ja parkkipaikkojen 

yllä (Wermundsen & Siivonen 2008). Laji ei kärsi yövalaistuksesta, vaan hyödyntää sitä saalistuksessa 

pimeinä syysöinä. Keinovalo, etenkin valkoinen valo, vetää puoleensa hyönteisiä, joita pohjanlepakot saa-

puvat saalistamaan.” (Lepola III lepakkoselvitys, Wermundsen Consulting Oy, 4.9.2013) Näin ollen pohjan-

lepakko ei todennäköisesti kärsisi jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta ja valaisemisesta. 

Maisema ja kulttuurihistoria 

Jokelantien, Eriknäsintien ja Vanhankylän koulutien tarkastelualueen maisema on luonteeltaan maaseutu-

maista aluetta, jossa vuorottelee avoimien peltojen ja metsäalueiden tilasarjat. Pelto-osuuksilla tie kulkee 

usein avoimen pellon keskeltä, jolloin maisema avautuu tien molemmin puolin lisäten avaruuden tuntua. 

Tien vaikutuspiiri on osittain vakiintunutta kulttuurimaisemaa, jossa tien leventäminen muuttaa maiseman 

arvokkaita piirteitä, etenkin Purolan alueella jossa on useita rakennettuja tontteja kiinni tien varressa. Vaikka 

alueella ei ole erityisiä arvokohteita, on alueen viljelymaisema paikoin vaikuttava ja tieltä avautuvat näkymät 

hienoja.  

Mäkiosuuksilla kalliota peittää ohut moreenikerros ja paikoin on avokalliopaljastumia. Mäkiosuuksien 

painanteissa ja mäkialueiden välisillä alavilla tieosuuksilla pohjamaa on savea. Tiet vuorottelevat mäkisten 

ja metsäisten, maisemaltaan umpinaisten, sekä alavien savipohjaisten avoimien viljelysalueiden välillä. 

Teiden reunametsät ovat pääosin pusikkoisia.  

Suunnittelualueella asutus on pääasiassa haja-asutusta, joka sijoittuu teiden varsille ja peltojen reunoil-

le metsäisten saarekkeiden yhteyteen. Etelässä Järvenpään kaupunkiin liittyvä tiiviimpi rakentaminen ulot-

tuu paikoin suunnittelualueen yhteyteen. Eteläosassa, Järvenpään kaupungin alueella väylä sivuaa pitkällä 

matkalla kaavassa virkistysalueeksi osoitettua laajaa metsäaluetta. 

Teiden varsilla on monenlaista rikasta ja idyllistä maisemaelementtiä, joita kannattaa vaalia ja tehostaa 

(kuva 13). Osa metsistä avautuisi kukoistukseen raivaamalla edustavaa puutyyppiä esiin. Maatalousraken-

nuksia ja pieniä kylämuodostelmia voisi tuoda paremmin esiin maisemassa. Eheät ja hyvin hoidetut pihapii-

rit, kuusiaidat yms., tulisi saada säästetyksi. Kiinni tien pientareessa on useita pehmytmuotoisia kalliomuo-

dostelmia joita ei ole louhittu. Näitä kallioita tulisi pyrkiä säästämään louhimiselta. Paikoin avoin maisema 

uhkaa kasvaa umpeen ja vaatisi siten harvennusta. 

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta: Vanhankylän koulu ja 

Eriksnäsintien itäpuolelle jäävä Eriksnäsin tila. Eriksnäs on erotettu Vanhankylän kartanosta vuonna 1919. 

Tilalla on vuonna 1923 valmistunut asuinrakennus sekä vuonna 1950 Työtehoseuran suunnitelmien mu-
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kaan rakennettu päärakennus. Tila on yksityisomistuksessa ja rakennukset asuinkäytössä. Kulttuurihistori-

allisesti arvokkain rakennus on Vanhankylän ala-aste 1920-luvulta.  

Suunnittelualueelta on löydetty kaksi muinaisrekisteriin merkittyä muinaisjäännettä. Eriksnäsintien län-

sipuolella matsärinteessä noin 800 m Eriksnäsin kartanosta kaakkoon sijaitsee kaksi halkaisijaltaan 1,5 m 

olevaa kiviröykkiötä. Röykkiöitä ei kuitenkaan pystytty paikantamaan vuoden 2001 inventoinnissa. Ne ovat 

mahdollisesti tuhoutuneet metsäaurauksen yhteydessä. Eriksnäsin tilan takaiselta peltorinteeltä Eriksnäsin-

tien itäpuolelta on löydetty irtolöytönä kaksi kvartsi-iskosta.  

 

 

Kuva 12. Suunnittelualueen luontokohteet (sulkuihin on merkitty lähde). 
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Kuva 13. Suunnittelualueen maisema- ja kulttuurihistoriakohteet, lähde: WSP:n asiantuntija-analyysi.  
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Maaperä ja pohjaolosuhteet 

Suunnittelualueelle osuu kaksi aikaisemmin tehtyä painokairausta ja yksi tärykairaus. Kairaukset on tehty 

vuonna 2010. Käytettävissä olevien pohjatutkimustietojen ja Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan 

perusteella suunnittelualueen maaperä on suurimmaksi osaksi savikkoa. Paikoin on myös kallioalueita (n. 

10 % suunnittelualueesta). Kallioalueiden pohjamaaluokka on A. Kallioalueen luokituksessa on huomioita-

va, että kallion päällä on ilmakuvien perusteella todennäköisesti irtonaisia maanpeitteitä n. 0,1-0,5 m. Poh-

jamaaluokka savikkoalueella on F. Suunnittelukohteen pohjamaaluokan F mukaisilla alueilla ei tarvita erityi-

siä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Pohjamaan maalajin perusteella määräytyvä pohjamaaluokka vaikuttaa 

kevyen liikenteen väylän rakennekerrosten mitoitukseen ja savimaan vaikutukset rakentamiskustannuksiin 

on huomioitu kustannuslaskelmassa.    

Vanhankylän koulutien länsipäässä on pohjavesialue. Se sijoittuu noin 50 metrin osalta suunnittelualu-

eelle (Vanhankylän koulutie). Tiesuolaa ei käytetä suunnitellun väylän liukkauden torjunnassa, joten pohja-

vesisuojausta ei tarvita. Pohjavesialueella ei ole vaikutusta väylän rakennekerrosten mitoitukseen tai poh-

janvahvistusratkaisuihin. Suunnittelualueella ei ole merkittäviä pintavesiä. 

