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Esipuhe

Keski-Uudenmaan poikittaisia yhteyksiä on selvä tar-
ve parantaa valtateiden 3 ja 4 välisellä yhtenäisellä ja 
sujuvalla tieliikenteen väylällä. Nykyiset tieyhteydet on 
todettu heikoiksi muun muassa niiden epäjatkuvuu-
den, herkän ruuhkautumisen ja puutteellisen tason 
vuoksi. Tarve korostuu erityisesti logistiikan kannalta, 
kun valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävää teol-
lisuus- ja yritystoimintaa on viime vuosina sijoittunut 
ja on suunnitteilla lisätä tulevaisuudessa valtateiden 
3 ja 4 väliseen käytävään Uudellamaalla. Uusi poikit-
taisväylä parantaa ensisijaisesti alueen liikenneturval-
lisuutta, kuljetusten sujuvuuden ennakoitavuutta sekä 
työmatkaliikenteen sujuvuutta, mutta sillä on myös 
valtakunnallisella tasolla merkitystä erityisesti satami-
en kautta kulkeutuvien kuljetusten sujuvuuteen.

Hankkeella pyritään vastaamaan Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) tavoit-
teisiin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä ja 
käytöstä. Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve 
on yksi HLJ:n infrastruktuurin kehittämishankkeista 
2016 – 2025. Tämän poikittaisyhteyden inventoinnin 
aikana on käyty myös läpi kuntien ja sidosryhmien 
tavoitteita koskien alueen kaavoitusta sekä tulevaa 
maankäyttöä. Suunnittelualueen kuntien Tuusulan, 
Järvenpään ja Nurmijärven asettamia tavoitteita hank-
keessa ovat olleet logistiikan yhteyksien parantami-
nen ja tulevien logistiikka-alueiden sujuvan liikenteen 
mahdollistaminen, turvallisuuden parantaminen, ke-
vyen liikenteen väylästön laajentaminen sekä pohja-
vesialueiden turvaaminen.

Lisäksi työssä on otettu huomioon hankkeeseen 
liittyvät aiemmat suunnitelmat ja selvitykset. Hank-
keen käynnistämiseen ovat vaikuttaneet erityisesti 
vuonna 2015 tehty, HLJ 2015:een pohjautuva Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvitys sekä vuoden 
2004 yleissuunnitelman Nurmijärvi – Järvenpää -tieyh-
teyden parantaminen välillä Nukari – Purola lainvoi-
maisuuden päättyminen 31.12.2016. Vuoden 2015 
esiselvityksessä oli muodostettu suositukset Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteyksien tavoiteverkon kehit-
tämiseksi, missä Järvenpää – kantatie 45 -yhteyden 
parantaminen logistiikan laatureittinä oli ehdotettu 
tarkastelluista vaihtoehdoista ensimmäisenä toteutet-
tavaksi ja listattiin kustannustehokkaimmaksi ratkai-
suksi alueen liikenteellisten ja logistiikan ongelmien 
ratkaisemiseksi. Esiselvityksessä oli todettu myös tar-

ve tarkastella vuoden 2004 yleissuunnitelman lisäksi 
koko valtatie 3 – valtatie 4 -välin parantamista ja ottaa 
jatkosuunnittelussa huomioon erityisesti yhteyden 
houkuttelevuus raskaan liikenteen kannalta.

Asianosaisten kuntien ja Uudenmaan liiton Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteyksien esiselvityksestä an-
tamien lausuntojen perusteella hanke nähdään erit-
täin tärkeänä ja tarpeellisena toteuttaa muun muassa 
Hyrylän liikennekuormituksen vähentämiseksi sekä 
Järvenpään kaavaileman uuden Haarajoki – Pieti-
lä -yritysalueen kannalta. Liikenteellisten olosuhteiden 
parantamisen lisäksi tulee yhtenä merkittävimpänä 
lähtökohtana suunnittelussa olla alueen pohjavesialu-
eiden ja vedenhankinnan turvaaminen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus käynnisti Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyden 
teknisen selvityksen valmistelun maaliskuussa 2016, 
ja sen projektipäällikkönä on toiminut Minna Pasanen. 
Tekninen selvitys on laadittu konsulttityönä Ramboll 
Finland Oy:ssä, jossa työn laadinnasta ovat vastan-
neet projektipäällikkönä Emil Matintupa ja suunnitte-
lijana Noora Asikainen. Hankeryhmä kokoontui työn 
aikana kahdesti. Hankeryhmän työskentelyyn osallis-
tuivat:

Uudenmaan ELY–keskus
Minna Pasanen   
Johanna Järvinen    
Anna Puolamäki  
Timo Kinnunen   
Ilpo Huolman 

Nurmijärven kunta
Juha Oksanen   

Tuusulan kunta
Jouni Rintanen    

Järvenpään kaupunki
Ilkka Holmila 
Sari Piela   

Nurmijärven Vesi
Johanna Sahlstedt  

Tuusulan Seudun Vesilaitos
Timo Ranta-Pere  

Ramboll Finland Oy
Emil Matintupa  
Juha Siitonen 
Noora Asikainen 
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Teknisen selvityksen tavoitteet

(maantie 1421). Nykyinen väyläyhteys koostuu Van-
han Hämeentien osuudesta kantatie 45 – Jäniksen-
linna sekä maantiestä 11507 (Vanhankylän koulutie). 
Molemmat väylät ovat hyvin pienipiirteisiä ja kapeita, 
eikä niiden väylägeometria kaikilta osin kohtaa no-
peusrajoitusten kanssa. Lähiympäristö on maaseu-
tumaista ja harvaan asuttua, mutta väyliltä on yhte-
yksiä pieniin asutuskeskittymiin. Vanhan Hämeentien 
tieosuudella ei ole valaistusta tarkasteltavalla välillä. 
Kevyen liikenteen mahdollisuudet kulkea turvallisesti 
Nukari – Purola -välillä ovat olemattomat pientareiden 
puutteiden vuoksi, vaikka välille sijoittuu Vanhankylän 
peruskoulu. Vanhankylän koulutien liikenteestä 6 % on 
raskasta liikennettä, joka suuntautuu mm. Järvenpään 
logistiikka-alueille. Vuoden 2004 yleissuunnitelmassa 
Nukari – Purola -yhteys esitettiin kehitettäväksi maan-
tietasoiseksi jatkuvaksi väyläksi, jonka nopeustavoite 
tieosuuksilla olisi 80 km/h ja liittymäalueilla 60 km/h. 
Parantaminen toteutettaisiin leventämällä nykyisiä tie-
osuuksia sekä rakentamalla uutta tiekäytävää, ja se 
sisältäisi myös kevyen liikenteen väylän, alikulkukäy-
täviä ja valaistuksen koko uudelle maantielle.

Purola – maantie  140 -väli eli maantie 1452 (Vähä-
nummentie / Kartanoväylä) eroaa liikenneympäristöl-
tään selvästi kahdesta muusta osa-alueesta, sillä se 
on taajama-alueella ja sen varrelle on sijoittunut teol-
lisuutta, varastotoimintaa ja pientalovaltaisia asunto-
alueita. Vähänummentien ali kulkee kaksi rataosuutta 
ja sen läheisyyteen sijoittuu itäpäädyn eteläpuolel-
le Haarajoen rautatieasema ja länsipäädyn pohjois-
puolelle Purolan rautatieasema, jolla ei nykyisin ole 
liikennettä, mutta se säilyy mahdollisena tulevaisuu-
den varauksena. Itäpäässä on lisäksi valtatien 4 erita-
soliittymä. Väylän varrella kulkee yhtenäinen kevyen 
liikenteen väylä, jonka risteäminen Vähänummentien 
kanssa tapahtuu pääasiassa eritasossa, mutta myös 
tasoylityksiä on muutamia. Erityisenä parantamistoi-
menpiteitä vaativana kohteena on todettu Pohjois-
väylän valo-ohjattu tasoliittymä. Raskaan liikenteen 
osuus Vähänummentien liikenteestä on korkea erityi-
sesti Pohjoisväylältä valtatien 4 suuntaan (7 %). Ny-
kyisen Wärtsilä – Purola -yritysalueen lisäksi Järven-
päässä on suunnitteilla uusi yritysaluekokonaisuus 
Haarajoki – Pietilä -alueelle, mikä tuottaa lisäpainetta 
parantaa Järvenpään tason raskaan liikenteen reittejä 
valtatien 3 suuntaan. Poikittaisyhteyksien parantami-

Tämän Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyden tekni-
sen selvityksen tavoitteena on selvittää valtatien 3 
ja maantien 140 (Vanha Lahdentie) välisen yhteyden 
nykytilan puutteita ja parantamistarpeita sekä toimia 
pohjana päätöksenteolle jatkotoimenpiteiden tarpeis-
ta ja sisällöstä. Selvitystyö liittyy maakuntatasoiseen 
tavoitteeseen luoda Keski-Uudellemaalle luonnol-
lisesti toimiva liikennejärjestelmä sekä yhtenäinen 
diagonaalinen reitti, joka palvelee alueen logistiikka-
alueita ja kuntien välistä työmatkaliikennettä, mutta 
mahdollistaa myös paikalliselle liikenteelle turvalli-
set olosuhteet. Hankkeen lähtökohta on ollut vastata 
Keski-Uudellamaalla tehtyjen selvitysten asettamiin 
toimenpide-ehdotuksiin. Niistä tärkeimpänä on toimi-
nut Uudenmaan ELY-keskuksen HLJ 2015:n pohjal-
ta toteuttama Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien 
selvitys (2015), jossa tutkituista vaihtoehdoissa Jär-
venpää – kantatie 45 -väli nousi toteuttamiskelpoisim-
maksi ja kustannustehokkaimmaksi logistiikan reitiksi 
Keski-Uudellamaalla. Tavoitteena on luoda välille vt 3 
– mt140 seututie tasoinen poikittaisyhteys, joka palve-
lisi seutukunnan liikenteen lisäksi myös valtakunnalli-
sen tason kuljetuksia liittymällä valta- ja kantateihin.

Tekninen selvitys rajautuu Keski-Uudellamaalla 
valtatien 3 ja maantien 140 välille kolmeen osa-alu-
eeseen: kantatie 45 välillä valtatie 3 – Nukari, seututie 
välillä Nukari – Purola ja seututie Purola – maantie 140 
(ks. Liite 1). Nämä alueet eroavat toisistaan niin väyli-
en geometristen ominaisuuksien, tien kunnon kuin si-
tä käyttävän liikenteen osalta. Läntisin osa-alue alkaa 
valtatien 3 rampeista ja jatkuu etelään kantatietä 45 
(Hämeentie) pitkin maantien 11505 (Vanha Hämeen-
tie) liittymän ohi Soratien liittymään asti. Kantatie 45 
on tällä välillä pääasiallisesti hyvässä kunnossa, mut-
ta sen varrella on haja-asutusta ja tiheästi yksityis-
tieliittymiä. Tieympäristö on maaseutumaista ja met-
säistä. Yhtenäistä kevyen liikenteen reittiä ei ole tällä 
osalla Hämeentietä. Väliä käyttävä liikenne suuntau-
tuu pääasiassa yhteydelle valtatie 3 – Hyrylän keskus-
ta. Raskas liikenne (osuus noin 7 - 8 % liikenteestä) 
aiheuttaa haittaa paikalliselle liikenteelle Hyrylässä, 
ja liikenne ruuhkautuu nykyisin etenkin Koskenmäen 
kiertoliittymässä kantatiellä 45.

Osa-alueesta Nukari – Purola on vuonna 2004 teh-
ty yleissuunnitelma Nurmijärvi – Järvenpää -tieyhtey-
den parantaminen välillä Nukari (kantatie 45) – Purola 
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nen on raskaan liikenteen ja logistiikan lisäksi tärkeää 
myös seudullisen henkilöautoliikenteen turvallisuuden 
ja työssäkäyntiliikenteen sujuvuuden kannalta.

Poikittaisyhteyden linjaus on osoitettu ohjeellise-
na seututienä Uudenmaan maakuntakaavassa sekä 
Tuusulan kunnan Ruskela – Vanhakylä – Ritas järvi-
osa  yleiskaavassa. Uudenmaan 4. vai he maa kunta-
kaava  luonnoksessa linjaus esitetään vaihtoehtoi-
sena logistiikan tieyhteytenä. Järvenpään kaupunki 
on käynnistänyt Pietilä – Haarajoen osayleiskaavan 
uudistamisen, ja Pietilän kulman yritysalueen ase-
makaavan laadinta on myös käynnistymässä. Nur-
mijärvellä ei ole linjauksen alueella voimassa olevia 
asema- tai yleiskaavoja; myöskään Nukarin oikeus-
vaikutuksetonta osayleiskaavaa ei olla uudistamassa 
lähivuosina.

Osana työtä on ollut ottaa huomioon asianosais-
ten kuntien eli Järvenpään, Tuusulan ja Nurmijärven 
maankäytölliset ja kaavoitukselliset tavoitteet ja tule-
vaisuuden suunnitelmat sekä muiden sidosryhmien 
asettamat reunaehdot suunnitelma-alueella. Näistä 
tärkeimpiä ovat olleet raskaan liikenteen maakuntata-
soisen yhteyden, sujuvuuden ja olosuhteiden paran-
tamisen lisäksi kevyen liikenteen turvallisuuden pa-
rantaminen jalankulku- ja pyöräverkkoa laajentamalla.

Liikenteellisten tekijöiden lisäksi hankkeen yhtenä 
merkittävimpänä lähtökohtana on suunnitelma-alueen 
pohjavesialueiden ja vedenhankinnan turvaaminen 
tulevaisuudessa. Suunnitelma-alueella ja sen välit-
tömässä läheisyydessä sijaitsee seitsemän tärkeäksi 
luokiteltua pohjavesialuetta: Noppo, Salmela, Nuka-
ri, Teilinummi, Jäniksenlinna, Nummenkylä ja Mylly-
lä. Teilinummessa on käynnissä tekopohjavesihanke, 
jossa on selvitetty tekopohjaveden valmistusmahdolli-
suuksia, ja Nurmijärven Vesi on teettänyt tutkimuksia 
pohjaveden sijainnista, laadusta ja virtauksesta. Tut-
kimusten pohjalta on havaittu, että pohjaveden todelli-
nen sijainti ei täysin täsmää nykyisiin pohjavesialueen 
määrityksiin, ja pohjavesialueen rajaukseen on tehty 
ehdotus sen muuttamisesta pohjoisemmaksi. Lähes 
koko pohjavesivaranto sijaitsee Vanhan Hämeentien 
länsipäädyn alapuolella, eikä väylälle ole tehty poh-
javesisuojausta Hämeentien liittymäaluetta lukuun ot-
tamatta. Vuoden 2004 yleissuunnitelman linjauksen 
liittyminen kantatiehen 45 tarkistetaan ja ratkaistaan 
uudelleen muutossuunnitelmassa.
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A. Nykytilan inventointi ja analyysi

Maantie 11505 (Vanha Hämeentie) on Hämeentieltä 
Vanhakylän koulutien liittymään yksiajoratainen pai-
kallistie, jonka peruspoikkileikkaus on 8,0 / 7,0 m (Kuva 
2). Väylä on kapea, ja sen pystygeometria on joiltain 
tieosuuksilta riittämätön nopeusrajoitukselle 60 km/h. 
Maantie 11507 (Vanhakylän koulutie) on ajoradaltaan 
6,50 - 7,00 metriä leveä paikallistieyhteys Jäniksen-
linnan ja maantien 1421 (Jokelantie) välillä (Kuva 3). 
Nykyisellään väylä on hyvin kapea ja tiegeometrial-
taan pienipiirteinen. Pituuskaltevuus on suurimmillaan 
jopa 13 %. Sekä Vanhan Hämeentien että Vanhanky-
län koulutien pientareet ovat erittäin kapeat tai lähes 
olemattomat. Vuoden 2004 yleissuunnitelmassa nä-
mä paikallistiet korvaava yhteys Hämeentieltä Vähä-
nummentielle on esitetty peruspoikkileikkaukseltaan 
9,0 / 7,0 m leveänä sekaliikennetienä parantamalla ny-
kyisiä tieosuuksia mm. poistamalla jyrkkiä kuperia tait-
teita sekä rakentamalla kokonaan uutta tiekäytävää.

1. Tieverkko
1.1. Ajoradat
Kantatie 45 (Hämeentie) on suunnittelualueella yk-
siajoratainen maantie, jonka peruspoikkileikkaus on 
8,5 / 7,0 m (Kuva 1). Liikenneviraston tien poikkileik-
kauk sen suunnitteluohjeen (2013) mukaan vähim-
mäistasoinen poikkileikkaus 80 km/h -nopeusrajoituk-
sen kantatielle nykyisillä liikennemäärillä (ks. A-osa 
luku 2.1 Liikennemäärät) tulisi olla 9 / 7, ja ohjeellinen 
poikkileikkaus olisi 10 / 7. Tien ajorata on vähäisiä 
päällystevaurioita lukuun ottamatta hyvässä kunnos-
sa. Pystygeometrialtaan kantatie 45 vastaa sallittu-
ja ajonopeuksia, mutta sen tarkasteltavan osuuden 
länsipäädyssä on yksittäisiä kohtia, joissa kaarresä-
teiden arvot eivät aivan yllä ohjearvojen minimiarvoi-
hin. Ne täyttävät kuitenkin ohjeiden vähimmäisarvot. 
Lisäksi samalla 80 km/h -nopeusrajoitusalueella on 
kaarteiden kohdalla paljon liittymiä.

Kuva 1. Kantatie 45 (Hämeentie) (kuvakaappaus Google Maps -palvelusta, syyskuu 2011).
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Kuva 2. Maantie 11505 (Vanha Hämeentie).

