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1. Johdanto: selvityksen tarkoitus ja laatimistapa 

TVH:n tiesuunnitteluosaston päällikkö rakenriusneuvos V. 

Skogström asetti 24.51966  toimikunnan, joka sai tehtäväkseen 

koota eri suunnitteluelimissä tehdyt Helsingin seudun tieverk.-

koa koskevat suunnitelmat ja laatia niiden perusteella yhte-

näisen, alustavasti tutkitun luonnoksen Helsingin suudun tie-

verkon tulevasta rakenteesta ja mitoituksesta Toimikuntaan 

nimettiin yli-ins E Hietanen puheenjohtajaksi ja dipl.ins. 

M. Vuorio varapuheenjohtajaksi sekä jäseniksi dipl.insinbörit 

S. Hirvonen, P. Piri ja P. Rytilä. Toimikunnan sihteereinä 

• 	ovat toimineet ins. V. Alank. ja dipl.ins. T. Heiskanen. 

Toimikunta otti nimekseen Helsingin seudun tieverkon suunnit-

telutoimikunta. 

Toimikunnan avuksi muodostettiin heinäkuun alussa työryhmä, 

johon tulivat dipl.insinöörit T. Heiskanen, H. Kaijala ja 

J. Söderlund. Lisäksi saatettiin laajassa mitassa käyttää 

hyväksi Insinööritoimisto Viatek'ia erikoistehtävien suon-

tuksessa. Näiden järjestelyjen ansiosta toimikunnan työtä 

voitiin laajentaa alkuperäisestä aikaisempien suunnitelmien 

yhtenäistämistehtävästä myös aktiiviseksi suunnittelutyöksi. 

Toimikunnan työn tärkeimpänä tuloksena on tässä selvityksessä 

esitetty ns. lopullinen tieverkkoluonnos. Sitä laadittaessa 

L 	pyrittiin lisäksi alustavasti selvittämään, mihin suuruusluok- 

kaan asutuksen ja työpaikkojen määrä eri alueilla voi enin-

tään nousta, jotta tiestö säilyttäisi toimintakykynsä. 

Idelleen saatiin viitteitä, miLaiseksi kantakaupungin työ-

paikkojen, säteittäisen tiestön ja kehänsuuntaisen tiestön 

välinen tasapaino muodostuu ilman tehokasta kollektiivi-

liikennettä. 

Helsingin seudun tieverkkoluonnos on laadittu lähinnä heinä- 

elokuussa 1966. Toimikunnan ja työryhmän jäsenten lisäksi 

suunnittelutyöhön evat osallistuneet dipl.ins. 0. Smeds ja 

tekn, yo T. Kangassalo. Arvokasta apua on saatu myös Helsin-

gin seutukaavaliiton ja eri kuntien suunnitteluelimiltä. 
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?oimikunta ari tybn kestäessä kokoontunut kaikkiaan 16 kertaa 

ja järjestänyt lisäksi lukuisia neuvotteluja Käytettävissä 

.11een lyhyen ajan johdosta on ty5 ollut luonteeltaan hyvin 

y1eispiirteistä 

Tie- ja vesirakennushallitus ei ole määritellyt kantaansa 

toimikunnan työn tai sen lopputuloksien suhteen. 

Helsingissä syyskuun 7 pnä 1966 

i• 
	

E. Hietanen 

N. Vuorio 	S. Hirvonen 

F. Piri 	P. Rytilä 

V. Alanko 

T. Heiskanen 
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2. Yleiset suunnitteluperusteet 

SuunnitteluaJ.ueena ovat ensisijaisesti olleet seuraavat kun-

nat: Helsinki, Helsingin mlk, Espoo, Kauniainen, Tuusula, 

Kerava ja Järvenpää. Jossakin määrin suunnittelua on ulotettu 

myös Sipoon ja Kirkkonummen alueelle. 

Ohjetilanteena on pidetty vuotta 2000. Suwinittelualueen (mu-

kaan luettuna Kirkkonummi ja Sipoo) kokonaisväkiluku tulisi 

eri maankäyttökaavioiden mukaan olemaan 

kaavio 1 	1 300 000 

kaavio IA 	1 620 000 

• 	kaavio II 	1 350 000. 

Maankäyttökaavit on esitetty kuvassa 1. Kaavir 11:n laatimis-

perusteita selostetaan kihdassa 3. 