Aikaisemmat suunnitelmat 

Eriksnäsintiestä ja Jokelantiestä on tehty vuonna 2002 yleissuunnitelma ”Maantien 1421 parantaminen 

kevyen liikenteen väylällä välillä Vanhankyläntie- Vaasan yksityistie”. Suunnitelma on hallinnollisesti van-

hentunut, sillä Suomen lainsäädännön mukaan tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuo-

den kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman 

(vuonna 2002 voimassa ollut laki: Laki yleisistä teistä (kumottu) 21.5.1954/243,§28. Nykyisin voimassa: 

Maantielaki 23.6.2005/503,§31). Sisällöllisesti suunnitelma on kuitenkin edelleen pääpiirteissään pätevä ja 

se on toiminut tämän työn lähtökohtana.  

Suunnitelmassa (kuva 14) on esitetty uusi kevyen liikenteen väylä nykyisen tielinjan länsipuolelle. 

Suunnitelman keskeisimpinä toimenpiteinä on uuden väylän rakentamisen lisäksi valaistuksen parantami-

nen, saarekkeellisten suojateiden rakentaminen ja nopeusrajoituksen muuttaminen koko välille 60 km/h. 

Suunnitelma oli esitetty toteutettavaksi kahdessa vaiheessa: I-vaihe Vaasan yksityistie-Purolan nuorisoseu-

rantatalo ja II-vaihe Purolan nuorisoseurantatalo- Vanhankyläntie. Suunnitelman alustava vuoden 2001 

hintatasoon perustuva kustannusarvio oli 1,2 M€. 
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Kuva 14. Vuoden 2002 yleissuunnitelman suunnitelmaratkaisut (Maantien 1421 parantaminen kevyen liikenteen väylällä välillä Vanhan-

kyläntie- Vaasan yksityistie, yleissuunnitelma 2002).  

 

Vanhankylän koulutien osalta on tehty vuonna 2004 yleissuunnitelma: Nurmijärvi-Järvenpää-tieyhtey-

den parantaminen välillä Nukari (kt 45)-Purola (mt 1421) (kuva 15). Suunnitelmassa on osoitettu uusi tielin-

jaus mukaillen osin nykyistä tietä ja osin rakentamalla uusi tie. Uusi tielinjaus on suunniteltu palvelemaan 

valtakunnallista tavaraliikennettä ja muuta poikittaista liikennettä. Kevyen liikenteen väylä rakennettaisiin 

uuden tielinjauksen viereen ja Vanhankylän koululle osoitettaisiin uusi yhteys pohjoisesta. Lisäksi suunni-

telma sisältää liittymäjärjestelyjen muutoksia ja alikulkuja. Suunnitelman kustannusarvio on noin 8,6 M€ 

(2003). 

 

Kuva 15. Nurmijärvi-Järvenpää-tieyhteyden parantaminen välillä Nukari (kt 45)-Purola (mt 1421), YS 2004 (kuvaan on punaisella merkit-

ty uusi kevyen liikenteen väylä). 
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Yleissuunnitelma on tehty siitä näkökulmasta, että että uusi tielinjaus toimisi osana Keski-Uudenmaan 

poikittaista logistiikkayhteyttä. Suunnitelmaratkaisut on mitoitettu vilkkaan liikenteen ja suuren raskaan lii-

kenteen osuuden mukaan. Päätöksiä poikittaisen yhteyden rakentamisesta ei ole. Logistiikkayhteyden si-

jainnista on meneillään selvitys, joka valmistuu vuonna 2015. Jos logistiikkayhteys sijoittuisi tähän, tällaisen 

yhteyden suunnittelu ja rakentaminen veisi vuosia. Purolan ja Vanhankylän asukasyhdistyksen tavoitteena 

on saada jalankulku- ja pyörätie Vanhankylän koulutielle mahdollisimman pian. Tämän takia yleissuunnitel-

man suunnitelmaratkaisuja ei otettu tämän työn lähtökohdaksi, vaan tämän työn suunnitelmaratkaisuissa 

lähdettiin siitä, että nykyistä tietä ei muuteta ja sen vierelle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. 

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselityksessä 2013, suunnittelualueen pohjoisosa 

(Vanhakylä- Nuppulinna) kuuluu kärkihankkeisiin (A2- luokka). Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa kevyen 

liikenteen hankkeita rahoitustasonsa mahdollistamassa laajuudessa ensisijaisesti kiireellisyysluokista A2 ja 

A3. A2-luokan hankkeet pyritään toteuttamaan yhteistyössä kuntien kanssa 50/50-periaatteella. Hankekor-

tissa alustava kustannusarvio on noin miljoona euroa  

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty yhtenä kävelyä ja pyöräilyä edistävänä toi-

menpiteenä Jokelantielle ja Eriksnäsintielle rakennettavaksi jalankulku- ja pyöräväylä (kiireellisyysluokassa 

1-3, luokka on 3). Lisäksi raportissa on ehdotettu, että osuus kuuluu Järvenpää-Kerava- Tuusulan alueen 

seudulliseen pääpyöräilyverkkoon. Liikenneturvallisuustoimenpiteenä on ehdotettu, että Eriksnäsintiellä 

Ristikadun liittymän alueella nopeutta alennettaisiin 60 km/h:sta 50 km/h:ssa ja suojatiestä varoitettaisiin 

ennakkovaroitusmerkein molemmista suunnista. Ristikadun ja Äijänsaarentien liittymien alueen nopeusra-

joitusta alennettiin syksyllä 2014. Lisäksi suunnitelmassa on ehdotettu, että Eriksnäsintien ja Vanhankylän-

tien liittymän suojatiealueen liikennemerkkejä parannettaisiin. 

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2013 on esitetty viisi eri toimenpidettä suunnittelualueelle. 

Pienimpiä toimia ovat Jokelantien ja Nuppulinnantie liittymien väistämisviivan maalaaminen ja Vanhankylän 

koulutien ja Vaasan yksityistien liittymissä olevien mutkien ennakkovaroitusmerkkien asentaminen. Myös 

Tuusulan suunnitelmassa on esitetty, että Jokelantielle rakennettaisiin jalankulku- ja pyöräväylä (kiireelli-

syysluokassa 1-3, 2). Lisäksi yhteystarpeeksi on tunnistettu Mt 11605 (Nuppulinnantie). 