Kuva 3. Maantie 11507 (Vanhankylän koulutie).
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Vähänummentie/Kartanoväylä (mt 1452) vaihtelee 
peruspoikkileikkaukseltaan 10,0 / 7,0 metristä 7,5 / 6,5 
metriin (Kuvat 4 ja 5). Väylä on rakenteellisesti hyväs-
sä kunnossa ja vastaa geometrialtaan suunnitteluoh-
jeiden mukaisesti nopeustasoa. Vähänummentien 

varrella kulkee lähes koko matkalta eroteltu kevyen 
liikenteen väylä. Suunnittelualueen eri väylien geo-
metriaominaisuudet on esitetty inventointikuvissa liit-
teissä 2.1 – 2.4.

Kuva 4. Maantien 1452 (Vähänummentie) länsipäätyä, jossa erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Kuva 5. Maantien 1452 (Kartanoväylä) itäpäätyä.
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1.2. Nopeusrajoitukset

Tarkasteltavien väyläosien nopeusrajoitukset vaihtele-
vat välillä 50 - 80 km/h. Suurin nopeusrajoitus 80 km/h 
on kantatiellä 45, ja 50 km/h nopeusrajoituksia on kou-
lun kohdalla Vanhankylän koulutiellä sekä Vähänum-
mentiellä Pohjoisväylän liittymäalueella. Kantatiellä 
45 ja Vanhankylän koulutiellä on yhdet 70 km/h -no-
peusrajoituksen alueet. Muilta osuuksilta yleisin no-
peusrajoitus suunnittelualueen väylillä on 60 km/h. 
Paikallisteiden 11505 ja 11507 tiegeometria on osit-
tain puutteellinen sallituille ajonopeuksille. Vuoden 
2004 yleissuunnitelmassa nämä paikallistiet korvaava 
yhteys kantatieltä 45 Vähänummentielle on esitetty 
osittain peruspoikkileikkaukseltaan 9,0 / 7,0 m leveä-
nä sekaliikennetienä, jonka geometria mahdollistaisi 
nopeusrajoituksen 80 km/h ja liittymäalueilla nopeus-
rajoituksen 60 km/h. Pääosalla maantietä on erillinen 
jalankulku- ja pyöräilyväylä. Nopeusrajoitusalueet on 
esitetty liitteissä 2.1 – 2.4.

1.3. Liittymätiheydet

Vaikka kantatien 45 ympäristö on harvaan asuttua, sen 
varressa on tiheästi liittymiä, erityisesti asumisen sekä 
maa- ja metsätalouden käytössä olevia yksityistieliitty-
miä. Tierekisterin liittymätietojen perusteella kantatien 

45 liittymätiheys on 8,6 km pitkällä tarkasteluvälillä lä-
hes 6 kpl/km. Tarkasteltaessa pelkkiä yksityistieliitty-
miä on tiheys edelleen noin 5 kpl/km. Liittymätiheydet 
on laskettu Tierekisterin ilmoittamista liittymistä tar-
kasteltavana olevan tieosan pituudelle (Taulukko 1). 
Suuri osa liittymistä on nelihaaraliittymiä, jotka ovat 
turvattomampia kuin porrastetut kolmihaaraliittymät ja 
joiden muotoilussa on lisäksi puutteita liittymäkulman 
tai liittymäsaarekkeiden osalta. Myös näkemäalueis-
sa olisi parannettavaa useissa kohdissa kantatielle 45 
liityttäessä. Tasoliittymät-suunnitteluohjeen (Tiehal-
linto, 2001) mukaan suurin liittymätiheys maaseudun 
kantatiellä tulisi olla 3 kpl/km huomioiden kantatien 45 
nykyiset liikennemäärät (ks. A-osa luku 2.1) ja nope-
usrajoitukset. Joillakin kohdin kantatietä 45 liittymien 
väli on jopa vain 100 - 200 metrin luokkaa. Nykyisil-
lä liikennemäärillä suositeltava pienin liittymäväli olisi 
400 - 600 metriä.

Vanhan Hämeentien ympäristö on metsäistä ja 
maaseutumaista haja-asutusaluetta tarkasteltaval-
ta väliltä kt 45 – Vanhankylän koulutie. Liittymätihe-
ys tällä noin 3,4 km pituisella välillä on noin 5 kpl/km. 
Nykyisten liikennemäärien suhteen ei liittymätihe-
ydelle ole asetettu ohjeellisia rajoitteita yhdysteille, 
mutta pienimmän liittymävälin suositeltava arvo olisi 
100 - 200 m. Vanhan Hämeentien pienimmät liittymä-
välit osuvat tähän luokkaan Kuusistontien ja Korpimä-
entien liittymiä lukuun ottamatta. Näiden liittymien väli 
on noin 15 m (ks. Kuva 6).

Kuva 6. Kuusistontien ja Korpimäentien liittymien väli Vanhalla Hämeentiellä on noin 15 m (kuvakaappaus Google Maps -palve-
lusta, huhtikuu 2009).
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Metsäinen ja maaseutumainen tieympäristö jatkuu 
Vanhakylän koulutiellä, jonka itäpäässä on Vanhaky-
län koulun pihaliittymät sekä tiheästi yksityistieliitty-
miä. Noin 4,0 km pitkän tien liittymätiheys on 5 kpl/km.  
Tarkasteltaessa pelkästään 2,0 km matkalta tien itäi-
sintä puoliskoa, jossa Vanhankylän koulu sijaitsee, 
on liittymätiheys tällä osuudella 7 kpl/km. Liittymävälit 
ovat pienimmillään 50 - 100 m luokkaa. Tasoliittymät–
suunnitteluohjeen mukaan suositeltava liittymäväli yh-
dystielle olisi 100 - 200 m.

Maantien 1452 tieympäristö on länsipäästään maa-
seutumaista, mutta muuttuu tien keskivaiheilla kes-
kustaajama-alueeksi, jossa on myös teollisuus- ja va-
rastoalueita. Väylän liittymätiheys on noin 4 kpl/km, ja 
pienimmät liittymävälit ovat noin 100 m. Nämä vastaa-
vat seututien liittymätiheyden ja liittymävälin ohjearvo-
ja taajama-alueella. Väylän itäpäässä on valtatien 4 
eritasoliittymä, jonka jälkeen tie jatkuu Kartanoväylä-
nä maantielle 140 asti. Kevyen liikenteen järjestelyt 
tasoylityskohdissa ovat haastavat niin turvallisuudelle 
runsaasta raskaasta liikenteestä johtuen kuin käänty-
ville ajoneuvoyhdistelmille liian lähellä liittymäaluetta 
olevien suojatiesaarekkeiden takia.

Keski-Uudellamaalla ei ole yhtenäistä ja raskaan lii-
kenteen kannalta toimivaa poikittaisyhteyttä valta-
teiden 3 ja 4 välillä. Nykytilanteessa raskas liikenne 
kulkee valtatien 3 suuntaan Hyrylän keskustan lä-
pi, mikä on suorin reitti eteläisen Keski-Uudenmaan 
logistiikka-alueilta. Tämä aiheuttaa haittaa Hyrylän 
paikalliselle liikenteelle ja maankäytölle. Järvenpään 
tasolta reitit valtatielle 3 ovat epäjatkuvia ja raskaalle 
liikenteelle huonosti soveltuvia, ja läpikulkeva raskas 
liikenne aiheuttaa haittoja myös Jokelan keskustassa. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tekemän Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien 
selvityksen (2015) mukaan alueella on myös solmu-
kohtia, joihin liikenteen toimivuusongelmat kasaan-
tuvat. Raskaan liikenteen kannalta ongelmallisimpia 
kohteita Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien esi-
selvityksen mukaan ovat Hyrylän keskusta, kantatien 
45 liittymät Hyrylän pohjoispuolella sekä yksittäiset 
ongelmakohdat maantien 140 liittymissä.

Järvenpään suunnasta raskas liikenne suuntau-
tuu kantatielle 45 Jokelantien ja osittain Vanhanky-
län koulutien kautta. Erityisesti Vanhankylän koulutie 
on soveltumaton seudulliseksi yhteydeksi, sillä ras-
kas liikenne aiheuttaa turvallisuushaittoja kapealla ja 
mutkaisella väylällä, jota käyttää myös kevyt liikenne. 
Lisäksi raskaan liikenteen liittyminen Vanhalta Hä-
meentieltä kantatielle 45 on ongelmallista vilkkaassa 
liikenteessä. Myöskään maantie 1421 (Jokelantie) ei 
sovellu seudulliseksi yhteydeksi raskaalle liikenteelle 
sen kevyen liikenteen väylän puuttumisen, Jokelaan 
syntyvän läpiajoliikenteen ja tierakenteen ongelmien 
vuoksi.

Järvenpään ja kantatien 45 välinen yhteys on mah-
dollinen tulevaisuuden reittivaraus suurille erikois-
kuljetuksille. Jatkosuunnittelussa tulee varautua 7 m 
korkeisiin, 7 m leveisiin ja 40 m pitkiin kuljetuksiin. 
Raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten näkökulmas-

Taulukko 1. Tarkastelualueen liittymätiheydet väylittäin sekä tasoliittymien suunnitteluohjeen mukaiset enimmäisarvot. Liittymäti-
heydet on laskettu tierekisterin ilmoittamista liittymätiedoista tarkasteltavalle tiepituudelle.

Väylä Tieosan pi-
tuus [km]

Liittymätiheys, 
kaikki liittymät 

[kpl/km]

Liittymätiheys, 
yksityistieliitty-

mät [kpl/km]

Liittymätiheyden 
suurin sallittu ar-

vo väylällä

Kt 45 (Hämeentie) 8,6 5,7 4,9 3

Mt 11505 (Vanha Hämeentie) 3,4 5,3 4,4 ei raj.

Mt 11507 (Vanhankylän koulu-
tie) 4,0 5,0 4,5 ei raj.

Mt 1452 (Vähänummentie /  
Kartanoväylä) 7,1 3,7 3,0 6

1.4. Raskas liikenne
Valtateiden 3 ja 4 tarkasteltavalla välillä on suhteelli-
sen korkea raskaan liikenteen osuus johtuen alueella 
sijaitsevasta teollisuus-, logistiikka- ja maataloustoi-
minnasta. Kantatie 45 on osa valtakunnallista suur-
ten erikoiskuljetusten reittiä. Lisäksi reitillä tiedetään 
kulkevan Nesteen öljy- ja polttoainekuljetuksia sekä 
mahdollisesti muita vaarallisia aineita. Orikorvessa, 
Jäniksenlinnan eteläpuolella sijaitsee Forcitin räjäh-
dysainevarasto. Yritysalueiden kuljetuksista suurin 
osa lienee citylogistiikkaa ja pientavarakuljetuksia.
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ta ongelmallisia yksittäisiä kohtia suunnittelualueella 
ovat erityisesti sillat. Vähänummentien ylittää kaksi 
matalaa siltaa, Wärtsilänkadun risteyssilta ja Wärt-
silän alikulkusilta, joiden alikulkukorkeudet ovat noin 
5 m (Kuva 7). Korkeiden erikoiskuljetusten on mah-
dollista kiertää nämä sillat katuverkon kautta Jampan 

teollisuusalueen ympäri reittiä Asponkatu – Wärtsi-
länkatu – Levysepänkatu – Levysepänkaari (Kuva 8). 
Kartanoväylällä, Haarajoen koulun kohdalla olevan 
Railansillan alikulkukorkeus on yli 7 metriä. Kohta on 
myös osa suurten erikoiskuljetusten (SEKV) reittiä 
(Kuva 9).

Kuva 7. Vähänummentien ylittää kaksi matalahkoa siltaa, Wärtsilän alikulkusilta (kuvassa etumainen silta) ja Wärtsilänkadun ris-
teyssilta. Niiden alikulkukorkeudet ovat noin 5 m. Tätä korkeammat kuljetukset kiertävät katuverkon kautta.

Kuva 8. Korkeiden erikoiskuljetusten kiertoreitti Levysepänkaari – Levysepänkatu – Wärtsilänkatu – Asponkatu (karttapohja: Jär-
venpään karttapalvelun opaskartta, 2016).
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Kantatiellä 45 on ongelmana Lohenojan ylittävän Nu-
karinsilta II:n heikko kantavuus (Kuva 10). Raskaan 
liikenteen on mahdollista kiertää silta yhdysteiden 
1321 (Raalantie) ja 11485 (Nukarintie) kautta, mutta 
reitti johtaa ahtaisiin kääntymisiin kantatien 45 liitty-
missä ja reitille osuu suurille erikoiskuljetuksille mah-
dollisesti hankaluuksia aiheuttavia ilmajohtoja (Kuva 

11). Raskaan liikenteen lisääntyminen kiertoreitin yh-
dysteillä ei ole toivottua, ja Raalantien kantatielle 45 
oikaisun yhteydessä (ks. A-osa luku 6.2) sen pohjois-
pääty tultaneen muuttamaan yksityistieksi. Lisäksi 
alue on vedenhankinnan kannalta tärkeä alue nyt ja 
tulevaisuudessa tekopohjavesihankkeiden myötä (ks. 
A-osa luku 3.1).

Kuva 9. Suurten erikoiskuljetusten reittejä selvitysalueella ja sen ympäristössä (Uudenmaan ELY-keskus, 2016).

Kuva 10. Nukarinsilta II Hämeentiellä (kuvakaappaus Google Maps -palvelusta, syyskuu 2011).
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Kuva 11. Raskaat kuljetukset kiertävät heikosti kantavan Nukarinsilta II:n Raalantien ja Nukarintien kautta. Reitille osuu paljon tien 
ylittäviä ilmajohtoja, jotka voivat olla ongelmallisia suurille erikoiskuljetuksille. (Karttapohja: Maanmittauslaitos, 2015.)
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1.5. Jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyt

Maantien 1452 (Vähänummentien) kevyen liikenteen väylä kuuluu Helsin-
gin seudun pääpyöräverkon seutureittiin (Kuva 12). Hyvässä kunnossa oleva 
väylä alkaa maantieltä 1421 (Jokelantieltä) ja jatkuu suhteellisen yhtenäise-
nä reittinä Haarajoen koulun sillalle asti. Kevyen liikenteen väylä ei kuiten-
kaan jatku enää maantien 1421 ja Vanhankylän koulutien kautta kantatien 
45 suuntaan vaikka reitille olisi tarvetta erityisesti sen varrella olevan Van-
hankylän koulun takia. Vanhankylän koulutiellä ja Vanhalla Hämeentiellä ei 
ole päällystettyä piennarta. Maantien 1421 (Eriksnäsintien – Jokelantien) ra-
kennettava kevyen liikenteen väylä on osa seudullista pyörätieverkkoa, ja 
yhteyspuute reitissä on iso ongelma. Myöskään kantatien 45 varrella ei ole 
erillistä kevyen liikenteen väylää, ja kevyt liikenne kulkee lähinnä pitkin alu-
een alempaa tieverkkoa. Kevyen liikenteen määriä on esitetty A-osan luvussa 
2.1 Liikennemäärät.

Kuva 12. Kuvaote Helsingin seudun pääpyöräreittien tavoiteverkosta 2020. Sinisellä on 
esitetty seutureitit (maantie 1452) ja sinisellä katkoviivalla rakennettavat seutureitit (maan-
tie 1421). Oranssilla on esitetty maankäytöstä riippuen mahdolliset yhteystarpeet 2020 
jälkeen. (HSL, 2012.)
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Kuva 13. Saarekkeellinen suojatie maantien 1452 (Vähänummentien) ja Vanhan valtatien liittymässä.

Kuva 14. Maantien 1452 (Vähänummentien) suuntaisen kevyen liikenteen väylän alikulku maantiellä 1456 (Pohjoisväylällä).
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Suunnitelma-alueen läpi kulkee kaksi maakunta-
kaavassa esitettyä ulkoilureittiä: yksi Nukarin kautta 
ja toinen Vanhakylän ja Purolan alueiden läpi. Molem-
mat niistä yhdistyvät Jokelan alueen viheryhteyksiin.

Maantien 1452 (Vähänummentien) varrella kulkeva 
kevyen liikenteen väylän risteämiset ovat pääasiassa 
eritasossa. Kevyen liikenteen tasoylityksiä Vähänum-
mentiellä on Puurtajankadun, Yrittäjänkadun, Poh-
joisväylän ja Vanhan valtatien liittymissä. Kuvassa 13 
näkyy saarekkeellinen suojatie Vanhan valtatien liitty-
mässä, ja kuvassa 14 on Pohjoisväylän alittava kevy-
en liikenteen alikulku.

Kuva 15. Linja-autoliikenteen reittikartta suunnitelma-alueella. Juna-asemat näkyvät valkoisina suorakulmioina. (Uudenmaan jouk-
koliikenneinfo, 2016.)

1.6. Joukkoliikenneyhteydet

Joukkoliikenteen linja-autoyhteyksiä kulkee eniten 
Järvenpään taajama-alueella. Yksittäisiä linjoja kul-
kee myös Hämeentietä sekä Jäniksenlinnan ja Van-
hankylän alueilla. Linja-autoliikenteen reittikartta on 
esitetty kuvassa 15. Suunnitelma-alueen läheisyydes-
sä on kaksi juna-asemaa: Purola ja Haarajoki. Puro-
lan aseman junaliikenne on lopetettu keväällä 2016, 
mutta alueen maankäytön kehittyminen tulevaisuu-
dessa edellyttää varautumisen liikenteen mahdollisel-
le palautukselle.
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1.7. Valaistus

Kantatiellä 45 on selvitysalueella valaisemattomia tie-
osuuksia yhteensä noin 4,9 km matkalta (Kuva 16). 
Vanha Hämeentie on valaisematon lukuun ottamat-
ta liittymäalueita kantatien 45 ja Jäniksenlinnantien /

Kuva 16. Valaistut ja valaisemattomat tieosuudet suunnittelualueella.