Suunnittelutyössä n käytetty kullekin maankäyttökaaviolle 

erikseen laskettuja liikenne-ennusteita. Kaavio 1:n mukainen 

ennuste on Insinööritoimisto Viatekin ja kaavio IA:n mukainen 

ennuste Oy Kunnallistekniikka Ab:n laatima. Kaavio 11:n mukai-

nen ennuste on laskettu tie- ja vesirakennushallituksessa 
suunnittelutyön yhteydessä. 

Liikenne-ennusteet perustuvat autotiheyteen 430 - 500 autoa 

1000 asukasta kohti. Helsingin keskustaan suuntautuvassa lii-

kenteessä on otaksuttu auton käytön olevan samalla tavoin 

vapaata ja mandollista kuin muissakin liikennesuunnissa. 

Kaikki kolme liikenne-ennustetta on laskettu eri menetelmillä, 

josta syystä ne eivät ole suoraan keskenään vertailukelprisia. 

Parhaiten vertailukelpoisia ovat ennusteet 1 ja II. 

Tieverkkoluonnoksia laadittaessa on käytetty neljää tie- ja 

katutyyppiä sekä niille seuraavassa taulukossa esitettyjä 

ohjeliikennemääriä (suluissa on mainittu tien ohjenopeus, 
liittymien luonne ja välimatka). 



1+1 	2+2 3+3 

- 	 40 000 60 000 

- 	50 000 	70 000 

15 000 	35 000 	50 000 

10 000 	22 000 	30 000 
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Ohjeliikenne hay/vrk 
Kaj staluku 

A. moottoritie 1 lk 
(100 km/h, eritasc-
liittymiä, välimatka 
yleensä yli 5  km) 

B. rnoottoritie II ik 
(80-100 km/h, eritaso- 
liittymiä, välimatka 
1,5 - 5 km) 

C. moottorikatu 
(70 krn/h, sekä taso- 
että eritasoliittymiä, 
välimatka yleensä vä-
hintään 0.5 km) 

D. muu pääkatu 
(50 km/h, tasoliittymiä, 
välimatka 0.3 - 0.5 km) 

TievekKoluonnosten laatimisessa on lähdetty toisaalta verra-
ten kiinteistä valtakunnallisista yhteyksistä ja toisaalta kau-
punkiseudun sisäisen rakenteen vaatimasta paikallisesta yhte-
ysverkosta. Tällöin on tarkasteltu seuraavia neljää tieyhteys-
tarvetta: 

a) valtakunnalliset tieyhteydet 
b) muut päätieyhteydet suunnittelualueen ulkopuolelle 
c) Helsingin seudun yhdyskuntien (lähinnä niiden keskus-

tojen) tieyhteydet Helsingin keskustaan 
d) Helsingin seudun osa-alueiden ja yhdyskuntien väliset 

muut yhteydet. 

Noottoriteitä käyttäen on ensi sijassa pyritty hoitamaan a) ja 
c)-yhteyksiä. d)-yhteyksistä on etusijalla pidetty niitä, jotka 
ovat vierekkäisten osa-alueiden tai yhdyskuntien välisiä. 

Suunnittelualueen tiestön kokonajsniäärää on verrattu moottori- 
teiden osalta eräiden amerikkalaisten kaupunkialueiden vastaa- 
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viin tieverkkosuunnjtelmijn. Näiden mukaan arvioiden pitäisi 

suunnittelualueella (ilman Sipoota ja Kirkkonummea) olla vuoden 

2000 tilanteessa n. 250 km:n pituinen moottoritieverkko. Tj5-

verkkoluonnos I:ssä tämän verkon pituus on noin 200 km, tie-

verkkoluonnos Il:ssa noin 230 km.ja lopullisessa luonnoksessa 

noin 210 km. Taulukko vertailusuunnitelmista on esitetty liit- 
teessä 1. 

Liikenievirtojen sijoittelu tieverk.11e on kaikissa luonnoksen 

laatimisva.iheissa suoritettu käsityönä. Tjieverkkoluonnos 1:n 

osalta tämä vielä suoritettiin verraten karkean osa-aluejaon 

puitteissa. Tiekohta.jsten liikennemäärien arvostelu ei siten 

ole monessa tapauksessa mandollista. Tieverkkoluonnos 11:n ja 

lopullisen tieverkkoluoimoksen osalta sijoittelu on suoritettu 

pienempiä osa-alueita käyttäen. Kovin pitkälle meneviin johto-

päätöksiin ei tämäkään tarkkuus vielä anna mandollisuutta. 