Entisen Tiehallinnon selvityksessä koulujen liikenneturvallisuudesta vuodelta 2004 on nostettu esille 

Vanhankylän koulutien koulu. Selvityksessä keskityttiin ongelmiin koulujen lähiympäristön maanteillä. Van-

hankylän koulun osalta turvallisuutta parantavina toimenpiteinä on ehdotettu nopeusrajoituksen alentamista 

60 km/h:sta 50 km/h:ssa. Nykyään koulun ympäristön nopeusrajoitus on 50 km/h. 
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Eriksnäsintie, Jokelantie (mt 1421) 

Periaateratkaisut 

Jalankulku- ja pyörätie on pyritty sijoittamaan suunnittelualueelle siten, että uusi väylä aiheuttaisi mahdolli-

simman vähän haittaa ympäristölle, täydentäisi olemassa olevaa verkkoa ja parantaisi turvallisuutta. Vuo-

den 2002 yleissuunnitelmassa väylä on esitetty maantien 1421 länsipuolelle. Työssä tutkittiin myös vaihto-

ehtoja, jossa väylä kulkisi maantien itäpuolella. Työssä päädyttiin esittämään jalankulku- ja pyörätietä 

maantien länsipuolelle väylän jatkuvuuden ja sujuvuuden vuoksi. Sekä Jokelantieltä pohjoisesta ja Eriks-

näsintieltä etelästä yhdistyvät nykyiset jalankulku- ja pyörätiet ovat maantien länsipuolella. Väljän maankäy-

tön ja alueen ominaispiirteiden takia jalankulku- ja pyörätie kulkee pääosin välikaistalla maantiestä erotettu-

na. Ahtaimmilla alueilla, joissa pihat ulottuvat hyvin lähelle maantietä, jalankulku- ja pyörätie on ehdotettu 

toteutettavaksi reunakivellä korotettuna. Nurmetetun välikaistan leveys on maaston muodoista riippuen 3-6 

m. Korotetun väylän betonikivetyn välikaistan leveys on 1,0 m. 

Jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveydeksi on suunniteltu 3,5 m, jolloin koko väylän leveydeksi tu-

lee 4,0 m. Mitoituksessa on otettu huomioon väylän kuuluminen pääpyöräilyverkkoon ja siinä on varauduttu 

mopojen sijoittumiseen jalankulku- ja pyörätielle. Jalankulku- ja pyörätien tyyppipoikkileikkaukset on esitetty 

kuvissa 16 ja 17. 

 

Kuva 16. Tyyppipoikkileikkaus mt 1421, jalankulku- ja pyörätien mitoitus välikaistalla. 
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Kuva 17. Tyyppipoikkileikkaus mt 1421, jalankulku- ja pyörätien mitoitus ajoradan vierellä korotettuna.  

 

Maantien 1421 yli esitetään rakennettavaksi suojateitä vain paikkoihin, joissa toisella puolella väylää 

jatkuu kevyen liikenteen väylä (Ristikatu, mt 1452) tai paikka on muuten erittäin vilkas ylityskohta (Ankkapu-

rontieltä yhteys Purolan asemalle). Uuden suojatien riittävänä käyttäjämääränä voidaan pitää esimerkiksi 

noin 20 koululaista tai vanhusta päivittäin tai noin 40-50 työikäistä ylittäjää päivittäin (Suojateiden rakenta-

misen periaatteet). Muissa kohdissa arvioitu tien ylittäjien määrä ei riitä suojatien rakentamiseen. Näissä 

kohdissa tarvittavat tien ylitykset mahdollistetaan rakentamalla maantien ja jalankulku- ja pyörätien väliin 

ojan ylittävä asfalttilippa (kuva 18). Lippoja on esitetty bussipysäkkien kohdille ja oleellisimpien yksityistieliit-

tymien kohdille. 

Maantien 1421 ylittävät suojatiet esitetään tehtäväksi saarekkeellisina suojateinä. Koska ne sijaitsevat 

liittymissä, täytyy niille tehdä myös vastasaarekkeet. Saarekkeet poistavat tehokkaasti suuria ylinopeuksia 

ja mahdollistavat tien ylityksen kahdessa osassa ja ovat siksi turvallisempi ratkaisu jalankulkijoille ja pyöräi-

lijöille kuin pelkkä maalattu suojatie. Saarekkeet edellyttävät tien leventämistä. 

Maantien 1421 sivuteiden liittymiin on esitetty suojatiet sivutien luonteen perusteella. Vilkkaimpiin liitty-

miin on esitetty suojatiet, mutta tonttiliittymiin ei. Vanhankylän koulutien liittymän suojatie esitetään toteutet-

tavaksi saarekkeellisena liikennemäärän takia ja Puolmatkan jätteenkäsittelyalueen runsaan raskaan liiken-

teen ja laajan liittymäalueen takia.  

Bussipysäkkien syvennyksiin tai odotustiloihin suunnitelmassa ei esitetä muutoksia. Yhteys bussi-

pysäkille järjestetään jalankulku- ja pyörätieltä pysäkin takaa (kuva 19.) Ratkaisun vaatima tilavaraus mah-

dollistaa erillisen odotusalueen rakentamisen bussipysäkin ja jalankulku- ja pyörätien väliin myöhemmin, jos 

alueen bussitarjonta lisääntyy ja asia nähdään tarpeelliseksi. Tien vastakkaisen puolen bussipysäkille jär-

jestetään kulku bussipysäkin kohdalta asfalttilipan avulla. 

Eriksnäsintien pohjoisosassa on yksityisten tonttiomistajien pystyttämiä puomeja, joilla pyritään estä-

mään tarpeeton ajo tontille. Nykyiset puomit (5 kpl) siirretään uuden kevyen liikenteen väylän taakse, kau-

emmaksi tiestä (kuva 20), jolloin nykyinen yksityistieliittymä toimii myös jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä 

maantieltä jalankulku- ja pyörätielle. 
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Kuva 18. Havainnekuva asfalttilipasta: yhteys jalankulku- ja pyörätieltä tien vastakkaiselle puolelle. 

 

Kuva 19. Havainnekuva yhteydestä jalankulku- ja pyörätieltä bussipysäkille. 

 

Kuva 20. Havainnekuva puomista ja sen sijainnista. 
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Toimenpide-ehdotus 

Työssä esitetyt ratkaisut ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat maastokäytävää, johon toimenpiteet voidaan toteut-

taa. Aluevarausten määrittelyssä täytyy ottaa huomioon toimenpiteiden tarkentuminen myöhemmin laaditta-

vassa tiesuunnitelmassa. 

Maantien 1421 nopeusrajoitukseksi ehdotetaan 50 km/h välille Ristikatu – Tyyneläntie. Muuten nopeus-

rajoitus on 60 km/h (kuva 21). 