Vanhankylän koulutien liittymissä. Maantie 1452 (Vä-
hänummentie) kevyen liikenteen väylineen sekä Van-
hankylän koulutie ovat valaistut koko pituudeltaan.
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2. Liikenne

2.1. Liikennemäärät

Selvitysalueen liikennemääriä sekä raskaan liiken-
teen määriä on esitetty kuvissa 17 ja 18. Tierekiste-
rin liikennemäärätietojen lisäksi on tehty pistemäisiä 
liikennelaskelmia Tuusulan kunnan alueella Vanhan-

Kuva 17. Nykyiset liikennemäärät, KVL ajon./vrk (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a; Tierekisteri, 2013)

kylän koulutien länsi- ja itäpäädystä sekä maantien 
1452 länsipäädystä vuoden 2016 maalis- ja huhtikuun 
aikana (Taulukko 2).
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Kuva 18. Nykyiset raskaan liikenteen määrät, KVL ajon./vrk (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a; Tierekisteri, 2013)

Taulukko 2. Liikennelaskelmia Tuusulan kunnan alueelta. Saadut arvot on laskettu lähinnä arkipäivien liikenteestä.

Laskentapaikka Ajankohta Nopeusrajoitus, 
km/h

KAVL, ajon /
vrk

Keskinopeus, 
km/h

Raskas liikenne,  
%

Vähänummentie, 
länsipääty 21.4.–26.4.2016 60 5 616 56 6,90

Vanhankylän koulu-
tie, itäpääty 19.4.–22.4.2016 60 2 520 52 9,22

Vanhankylän koulu-
tie, länsipääty 22.3.–30.3.2016 70 2 349 53 Ei laskettu

Kantatiellä 45 raskaan liikenteen osuus liikenteestä 
on noin 7 - 8 %. Myös maantiellä 1452 (Vähänummen-
tiellä) Pohjoisväylän liittymästä valtatien 4 liittymään 
on raskaan liikenteen osuus liikenteestä 7 %. Vähä-
nummentien länsipäädyssä on raskaan liikenteen 
osuus noin 5 % liikennemäärästä. Maantien 1452 
Kartanoväylän raskaan liikenteen osuus on noin 4 %. 
Vastaavat raskaan liikenteen osuudet liikenteestä 
ovat Vanhalla Hämeentiellä lähes 4 % ja Vanhankylän 
koulutiellä 6 %.

Kuvassa 19 on esitetty ennusteliikennemäärät vuo-
delle 2040 sekä liikennemäärän kasvu väylillä selvi-

tysalueella ja sen ympäristössä. Keski-Uudenmaan 
poikittaisyhteyksien selvityksen (Uudenmaan ELY-
keskus, 2015) mukaan autoliikenne kasvaa ennus-
teen mukaan tuntuvasti erityisesti pääradan ja vt4:n 
vyöhykkeellä Järvenpäässä, Keravalla ja Hyrylässä. 
Myös alueen väestömäärä tulee kasvamaan tulevai-
suudessa ja lisäämään diagonaalista liikennettä val-
tatien 4 tasolta Hyvinkään ja valtatien 3 suuntiin. Ajo-
neuvoliikenteen kasvun prosentuaalista kehittymistä 
on kuvattu kuvassa 20.
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Kuva 19. Ennusteliikennemäärät 2040 ja liikenteen kasvu. (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a)

Kuva 20. Ajoneuvoliikenteen kehittyminen Keski-Uudellamaalla. (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a)
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Myös raskaan liikenteen osuus tulee ennusteiden 
mukaan tulevaisuudessa kasvamaan Keski-Uudella-
maalla ja tarkasteltavalla alueella erityisesti kantatiellä 
45, Vanhankylän koulutiellä sekä Vähänummentiellä, 
joilla kaikilla kasvu on noin 30 %:n luokkaa (ks. Ku-
va 21). Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien sel-
vityksen (Uudenmaan ELY-keskus, 2015) mukaan 
kantatiellä 45 Hyrylän pohjoispuolella raskas liikenne 
kasvaa noin 1 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Van-
hankylän koulutiellä raskaan liikenteen määrä kasvaa 
noin 200 ajoneuvolla vuorokaudessa. 

Kuva 21. Raskaan liikenteen kehittyminen Keski-Uudellamaalla. (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a)

Seuraavissa kuvissa on esitetty liikenteen siirtymät 
Järvenpään ja kantatien 45 välisen poikittaisyhteyden 
toteuduttua sekä kokonaisliikenteelle (Kuva 22) että 
raskaalle liikenteelle (Kuva 23). Vuoden 2040 ennuste-
liikennemäärä poikittaisyhteydelle on noin 8 800 ajon./
vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 9 %. Pa-
rannettavalle yhteydelle siirtyisi liikennettä nykyisen 
Vanhankylän koulutien käyttäjien lisäksi Jokelantieltä 
ja Tuusulanjärven pohjoispuolisilta poikittaisyhteyksil-
tä. Liikennettä siirtyisi jonkin verran myös maantien 
148 ja kantatien 45 reitiltä, jolta siirtymä on herkkä 
Hyrylän liikenneolosuhteiden kehitykselle. Muilta rei-

teiltä parannettavalle poikittaisyhteydelle siirtyvän lii-
kenteen määrä olisi noin 2 500 ajon./vrk. Siitä raskasta 
liikennettä olisi noin 300 ajon./vrk. Vastaavasti liikenne 
vähenisi Jokelassa noin 600 ajon./vrk, josta raskasta 
liikennettä on noin 100 ajoneuvoa. Raskaan liiken-
teen määrät kasvaisivat Nukari – Purola -välin lisäksi 
selvästi myös Vähänummentiellä ja Kartanoväylällä. 
(Uudenmaan ELY-keskus, 2015)
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Kuva 22. Kokonaisliikenteen (KAVL) siirtymät poikittaisyhteyden toteutuessa. (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a)
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Kuva 23. Raskaan liikenteen (KAVL) siirtymät poikittaisyhteyden toteutuessa. (Uudenmaan ELY-keskus, 2015a)
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Selvitysalueen suurimmat kävelijä- ja pyöräilijämäärät 
ovat maantien 1452 varren kevyen liikenteen väylillä, 
joilla ne vaihtelevat noin 30 - 650 matkaa/vrk (molem-
mat suunnat yhteenlaskettuina, Brutus-järjestelmällä 
mallinnetut nykyiset liikennemäärät). Pienimmät kevy-
en liikenteen liikkujamäärät ovat kantatiellä 45 ja Van-
halla Hämeentiellä, joilla vastaavat luvut ovat maksi-
missaan 20 matkaa/vrk. Näiden väylien yhteydessä ei 
ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä, kuten ei myös-

kään Vanhankylän koulutien varrella. Siellä kävely- ja 
pyöräilymatkojen potentiaali on noin 30 - 100 matkaa/
vrk, eniten Vanhankylän koulun läheisyydessä. Mer-
kittävimpiä kevyen liikenteen risteämiskohtia on Vä-
hänummentiellä Pohjoisväylän sekä Vanhan Valtatien 
liittymissä. Kantien 45 tasolla poikittaisia jalankulku- 
ja pyöräilymatkoja tehdään Nukarintie / Pertuntie -liit-
tymässä. Jalankulku- ja pyörämatkojen mallinnettuja 
määriä on esitetty kuvissa 24 - 26.

Kuva 24. Brutus-mallin mukaisia jalankulku- ja pyörämatkoja selvitysalueen länsipäädyssä.

Kuva 25. Brutus-mallin mukaisia jalankulku- ja pyörämatkoja Nukari – Purola -välillä
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Kuva 26. Brutus-mallin mukaisia jalankulku- ja pyörämatkoja Vähänummentien ympäristössä. Nykyisiä kevyen liikenteen väyliä on 
esitetty sinisellä viivalla.

2.2. Liikenneturvallisuus

Selvitysalueelta selvitettiin onnettomuustietoja Liiken-
neviraston onnettomuusrekisteristä vuosilta 2011 – 
2015. Onnettomuudet on esitetty kartoilla kuvassa 27. 
Maantiellä 1452 on sattunut vuonna 2011 kaksi kuo-
lemaan johtanutta onnettomuutta, joista toinen sattui 
suojatiellä Vanhan valtatien liittymässä ja osallisena 
oli jalankulkija. Toinen kuolemaan johtanut onnetto-
muus sattui Vähänummentiellä 150 m Pohjoisväylän 
liittymästä länteen. Näiden lisäksi Vähänummentiellä 
on sattunut seitsemän loukkaantumiseen johtanut-
ta onnettomuutta. Kun mukaan lasketaan omaisuus-
vahinko-onnettomuudet, on poliisin tietoon tulleita 
onnettomuuksia sattunut Vähänummentiellä ja Kar-
tanoväylällä yhteensä 44 kpl eli 8,8 onnettomuutta / 
vuosi vuosina 2011 – 2015.

Vanhankylän koulutiellä on vuosina 2011 – 2015 on-
nettomuusrekisterin mukaan sattunut 11 onnettomuut-
ta, joista neljä on johtanut loukkaantumiseen. Vastaa-
vina vuosina Vanhalla Hämeentiellä on sattunut viisi 
onnettomuutta, jotka kaikki ovat olleet omaisuusva-
hinko-onnettomuuksia.

Kantatien 45 tarkasteltavalla osuudella on sattu-
nut 50 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta vuosina 
2011 – 2015 (10 onn./vuosi). Niistä seitsemän onnet-
tomuutta on johtanut loukkaantumiseen ja loput ovat 
olleet omaisuusvahinko-onnettomuuksia. Noin neljäs-
osa kantatiellä 45 sattuneista onnettomuuksista on ta-
pahtunut liittymissä.

Vaikka tilastoituja onnettomuuksia kevyen liiken-
teen kanssa on sattunut eniten Vähänummentiellä, 
on riskialtein tieympäristö kevyelle liikenteelle Van-
halla Hämeentiellä sekä Vanhankylän koulutiellä. 
Uudenmaan ELY-keskuksen toimenpideselvityksen 
”Maanteiden 1421 ja 11507 parantaminen rakenta-
malla jalankulku- ja pyörätie” mukaan Vanhankylän 

koulutien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vähäisyys 
ei kerro kevyen liikenteen väylän tarpeettomuudesta 
vaan, että ympäristö koetaan liian turvattomaksi liik-
kua kävellen tai pyöräillen. Tuusulan kunnassa on jär-
jestetty Vanhankylän koulun oppilaille koulukuljetus, 
koska väylä nähdään liian vaarallisena.

Koko selvitysjakson henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä vuosina 2011 –2015 on yhteensä 
20 onnettomuutta (4 hvj-onn./vuosi), joissa on louk-
kaantunut yhteensä 24 ihmistä ja kuollut 2 ihmistä. 
Omaisuusvahinko-onnettomuuksien yhteenlaskettu 
määrä koko selvitysalueella on 90 onnettomuutta.
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Kuva 27. Liikenneonnettomuudet vuosina 2011 – 2015. (Liikenneviraston onnettomuusrekisteri, 2016)
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3. Ympäristö
3.1. Pohjavesi

Selvitysalueella ja sen läheisyydessä sijaitsee seit-
semän luokan I (pohjavesien vanha luokitusjärjes-
telmä) pohjavesialuetta: Noppo (0110653), Salmela 
(0154356), Nukari (0154306), Teilinummi (0154305), 
Jäniksenlinna (0185851), Nummenkylä (0118651) ja 
Myllylä (0118652). Pohjavesialueiden rajaukset on 
esitetty Kuvissa 28 - 30.

Kuva 28. Nopon, Salmelan ja Nukarin pohjavesialueet rajauksineen. (pohjavesialueiden paikkatiedot: Uudenmaan ELY-keskus, 
syyskuu 2016)

Noppo sijaitsee aivan selvitysalueen pohjoisosassa 
ja rajautuu pääasiassa Hyvinkään kaupungin alueelle. 
Nopossa on käytössä yksi pohjavedenottamo, jonka 

vettä käytetään jäähdytysvetenä tehdasalueen pro-
sesseissa. Pohjavesialueen kemiallinen tila on luoki-
teltu huonoksi alueella vuonna 1994 havaitun maape-
rän pilaantumistapauksen takia (Hyvinkään kaupunki 
ja Nurmijärven kunta, 2012). Salmelan pohjavesialu-
eella ei ole vedenottamoita eikä sille ole laadittu suo-
jelusuunnitelmaa. ELY-keskus on määritellyt alueen 
riskipohjavesialueeksi, mutta määrälliseltään ja kemi-
alliseltaan tilaltaan alue on luokiteltu hyväksi.
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Kuva 29. Teilinummen, Jäniksenlinnan ja Kaikulan pohjavesialueet rajauksineen. (pohjavesialueiden paikkatiedot: Uudenmaan 
ELY-keskus, syyskuu 2016)

Teilinummen pohjavesialueella sijaitsee yksi vedenot-
tamo, kaivoalue sekä imeytysalueita. Myös Nukarin 
vedenottamolta otettu pohjavesi käsitellään Teilinum-
men vedenottamolla. Teilinummella on suunnitteilla 
alkaa muodostaa tekopohjavettä, mikä kasvattaisi 
Teilinummen vedenottamon merkitystä Nurmijärvel-
le entisestään (Nurmijärven kunta, Nurmijärven Vesi, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
2010b). Jäniksenlinnan pohjavesialueella muodoste-
taan tekopohjavettä Päijänne-tunnelin raakavedestä. 
Jäniksenlinnan ja Kaikulan pohjavesialueilla sijaitse-
vilta Kaikulan vedenottamolta sekä Jäniksenlinnan te-
kopohjavesilaitokselta on jatkuva vedenotto. Molem-
pien alueiden määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä, 
mutta ne luokitellaan riskialueiksi (Tuusulan kunta, 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan seu-

dun vesilaitos kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-kes-
kus, 2014).

Järvenpään merkittävimmät pohjavesivarannot 
ovat Nummenkylän ja Myllylän pohjavesialueilla. Mo-
lemmat on luokiteltu määrälliseltä ja kemialliselta tilal-
taan hyväksi, mutta Nummenkylä on määritelty myös 
riskialueeksi. Myllylän pohjavesialueesta suurin osa 
kuuluu Lemmenlaakson Natura-alueeseen.

Muun muassa Teilinummen, Jäniksenlinnan ja 
Nummenkylän pohjavesialueiden vedenottamojen 
suoja-aluemääritykset on tehty 1970 – 1980 -luvulla. 
Esimerkiksi Jäniksenlinnan lähi- ja kaukosuoja-alueil-
le on määrätty vuoden 1975 määräyspäätöksessä tei-
den rakentamisesta seuraavaa: ”Mikäli alueen kaut-
ta rakennetaan yleiselle liikenteelle tarkoitettu tie, on 
tämän viemäröinnissä sekä luiskien ja penkereiden 
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Kuva 30. Nummenkylän ja Myllylän pohjavesialueet rajauksineen (pohjavesialueiden paikkatiedot: Uudenmaan ELY-keskus, syys-
kuu 2016).

pintarakenteissa suoja-alueen kohdalla varauduttava 
siihen, ettei öljyn, polttoaineen tai vastaavan kuljetus-
autolle mahdollisesti sattuvan onnettomuuden vuoksi 
tielle valuvat nesteet tai sadeveteen liuennut tienpito-
aine pääse pohjavettä johtaviin maakerroksiin”.

Vastaavasti Nummenkylän suoja-alueen mää-
räämispäätöksessä (korjattu päätös vuodelta 1982) 
kaukosuojavyöhykkeellä tehtävistä maaleikkauksista 
todetaan: ”Sellaisten maaleikkausten tekemisestä, 
jotka saattavat ulottua yhtä metriä lähemmäksi ylin-
tä pohjaveden pintaa, on hyvissä ajoin ennen työhön 
ryhtymistä ilmoitettava Järvenpään kaupungille. Kau-
pungilla on oikeus antaa työn suorittamista koskevia 
ohjeita. Työn suorittaja on velvollinen noudattamaan 
näitä ohjeita, kunnes vesioikeus hakemuksesta mah-
dollisesti toisin määrää”. Ja rakennettavista teistä on 

päätöksessä määrätty: ” Rakennettavat yleiset tiet on 
tehtävä siten, etteivät tieltä tulevat vedet pääse poh-
javettä johtaviin maakerroksiin. Järvenpään kaupun-
gilla on oikeus kustannuksellaan suorittaa vastaavat 
toimenpiteet jo rakennetuilla teillä. Yleisten teiden 
kunnossapidossa käytettävät normaalit toimenpiteet 
ovat sallittuja”. Lähisuojavyöhykkeelle on asetettu sa-
mat määräykset kuin kaukosuojavyöhykkeelle, mutta 
maaleikkauksia koskeva ilmoitusvelvollisuus koskee 
maaleikkauksia, jotka voivat ulottua kahta metriä lä-
hemmäksi ylintä pohjaveden pintaa. Suoja-alueiden 
määräyspäätösten lisäksi kaikilla pohjavesialueilla 
noudatetaan vesilain (27.5.2011/587) säännöksiä.

Pohjavesialueille on suojavyöhykemääritysten li-
säksi tehty sittemmin myös uudempia suojelusuun-
nitelmia tai niiden päivityksiä. Jäniksenlinnan ja Kai-
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kulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty 
vuonna 2014, Nopon suojelusuunnitelma on päivi-
tetty vuonna 2012, Teilinummen suojelusuunnitelma 
on päivitetty vuonna 2010 ja Nummenkylän vuonna 
2001. Esimerkiksi Jäniksenlinnan suojelusuunnitel-
man (Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Palaneenmäen 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2014) mukaan 
suojavyöhykkeet noudattavat pääosin pohjavesialu-
eiden rajoja, mutta vyöhykkeiden suojelupäätösten 
määräysten lisäksi tulee noudattaa erillisiä suojelu-
rajoituksia ja -toimenpiteitä liittyen uusiin ja nykyisiin 
toimintoihin alueella.

Tierekisteritietojen mukaan pohjavesialueiden 
kohdalla kulkeville maanteille ei ole rakennettu poh-
javesisuojauksia suunnittelualueella. Poikkeuksena 
on kantatielle 45 bentoniittimattorakenteena vuonna 
2000 toteutettu pohjavesisuojaus Teilinummen koh-
dalla noin 800 metrin matkalla Vanhan Hämeentien 
liittymästä etelään.