Nykyään maantie on valaistu vain suunnittelualueen pohjoisosassa ja valaisimet ovat tien itäpuolella. 

Nykyisen valaistuksen riittävyyttä uuden länsipuolella sijaitsevan jalankulku- ja pyörätien tarpeisiin selvitet-

tiin työn aikana Uudenmaan ELY:n ja WSP:n valaistusasiantuntijoilta ja sen todettiin todennäköisesti riittä-

vän. Valaistuksen riittävyys tulee kuitenkin varmistaa jatkosuunnittelussa mittauksin ja selvittämällä nykyi-

nen valaisintyyppi.  

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä ehdotetaan, että uusi valaistus sijoitetaan maantien 

länsipuolelle maantien ja uuden kevyen liikenteen väylän väliin. Keskisaarekkeellisiin suojatieylityksiin on 

esitetty lisävalaistus turvallisuuden parantamiseksi.

 

Kuva 21. Nopeusrajoitukset, valaistus ja yhteydet nykyiseen verkkoon suunnittelualueella.  
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Jalankulku- ja pyörätie esitetään rakennettavaksi koko matkalla tien länsipuolelle. Väylän leveytenä ja 

välikaistan leveytenä käytetään periaateratkaisuissa esitettyjen tyyppipoikkileikkausten mukaisia mittoja: 

päällysteen leveys 3,5 metriä, välikaista 3–6 m ja korotetun osuuden välikaista 1,0 m. Ahtaimmissa paikois-

sa ja alueilla, jossa kiinteistöt ovat lähellä maantietä, väylä toteutetaan reunakivellä korotettuna kiinni maan-

tiehen. Korotetut osuudet on esitetty kuvassa 22. Korotetut osuudet pyrittiin pitämään minimissä maisema- 

ja kustannusvaikutuksien takia. Ahtaissa kohdissa, joissa väylää ei ole esitetty korotettuna, jalankulku- ja 

pyörätie kavennettiin 3 metriin. Tällainen kohta on mm. Eriksnäsintiellä Ristikadun liittymän eteläpuolella 

olevan talousrakennuksen kohdalla. Kalliolouhintojen kohdalla välikaista toteutetaan minimilevyisenä lou-

hinnan minimoimiseksi. 

Suojatiet esitetään toteutettavaksi keskisaarekkeellisina neljään liittymään ja maalattuna kahteen liitty-

mään. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty asfalttilippoja alueen tärkeisiin kohteisiin (mm. hiihtomaja, yksityis-

tieliittymät, nuorisotalo ja pysäkit). Nykyinen Ristikadun saarekkeellinen suojatie säilytetään.  

Tyyneläntien kohdalla oleva läntinen bussipysäkki siirretään pohjoisemmaksi, sillä väylän rakentuessa 

pysäkin kohta on tilanpuutteen takia haastava. Tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon mm. 

näkemät, nopeusrajoitus ja kaltevuudet.  

Ankkapuron ja Tyyneläntien liittymän välissä oleva rakennus esitetään purettavaksi tai siirrettäväksi. 

Neuvottelut omistajan kanssa käydään tarkemmassa tiesuunnitteluvaiheessa.  

Purolan yritysalueen eteläisen liittymän suuntausta parannetaan liikenneturvallisuuden takia. 
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Kuva 22. Jokelantien ja Eriksnäsintien toimenpidesuunnitelma. (Suurempi toimenpidesuunnitelmakuva on liitteenä 1.) 
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Suunniteltu jalankulku- ja pyörätie ylittää Ankkapurontien liittymän jälkeen Mäyräojan. Mäyräojan ny-

kyistä rumpua on pidennettävä ylityskohdassa. Ankkapurontien liittymään on myös ehdotettu saarekkeelli-

nen suojatie vastasaarekkeineen, jolloin nykyistä tielinjausta on levennettävä (kuva 23). Levennys tulee 

osittain Mäyräjoen kohdalle, mikä vaatii pohjanvahvistusten toteuttamisen esimerkiksi vaahtolasikevennyk-

sellä. Suojatie yhdistää Ankkapurontien Jokelantien jalankulku- ja pyörätiehen. Ankkapurontiellä ei ole ja-

lankulku- ja pyörätietä. Liikkujien turvallisuuden varmistamiseksi suunnitelmassa esitetään lyhyt johde suo-

jatielle.  

Tarkemmassa jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta sijoittaa kevyen liikenteen väylä jaksolle 

niin, että kaapeleita ja putkia jouduttaisiin siirtämään mahdollisimman vähän. 

 

Kuva 23. Periaatekuva Ankkapurontien liittymän kohdalta. 

Rakentamiskustannukset 
Hankkeen rakentamiskustannukset on arvioitu karkealla tasolla suunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen 

pohjalta. Suunnitelman mukaisiksi rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 3,4 M€. Taulukossa 1 on esi-

tetty kustannusten jakautuminen alueittain. Kustannukset on arvioitu hintatasossa, jossa maarakennuskus-

tannusindeksi on 112,7 (10/2014, 2010=100). Hankkeen lunastus- ja korvauskustannuksia ei ole arvioitu. 

Suunnitelman kustannusarvio laskettiin Rapal Oy:n Fore-ohjelmiston hankeosalaskennalla (HOLA), jo-

ka on tarkoitettu hankkeen alkuvaiheen kustannusarvioihin. Kustannusarvioissa on otettu huomioon jalan-

kulku- ja pyörätiet välikaistoineen, suojatiejärjestelyt ja niihin liittyvät ajoradan leventämiset, saarekkeet ja 

vastasaarekkeet, kuivatusjärjestelyt, pohjanvahvistustoimenpiteet, tonttiliittymien asfaltointi ja uuden valais-

tuksen rakentaminen suunnittelualueen eteläosaan. Johtosiirtoja on arvioitu karkealla tasolla. Kustannusar-

vio tarkentuu tiesuunnitelmavaiheessa. 

Hanketehtäväprosentteina on käytetty ”Liikenneviraston ohjeita 46/2013 Väylähankkeiden kustannus-

hallinta” -ohjeen esisuunnitteluvaiheen prosentteja yhdellä poikkeuksella; varauksia on esitetty 20 % toi-

menpidesuunnitelman karkean suunnittelutarkkuuden takia (ohjearvo 14 %). Varaukset sisältyvät tilaajateh-

täviin. Tilaajatehtävien kustannukset (suunnittelu- sekä rakennuttamis- ja omistajatehtävät ja varaukset) on 

esitetty kustannusarviossa erikseen. Hankeosalaskennassa hankeosien kustannukset puolestaan sisältävät 

työmaatehtäväkustannukset (20 %), jolloin hankeosittelun kustannukset vastaavat urakkahintaa.  
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Taulukko 1. Jokelantien ja Eriknäsintien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen kustannusarvio.  

Jokelantie, Vaasan yksityistie - Vanhankylän koulutie 

toimenpide määrä kustannus 

jk+pp 3065 565 000 € 

jk+pp kallioleikkaus 210 m 66 000 € 

välikaista, luonnonnurmi 2590 m 47 000 € 

välikaista, betonikivi 685 m 77 000 € 

asfalttilipat 6 kpl 15 000 € 

suojatiet, maalatut 1 kpl 1 000 € 

suojatiet, saarekkeelliset 2 kpl 93 000 € 

liittymäjärjestelyt 12 kpl 135 000 € 

pysäkin siirto 1 kpl 19 000 € 

pohjanvahvistukset ja rummut 1 kpl 46 000 € 

johtosiirrot  40 000 € 

hulevesijärjestelmä 685 m 164 000 € 

rakennuksen purku 1 kpl 7 000 € 

Yhteensä 
 

1 275 000 € 

Eriksnäsintie ja Jokelantie, Vanhankylän koulutie - Ristikatu 

toimenpide määrä kustannus 

jk+pp 1875 m 355 000 € 

välikaista, luonnonnurmi 1875 m 34 000 € 

asfalttilipat 3 kpl 7 000 € 

suojatiet, maalatut 1 kpl 1 000 € 

suojatiet, saarekkeelliset 2 kpl 92 000 € 

liittymäjärjestelyt 2 kpl 20 000 € 

uusi tievalaistus 1875 m 139 000 € 

johtosiirrot  40 000 € 

Yhteensä 
 

688 000 € 

Eriksnäsintie, Ristikatu - Vanhankyläntie 

toimenpide määrä kustannus 

jk+pp 1390 m 263 000 € 

jk+pp, kallioleikkaus 450 m 141 000 € 

välikaista, luonnonnurmi 1840 m 33 000 € 

uusi tievalaistus 1840 m 136 000 € 

Yhteensä 
 

573 000 € 

   Hankeosat yhteensä 

 
2 536 000 € 

Tilaajatehtävät yhteensä 889 000 € 

Koko hanke yhteensä (alv. 0 %) 

 
3 425 000 € 
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Vaikutukset 

Liikkuminen 

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet parantuvat huomattavasti nykytilanteesta. Rakentamalla uusi jalankulku- 

ja pyörätie parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita sekä turvallisuutta alueella. 

Esitetty väylä täydentää alueen nykyistä jalankulku- ja pyörätieverkkoa, tarjoaa paikallisesti liikkumisen 

mahdollisuuden ja luo seudullisen yhteyden Hyvinkäältä Järvenpäähän ja edelleen Helsingin seudun pää-

pyöräilyverkkoon. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän odotetaan kolmin-nelinkertaistuvan nykyisestä. Jokelantie ja 

Eriksnäsintie toimivat yhteytenä suositulle Tuusulanjärven kiertävälle reitille, joten ulkoilijoiden ja pitkämat-

kaisten pyöräilijöiden määrän odotetaan lisääntyvän huomattavasti.  

Lisääntyneestä kävelystä ja pyöräilystä saadaan terveyshyötyjä ja sosiaalista hyötyä, kun väylä mah-

dollistaa ihmisten kohtaamisia. 

Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen parantaa myös ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, 

kun ajoneuvojen ei enää tarvitse väistää pientareilla tai ajoradalla kulkevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. 

Saarekkeelliset suojatiet ja nopeusrajoituksen alentaminen välillä Ristikatu-Tyyneläntie laskevat autoliiken-

teen ajonopeuksia. 

Liikenneturvallisuus 

Työssä esitetty uusi jalankulku- ja pyörätie parantaa huomattavasti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuh-

teita alueella. Myös turvallisuuden tunne kasvaa, kun liikkujien ei enää tarvitse pelätä tiellä ajavia ajoneuvo-

ja. Turvallinen ja viihtyisä reitti houkuttelee lisää käyttäjiä niin kävelijöistä kuin työmatka-, virkistys- ja har-

rastepyöräilijöistä. Täten voidaan olettaa, että jalankulku ja pyöräily lisääntyvät alueella. Liittyminen olemas-

sa oleviin väyliin (Vähänummentie, Ristikatu) vaatii maantien ylityksen mutta uusi yhteys parantaisi osin 

näkemäolosuhteita liittymissä muun muassa Puolimatkan liittymän osalta. 

Tarva-ohjelmistolla tehtyjen laskelmien mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät nykytilaan 

verrattuna laskennallisesti 12 % (1,23-0,15) ja liikennekuolemat noin 20 % (0,05-0,01). Jalankulku- ja pyörä-

tien rakentamisen jälkeen henkilövahinko-onnettomuuksia on arvioitu tapahtuvan nykyisillä liikennemäärillä 

1,08 onnettomuutta vuosittain. Kuolemaan johtavia onnettomuuksia on arvioitu tapahtuvan kevyen liiken-

teen väylän rakentamisen jälkeen nykyisillä liikennemäärillä 0,04 onnettomuutta vuosittain.  

Maankäyttö 

Jalankulku- ja pyörätietä ei ole erikseen merkitty voimassa oleviin Tuusulan tai Järvenpään yleiskaavoihin. 

Uusi jalankulku- ja pyörätie sijoittuu nykyisen maantien rinnalle eikä muuta tai estä yleiskaavojen osoitta-

maa maankäyttöä. Tie- ja rakennussuunnitelma tehdään määräysten ja suositusten mukaisesti. Liikkuminen 

jalan tai pyörällä helpottuu uuden väylän myötä. Toimiva- ja turvallinen reitti luo saavutettavuutta myös il-

man henkilöautoa. 

Uusi jalankulku- ja pyörätie helpottaa uuden Saunaniityn pientaloalueen sekä Eriksnäsintien eteläosan 

länsipuolelle yleiskaavaan osoitetun tulevan pientaloalueen asukkaiden liikkumista. 