Nurmijärven Vedellä on käynnissä Teilinummen te-
kopohjavesihanke, jonka aikana on selvitetty tekopoh-
javeden valmistusmahdollisuuksia sekä alueen geolo-
gisia ja hydrologisia ominaisuuksia. Tutkimuksissa on 
havaittu, että pohjavesialue sijaitsee todellisuudessa 
osittain eri kohdassa kuin nykyisissä pohjavesimää-
rityksissä. Suurin osa Teilinummen pohjavesivaran-

nosta sijaitsee Vanhan Hämeentien länsipäädyn 
alapuolella (Kuva 31), ja nykyisen pohjavesialueen 
ja muodostumisalueen rajauksiin on esitetty muutok-
sia siirtää niitä pohjoisemmaksi. Rajaukset ja niiden 
muutokset on esitetty kuvassa 32. Hanketta on kuvat-
tu tarkemmin A-osan luvussa 6. Liittyminen muuhun 
suunnitteluun.

Kuva 31. Poikkileikkaus Teilinummen pohjavesialueelta (ks. sijainti Kuva 32). Merkittävin osa pohjavesivarannosta sijaitsee aivan 
Vanhan Hämeentien alapuolella. (Nurmijärven Vesi, 2016)

Vuonna 2004 valmistuneen Nukari – Purola -välin 
yleissuunnitelman länsipäädyn yhtenä linjausvaihto-
ehtona oli tuoda liityntä Hämeentiehen Teilinummen 
eteläpuolelta. Silloisen tiedon mukaan ratkaisu olisi 
kuitenkin mennyt pohjavesialueen poikki, joten vaih-
toehtojen tarkastelussa päädyttiin ratkaisuun paran-
taa nykyistä tietä ja siirtää Hämeentien liittymää noin 
200 m pohjoisemmaksi liittymän porrastamiseksi. Tei-
linummen tekopohjavesihankkeen tutkimustulosten 
perusteella on tilanne kääntynyt niin, että uuteen tie-
käytävään tehtävä linjaus Teilinummen eteläpuolella 
olisikin pohjaveden laadun turvaamisen kannalta pa-
ras ratkaisu. Kyseisellä alueella pohjaveden pinta on 
suurimmalta osin kalliotason alapuolella (Kuva 33).
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Kuva 32. Teilinummen pohjavesialueen rajauksen muutosehdotus. (Nurmijärven Vesi, 2016)

Kuva 33. Teilinummen pohjavesipatjan paksuus. (Nurmijärven Vesi, 2016)
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3.2. Liito-oravat

Teknisen selvityksen yhteydessä tehtiin suunnitte-
lualueelta vuoden 2016 keväällä liito-oravaselvitys, 
jossa löydettiin alueelta 13 liito-oravalle hyvin soveltu-
vaa elinympäristöaluetta. Maastoselvityksissä ei kui-
tenkaan tehty havaintoja liito-oravista. Vuonna 2003 
liito-oravia oli havaittu Vanhankylän koulutien lähellä 
Kukkumäen alueella sekä Vähänummentien itäpää-
dyn läheisyydessä. Liito-oravaselvityksestä koottu ra-
portti on Liitteessä 3. Liito-oravaselvityksessä ei ole 
ollut mukana kantatien 45 eteläisin väli Vanhan Hä-
meentien liittymästä Soratien liittymään.

3.3. Maisema-, kulttuuri- ja 
luonnonympäristöt
Pohjavesialueiden ja mahdollisten liito-oravien asuin-
ympäristöjen lisäksi suunnittelualueelle ei sijoitu 
tärkeitä suojelukohteita. Suunnittelualueen lähistöl-
lä on joitakin suojelualueita yksityisellä maalla sekä 
Lohenojan Natura-kohde. Lisäksi Uudenmaan 4. vai-
hemaakuntakaavan ehdotuksessa esitetään Nukarin 
alueella joitakin muinaisjäännöskohteita kantatien 
45 länsipuolella alle 0,5 km päässä, mutta arvokkai-
ta kulttuuri-, maisema- ja luonnonympäristökohteita ei 
sijoitu linjauksille tai niiden välittömään läheisyyteen. 
Kuvassa 34 on esitetty Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavan ehdotuksen mukaiset maisema-, kulttuuri- ja 
luonnonympäristökohteet suunnitelma-alueella ja sen 
läheisyydessä.

Kuva 34. Uudenmaan 4. maakuntakaavaehdotuksen mukaiset kulttuuri-, maisema- ja luonnonympäristöt. Mustalla katkoviivalla on 
esitetty liikenneväylän vaihtoehtoinen ratkaisu tai ohjeellinen linjaus. Maakuntakaavaote Uudenmaan liiton karttapalvelusta (2016). 
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4. Liikennemelu

Suunnitelma-alueen väleillä kantatiellä 45 välillä vt 3 – 
Nukari ja seututiellä Purola – mt 140 ei ollut tehty tark-
koja melutason mallinnuksia, joten tämän teknisen 
selvityksen yhteydessä arvioitiin koko suunnitelma-
alueen melutilanne karkealla tasolla. Melutilanteen 
kartoituksen perusteella tieliikenteen melua ei voida 
nykytilanteessa pitää selvityksen kohteena olevalla 
tieyhteydellä erityisen merkittävänä ongelmana.

Läntisellä yhteysvälillä kantatiellä 45 välillä vt 3 – 
Nukari on tien läheisyydessä lähinnä pientalovaltais-
ta haja-asutusta 1 - 3 kiinteistön ryhminä, mutta myös 
muutama suurempi talokeskittymä tien pohjoispäässä 
sekä Nukarin kohdalla. Nykyliikennemäärä tällä yhte-
ysvälillä on kohtalainen ja vallitsevalla 80 km/h nope-
usrajoituksella tie aiheuttaa meluhaittaa lähellä tietä 
olevalle asutukselle. Kantatiellä 45 välillä vt 3 - Nu-
kari on melualueella nykytilanteessa arvion mukaan 
41 asuinkiinteistöä. Tien pohjoispäässä on pari 6 - 7 
rakennuksen keskittymää ja Nukarin kohdalla yksi 8 
rakennuksen keskittymä samalla puolella tietä. Näis-
sä kohdissa meluntorjunnan toteuttaminen voisi olla 
perusteltavissa. Muut kiinteistöt melualueilla ovat ha-
jallaan ja eri puolilla tietä 1 - 2 rakennuksen ryhmissä.

Keskimmäisellä yhteysvälillä Nukari – Purola (Van-
ha Hämeentie, Vanhankylän koulutie) on nykyisen tien 
läheisyydessä jonkin verran hajanaista asutusta sekä 
Vanhankylän koulu. Koulut tulkitaan melun kannalta 
aina erityisherkiksi kohteiksi. Tien nykyinen liikenne-

määrä on niin vähäinen, että nykyisellä 60 (50) km/h 
nopeusrajoituksella meluhaittaa syntyy ainoastaan 
aivan lähellä tietä. Nukari – Purola välin melualue on 
nykytilanteessa niin suppea, että melualueella voi ar-
vioida olevan enintään kaksi asuinkiinteistöä. Lisäksi 
meluohjearvo ylittyy osittain Vanhankylän koulun ete-
läisellä piha-alueella. Tälle yhteysvälille ei nykytilan-
teessa olisi kuitenkaan perusteltua toteuttaa melun-
torjuntaa.

Maantien 1452 välin Purola – valtatie 4 (Vähänum-
mentie) länsipuoliskolla on tien läheisyydessä vain 
muutama asuinkiinteistö pääradan länsipuolella. 
Lähemmäs Pohjoisväylää tultaessa on Vähänummen-
tien eteläpuolella runsaasti pientaloja. Nämä eivät 
ole aivan tien vieressä, mutta lähinnä tietä oleville 
kiinteistöille kohdistuu nykytilanteessa ainakin 
jonkin verran meluhaittaa Vähänummentieltä. Myös 
idempänä lähellä oikorataa on tien läheisyydessä 
jonkin verran pientaloasutusta tien lähellä ja ole-
tettavasti melualueella. Maantiellä 1452 Purola – vt 4 
välillä voidaan arvioida nykytilanteessa olevan 25 
asuin kiinteistöä melualueella. Pohjoisväylän itäpuo-
lisella osuudella on muutama melualtistuskohteiden 
keskittymä, joissa voisi olla perusteltua toteuttaa me-
luntorjuntaa jo nykytilanteessa.

Asuinkiinteistöt ja muut melusta häiriintyvät kohteet 
suunnittelualueella nykytilanteessa on merkitty kart-
taan kuvassa 35.

Kuva 35. Arvio melulle altistuvista kohteista nykytilanteessa koko tarkasteluvälillä.
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5. Maankäyttö ja kaavoitus

Poikittaisyhteyden linjaus on osoitettu ohjeellisena 
seututienä Uudenmaan maakuntakaavassa. Valmis-
teilla on Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, 
jossa logistiikan painopistettä on siirretty nykyiseltä 
Kehä III:n tasolta pohjoisemmaksi ja jossa kantatie 
45 – Järvenpää -linjaus on huomioitu vaihtoehtoisena 
logistiikan tieyhteytenä.

Järvenpää

Järvenpään kaupunki on käynnistänyt Pietilä – Haara-
joen alueen osayleiskaavan laatimisen asemakaavan 
ulkopuolisten alueiden kehittämiseksi. Erityisenä edis-
tämiskohteena ovat Haarajoen moottoritieliittymään 
ja oikoradan asemaan tukeutuvan uuden logistiikan 
yritysalueen asemakaavavalmiudet, mikä käynniste-
tään syksyllä 2016. Järvenpään kaupunki on hankki-
nut maata Pietilän yritysaluetta varten noin 30 - 40 ha 
maantien 1452 (Vähänummentien) pohjois- ja ete-
läpuolelta. Vähänummentie on osin asemakaavoi-
tettu ja osin asemakaavoittamaton. Siltä osin kuin 
Vähänummentie on asemakaavoitettu Wärtsilän ja 
Vähänummen yritysalueiden kohdalla, on se osoi-
tettu asemakaavoissa maantien alueeksi. Myös Kar-
tanoväylä on asemakaavoitettu osittain maantien 
alueeksi Haarajoen kylän kohdalla. Järvenpään yleis-
kaavassa 2020 esitetään Haarajoki – Pietilä -alueen 
liittymäjärjestely Vähänummentielle niin, että liiken-
teen pääsuunta on ns. itäiseltä radanvarsitieltä valta-
tien 4 suuntaan (Kuva 36). Esitetyn linjauksen vaihto-
ehtona tullaan selvittämään pääsuunnan säilyttämistä 
nykyisellään, Keski-Uudenmaan logistisen poikit-
taisyhteyden ja maankäytön kehittämisen ehdoilla.

Koko Järvenpään kaupungin alueen kattavan uu-
den yleiskaavan (yleiskaava 2040) valmistelu käyn-
nistyy syksyllä 2016. Järvenpää on myös käynnistänyt 
liittymäjärjestelyjä koskevan toimenpideselvityksen 
laatimisen syyskuussa 2016.

Tuusula

Kantatie 45 – Järvenpää -välin poikittaisyhteys on 
otettu huomioon myös Tuusulan kunnan oikeusvai-
kutteisessa Ruskela – Vanhakylä – Ritasjärvi -osayleis-
kaavassa alustavana linjauksena (tai vaihtoehtoisena 
ratkaisuna). Kaavassa on esitetty myös uusi kevyen 
liikenteen reitti yhteyden varrella (Kuva 37). Tuusu-
laan ollaan laatimassa koko kunnan alueen kattavaa 
yleiskaavaa (Tuusulan yleiskaava 2040), jossa poikit-
taisyhteys määritellään vaihtoehtoisena tai tarkentu-
vana tielinjauksena.

Nurmijärvi

Nurmijärvellä ei ole linjauksen alueella voimassa ole-
via asemakaavoja. Nukarin kylän osayleiskaava on 
oikeusvaikutukseton. Alueelle ei olla laatimassa lähi-
vuosina yleis- tai asemakaavoja.
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Kuva 36. Kuvaote Järvenpään yleiskaavasta 2020 (2004).

Kuva 37. Kuvaote Tuusulan kunnan Ruskela – Vanhakylä – Ritasjärvi -osayleiskaavasta (1996). 
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6. Liittyminen muuhun suunnitteluun

6.1. Nurmijärvi – Järvenpää -tie yhteyden parantaminen välillä Nu-
kari – Purola, yleissuunnitelma
Selvityksen alueen keskimmäisestä osasta, välistä 
Nukari – Purola, on laadittu tarveselvityksen pohjalta 
lakisääteinen yleissuunnitelma vuonna 2004: Nurmi-
järvi – Järvenpää -tieyhteyden parantaminen välillä 
Nukari (kantatie 45) – Purola (maantie 1421). Uuden-
maan tiepiiri on antanut yleissuunnitelmasta hyväk-
symispäätöksen vuonna 2008; yleissuunnitelma on 
lainvoimainen vuoden 2016 loppuun asti. Yleissuun-
nitelmassa oli tarkasteltu eri linjausvaihtoehtoja ja 
esitetty yhteydestä kehitettävän linjaukseltaan jatku-
va, uusi maantietasoinen väylä, jonka nopeustavoite 
on 80 km/h ja poikkileikkaus 9,0 / 7,0 m. Väylän lisäksi 
suunnitelmaan sisältyvät kevyen liikenteen väylä 
välille Råbackantie – Jokelantie, kaksi kevyen liiken-
teen alikulkua, valaistus koko maantielle sekä pohja-
vesisuojaukset pohjavesialueiden kohdalla. Ote hank-
keen yleiskartasta on esitetty kuvassa 38.

Kuva 38. Yleiskartta yleissuunnitelmasta Nurmijärvi – Järvenpää -tieyhteyden parantaminen välillä Nukari – Purola (2004).

Yleissuunnitelman länsipäädyssä liittymistä kanta-
tiehen 45 oli tutkittu kahdessa vaihtoehdossa, joista 
VE1 pohjautui nykyisen tien parantamiseen ja kulki ar-
vioidun pohjavesialueen reunassa, VE2 kulki uudes-
sa tiekäytävässä ja halkaisi oletetun pohjavesialueen 
keskeltä. Vaihtoehdoista päädyttiin VE1:een, joka oli 
vielä jaettu kahteen alavaihtoehtoon. Niistä päädyttiin 

ratkaisuun, jossa liittymä kantatiehen porrastettiin siir-
tämällä sitä noin 200 metriä nykyistä pohjoisemmak-
si. Valinnan perusteina olivat mm. välttyminen uudelta 
tiekäytävältä, edullisemmat rakentamiskustannukset 
sekä pienempi pohjavesivarannon pilaantumisriski.

Jäniksenlinnan tarkastelluista vaihtoehdoista oli 
yleissuunnitelmassa päädytty ratkaisuun, jossa Pa-
lojoen kohdalle rakennetaan uusi silta ja peltoaluetta 
voitaisiin säästää mahdollisimman paljon. Nykyinen 
väylä jätettäisiin kevyen liikenteen väyläksi. Vanhan-
kylän alueella oli päädytty ratkaisuun, jossa tielinjaus 
siirretään uuteen tiekäytävään Vanhankylän asutus-
alueen pohjoispuolelle, mikä vähentäisi Vanhankylän 
koulutien liikennettä ja parantaisi asukkaiden elinolo-
suhteita. Toisena vaihtoehtona ollut nykyisen väylän 
geometrian parantaminen nähtiin ongelmalliseksi tien 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen 
takia.

Jokelantien liittymävaihtoehtoina suunnittelualueen 
itäpäässä oli vertailtu porrastettua liittymää ja kiertoliit-
tymää. Tarkasteluissa päädyttiin kiertoliittymään, jon-
ka nähtiin toimivan raskaan liikenteen kannalta parem-
min, hillitsevän nopeuksia ja aiheuttavan vähemmän 
toimenpiteitä Vähänummentien pehmeikköalueella.
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6.2. Maantien 1321 Perttula – Nukari parantaminen tiejärjeste-
lyineen Teilinummen kohdalla, tiesuunnitelma

Selvitysalueeseen liittyy vuonna 2014 laadittu tiesuun-
nitelma Raalantien pohjoispäädyn parantamisesta ja 
sen liittymän siirtämisestä kantatiellä 45: Maantien 
1321 Perttula – Nukari parantaminen tiejärjestelyi-
neen Teilinummen kohdalla. Tiesuunnitelma sisältää 
esityksen Raalantien uudesta linjauksesta Korvennii-
tyntieltä kantatielle 45 (Kuva 39). Uuteen tiekäytävään 
esitetään rakennettavaksi valaistus. Lisäksi tiesuun-
nitelmassa esitetään nykyisen Vanhan Hämeentien 
ja kantatien läntisen liittymän katkaisemista ja siten 
nelihaaraliittymän muuttamista kolmihaaraliittymäksi. 
Hankkeen yhteydessä maantien 1321 osuus kään-
netystä linjauksesta pohjoiseen muutettaisiin yksityis-
tieksi.

Kuva 39. Suunnitelmakarttaote hankkeesta Maantien 1321 Perttula – Nukari (Raalantie) parantaminen tiejärjestelyineen Teilinum-
men kohdalla, Nurmijärvi, tiesuunnitelma (2014).

Liikenneturvallisuuden parantamisen ja kantatien 45 
liittymien toimivuuden lisäksi tiesuunnitelman tavoit-
teena oli pohjavesialueiden ja vedenoton turvaaminen 
Teilinummen pohjavesialueella. Riskialttiiksi oli todet-
tu muun muassa pohjavesialueen vedenottamojen 
sijainti lähellä nykyistä tietä ja liikennettä. Raalantien 
siirron lisäksi pohjaveden pilaantumisriskin todennä-
köisyyden nähtiin pienenevän nelihaaraliittymän pois-
tamisen sekä Raalantien vähenevän liikenteen seu-
rauksena. 

6.3. Muut suunnitelmat ja selvitykset

Edellisissä luvuissa kuvattuja suunnitelmia lukuun ot-
tamatta ei kantatiehen 45 välillä valtatie 3 – Nukari liit-
tyviä tarkempia suunnitelmia tai parantamistarpeiden 
selvityksiä ole tehty viime vuosina. Vastaavasti välillä 
Purola – valtatie 4 ei myöskään ole laadittu logistiseen 
yhteyteen tai liikennejärjestelyyn liittyviä suunnitelmia. 
Suunnittelualueeseen liittyy kuitenkin useita muita 
hankkeita ja selvityksiä, jotka esitellään seuraavaksi 
lyhyesti.