32 

 

Ympäristö ja maisema-arvot 

Jalankulku- ja pyörätien myötä tiealueesta tulee aiempaa hallitsevampi ja rakennetumpi. Maantien reuna-

puustoa joudutaan poistamaan jonkin verran ja kasvillisuus voi muuttua rakentamisen myötä. Mäkisillä alu-

eilla joudutaan paikoin tekemään kallioleikkauksia jalankulku- ja pyörätien tasauksen takia. Leikkaukset 

ovat maltillisia, järeimmillään muutaman metrin korkuisia ja ne eivät muuta maisemaa merkittävästi. Metsäi-

sillä alueilla väylän rakentaminen leventää avointa tiekaistaa tehden ajomaisemasta avoimemman. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet sekä muinaismuistot jäävät riittävän etäälle suunnitellusta ja-

lankulku- ja pyörätiestä, joten rakentamisen vaikutukset arvokohteisiin ovat vähäisiä. 

Purolan alueella on viehättävä puro (Mäyräoja), joka luo eloa ja viehättävyyttä ympäristöönsä. Rumpu 

ja pengerrys uhkaavat kadottaa puron herkkyyden maisemassa. Kevyellä ja hienovaraisella jalankulun ja 

pyöräilyn sillalla kohdasta voisi saada tehtyä miellyttävän kohdan reitille. Siltaratkaisu todettiin suunnittelun 

kuluessa kuitenkin ahtaaksi toteuttaa kyseiseen paikkaan ja kustannuksiltaan kalliiksi. 

Purolan eteläosassa Vähänummentien risteyksessä on luonnonmukainen pehmeämuotoinen kallio ai-

van tien reunassa kiinni. Jalankulku- ja pyörätien takia se joudutaan louhimaan ainakin osittain, mikä tekee 

maisemasta karumman. Kompensaatioksi kallion luonnonmukaisuuden menettämisestä voisi harkita tule-

van kallioleikkauksen valaisemista. Mahdollisesta valaisusta ei tehty työn aikana päätöksiä eivätkä valaisun 

kustannukset ole mukana kustannusarviossa. 
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Vanhankylän koulutie (mt 11507) 

Periaateratkaisut 

Vanhankylän koulutielle rakennettava jalankulku- ja pyörätie on pyritty sijoittamaan siten, että uusi väylä 

aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja parantaa liikkujien turvallisuutta. Työssä tutkittiin 

vaihtoehtoa, jossa jalankulku- ja pyörätie sijaitsee Vanhankylän koulutien pohjoispuolella. Väljän maankäy-

tön ja alueen ominaispiirteiden takia jalankulku- ja pyörätie kulkee pääosin välikaistalla maantiestä erotettu-

na. Väylä on pyritty sijoittamaan tiealueen ulkopuolelle. Tämä mahdollistaisi väylän rakentamisen myös 

muilla keinoilla kuin maantielain mukaisen tiesuunnitelman kautta. Kaikissa kohdissa tämä ei ole kuitenkaan 

mahdollista. Ahtaimmilla alueilla, joissa ei ollut tilaa sijoittaa väylää tonteille, jalankulku- ja pyörätie on ehdo-

tettu toteutettavaksi maantien varteen reunakivellä korotettuna. Nurmetetun välikaistan leveys on maaston 

muodoista ja sähkölinjojen sijainnista riippuen 3-6 m. Muutamissa kohdissa nykyiset sähkölinjat kulkevat 

noin 4 metrin etäisyydellä nykyisestä tielinjauksesta. Näissä kohdissa jalankulku- ja pyörätie on kustannus-

syistä esitetty pylväiden taakse. Tällöin välikaistan leveydeksi tulee noin 9 metriä. Korotetun väylän betoni-

kivetyn välikaistan leveys on 1,0 m. 

Jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveydeksi on suunniteltu 3,0 m, jolloin koko väylän leveydeksi tu-

lee 3,5 m. Jalankulku- ja pyörätien tyyppipoikkileikkaukset on esitetty kuvissa 24 ja 25. 

 

Kuva 24. Tyyppipoikkileikkaus mt 11507, jalankulku- ja pyörätien mitoitus välikaistalla. 
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Kuva 25. Tyyppipoikkileikkaus mt 11507, jalankulku- ja pyörätien mitoitus ajoradan vieressä korotettuna,  

 

Vanhankyläntien koulutien yli ei esitetä rakennettavaksi suojateitä, koska suojatien rakentamisen käyt-

täjämääräedellytykset eivät täyty (Suojateiden rakentamisen periaatteet, Liikennevirasto). Tien ylitykset 

mahdollistetaan rakentamalla maantien ja jalankulku- ja pyörätien väliin ojan ylittävä asfalttilippa. Lippoja on 

esitetty vilkkaasti käytettyjen yksityisteiden kohdille. 

Vanhankylän koulutien vilkkaimpiin liittymiin on esitetty suojatiet, mutta tonttiliittymiin ei. Vaasan yksi-

tyistien liittymän ja Jokelantien liittymän suojatiet esitetään toteutettavaksi saarekkeellisena.  

Toimenpide-ehdotus 
 

Työssä esitetyt ratkaisut ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat maastokäytävää, johon toimenpiteet voidaan toteut-

taa. Aluevarausten määrittelyssä täytyy ottaa huomioon toimenpiteiden tarkentuminen myöhemmin laaditta-

vassa suunnitelmassa. 

Maantien nopeudeksi ehdotetaan 50 km/h Vanhankylän koulun alueelle alkaen Jokelantien liittymästä. 

Muuten nopeusrajoitus tiellä on 70 km/h (kuva 26). 

Nykyisin maantie on valaistu koko matkalta. Valaisimet sijaitsevat pääosin tien pohjoispuolella. Suunni-

telmassa esitetään, että valaistus säilytetään nykyisellään. Jalankulku- ja pyörätie on enimmillään noin 6 

metrin päässä nykyisistä ajoradan valaisinpylväistä, jolloin valaistus tulee Liikenneviraston ohjeiden (Tieva-

laistuksen suunnittelu, TIEH) mukaan riittämään jalankulkijoille ja pyöräilijöille.  
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Kuva 26. Nopeusrajoitukset ja valaistus suunnittelualueella. 

 

Jalankulku- ja pyörätieväylä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa koko matkalla maantien poh-

joispuolelle. Väylän leveytenä ja välikaistan leveytenä käytetään periaateratkaisuissa esitettyjen tyyppipoik-

kileikkausten mukaisia mittoja: väylän leveys 3,0 metriä, välikaista noin 4 m ja korotetun osuuden välikaista 

1,0 m. Sähköpylväiden kohdalla välikaistan leveys on noin 9 m ja 70 km/h nopeusrajoituksen alueella mini-

mivälikaistan leveys on 5 m. Ahtaimmissa paikoissa ja alueilla, jossa kiinteistöt ovat lähellä maantietä, väylä 

toteutetaan reunakivellä korotettuna kiinni maantiehen. Korotetut osuudet on esitetty kuvassa 27. Korotetut 

osuudet pyrittiin pitämään minimissä maisema- ja kustannusvaikutuksien takia.  