Teilinummen tekopohjavesihanke

Nurmijärven kunnalla on tavoitteena lisätä veden-
tuotantoaan kasvavan asukasmääränsä myötä.   

Tei li nummen pohjavesialueella on suunnitelmissa 
aloittaa tekopohjaveden valmistaminen, mitä var-
ten Nurmijärven Vesi on toteuttanut alueella hydro-
logisen hankesuunnitelman vuosina 2013 – 2014 ja 
maastotutkimuksia syksyllä 2014 ja keväällä 2015. 
Lisäksi alueesta on laadittu ja kalibroitu pohjaveden 
3D-virtausmalli. Tehtyjen tutkimusten perusteella on 
todettu, että pohjavesialue sijaitsee osittain eri pai-
kassa kuin mitä nykyisissä pohjavesimäärityksissä 
(ks. Kuva 32, s. 31). Teilinummen pohjavesialueen 
tärkeys kasvaa tulevan tekopohjavedentuotannon 
myötä entisestään, joten myös suojaustoimenpiteiltä 
vaaditaan enemmän pilaantumisriskin pienentämi-
seksi. Tällä hetkellä Vanhan Hämeentien varrella ei 
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ole pohjavedensuojausrakenteita Teilinummen pohja-
vesialueen kohdalla. Kantatielle on rakennettu pohja-
vedensuojausta Teilinummen kohdalle vuonna 2000 
noin 800 metrin matkalle.

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvi-
tys

Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttama Keski-Uu-
denmaan poikittaisyhteyksien selvitys (2015) toimi 
jatkotyönä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelmalle, jonka luonnos valmistui vuonna 2014 ja 
jonka yhteydessä tunnistettiin tarve selvittää tie- ja 
katuverkon kokonaisvaltaista toimivuutta ja palveluta-
soa laajemmin seudullisena yhteistyönä sekä paran-
taa puutteellisia Keski-Uudenmaan poikittaisia liiken-
neyhteyksiä. Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien 
selvityksessä annettiin suositukset lyhyellä aikataulul-
la toteutettavista raskaan liikenteen yhteyksiä selkeyt-
tävistä toimenpiteistä sekä pitkän aikavälin tilavaraus-
verkosta. Selvityksessä vertaillut hankkeet on esitetty 
kuvassa 40. 

Kuva 40. Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvityksessä vertaillut vaihtoehdot ja niiden kustannukset (2015).

tukevan Järvenpään ja Purolan maankäytön kehittä-
mistä sekä vähentävän raskaan liikenteen läpiajoa 
maantien 148 ja Hyrylän keskustan kautta kantatielle 
45. Selvityksessä oli todettu myös, että vuoden 2004 
yleissuunnitelman lisäksi tulee tarkastella koko vt 3 –
vt4 -välin parantamistarpeita.

Keski-Uudenmaan kunnat Nurmijärvi, Tuusula, 
Järvenpää ja Kerava sekä Uudenmaan liitto ovat sel-
vityksestä antamissaan lausunnoissa muun muassa 
todenneet todellisen tarpeen kantatie 45 – Järven-
pää -välisen poikittaisyhteyden toteuttamiselle ja toi-
voneet jatkosuunnittelun mahdollisimman nopeasta 
käynnistämisestä. Nurmijärven kunta ja Uudenmaan 
liitto toteavat lausunnoissaan myös, että jatkosuunnit-
telussa tulee varmistaa alueen pohjavesialueiden ja 
tulevaisuuden vedenoton turvaaminen.

Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittais yhteyk-
sien vaikutusten arviointi

Vuonna 2015 julkaistussa selvityksessä arvioidaan 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokses-
sa esitettyjen kahden pohjoisimman logistiikan poi-
kittaisyhteyden vaikutuksia luonnonoloihin, alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, kulttuuriym-
päristöön ja kaupunkikuvaan, ihmisten elinoloihin 
sekä liikenteeseen ja yhdyskuntatalouteen. Toinen 

Selvityksessä tehdyissä tarkasteluissa ja muodos-
tetussa kehittämispolussa esitettiin Järvenpään ja 
kantatien 45 välinen poikittaisyhteys ensimmäisenä 
toteutettavana ja kustannustehokkaimpana logistiikan 
laatureittinä Keski-Uudellamaalla. Ratkaisun todettiin 
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tarkastelluista vaihtoehdoista oli Keski-Uudenmaan 
poikittaisyhteyksien selvityksessä esitetty kantatie 
45 – Järvenpää -yhteysväli, joka todettiin toteuttamis-
kelpoiseksi. Jatkosuunnittelusta todettiin, että siinä 
tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien turvaa-
miseen, ekologisten yhteyksien jatkuvuuteen sekä 
melu-, tärinä- ja pienhiukkaspäästöihin uusien linjaus-
ten varrella.

Maanteiden 1421 ja 11507 parantaminen 
rakentamalla jalankulku- ja pyörätie

Toimenpideselvityksessä Jokelantien, Eriksnäsintien 
ja Vanhankylän koulutien varrelle rakennettavista ja-
lankulku- ja pyöräteistä (2015) selvitettiin kevyen lii-
kenteen väylän tarvetta alueella ja tutkittiin sen ja sii-
hen liittyvien muiden liikenteen toimenpiteiden paras 
sijainti, tekninen toteutettavuus ja alustavat kustan-
nukset. Työn tavoitteina oli tarkastella Helsingin pää-

pyöräilyverkkoon kuuluvan maantien 1421 puuttuvaa 
jalankulku- ja pyörätietä sekä avustaa asukasyhdis-
tyksen pyrkimystä rakentaa kevyen liikenteen väylä 
maantien 11507 varteen. Kuvassa 41 on esitetty hank-
keen ehdotus Vanhankylän koulutien parantamisen 
toimenpiteistä. Vanhankylän koulutie ei kuitenkaan 
kuulu Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liiken-
teen suunnitelmaan 2015 – 2018, kärkihankkeisiin tai 
Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoon. Asukasyhdis-
tyksen tavoitteena ollut talkootyönä toteutettava väy-
län rakentaminen ei ole Uudenmaan ELY-keskuksen 
mukaan realistista, vaan luontevin mahdollisuus edis-
tää hanketta olisi Tuusulan kunnan laatima tiesuunni-
telma. Vaikka Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien 
selvittämisessä on lähdetty liikkeelle raskaan liiken-
teen näkökohdista, tulee seuraavissa suunnitteluvai-
heissa ottaa huomioon myös alueen muu liikenne ja 
kaikkien liikkujien turvallisuus.

Kuva 41.  Vanhankylän koulutien toimenpideratkaisu, joka on esitetty selvityksessä Maanteiden 1421 ja 11507 parantaminen ra-
kentamalla jalankulku- ja pyörätie (2015).
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Maantien 1421 (Eriksnäsintie – Jokelantie) varteen ra-
kennettavan kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman 
laadinta on käynnissä. Kuvassa 42 on hankkeessa 

Kuva 42. Jokelantien ja Eriksnäsintien esitetty ratkaisu selvityksestä Maanteiden 1421 ja 11507 parantaminen rakentamalla jalan-
kulku- ja pyörätie (2015).

Maanteiden 1421 ja 11507 parantaminen rakentamal-
la jalankulku- ja pyörätie esitetyt toimenpiteet kevyen 
liikenteen väylän rakentamiseksi.
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Maantien 1421 (Eriksnäsintien ja Jokelantien) 
parantaminen rakentamalla jalankulku- ja 
polkupyöräilyväylä välille Huhtaportinkatu – 
Vaasan yksityistie, tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma Maantien 1421 parantamisesta ra-
kentamalla jalankulku- ja polkupyöräilyväylä välille 
Huhtaportinkatu – Vaasan yksityistie (2016) sisäl-
tää esityksen noin 7 kilometriä pitkän jalankulku- ja 
pyöräilyväylän rakentamisesta Eriksnäsintien ja Jo-
kelantien varrelle. Lisäksi suunnitelmassa esitetään 
rakennettavaksi saarekkeellisia suojateitä ja tievalais-
tus koko suunnitelmajaksolle. Toimenpiteisiin kuului-
si myös nykyisten linja-autopysäkkien parantamista 
sekä nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h -tasoon 
Vähänummentien ja Ankkapurontien välillä. Hankkeen 
tavoitteina on muun muassa jalankulun ja polkupyö-
räilyn olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden paran-
taminen alueella sekä seudullisen kevyen liikenteen 
verkon täydentäminen.

Pietilä – Haarajoen yritysalueen suunnittelu ja 
osayleiskaava

Pietilä – Haarajoen alueelle on aloitettu osayleiskaa-
van laadinta, mikä edistää myös Pietilän yritysalueen 
asemakaavavalmiuksia. Asemakaavan laadinta on 
tarkoitus käynnistää syksyllä 2016. Asemakaavassa 
tullaan kuitenkin tarkastelemaan kaavaratkaisua Jär-
venpään yleiskaavasta 2020 poikkeavasti, koska on 
todettu tarve mahdollisesti muuttaa esitettyä liittymä-
ratkaisua Vähänummentiellä Pietilän yritysalueelle. 
Uuden yritysalueen (ja radanvarsitien varauksen) liit-
tymävaihtoehtoina tullaan tarkastelemaan kolmihaa-
raista porrastettua liittymää, nelihaaraista liittymää 
sekä kiertoliittymää, joissa kaikissa liityttäisiin myös 
Lieksantiehen. Järvenpää laatii liittymää koskevan 
toimenpideselvityksen syksyllä 2016. Sen jälkeen 
laaditaan tiesuunnitelma, ja tavoitteena on saada hy-
väksymiskäsittely käyntiin vuoden 2018 alkuun men-
nessä, jolloin tiesuunnitelma vahvistuisi kesään 2018 
mennessä toteutettavaksi.
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7. Puutteet ja ongelmat

7.1. Yleistä

Valtateiden 3 ja 4 välillä ei ole loogista yhteyttä Kes-
ki-Uudellamaalla. Selvityksessä tarkastellun valtatien 
3 ja maantien 140 välin tieyhteyksien ongelmat pe-
rustuvat niiden epäjatkuvuuteen ja soveltumattomuu-
teen alueen suhteellisen suurelle raskaan liikenteen 
osuudelle. Tämä aiheuttaa ongelmia myös henkilöau-
toliikenteen sujuvuudelle ja kevyen liikenteen turvalli-
suudelle. Maankäyttöön ja paikalliseen liikenteeseen 
kohdistuvat ongelmat kasautuvat erityisesti Hyrylän 
keskustan alueelle ja Koskenmäen kiertoliittymään 
Tuusulassa. Liikenne Järvenpään sekä Keravan ta-
solta valtatien 3 suuntaan hakeutuu osittain maantiel-
le 1421 (Jokelantielle) ja osittain Vanhankylän koulu-
tien kautta kantatielle 45. Jokelantie sopii nykyiseltä 
tasoltaan huonosti raskaan liikenteen yhteydeksi Jär-
venpään ja valtatien 3 välillä, koska väylällä on paljon 
henkilöautoliikennettä, se kulkee Jokelan taajaman 
läpi ja sen tekninen rakenne on heikko. Lisäksi osal-
ta maantietä 1421 (Jokelantie – Eriksnäsintietä) puut-
tuu kevyen liikenteen väylä. Vanhankylän koulutie on 
puolestaan mäkinen, mutkainen ja erittäin kapea, ja 
liittyminen Vanhalta Hämeentieltä kantatielle 45 on 
vilkkaassa liikenteessä haastavaa.

Keski-Uudenmaan uudet logistiikka- ja yritysalu-
eet tulevat omalta osaltaan lisäämään toimivan poi-
kittaisyhteyden tarvetta. Niiden myötä, ja yleisesti 
liikennemäärien kasvaessa tulevaisuudessa, kärjistyi-
sivät haasteet nykyisissä ongelmakohdissa sekä tur-
vallisuudessa, jos alueella ei toteuteta toimenpiteitä 
olosuhteiden ja yhteyksien parantamiseksi. Väylien 
nykytilan puutteita on koottu seuraaviin lukuihin osa-
aluekohtaisesti välein kantatie 45 välillä vt 3 – Nukari, 
seututie Nukari – Purola ja seututie Purola – mt 140. 
Hankealueen länsi- ja itäalueista eli väleistä vt 3 – 
Nukari ja Purola – mt140 on inventoitu kriittisimmät 
turvallisuuteen ja liikennöitävyyteen vaikuttavat pai-
kat, jotka on ongelmakuvauksineen koottu taulukoihin 
3 ja 4 osa-alueita käsittelevien otsikoiden alle. Nume-
roidut kohteet on myös esitetty kartoilla kuvissa 43 ja 
44. Niitä vastaavia ratkaisutavoitteita ja suunnittelupe-
riaatteita on puolestaan käyty läpi raportin B-osassa. 
Raportin lopuksi esitetään jatkotoimenpide-ehdotuk-
set.

7.2. Kantatie 45 välillä 
valtatie 3 – Nukari

Kantatie 45 välillä valtatie 3 – Nukari on rakenteelli-
sesti suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta sen poik-
kileikkaus 8,5 / 7 m ei vastaa suunnitteluohjeiden mu-
kaisia ohjearvoja väylän nopeustaso ja liikennemäärät 
huomioiden. Väylällä on lisäksi runsaasti yksityistieliit-
tymiä, jotka ovat monissa kohdin hyvin lähellä toisiaan 
ja vaatisivat uudelleen järjestelyä niin liittymätiheyden 
näkökulmasta kuin liittymien ahtauden takia. Kanta-
tiellä 45 on myös useita nelihaaraliittymiä, joiden muo-
toilu vaatisi uudelleensuunnittelua. Ahtaat liittymät 
heikentävät sujuvuutta liikenteen kääntyessä vasem-
malle. Myös liittymien näkemäalueissa on puutteita 
erityisesti kantatielle 45 liityttäessä. Kantatiellä välillä 
vt 3 – Nukari vuosina 2011 – 2015 sattuneista onnetto-
muuksista noin neljäsosa on sattunut liittymissä.

Raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten kannalta 
ongelmallinen on Nukarinsilta II:n heikko kantavuus. 
Kiertoreitti sillalle on maanteiden 1321 (Raalantie) ja 
11485 (Nukarintie) kautta, mikä puolestaan johtaa ah-
taisiin kääntymisiin kantatien 45 ja kyseisten yhdystei-
den liittymissä. Sen lisäksi itse kiertoreitin väylät ovat 
geometrialtaan pienipiirteisiä, kapeita ja niiden varrel-
la on paljon asutusta. Reitille osuu myös ilmajohto-
ja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia erikoiskuljetuksille. 
Reittiä ei tulevaisuudessa ole suositeltavaa osoittaa 
kiertotieksi, jos tiet tullaan tulevaisuudessa luokittele-
maan hallinnollisesti yksityisteiksi.

Kantatien 45 varrelta puuttuu kevyen liikenteen 
väylä. Jalankulku- ja pyöräliikennettä kulkee runsaasti 
Hämeentien läheisyyden alemmalla tieverkolla; myös 
Hämeentien poikki erityisesti Nukari – Perttu suun-
taan. Kevyelle liikenteelle ei ole erillistä ylityskohtaa 
kantatiellä 45.

Ympäristön ja pohjavesialueiden suojelun kannalta 
väylällä on puutteellinen pohjavedensuojaus. Nyky-
tilanteessa kantatien 45 varren pohjavesisuojausra-
kenteet loppuvat Teilinummessa Vanhan Hämeentien 
liittymään, eikä pohjavedensuojauksia ole siitä poh-
joiseen yhdenkään pohjavesialueen kohdalla. Puut-
teena väylällä voidaan katsoa myös vajavaiset me-
lunsuojaukset tien ja sen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevien asuinrakennusten välillä. Melunsuojaus-
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kysymykset tulevat nousemaan tärkeämmiksi erityi-
sesti liikenteen kasvun myötä.

Kuva 43. Turvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, pohjavedensuojelun ja liikennemelun kannalta kriittisiä kohteita kantatie 45 välillä 
valtatie 3 – Nukari. Kohteet on kuvattu taulukossa 3.

Taulukko 3. Kuvassa 43 esitettyjen Hämeentien ongelmakohteiden kuvaus.

Nro Kohde Hämeentiellä Ongelmat, puutteet

1. Alhotien liittymä Tonttiliittymä Alhontien liittymän kohdalla, lisäksi toinen 
tonttiliittymä aivan sen läheisyydessä

2. Penttiläntien liittymä Nelihaaraliittymä

3. Sopusalontien liittymä Noin 10 kiinteistölle johtava liittymä voi olla rasite kanta-
tien 45 liikenteen sujuvuudelle

4. Nukarintien / Saukontien liittymä Nelihaaraliittymä

5. Liittymä Mintzun Issikkatallille Kiinteistöliittymä kantatielle 45; tontille olemassa yhteys 
myös Nukarintien kautta

6. Nukarinsilta II, Lohenojan ylitys Sillan heikko kantavuus; kiertoreitti voi olla ongelmallinen 
suurille erikoiskuljetuksille

7. Rauhanniementien / Vantalantien liittymä Nelihaaraliittymä, tonttiliittymä samalla liittymäalueella
8. Ridasjärventien liittymä Näkemät puutteelliset

9. Nukarintien / Pertuntien liittymä Liittymän porrastus vajavainen, tonttiliittymiä aivan liitty-
män läheisyydessä, kevyelle liikenteelle ei ylityskohtaa

10. Kuoppamäentien liittymä Nelihaaraliittymä

11. Yksityistieliittymät Vanhan Hämeentien 
liittymän pohjoispuolella Tiheästi yksityistieliittymiä

12. Vanhan Hämeentien liittymä Nelihaaraliittymä

13. Liittymä Seo Nukari -huoltoasemalle Huoltoaseman tonttiliittymä voi olla rasite kantatien 45 lii-
kenteen sujuvuudelle

22. Tielinjaus pohjavesialueella Ei pohjavedensuojausta
• Asuinkiinteistö tai muu melulle altistuva kohde
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7.3. Seututie välillä Nukari – 
Purola
Nukari – Purola -välin eli Vanhan Hämeentien pohjois-
päädyn ja Vanhankylän koulutien kohteiden puutteet 
liittyvät pääasiassa teiden pienipiirteiseen väylägeo-
metriaan ja keskimääräistä suurempaan raskaan lii-
kenteen osuuteen liikennemääristä. Ajonopeudet 
ovat useissa kohdissa liian korkeita suhteessa tien 
pystygeometriaan ja linjaukseen. Mäkiset ja mutkai-
set tieosuudet huonontavat tien näkemiä ja voivat ai-
heuttaa yllättäviä vaaratilanteita runsaassa liikentees-
sä. Olosuhteita huonontaa lisäksi teiden kapeus ja 
pientareet, jotka ovat liian kapeat kevyelle liikenteelle 
tai puuttuvat käytännössä kokonaan. Erityisesti Van-
hankylän koulutietä käyttää myös kevyt liikenne, ja 
tien varrella sijaitsee Vanhankylän koulu. Paikallisen 
liikenteen lisäksi väylää käytetään yhteytenä Puol-
matkan jätteidenkäsittelyalueelle ja Järvenpään teol-
lisuusalueille kantatien 45 tasolta.