Suunnittelualueen länsiosan peltoaukealla kulkee suurjännitelinja, jonka pylväs on vain 2,3 metrin etäi-

syydellä tiealueen rajasta. Tässä kohtaa jalankulku- ja pyörätie linjataan maantien ja pylvään välistä osin 

liikennealueella. 

Vanhankylän koulun kohdalla jalankulku- ja pyörätie on linjattu käyttämään koulun tontilla, piha-aidan 

ulkopuolella jo nykyisin olevaa yhteyttä (kuva 28). Ratkaisu katsottiin turvallisemmaksi kuin vaihtoehtoinen 

ratkaisu, jossa jalankulku- ja pyörätie olisi sijainnut kiinni maantiessä. Koulun piha-alueen kautta kulkeva 

yhteys leikkaa hieman koulun kenttää kentän länsikulmasta. 

Jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta sijoittaa kevyen liikenteen väylä jaksolle niin, että kaape-

leita ja putkia jouduttaisiin siirtämään mahdollisimman vähän.  

 



36 

 

 

Kuva 27. Vanhankylän koulutien toimenpidesuunnitelma. (Suurempi toimenpidesuunnitelmakuva on liitteenä 2.) 

 

Kuva 28. Periaatekuva Vanhankylän koulun kohdalta. 
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Rakentamiskustannukset ja toteuttaminen 

Rakentamiskustannukset 

Hankkeen rakentamiskustannukset on arvioitu karkealla tasolla suunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen poh-

jalta. Suunnitelman mukaisiksi rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 1,4 M€, jos hanke toteutettaisiin 

perinteisesti tiesuunnitelman kautta julkisin varoin. Taulukossa 2 on esitetty kustannusten jakautuminen. 

Kustannukset on arvioitu hintatasossa, jossa maarakennuskustannusindeksi on 112,7 (10/2014, 

2010=100). Hankkeen lunastus‐ ja korvauskustannuksia ei ole arvioitu. 

Suunnitelman kustannusarvio laskettiin Rapal Oy:n Fore-ohjelmiston hankeosalaskennalla (HOLA), jo-

ka on tarkoitettu hankkeen alkuvaiheen kustannusarvioihin. Kustannusarvioissa on otettu huomioon jalan-

kulku- ja pyörätiet välikaistoineen, suojatiejärjestelyt ja niihin liittyvät ajoradan leventämiset, saarekkeet ja 

vastasaarekkeet, kuivatusjärjestelyt, pohjanvahvistustoimenpiteet, tonttiliittymien asfaltointi ja uuden valais-

tuksen rakentaminen suunnittelualueen eteläosaan. Johtosiirtoja on arvioitu karkealla tasolla. Kustannusar-

vio tarkentuu tiesuunnitelmavaiheessa. 

Hanketehtäväprosentteina on käytetty ”Liikenneviraston ohjeita 46/2013 Väylähankkeiden kustannus-

hallinta” -ohjeen esisuunnitteluvaiheen prosentteja yhdellä poikkeuksella; varauksia on esitetty 20 % toi-

menpidesuunnitelman karkean suunnittelutarkkuuden takia (ohjearvo 14 %). Varaukset sisältyvät tilaajateh-

täviin. Tilaajatehtävien kustannukset (suunnittelu- sekä rakennuttamis- ja omistajatehtävät ja varaukset) on 

esitetty kustannusarviossa erikseen. Hankeosalaskennassa hankeosien kustannukset puolestaan sisältävät 

työmaatehtäväkustannukset (20 %), jolloin hankeosittelun kustannukset vastaavat urakkahintaa.  

 

Taulukko 2. Vanhankylän koulutien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen kustannusarvio. 

 

 

Jos hanke toteutetaan osittain talkootyönä ja rakennuttajana toimii esimerkiksi tiekunta, voivat kustan-

nukset olla huomattavasi tässä laskettua pienemmät. 

Vanhankylän koulutie, Jokelantie-Vanha Hämeentie 

toimenpide määrä kustannus 

jk+pp 4030 m 672 000 € 

välikaista, luonnonnurmi 3770 m 69 000 € 

välikaista, betonikivi 260 m 29 000 € 

asfalttilipat 2 kpl 5 000 € 

suojatiet, saarekkeelliset 1 kpl 26 000 € 

liittymäjärjestelyt 10 kpl 100 000 € 

johtosiirrot 
 

60 000 € 

hulevesijärjestelmä 260 m 50 000 € 

rummut 2 kpl 9 000 € 

Yhteensä 
 

1 020 000€ 

   Hankeosat yhteensä 

 
1 020 000€ 

Tilaajatehtävät yhteensä 329 000 € 

Koko hanke yhteensä (alv 0 %) 

 
1 349 000 € 
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Vaikutukset 

Liikkuminen 

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet parantuvat huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Rakentamalla 

uusi jalankulku- ja pyörätie, parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita sekä turvalli-

suutta alueella. Esitetty väylä tarjoaa paikallisesti liikkumisen mahdollisuuden ja luo yhdessä Jokelantien 

mahdollisesti rakennettavan jalankulku- ja pyörätien kanssa yhtenäisen yhteyden Järvenpäähän ja Hyvin-

käälle. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän odotetaan kasvavan huomattavasti nykyisestä. Lisääntyneestä 

kävelystä ja pyöräilystä saadaan terveyshyötyjä ja sosiaalista hyötyä, kun väylä mahdollistaa ihmisten koh-

taamisia. Koulumatkojen lisäksi lasten ja nuorten itsenäisesti harrastuksissa käyntimahdollisuudet parane-

vat. 

Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen parantaa myös ajoneuvoliikenteen sujuvuutta, kun ajoneuvojen 

ei enää tarvitse väistää pientareilla tai ajoradalla kulkevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. 

Puuttuva jalankulku- ja pyörätie on nykyisin suurin este Vanhankylän koululaisten itsenäiseen liikkumi-

seen. Lähes kaikki koulun oppilaan kuljetetaan kouluun tien vaarallisuuden takia. Kuljetusoppilaista 65 % 

asuu riittävän lähellä koulua tehdäkseen koulumatkat itsenäisesti. Vanhankylän koulutien lisäksi myös Joke-

lantielle ja Eriksnäsintielle tarvitaan jalankulku- ja pyörätie, jotta koko koulumatka voidaan tehdä jalan tai 

pyörällä. 