Vanhankylän koulutie koetaan erittäin turvattoma-
na ympäristönä kevyelle liikenteelle vaikka tiellä ei vii-
meisten viiden vuoden (2011 – 2015) aikana olekaan 
tapahtunut polkupyörä- tai jalankulkijaonnettomuuk-
sia. Onnettomuuksien ja käyttäjämäärien vähäisyys 
kertookin lähinnä siitä, ettei väylää uskalleta käyttää 
– ei siitä, ettei tarvetta kevyen liikenteen väylälle olisi. 
Tällä hetkellä Tuusulan kunnassa järjestetään koulu-
kuljetus lähes kaikille Vanhankylän koulun oppilaille, 
sillä koulureitti Jokelantietä ja Vanhankylän koulutietä 
pitkin on liian vaarallinen.

Myös Vanhalla Hämeentiellä on vastaavia ongel-
mia turvallisuuden kannalta kuin Vanhankylän koulu-
tiellä. Väylän varrella on jonkin verran haja-asutusta, 
jolle ei ole kunnollisia ja turvallisia mahdollisuuksia 
liikkua alueella jalan tai pyörällä. Turvallisuutta hei-
kentää myös valaistuksen puuttuminen koko tieosuu-
delta, kantatien 45 ja Vanhankylän koulutien liittymä-
alueita lukuun ottamatta.

Ympäristön kannalta ongelmallista on, ettei Vanhaa 
Hämeentietä ole pohjavesisuojattu. Nurmijärven Ve-
den teettämien tutkimusten mukaan lähes koko Tei-
linummen pohjavesivaranto sijaitsee aivan Vanhan 
Hämeentien pohjoispäädyn alapuolella. Mahdollisen 
liikenneonnettomuuden sattuessa suojaamattomalla 
tieosuudella, saattavat Teilinummen ja Jäniksenlinnan 
tärkeät pohjavesialueet olla vaarassa pilaantua.

7.4. Seututie välillä Purola – 
maantie 140
Suunnitelma-alueen itäisimmän välin merkittävimmät 
puutteet ovat kevyen liikenteen ja muun liikenteen 
kohtaaminen tasoylityksissä liittymäalueilla. Ongelmat 
korostuvat erityisesti Pohjoisväylän valo-ohjatun liitty-
män turvattomuutena, sillä liittymässä kulkee paljon 
raskasta liikennettä Järvenpään ja valtatien 4 suuntiin. 
Vuosien 2011 – 2015 aikana on Vähänummentiellä ta-
pahtunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, 
joista toisessa oli osallisena jalankulkija. Tämä onnet-
tomuus sattui Vanhan Valtatien liittymässä, jossa on 
saarekkeellinen suojatie. Lähes puolet väylällä sattu-
neista 39 poliisin tietoon tulleesta onnettomuudesta 
on tapahtunut liittymäalueella. Lisäksi Pohjoisväylän 
liittymä on jalankulkuliikenteen kannalta epäjatkuva 
koilliskulman linja-autopysäkiltä pohjoiseen, sillä ny-
kytilanteessa pysäkiltä Pohjoisväylän länsipuolen ke-
vyen liikenteen väylälle haluavat joutuvat kiertämään 
lähes 300 metriä liittymän eteläpuolisen alikulun kaut-
ta.

Vähänummentiellä on useita nelihaaraliittymiä, 
joista monet ovat järjestelyiltään ahtaita ja heiken-
tävät sujuvuutta liikenteen kääntyessä vasemmalle. 
Suurten erikoiskuljetusten kannalta ongelmallisia ovat 
Vähänummentien ylittävät Wärtsilänkadun risteyssilta 
ja Wärtsilän alikulkusilta. Siltojen alikulut ovat noin 5 m 
korkeita. Siltojen ohittamiseksi on ylisuurilla kuljetuk-
silla kiertoreittimahdollisuus katuverkon kautta, joten 
Vähänummentie on silloista huolimatta edelleen mah-
dollinen erikoiskuljetusten reittivaraus. Kartanoväylän 
ylittävän kevyen liikenteen sillan alikulkukorkeus on yli 
7 m.

Tierekisteritietojen mukaan Nummenkylän ja Mylly-
län pohjavesialueiden kohdalla ei ole pohjavedensuo-
jausta Vähänummentiellä eikä Kartanoväylällä. Karta-
noväylä kulkee Myllylän pohjavesialueella vain lyhyen 
matkaa alueen pohjoiskärjen yli, mutta Nummenkylän 
pohjavesialueelle sijoittuu Vähänummentietä yli kilo-
metri ja mm. Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liitty-
mäalueet.
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Kuva 44.  Turvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, pohjavedensuojelun ja liikennemelun kannalta kriittisiä kohteita Vähänummentiel-
lä / Kartanoväylällä. Kohteet on kuvattu taulukossa 4.

Taulukko 4. Taulukko 4. Kuvassa 44 esitettyjen Vähänummentien / Kartanoväylän ongelmakohteiden kuvaus.

Nro Kohde Vähänummentiellä Ongelmat, puutteet
14. Wärtsilänkadun risteyssilta, Wärt-

silän alikulkusilta
Matalat sillat (alikulkukorkeus n. 5 m), joille kiertoreitti katuverkon 
kautta

15. Puurtajankadun / Jalkapallohallin 
liittymä

Kevyen liikenteen tasoylitys, nelihaaraliittymä

16. Pietolankadun / Ahertajankadun 
liittymä

Nelihaaraliittymä

17. Yrittäjänkadun liittymä Kevyen liikenteen tasoylitys
18. Pohjoisväylän liittymä Kevyen liikenteen tasoylitys, ahdas liittymäjärjestely, pitkä käve-

ly-yhteys linja-autopysäkille liittymän luoteiskulmasta, liikenneva-
lo-ohjaus

19. Vanhan Valtatien liittymä, (Hal-
kiantien liittymä)

Kevyen liikenteen tasoylitys, nelihaaraliittymä, liittymät lähellä toi-
siaan, ei pohjavedensuojausta

20. Kiteentien liittymä Ei suojatietä, nelihaaraliittymä
21. Haarajoenkadun ja Loimukoivun-

kadun liittymät
Kääntyvä liikenne voi olla rasite Vähänummentien liikenteen suju-
vuudelle

22. Tielinjaus pohjavesialueella Ei pohjavedensuojausta
• Asuinkiinteistö tai muu melulle altistuva kohde
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B.  Suunnittelun tavoitteita ja suunnittelu-
periaatteita

8. Yleistä

Keski-Uudenmaan logistinen poikittaisyhteys on ase-
tettu HLJ 2015:ssä esitettyihin ensimmäisen kauden 
2016 – 2025 infrastruktuurin kehittämishankkeisiin 
ratkaisemaan olemassa olevia valtakunnallisia logis-
tiikan yhteysongelmia Keski-Uudellamaalla. Poikit-
taiset yhteydet Keski-Uudellamaalla valtateiden 3 ja 
4 välillä ovat epäyhtenäisiä ja osin geometrialtaan 
huonosti raskaalle liikenteelle soveltuvia, mikä aihe-
uttaa ongelmia myös kevyen liikenteen ja seudullisen 
henkilöautoliikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle. 
Myös Järvenpäässä erityisesti valtatien 4 läheisyy-
teen suunniteltujen uusien logistiikka-alueiden kehit-
täminen lisää paineita parantaa yhteyksiä Järvenpään 
ja valtatien 3 välillä sekä kevyen liikenteen olosuhteita 
raskaan liikenteen lisääntyessä entisestään.

Teknisen selvityksen yhteydessä nousi sidosryh-
mien tavoitteina esille tarpeet pohjavesialueiden suo-
jelusta, logististen yhteyksien parantamisesta sekä 
kevyen liikenteen turvallisuudesta ja väylästön katta-
vuudesta. Kunnat ja muut sidosryhmät näkevät poi-
kittaisyhteyden toteuttamisen tärkeänä hankkeena, ja 
uusi logistiikan väylä tulee toimimaan sekä seudullise-
na että valtakunnallisena yhteytenä.

Valtatien 3 ja maantien 140 väliselle Keski- 
Uudenmaan poikittaisyhteydelle ei ole toteuttamis-
esteitä nykyisessä alue- ja yhdyskuntarakenteessa. 
Yhteyteen on varauduttu kaavoituksessa Uudenmaan 
maakuntakaavassa, ja se on otettu huomioon alu-
een valmisteilla olevissa yleiskaavoissa. Toimenpiteet 
saattavat kuitenkin vaatia kaavamuutoksia asema-
kaava-alueilla, esimerkiksi mahdollisten alikulkujen 
rakentamisen takia. Uudenmaan ELY-keskuksen ta-
voitteena on edistää yhteysvälin suunnittelua ja to-
teuttamismahdollisuuksia välittömästi tämän teknisen 
selvityksen valmistuttua. Toteuttamistavoitteeksi on 
asetettu vuosi 2025.
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9. Ratkaisutavoitteet

9.1. Yleistä

Tässä teknisessä selvityksessä esitettävät suunnitte-
luperiaate- ja jatkotoimenpide-ehdotukset perustuvat 
niihin tavoitteisiin, joita on tuotu esille hankkeeseen 
liittyvissä esiselvityksissä (kuten HLJ 2015 sekä Kes-
ki-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvitys, 2015) se-
kä keskusteluissa kuntien ja sidosryhmien edustajien 
kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on nostettu esiin 
luoda ratkaisu, joka palvelee Keski-Uudenmaan poikit-
taista liikennettä – erityisesti raskaan liikenteen näkö-
kulmasta – mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti. 
Yhtä tärkeänä tavoitteena on alueen pohjavesialuei-
den laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa sekä 
muiden ympäristövaikutusten kuten melu- ja hiukkas-
päästöjen huomioiminen. Lisäksi ratkaisun tulee tu-
kea uusien logistiikka- ja yritysalueiden ja elinkeino-
toiminnan kehittämistä Uudellamaalla; läheisimpänä 
niistä uutta Haarajoki – Pietilä -yritysaluekokonaisuut-
ta valtatien 4 tuntumassa. Näiden tavoitteiden lisäksi 
on todettu tärkeäksi lisätä suunnitelma-alueen kevyen 
liikenteen turvallisuutta esimerkiksi lisäämällä väyläs-
tön kattavuutta.

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi hankeosa-
alueiden ratkaisutavoitteet tekniikka-aloittain jao-
teltuna. Ratkaisutavoitteet kuvaavat tavoiteltavaa 
seututietasoa ja tilannetta, johon tulisi päästä suun-
nitteluperiaatteiden mukaisella toteutuksella. Suunnit-
teluperiaatteet on kuvattu seuraavassa luvussa 3. 
Suunnitteluperiaatteet. Seututien välillä Nukari – Pu-
rola ratkaisutavoitteet perustuvat vuoden 2004 yleis-
suunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin.

9.2. Kantatie 45 välillä 
valtatie 3 – Nukari

Kantatie 45 (Hämeentie)
Kantatie 45 on osa yhtenäistä seudullista ja paikallista 
logistista yhteyttä, jonka ajoradan leveys ja tiegeomet-
ria vastaavat tielle asetettua nopeustasoa 80 km/h.

Nopeusrajoitus
Kantatien nopeustaso säilyy nykyisenä 80 km/h-rajoi-
tuksena, ja alemmilla nopeusrajoitusalueilla väylän ta-
so on parannettu rajoitukselle 80 km/h sopivaksi.

Liittymät
Liittymäalueita on parannettu turvallisuuden ja liiken-
teen sujuvuuden parantamiseksi. Liittymätiheys on ta-
voitearvon mukaisesti enintään 3 liittymää/km.

Raskas liikenne
Kantatie 45 on osa erikoiskuljetusten reittiä. Liittymä-
järjestelyissä on otettu huomioon raskaan liikenteen 
ja ylisuurien kuljetusten sujuvuus. Siltojen kantavuus 
on riittävä.

Jalankulku- ja pyöräliikenne
Kevyen liikenteen on mahdollista käyttää kantatien 45 
varren alempaa tieverkkoa sekä kantatien pientareita. 
Poikittaiselle jalankulku- ja pyöräliikenteelle on toteu-
tettu risteäminen kantatien 45 kanssa eritasossa.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen toimivuus ja tarpeet on otettu huomi-
oon jatkosuunnittelussa.

Turvallisuus ja sujuvuus
Turvallisuutta on parannettu liittymissä muun muassa 
parantamalla näkemiä sekä porrastamalla, kanavoi-
malla ja/tai leventämällä liittymiä. Tieosuuksilla turval-
lisuutta on parannettu tievalaistuksella.

Pohjavesialueet ja ympäristölliset tavoitteet
Teilinummen pohjavesialueen suojaus jatkuu myös 
kantatien 45 ja Vanhan Hämeentien liittymästä poh-
joiseen vastaamaan uutta pohjavesialueen rajaus-
määritystä. Pohjavesisuojaukset rakennetaan myös 
Nopon, Salmelan ja Nukarin pohjavesialueiden koh-
dalle. Mahdolliset liito-oravien elinalueet suojellaan. 
Liikenteen kokonaispäästöjä vähennetään sujuvuu-
den parantamisella.

Melu
Melusuojauksista esitetään melusuojaustarve. Ta-
voitteena on vähentää melutasoa ohjearvot ylittävillä 
(>55 dB) asuinalueilla viihtyisyyden parantamiseksi.

Maankäyttö ja kaavoitus
Kantatien 45 varressa ei ole erityisiä maankäytöllisiä 
tavoitteita. Nurmijärvellä ei ole alueella voimassa ole-
via yleis- tai asemakaavoja.



48

9.3. Seututie välillä Nukari – 
Purola

Seututie välillä Nukari – Purola
Paikallistiet 11505 (Vanha Hämeentie) välillä Nuka-
ri – Jäniksenlinna ja 11507 (Vanhankylän koulutie) 
parannetaan linjaukseltaan jatkuvaksi uudeksi seutu-
tietasoiseksi maantieksi, jonka leveys on 9 / 7 m. Tie 
rakennettaan osittain uuteen maastokäytävään.

Nopeusrajoitus
Uuden maantien nopeustaso on tieosuuksilla 80 km/h, 
liittymäalueilla 60 km/h tai kiertoliittymässä 50 km/h.

Turvallisuus ja sujuvuus
Uusi yhteys parantaa luontevasti Keski-Uudenmaan 
seudullisen liikenneverkon tasoa jatkaen Vähänum-
mentien poikittaisyhteyttä Järvenpään tasolta kan-
tatielle 45. Maantie rakennetaan kokonaan uuteen 
tiekäytävään Vanhankylän koulun ja maantien 1421 
(Jokelantien) välillä Vanhankylän asutusalueen 
pohjoispuolelle. Kevyt liikenne on eroteltu muusta 
liikenteestä. Maantie on valaistu koko matkaltaan.

Jalankulku- ja pyöräliikenne
Uusi maantie on varustettu Jäniksenlinnan ja maan-
tien 1421 välillä kevyen liikenteen väylällä, jolle on jär-
jestetty alikulut maantien ylityskohtiin.

Pohjavesialueet ja ympäristölliset tavoitteet
Maantien länsipäädyn linjauksessa on otettu huo-
mioon Teilinummen pohjavesialueen tekopohjavesi-
hankkeen suunnitelmat sekä uusi pohjavesialueen 
rajaus. Teilinummen ja Jäniksenlinnan pohjavesialu-
eiden kohdalle rakennetaan pohjavesisuojaus. Mah-
dolliset liito-oravien elinalueet suojellaan. Liikenteen 
kokonaispäästöjä vähennetään sujuvuuden paranta-
misella.

Muut suunnitelmat
Liittymisessä kantatielle 45 on otettu huomioon vuo-
den 2014 tiesuunnitelma Maantien 1321 Perttula – Nu-
kari parantaminen tiejärjestelyineen Teilinummen koh-
dalla niin, että liittymistä tulee porrastetut.

Maankäyttö ja kaavoitus
Uusi tieyhteys on otettu huomioon alueen kaavoituk-
sessa eikä sen toteuttamiselle ole esteitä.

9.4. Seututie välillä Purola – 
maantie 140

Maantie 1452 (Vähänummentie / Kartanoväylä)
Vähänummentien liittyy kantatielle 45 asti jatkuvaan, 
vuoden 2004 yleissuunnitelman mukaiseen 1+1-kais-
taiseen väylään yhtenäisenä seututietasoisena linja-
uksena. Tiegeometria vastaa väylälle asetettua no-
peustasoa 60 km/h.

Nopeusrajoitus
Tavoitteena on 60 km/h -nopeustaso koko väylälle; liit-
tymissä myös nopeusrajoitus 50 km/h on mahdollinen. 
Väylää on parannettu niiltä kohdin, missä se ei kohtaa 
tavoitteellisen nopeustason asettamia reunaehtoja.

Liittymät
Liittymäjärjestelyt vastaavat liikenteen ja raskaan lii-
kenteen määrien edellyttämiä mittasuhteita.

Raskas liikenne
Yhteys on osa erikoiskuljetusten reittiä. Matalat sillat 
pystytään kiertämään katuverkon kautta riittävän su-
juvasti.

Jalankulku- ja pyöräliikenne
Kevyt liikenne on kokonaan erotettu muusta liiken-
teestä, ja risteäminen tapahtuu kaikissa liittymissä 
eritasossa. Maantien suuntainen jalankulku- ja pyö-
räilyväylä on yhtenäinen ja kytkeytyy tai on kytkettä-
vissä seudulliseen ja paikalliseen kevyen liikenteen 
väylästöön.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen toimivuus ja tarpeet on otettu huomi-
oon jatkosuunnittelussa.

Turvallisuus ja sujuvuus
Turvallisuutta on parannettu erityisesti liittymäalueilla. 
Kevyen liikenteen tasoylityksiä ei ole, ja sivuteiden liit-
tymistä on pyritty saamaan porrastetut. Turvallisuutta 
ja sujuvuutta on lisätty liittymiä kanavoimalla ja leven-
tämällä tarpeen mukaan. 

Pohjavesialueet ja ympäristölliset tavoitteet
Nummenkylän ja Myllylän pohjavesialueiden kohdalle 
on rakennettu pohjavedensuojaukset suojaustarpeen 
mukaan. Liikenteen kokonaispäästöjä vähennetään 
sujuvuuden parantamisella.
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Melu
Melusuojauksista esitetään melusuojaustarve. Ta-
voitteena on vähentää melutasoa ohjearvot ylittävillä 
(>55 dB) asuinalueilla viihtyisyyden parantamiseksi.

Maankäyttö ja kaavoitus
Tuusulan kunta ei toistaiseksi ole suunnitellut logisti-
sen yhteyden linjaukseen liittyvää maankäyttöä.

Järvenpäähän suunnitteilla oleva uusi Pietilä – 
Haarajoki -yritysalueen toiminta otetaan huomioon 
maantien 1452 (Vähänummentien) tie- ja liikennejär-
jestelyssä alueen kohdalla.
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10. Suunnitteluperiaatteet

10.1.  Kantatie 45 välillä 
valtatie 3 – Nukari
Kantatien 45 jatkosuunnittelun suunnitteluperiaattei-
na on sen säilyttäminen nykyisenä 1+1-kaistaisena 
kantatienä, jota on levennetty vastaamaan ohjeellista 
arvoa 9 / 7 m ja jossa liittymätiheyden arvo ei ylitä 3 
liit tymää/km. Nopeustaso koko välillä on 80 km/h. Yk-
sityisteiden liittymiä on yhdistetty tai liittyminen tontille 
on ratkaistu vaihtoehtoisella yhteydellä. Nelihaaraliit-
tymät on korvattu porrastetuin liittymin. Liittymien nä-
kemät ovat turvalliset, ja liittymät on kanavoitu tai vä-
hintään levennetty niin, ettei kääntyvä liikenne aiheuta 
viivästyksiä tai heikennä muun liikenteen sujuvuutta. 
Kevyelle liikenteelle järjestetään alikulku kohtaan, jos-
sa on tarve poikittaisen jalankulku- ja pyöräliikenteen 
yhteydelle. Kantatien 45 pientareen tulee olla tarpeek-
si leveä, mikä mahdollistaa nykyistä hieman turvalli-
semman kevyen liikenteen kulun. Kantatiellä on poh-
javedensuojaus pohjavesialueiden kohdalla.

10.2.  Seututie välillä Nukari – 
Purola

Vuoden 2004 yleissuunnitelmassa välillä Nukari – Pu-
rola valittiin linjausvaihtoehto ratkaisemaan A-osan lu-
vussa 7.3 kuvattuja ongelmia yhteysvälillä. Linjaus ja 
muut suunnitelmassa tehdyt ratkaisut, muun muassa 
kevyen liikenteen järjestelyjen suhteen, ovat edelleen 
toteuttamiskelpoiset. Poikkeuksena on linjauksen 
länsipääty, joka nykytiedon mukaan kulkee suoraan 
Teilinummen pohjavesivarannon yläpuolella niin, että 
lähes koko varanto on riskissä pilaantua, jos suojaa-
mattomalla tieosuudella sattuu liikenneonnettomuus. 
Liittyminen kantatiehen 45 tulee toteuttaa niin, että se 
ja maantien 1321 (Raalantien) tiesuunnitelman (2014) 
mukainen liittymä ovat porrastetut.

10.3. Seututie välillä Purola – 
maantie 140
Maantielle 1452 kohdistettavat toimenpiteet liittyvät 
raskaan liikenteen, ja siten myös muun liikenteen, 
sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Lisäk-
si Haarajoki – Pietilän uuden yritysalueen maankäyt-
tösuunnitelmat ja uusi liittymä Vähänummentielle 
vaatii uusia järjestelyjä. Liittymät muotoillaan joko 
kanavoinnein tai levennyksin niin, että liikenne on 
väylällä sujuvaa ja turvallista kääntyvästä liikenteestä 
huolimatta. Myös kiertoliittymien soveltuvuus Vähä-
nummentielle tutkitaan. Eniten toimenpiteitä kohdiste-
taan Pohjoisväylän nykyiseen liikennevalo-ohjattuun 
liittymään, jossa tulee tarkastella uudelleen liittymän 
parantamisratkaisu, kevyen liikenteen yhteys linja-au-
topysäkille sekä raskaan liikenteen vaatimat mittasuh-
teet. Kevyt liikenne risteää muun liikenteen kanssa 
alikuluin, mikä mahdollistaa tavoitteellisen nopeusra-
joituksen 60 km/h koko väylälle. Paikallisesti voidaan 
hyväksyä myös nopeustaso 50 km/h liittymien kohdil-
la. Pohjavesialueiden kohdalla on pohjavesisuojauk-
set.
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11. Jatkotoimenpiteet

Uudenmaan ELY-keskus on asettanut valtateiden 3 ja 
4 välisen logistisen yhteyden toteuttamistavoitteeksi 
vuoden 2025. Tässä teknisessä selvityksessä tarkas-
tellun välin valtatie 3 – maantie 140 parantaminen ky-
seisen tavoitteen mukaiseksi väyläksi vaati seuraavia 
jatkotoimenpiteitä:

• Vuoden 2004 yleissuunnitelman Nurmijärvi – Jär-
venpää -tieyhteyden parantaminen välillä Nuka-
ri – Purola pohjalta tulee tehdä yleissuunnitelman 
muutossuunnitelma, jossa tarkastellaan hankkeen 
länsipäädyn ratkaisua Teilinummen pohjavesialu-
een kohdalla ja liityttäessä kantatiehen 45 huomi-
oiden Raalantien uusi liittymä kantatielle. Muutos-
suunnitelman toteuttaminen tulisi aloittaa nopealla 
aikataululla, sillä tehty yleissuunnitelma on voimas-
sa enää vuoden 2016 loppuun asti.

• Yleissuunnitelman muutossuunnitelman yhteydes-
sä tulee tehdä päätös, tarvitaanko siitä YVA. Vuo-
den 2004 yleissuunnitelmasta ei ole tehty YVA:ta.

• Seututiejaksoilla valtatie 3 – Nukari ja Purola – 
maan tie 140 tehdään toimenpideselvitykset ja vai-
kuttavuusarviointi, jossa otettaisiin huomioon muun 
muassa toimenpidevaihtoehtojen kustannukset ja 
vaikutukset turvallisuuteen, liikennöitävyyteen ja 
ympäristöön. Tulosten perusteella voitaisiin toteut-
taa tarvittavien toimenpiteiden priorisointilista, jon-
ka avulla määritellään tulevat hankkeet ja niiden 
kokonaisuudet.

• Järvenpään kaupunki teettää Pietilän yritysalueen 
liittymäjärjestelyjä koskevan toimenpide- / tilava-
raussuunnitelman syksyllä 2016 sekä tiesuunnitel-
man vuosien 2017 – 2018 aikana.

• Tämän teknisen selvityksen yhteydessä tehtyä lii-
to-oravaselvitystä tulee jatkaa uusilla maastotut-
kimuksilla liito-oravien reviirien ja potentiaalisten 
elinalueiden varmistamiseksi. Näihin tutkimuksiin 
tulee lisätä tässä vaiheessa pois jäänyt kantatien 
45 eteläinen osuus ja yleissuunnitelman 2004 mu-
kainen eteläisemmän vaihtoehdon linjaus.

• Jatkosuunnittelussa tulee selvittää lisääntyvän lii-
kenteen aiheuttamat päästöt ja vaikutukset ilman-
laatuun.
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1. JOHDANTO 

Valtatie 3:n ja valtatie 4:n välisellä poikittaisyhteydellä suunnitellaan tienparannusta. Hankkeen 

suunnittelualue kattaa Hämeenlinnan väylän (valtatie 3) ja Vanhan Lahdentien (seututie 140) 

välisen tieosuuden, kattaen yhteyden Hämeentie - Vanha Hämeentie – Vanhankylän koulutie – 

Vähänummentie. Perusparannuksen lisäksi tieyhteyden uudelleenlinjausta on esitetty ainakin 

Vanhan Hämeentien eteläosissa ja Vanhankylän koulutien alueella. 

Osana hankkeen vaikutusten arviointia hankealueelle tehtiin liito-oravaselvitys keväällä 2016. 

Tässä raportissa esitetään alueelle tehdyn selvityksen menetelmät ja tulokset. Työn tilaajana oli 

Uudenmaan ELY-keskus. Työn maastotöistä vastasivat fil.yo (biol.) Juha Kiiski ja FM, biologi Han-

nu Sillanpää Ramboll Finland Oy:stä. Raportoinnista vastasi Juha Kiiski. 

 

 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Suunnittelualueelle tehtiin liito-oravaselvitys keväällä 2016. Selvitysalueena oli hankkeen Hä-

meentien, Vanhan Hämeentien, Vanhakylän koulutien ja Vähänummentien kautta kulkevan tielin-

jauksen lähialueet Hämeenlinnanväylän (vt3) ja Lahdenväylän (vt4) välillä (liite 1). Suunniteltu 

tielinjaus kulkee pääasiassa nykyisillä tiealueilla, lukuun ottamatta Vanhan Hämeentien eteläosaa 

ja Vanhankylän koulutietä. Vanhan Hämeentien eteläosassa, Palojoen jokilaaksossa, tielinjaus on 

suunniteltu kulkevaksi osittain nykyisten peltoalueiden kautta. Vanhankylän koulutien alueella 

tielinjaus kulkisi laajemmin nykyisten metsäalueiden kautta suoraan Vähänummentien ja Joke-

lantien risteykseen.  

 

Kesäkuussa 2016 työn tilaaja ilmoitti alkuperäisen selvitysalueen laajentamisesta Lahdenväylältä 

Vanhalle Lahdentielle saakka. Tällä osalla on liito-oravaselvityksen kannalta liian myöhäisen 

ajankohdan vuoksi tehty pelkkä elinympäristöjen soveltuvuuden arviointi. 

 

Suunniteltu tielinjaus ja selvitysalue on esitetty selvityksen tuloksia kuvaavassa liitteessä 1. 

 

 

2.1 Aiemmat tiedot liito-oravan esiintymisestä alueella 

 

Tämän selvityksen tausta-aineistona on käytetty Uudenmaan ELY-keskuksen rekisteriotetta liito-

oravan esiintymistiedoista Uudellamaalla (luovutettu 05/2015). Selvitysalueen ja sen läheisten 

alueiden osalta rekisteriotteen tiedot todettiin ajantasaisiksi (Juha Lumme, Uudenmaan ELY-

keskus, 16.5.2016, henkilökohtainen tiedonanto).  

 

Suunnittelualueelta tai sen läheisyydestä on useita aiempia havaintoja lajista: 

 

Hämeentien varressa lajia on tavattu Kuppinummen alueella sekä Vantaanjoen varressa, Nukarin 

alueella. Kuppinummen alueelle on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta neljä liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikan rajausta vuonna 2012. Yksi alueista rajautuu osittain Hämeentien 

tiealueeseen (kuva 2). 

 

Vanhankylän koulutien läheisyydessä liito-oravaa on tavattu ainoastaan Kukkumäen alueella. 

Kohde on rajattu potentiaaliseksi elinalueeksi ja alueella on tehty havaintoja lajista vuonna 2003. 

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt alueelle kaksi lisääntymis- ja levähdyspaikan rajauspäätöstä 

(kuva 5). 

 

Vähänummentien läheisyydessä liito-oravaa on havaittu suunnittelualueen itäisimmissä osissa. 

Junaradan länsipuolella liito-oravaa on havaittu 2003 ja alueella on tehty luontoselvitysten yh-
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teydessä vuonna 2004 elinaluerajauksia ja lajille soveltuvien elinympäristöjen rajauksia, jotka 

rajautuvat osittain Vähänummentien tiealueeseen.  

 

 

2.2 Selvitysaluerajaus ja maastoselvitys 

 

Selvitysalueena on pidetty tielinjauksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia alueita eli niitä 

alueita, joille mahdollisia muutoksia tiealueen perusparannus- ja muutostöistä voisi mahdollisesti 

laajimmillaan aiheutua (tiealueen levennys, työmaan varastointialueet, tms.). Selvitysalueen 

kokonaisleveys oli 150 – 200 metriä eli 75 - 100 metrin levyinen vyöhyke tien kummallakin puo-

lella. Piha-alueet eivät sisältyneet selvitysalueeseen. Maastokäynnillä liito-oravan esiintymistä 

tutkittiin etsimällä liito-oravan papanoita rinnankorkeushalkaisijaltaan yli 20 cm haapojen juurilta 

sekä yli 25 cm kuusien ja järeämpien muiden lehtipuiden juurilta. Selvityksen maastokäynnit 

tehtiin 11.4.2016 (Vanha Hämeentie ja Vanhankylän koulutie), 16.5.2016 (Hämeentie), 19.-

20.5.2016 (Vähänummentie – Lahdenväylä) ja 14.6.2016 (Lahdenväylä – Vähänummentie – 

Vanha Lahdentie). 

 

Selvitysalueena olevan puskurivyöhykkeen ulkopuolelta maastoselvityksiin sisällytettiin myös 

Vanhankylän koulutien läheisyydessä sijaitseva Kukkumäen metsäalue, jossa lajista on tehty 

havainto 2004. 

 

Elinalueiden etsimisen lisäksi selvitysalueelta kirjattiin ja rajattiin ylös liito-oravalle hyvin soveltu-

vat metsäalueet. Lajille hyvin soveltuviksi elinympäristöiksi on tässä luokiteltu sellaiset metsäalu-

eet, jotka ovat joko kuusivaltaisia sekametsiä tai kuusta kasvavia lehtimetsiä, joissa esiintyy 

kolopuujäreysasteen  (rinnankorkeushalkaisijaltaan vähintään yli 25 cm, mieluiten yli 30 cm) 

koivua ja haapaa. Hyvin soveltuvalla kohteilla esiintyy tyypillisesti myös keskimääräistä seka-

puustoista metsää enemmän haapaa ja/tai harmaa- tai tervaleppää. Lajin esiintymisalueille on 

myös tyypillistä alikasvoskuusen esiintyminen suojapuustona. Tässä selvityksessä hyvin soveltu-

vaksi elinympäristöksi on katsottu sellaiset metsäkuviot, joissa latvuskerros on moni-ikäistä tai 

alikasvokseltaan vähintäänkin jokseenkin suojaista. Pieniä, puhtaasti haapaa kasvavia metsiköitä 

ei tässä ole laskettu hyvin soveltuviksi elinympäristöiksi, mutta nämä kohteet on huomioitu sa-

nallisesti kohdassa muut kohteet (ks. 3.3). 

 

 

3. TULOKSET 

3.1 Liito-oravan elinalueet 

Maastoselvityksissä ei tehty havaintoja liito-oravasta, eikä aiemmin asutuillakaan kohteilla (Kup-

pinummi, Kukkumäki, Laurintie) tehty lajista havaintoja.  

 

3.2 Hyvin soveltuvat elinympäristöt 

Huomattava osa selvitysalueesta koostui pelloista, avohakkuista, taimikoista, nuorista männiköis-

tä tai muista lajille soveltumattomista alueista. Yksittäisiä järeämpiä haapoja esiintyy niin avo-

hakkuualoilla kuin asutuksenkin tuntumassa. Pääosa tien läheisyydessä sijaitsevista haavikoista 

on joko liian nuoria tai lähes kuusettomia ja/tai hyvin pienialaisia (mm. Vanhankylän koulun lähi-

alueilla).  

 

Selvitysalueelta löydettiin 13 liito-oravalle hyvin soveltuvaa elinympäristöaluetta. Kohteiden nu-

merointi viittaa liitekartan kohdenumerointiin (liite 1). Hyvin soveltuvista kohteista on esitetty 

valokuvia liitteessä 2. 
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1) Keinulukko 

 

 

Kuva 1. Keinulukon hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus. 

 

Laajahko sekametsäistä lehtomaista kangasta ja lehtoa sisältävä alue, johon kuuluu 

myös Nummelanojan varressa olevaa ojitettua, metsäistä turvekangasta. Alueella kasvaa 

haapaa runsaasti ja järeimmät haavat kasvavat soranottoalueen reunalla ja tien lähei-

syydessä, lähellä asutusta. Näillä osilla puusto on kolopuuksi soveltuvaa. Soranottoalueen 

reunalla, asutuksen itäpuolella ja tien läheisyydessä puustossa on jokseenkin niukasti 

aluskuusta. Kuusta kasvaa harvakseltaan kaikilla osilla, mutta suojaisinta ja kerroksel-

lisinta puusto on alueen läpi kulkevan Nummelanojan varrella. Järeitä kuusia kasvaa ai-

noastaan Nummelanojan luoteispuolisella turvekankaalla ja sen reunoilla. Asutuksen itä-

puolella puusto on pääasiassa nuorempaa ja soveltuu järeytensä puolesta ja lehtipuuval-

taisena lähinnä ruokailualueeksi. Nummelanojan varrella kasvaa runsaammin myös har-

maaleppää.  