Vuonna 2013 yhden kuljetusoppilaan keskimääräinen kustannus Tuusulan kunnalle oli 1 665 €. Tuusu-

lan kunta säästäisi arviolta 65 000–95 000 euroa vuodessa koulukuljetuskuluissa, mikäli jalankulku- ja pyö-

rätie rakennettaisiin sekä Jokelantielle, Eriksnäsintielle että Vanhankylän koulutielle. 

Liikenneturvallisuus 

Työssä esitetty uusi jalankulku- ja pyörätie parantaa huomattavasti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuh-

teita alueella, etenkin koululaisten. Tällä hetkellä miltei kaikki koululaiset kuljetetaan tien vaarallisuuden 

takia kouluun. Turvallinen ja viihtyisä reitti houkuttelee lisää käyttäjiä ja sitä kautta voidaan olettaa, että 

jalankulku ja pyöräily lisääntyvät alueella.  

Tarva 5.3 -ohjelmistolla tehtyjen laskelmien mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät nykyti-

laan verrattuna laskennallisesti 3 % ja liikennekuolemat noin 5 %. Jalankulku- ja pyörätien rakentamisen 

jälkeen henkilövahinko-onnettomuuksia on arvioitu tapahtuvan nykyisillä liikennemäärillä 0,37 onnettomuut-

ta vuosittain. Kuolemaan johtavia onnettomuuksia on arvioitu tapahtuvan kevyen liikenteen väylän rakenta-

misen jälkeen nykyisillä liikennemäärillä 0,02 onnettomuutta vuosittain. 

Maankäyttö 

Jalankulku- ja pyörätietä ei ole merkitty erikseen voimassa oleviin Tuusulan kaavoihin. Uusi väylä sijoittuu 

nykyisen maantien rinnalle. Suunnitelma ei ole ristiriidassa yleis- ja maakuntakaavassa esitetyn Vanhanky-

län koulutien uuden linjauksen kanssa, sillä uuden tielinjauksen tullessa Vanhankylän koulutie jää edelleen 

paikallisen liikenteen käyttöön niiltä osin kun se sijaitsee erillään uudesta linjauksesta. 
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Ympäristö ja maisema-arvot 

Jalankulku- ja pyörätien myötä tiealueesta tulee aiempaa hallitsevampi ja rakennetumpi. Maantien reuna-

puustoa joudutaan poistamaan jonkin verran ja kasvillisuus voi muuttua rakentamisen myötä. Metsäisillä 

alueilla pyörätien rakentaminen leventää avointa tiekaistaa tehden ajomaisemasta avoimemman. 

Vanhankylän koulutien alue on määritelty maaseudun kulttuurimaisema-alueeksi, jossa alueen raken-

tamisessa ja suunnittelussa on huomioitava kulttuurimaiseman ja siihen liittyvän rakennusten säilyminen. 

Lisäksi alueella on arvokas säilytettävä rakennus, Vanhankylän koulu. Jalankulku- ja pyörätien linjaaminen 

tien pohjoispuolelle välittömästi tien läheisyyteen muuttaa alueen kulttuurimaisemaa hieman, mutta ei tuhoa 

siihen liittyviä rakennuksia eikä laajempaa kokonaisuutta. Vanhankylän koulu ja sen välitön ympäristö säily-

vät muuttumattomana. Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu aivan Vanhankylän koulun tontin reunaan. 
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Jatkotoimet 

Maantien 1421 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välillä Vanhankyläntie - Vaasan yksi-

tyistie ei sisälly Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2015 - 2018. Hankkeen 

toteuttamisajankohtaa voidaan arvioida vasta siinä vaiheessa, kun hanke päätetään toteuttaa ja se viedään 

tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan. Koska hanke kuuluu Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoon, yrite-

tään sille saada rahoitusta Helsingin seudun MAL-hankkeiden ohjelmasta. Uudenmaan ELY-keskus, Tuu-

sulan kunta ja Järvenpään kaupunki ovat alustavasti sopineet tiesuunnitelman käynnistämisestä vuonna 

2015. Jatkosuunnittelussa tulee tarkistaa valaistuksen riittävyys Jokelantiellä ja tarkentaa suunnitteluratkai-

suja, niiden tilantarvetta ja mitoitusta.  

Maantien 11507 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie ei sisälly Uudenmaan ELY-

keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2015 - 2018. Se ei myöskään kuulu Uudenmaan ELY-

keskuksen kärkihankkeisiin eikä Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoon, joten Uudenmaan ELY-keskuksella 

ei ole mahdollisuutta edistää hanketta. Purolan ja Vanhankylän asukasyhdistyksen toiveesta tässä työssä 

tehtiin kuitenkin toimenpideselvitys suunnitteluohjeiden mukaisesta jalankulku- ja pyörätiestä maantien 

11507 rinnalle. Samalla selvitettiin olisiko väylä mahdollista toteuttaa täysin tiealueen ulkopuolelle. Näin ei 

kuitenkaan ollut, vaan ahtaimmissa kohdissa väylä täytyisi tuoda korotettuna maantien reunaan. 

Asukasyhdistyksen tavoitteena oli edistää hanketta talkootyönä maanomistajien kanssa ja hankkia sille 

EU-rahoitusta. Kolmen metrin levyisen ja neljän kilometrin pituisen laadukkaan jalankulku- ja pyörätien to-

teuttaminen yksityisten maille talkootyönä ei ole Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan realistista. Asu-

kasyhdistyksen ainoa mahdollisuus edistää hanketta on tehdä se yhdessä Tuusulan kunnan kanssa. Jalan-

kulku- ja pyörätien toteutustavasta ja erityisesti sen hoidosta ja ylläpidosta olisi pystyttävä sopimaan sito-

vasti. Luontevimmin tämä tapahtuisi tiesuunnitelmalla, jonka laatimiseen kunta voisi anoa suunnittelusopi-

musta. Maantien 11507 kohdalla tämä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, sillä parhaillaan on käyn-

nissä Keski-Uudenmaan poikittaisten logistiikkayhteyksien selvitys. Saattaa olla, että logistiikkayhteydeksi 

valitaan maantien 11507 käytävä, jolloin tien suunnittelu käynnistyy raskaan liikenteen tarpeista ja lähtö-

kohdista. Asukasyhdistys, maanomistajat ja kunta voivat selvitellä mahdollisuutta toteuttaa jalankulku- ja 

pyörätie yksityistienä. Uudenmaan ELY-keskus neuvottelee hankkeesta tarvittaessa kunnan kanssa. 
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