 

Ojan eteläpuoleinen osa sisältyi vuonna 2015 soranottoalueen laajennusosalle tehtyyn lii-

to-oravaselvitykseen (Ramboll 2015, julkaisematon). Vuonna 2015 liito-oravasta ei tehty 

alueella havaintoja.  
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2) Kuppinummi  

 

 

Kuva 2. Kuppinummen hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus ja ELY-keskuksen lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen rajaukset. Lähtötietojen perusteella alueella on tehty liito-
oravahavaintoja ainakin vuonna 2008.  

 

Kuppinummen alueella on neljä ELY-keskuksen lisääntymis- ja levähdyspaikan rajausta. 

Alueen puusto on sekapuustoista, moni-ikäistä ja kerroksellista. Alueella esiintyy kohtuul-

lisesti haapaa, mutta selvitysaluerajauksella haapa ei ole erityisen järeää, keskimääräisen 

halkaisijan jäädessä 20-25 cm tuntumaan. Alueen itäosa on kuusivaltaista, kerroksellista 

ja paikoin melko tiheäkasvuista. Keski- ja itäosissa kuviota lehtipuustoa esiintyy run-

saammin. Alueen itä- ja keskiosat soveltuvat latvuskerroksen kerroksellisuuden puolesta 

hyvin lajin elinympäristöksi, mutta järeämpää haapaa ja muuta lehtipuustoa ei alueella 

esiinny erityisen runsaasti. 

 

Soveltuva elinympäristö jatkuu selvitysaluetta ulommas tielinjauksesta. 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

  

5 / 1 

3) Kellomäki 

 

 

Kuva 3. Kellomäen hyvin soveltuvan elinympäristön rajaukset. 

 

Kellomäen alue sijoittuu Hämeentien kummallekin puolen. Tien pohjoispuolella soveltuvaa 

elinympäristöä esiintyy melko kapealti tien välittömässä läheisyydessä. Pohjoisella osa-

alueella esiintyy yksi-ikäistä kuusikkoa, jossa kasvaa alle 10 runkoa kolopuujäreää haa-

paa. Alue on jokseenkin soveltuvaa, mm. haavan niukkuuden ja aluskuusen puutteen 

vuoksi. Itäpuolen kapealla kaistalla kasvaa vanhoja lehtipuita (koivu, raita ja haapa), joi-

den seassa kasvaa nuorta ja varttuneempaa kuusta, muodostaen suojaisen latvuskerrok-

sen. Idempänä alue jatkuu nuorena lehtipuuvaltaisena taimikkona.  

 

Hämeentien länsipuolella esiintyy iäkkäämpää kuusivaltaista talousmetsää, jota on osin 

harvennettu. Tienreunan korpimaisen alueen tuntumassa kasvaa muutamia järeämpiä 

haapoja ja niukasti myös harmaaleppää. 
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Kuva 4. Teilinummen pohjoisosan (vas.) ja Töyrylän (oik.) hyvin soveltuvien elinympäristöjen 
rajaukset. 

 

4) Teilinummen pohjoisosa 

 

Pienialainen, latvuskerrokseltaan edustava metsikkö. Puusto on harventamatonta ja kuu-

sivaltaista mutta monilajista. Pääosa kuusista on joko nuorehkoa tai varttunutta. Seka-

puina kasvaa koivua, haapaa ja raitaa. Kuviolla kasvaa muutamia selvästi keskimääräistä 

järeämpiä haapoja. Vaikka puusto on pääasiassa nuorehkoa tai varttunutta on kuvio – 

haavan niukkuudesta huolimatta – latvuskerrokseltaan hyvin soveltuva elinympäristö. 

 

5) Töyrylä 

 

Kuvio rajautuu osittain Vanhan Hämeentien tiealueeseen. Piha-alueeseen ja teihin rajoit-

tuva alue, joka on luonteeltaan kaksijakoinen. Piha-alueen reunoilla kasvaa järeitä lehti-

puita (koivu, haapa, raita) sekä kuusta. Laajempi metsäalue on lähes yksinomaan kuusta 

kasvavaa. Kuusikon latvuskerros on kuitenkin suojaava – myös piha-alueen reunoilla.  
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6) Kukkumäki 

 

 

Kuva 5. Kukkumäen hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus, aiemmat havainnot (2003) ja 
ELY-keskuksen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaukset. Lisääntymis- ja levähdyspaikko-
jen rajauksilla puusto on osittain harvennettu jaosa reunoista kuuluu jopa aiemmin avohakat-
tuun alueeseen.  Tässä selvityksessä tunnistettu hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus edus-
taa itäreunalla alueen yhtenäisemmän metsän rajausta. Tien varressa olevat elinalueet (ELY-
keskus) ovat nykyisin taimikkoa ja hyvin soveltuvakin alue pääasiassa harvennettua metsää 
ilman suojaavaa alikasvospuustoa. 

 

Kukkumäestä on tehty papanahavainto vuonna 2003 ja alueella on kaksi ELY-keskuksen 

lisääntymis- ja levähdyspaikan rajauspäätöstä.  

 

Kukkumäen aluetta on hakattu viime vuosina. Lähimpänä tietä sijaitsee kapea (20 – 40 

m), etelä-pohjois-suuntainen metsäkaistale, jonka puusto on luonnontilaisesti kehittynyt-

tä. Kaistaleella kasvaa tiheästi moni-ikäistä kuusta sekä järeitä koivuja ja hakkuunreunan 

haapoja. Alueen keskiosat on harvennushakattua, yksi-ikäistä kuusikkoa, jossa kasvaa 

myös muutamia järeitä haapoja. Pääosa haavoista kasvaa hakkuun reunoilla tai taimik-

koalueilla (mm. osa elinaluerajauksista). Pääosa kuviosta ei ole lajille enää harvennusten 

ja hakkuiden johdosta optimaalista, vaikka alueella järeitä haapoja esiintyykin.  
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7) Purola 

 

 

Kuva 6. Purolan hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus. 

 

Pieni selvästi alle hehtaarin kuvio. Tuore avohakkuu länsipuolella, jossa lienee hakattu 

hyvä jatke tälle kuviolle. Kuvio on jokseenkin saarroksissa, eli avohakkuun, pellon ja tai-

mikoiden/nuorten kasvatusmetsien ympäröimä. Puustossa on lievää erirakenteisuutta ja 

harvakseltaan muutamia muuta puustoa järeämpiä kuusia. Lievästi sekapuustoinen, mut-

ta kuusi on selvä valtapuulaji. Kolopuujäreitä haapoja ei kuitenkaan esiinny. Kohde on 

hyvin tyypillinen mustikkatyypin kangasmetsä. Kuvion etelärajasta on Vähänummentielle 

etäisyyttä noin 45 m. 
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8) Levysepänkaari 

 

 

Kuva 7. Levysepänkaaren hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus. 

 

Kooltaan noin 1-1,5 ha:n metsäkuvio. Kuvion pohjoisreuna on lähimmillään noin 50 m 

etäisyydellä Vähänummentiestä. Laadullisesti parempi kuin Purolan alle 1 ha:n kuvio. 

Puustossa on monin paikoin erirakenteisuutta ja huomattavan järeitä kuusia kasvaa run-

saasti (läpimitta yli 50–60 cm). Kuvion eteläosan rinteessä kasvaa myös melko järeitä 

haapoja. Kuvio on kuusivaltainen sekametsä, em. puulajien lisäksi vähän ainakin pihla-

jaa, koivua ja mäntyä. Kuvion etelä- ja itäreunat ovat lehtipuuvaltaisia.  
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9)  Roclankuja – Vanerikuja 

 

 

Kuva 8. Roclankuja – Vanerikujan hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus. 

 

Noin 0,5 ha:n kuvio, jonka pohjoisreuna sivuaa Vähänummentien tiealuetta. Kuviolla on 

runsaasti hyvin järeitä (yli 50 cm) kuusia. kuvion pohjoiskärjessä kasvaa kymmenkunta 

melko järeää haapaa. Sekapuuna kasvaa vähän pihlajaa, koivua ja mäntyä. Ainakin kuu-

set, koivut ja männyt ovat pääosin hyvin vanhoja.  
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10)  Vähänummi 

 

 

Kuva 9. Vähänummen hyvin soveltuvan elinympäristön rajaus. 

 

Kuvion läntisen osan eteläreuna on noin 35 m etäisyydellä Vähänummentiestä. Alue on 

kuusi-mänty – sekametsää, jossa puusto on vanhaa ja yleisesti erirakenteista. Vanhim-

mat kuuset ovat hyvin järeitä ja suuria. Kuviolla kasvaa hieman enemmän mäntyä kuin 

keskimäärin tyypillisimmissä liito-oravametsissä, mutta kuvio on silti lajille hyvin soveltu-

vaa. 

 

Itäosa kuviosta on osin harvennettu joitain vuosia sitten, mutta on se on edelleen hyvin 

soveltuvaa liito-oravalle. Kuviolla on noin puoli tusinaa hyvin vanhaa suurta haapaa (noin 

60-80 m etäisyydellä tiestä), joista ainakin yksi on kolohaapa. Kuvion pääpuulaji on vart-

tunut/vanha kuusi ja sekapuustona kasvaa mäntyä ja koivua.  
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11)  Lieksantie 

 

 

Kuva 10. Lieksantien (vas.) ja Laurintien (oik.) hyvin soveltuvien elinympäristöjen rajaukset. 

Laadullisesti rajatapaus. Kuvio on hieman harvahko ja talousmetsätyyppinen kuusikko, 

mutta kuviolta löytyy kuitenkin joitain varttuneita haapoja. Kuvion länsipuolelta, vajaan 

100 m päästä on vanha havaintotieto liito-oravasta (noin 50 m Vähänummentien etelä-

puolelta). 

 

12)  Laurintie 

Laurintien kuvio sijaitsee noin 200 m Lieksantien kohteesta itään (kuva 10). Alue on noin  

4-5 hehtaarin kokoinen, liito-oravalle hyvin soveltuva elinympäristö, josta kuitenkin vain 

noin 0,5 ha on varsinaisella selvitysalueella (= 100 m puskurivyöhykkeellä Vähänummen-

tiestä). Alueella kasvaa runsaasti suuria jättikuusia ja myös muutamia järeitä haapoja. 

Kahta kaukaisinta lukuun ottamatta (350 ja 500 m Vähänummentiestä), alueen kaikki 

vanhat liito-oravia koskevat havaintopaikat ja niiden ympäristöt tarkastettiin. 
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Kuva 11. Haarajoen koulun itäpuolinen metsikkö. 

 

13)  Haarajoen koulu 

Kohde sijaitsee Haarajoen koulun länsipuolella. Alue on lehtomaista kangasta ja tuoretta 

lehtoa, joka Vähänummentien puolella on halkaisijaltaan 30-45 cm kuusikkoa. Pohjoisosa 

alueesta on aukkoista, harvennushakattua sekametsää. Alueen keskiosissa kasvaa 5 kpl 

halkaisijaltaan yli 30 cm haapaa, joista ainakin yksi on kolopuu. Tienvarren yhtenäisem-

pää kuusikkoa lukuun ottamatta alueen latvuskerros ei ole liito-oravan kannalta suojai-

nen.  

 

 

3.3 Muut kohteet 

Muut kohteet sisältävät alueita, joilla esiintyy liito-oravan elinympäristöille tyypillisiä rakennepiir-

teitä, mutta jotka ovat kooltaan pieniä tai esimerkiksi latvuskerroksen suojattomuuden vuoksi 

vähemmän soveltuvia elinympäristöjä.  

Hämeenlinnanväylän länsipuolinen Hanhenojan metsäalue on latvuskerrokseltaan moni-ikäistä 

kuusivaltaista metsää, jossa kuitenkin lehtipuustoa esiintyy hyvin niukasti. Nuorta haapaa kasvaa 

vain pienenä puustoryhmänä kallioalueen laen tuntumassa. 

Teilinummen alueella, Töyrylän kaakkoispuolella kasvaa muutamia kookkaampia haapoja. Haavat 

ovat kuitenkin taimikkoalueilla, eivätkä siten edusta soveltuvaa elinympäristöä. Yksittäisiä jä-

reämpiä haapoja taimikkoalueilla kasvaa myös Vanhan Hämeentien varressa lähempänä Jänik-

senlinnaa. 

Vanhakylän koulun läheisyydessä kasvaa useampi järeähköistä haavoista kostuva puuryhmä. 

Vanhakylän koulutien varrella sijaitsee kaksi muutaman aarin erillistä haaparyhmää, joissa muita 

puulajeja ei juuri kasva. Koulun piha-alueella on muutama järeä haapa kuusivaltaisella, metsik-

kösuikaleella. Haapaa kasvaa myös koulun pohjoispuolisen pellonreunalla noin 10 puun rivinä. 

Muutama järeähkö haapa kasvaa myös koulun pohjoispuolisella taimikkoalueella.  

Rajamäen alueella, Vanhakylän koulusta itään kasvaa harvennetun metsän alueella melko run-

saasti nuorehkoa haapaa ja kohdetta voi luonnehtia kehittyväksi liito-oravan elinympäristöksi. 
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Haarajoen koulun lounaispuolella, Vähänummentien eteläpuolella sijaitsee lisäksi pieni haapaval-

tainen metsikkö. Samaisella asuinalueella myös pihapiirien reunoilla kasvaa pienialaisesti jä-

reämpää haapaa ja kuusta.   
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4. EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Liito-oravaselvityksellä saadaan kuva lajin esiintymisestä yhtenä vuonna. Suhteellisen lyhytikäi-

senä lajina liito-oravan aiemmin asutuiksi todetut reviirit saattavat muuttua autioiksi melko no-

peastikin. Soveltuvien elinympäristöjen asuttamisen todennäköisyyteen vaikuttavat mm. lajin 

alueellisen populaation koko ja tiheys, elinympäristölaikun laajuus ja sen kytkeytyneisyys muu-

hun elinympäristöverkostoon. Selvitysalue sijoittuu pelto- ja asutusalueiden melko voimakkaasti 

pirstomalle alueelle, jossa edelleen metsien hakkuut heikentävät lajin liikkumismahdollisuuksia. 

Vantaanjokivarren kaltaiset puustoiset yhteydet lienevätkin alueella lajille tärkeitä kulkuyhteyk-

siä. Selvityksen tulokset saattavat viitata siihen, että alueen liito-oravakanta olisi taantunut laa-

jemminkin. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole. 

 

Liito-oravaselvitykselle otollisinta aikaa on lopputalvi ja alkukevät, jolloin lajin olemassa olo on 

helposti havaittavissa reviirillä käytettyjen puiden alta löytyvien papanoiden avulla. Kesää kohden 

papanat alkavat hajota ja lajin esiintymisen toteaminen vaikeutuu. Tässä selvityksessä viimeiset 

maastokäynnit tehtiin melko myöhään, toukokuun puolivälissä. Todettakoon kuitenkin, että sa-

maan aikaan tehtiin Uudellamaalla muuta liito-oraviin liittyvää seurantaa, jonka puitteissa papa-

noiden todettiin asutuilla elinalueilla olevan ainakin pääkaupunkiseudulla hyvin havaittavissa tä-

män selvityksen maastokäyntien aikanakin. Toukokuun lopulla papanat olivat kuusenalushavain-

toja lukuun ottamatta pitkälti hajonneet ja elinalueiden rajaaminen jo huomattavasti epävar-

mempaa. 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hankkeen liito-oravaselvityksessä ei tehty havaintoja liito-oravasta. Selvitysalueelta tunnistettiin 

yhteensä 13 lajille hyvin soveltuvaa metsäaluetta. Selvitysalueelle tai sen tuntumaan sijoittuvat 

Uudenmaan ELY-keskuksen tekemät lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaukset Kuppinummen 

ja Kukkumäen alueilla. Vaikka ELY-keskuksen lisääntymis- ja levähdyspaikoilla ei lajista tehty-

kään havaintoja, hankkeen ei tule heikentää lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Myös aiemmissa 

selvityksissä tunnistettu elinalue selvitysalueen itäisimmässä osassa (Laurintie) tulee huomioida 

hankkeen suunnittelussa, eikä kohteella sijaitsevia elinaluerajauksia tule heikentää.   
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LIITE 1 

SELVITYSALUERAJAUS, TAUSTA-AINEISTO JA TULOKSET 
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LIITE 2 

VALOKUVIA SOVELTUVISTA ELINYMPÄRISTÖISTÄ 
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Kuva 1. Keinulukon sekametsää Hämeentien varressa. 

 

 

 

Kuva 2. Kellomäen alueella on voimassa olevia Uudenmaan ELY-
keskuksen liito-oravan elinympäristörajauksia. Kellomäen alueella liito-
oravasta ei tehty havaintoja tässä selvityksessä. 



 

  

 

 

 

 
 
 

  

0-8 

 

 

Kuva 3. Teilinummen pohjoisosan soveltuvaa elinympäristöä. 

 

 

 

Kuva 4. Kuvan taustalla näkyy Töyrylän kuusivaltainen metsä, jossa 
järeät lehtipuut keskittyvät metsikön takana olevan pihapiirin tuntu-
maan. 
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Kuva 5. Yleiskuva Kukkerinmäen harvennetusta metsiköstä. Pääosalla alueesta puusto 
on harvaa ja alikasvospuusto ei pientä, tien läheistä aluetta lukuun ottamatta esiinny. 
Alueella on kuitenkin edelleen järeitä haapoja. 

 

 

 

Kuva 6. Purolan rajauksen metsää. 
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Kuva 7. Levysepänkaaren havupuuvaltaista metsää. 

 

 

 

Kuva8. Roclankuja – Vanerikujan pohjoiskärjen järeitä haapoja. 
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Kuva 11. Lieksantien metsää. 
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