Tiekohtaisista liikennemääristä puuttuu kokonaan osa-alueiden 

sisäinen liikenne. Tieosien liikenne nousee siten yleensä aina 

vähän suuremmaksi kuin mitoituksessa on edellytetty, Toisaalta 

useassa tapauksessa osa liikenteestä saattaa käyttää alempi-

luoidcaisja paikallisia tie- ja katuyhteyksiä, jotka eivät esiin-
ny tieverkkoluonnoksissa. 

Tieosien mitoi -tuksessa 

tien tai kadun tyyppi. 

on 3 + 3. Sen käyttöä 

• 

	

	niissä kohdissa, missä 

perusteella ehdot -tornia 

on määritelty ainoastaan kaistaluku ja 

Suurin tässä työssä käytetty kaistaluku 

n pidetty mandollisena kaikkialla, paitsi 

on voitu todeta alustavien tarkastelujcr1 
rajoituksia. 

3. Maankäyttö ja alueellinen rakenne v. 2000 

Tieverkon rakenteellisen suunnittelun tulee perustua mandolli-
simman yksityiskoh -taiseen käsitykseen alueen tulevasta kokonais-
rakenteesta ja maankäytöstä sen eri osa-alueilla. Ajan tasalla 

olevia seutu- tai yleiskaavoja, joista nämä tiedot voitaisiin 

saada, ei ole Helsingin seudulla valmiina. Suunnittelutilanne 
on lisäksi hyvin sekava, koska seutukaavaliit -tojen, kuntien ja 
yksityisten maanomistajien kaavoitus- ym. suunnittelutöitä ei 

vielä ole saatu kokonaisuutena organisoiduksi. Tämän vuoksi oli 



tieverkkoluonnosta laadittaessa määriteltävä myös suunnittelun 

pohjana käytettävä aluerakenne ja maankäyttö. Tällainen menet-

tely vastaa yleistä käsitystä nykyaikaisesta liikenteen yleis- 

suunnittelusta. Jos suunnittelussa ilmenee, että liikenteen 

hoitamisessa joudutaan vaikeuksiin, on niiden estämiseksi voi- 

tava puuttua myös lähtökohtana olevaan maankäyttöön. 

Suunnittelutyötä aloitettaessa oli käytettävissä kaksi valmista 

maankäyttökaaviota, joiden perusteella oli laskettu liikenne-

virtaennusteet. Kaaviot olivat Insinööritoimisto Viatekin ja 

Oy Runnallistekniikka Ab:n suunnittelutöittensä yhteydessä 

valmistamia. Ne merkittiin tässä työssä numeroilla 1 ja IA. 

• 	
Kaavio 1:n on Insinööritoimisto Viatek valmistanut yhteistyössä 

Helsingin Seu -tukaavaliiton ja eri kuntien suunnitteluviranomais-

ten kanssa vuoden 1965  lopussa. Sen kokonaisväkiluku on suun-

nittelualueella n. 1 300 000 ja Helsingin kaupungin alueella 

n. 565 000. Työpaikkoja on Helsingin kantakaupungissa n. 

300 000. Kaavio on laadittu ensi sijassa Vantaan sektorin lii-

kennesuunnittelua varten. 

Kaavion IA ovat valmistaneet yhteistoiminnassa Oy Kunnallis-

tekniikka Ab ja Insinööritoimisto Karpala-Tuttujew lähinnä 

Keravan - Järvenpään - Jokelan alueen liikenne-ennusteita var-

ten. Sen kokonaisväkiluku rn suunnittelualueella n. 1 620 000 

ja Helsingin kaupungin alueella n. 605 000. Työpaikkoja on 

. 	kantakaupungissa n. 270 000. 

Tieverkkoluonnos 1:n liikenteellisen testauksen perusteella 

toimikunta määritteli lopullisen tieverkkoluonnoksen laatimi-

sen pohjaksi maankäyttökaavio 11:n. Sen määrittelyperusteista 

neuvoteltiin myöskin Helsingin Seutukaavaliiton suunnitteli-

joiden kanssa. 

Helsingin metropolialueen - joka suurmittelualueen lisäksi 

sisältää Vihdin ja Nurmi järven kunnat - väkiluvuksi määritel-

tiin n. 1 400 000. Tämä on vähän suurempi kuin kaavio 1:n 

edellyttämä, mutta huomattavasti pienempi kuin kaavio IA:n 

edellyttämä kokonaisväkiluku. 

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Valtakunnansuunnittelu-

toimiston projektiot vuodelle 1990 antavat tulokseksi koko 

metropolialueella n. 1 160 000 asukasta. Niiden perusteella 
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arvioitu jatkoennuste vuodelle 2000 antaa vastaavaksi luvuksi 
n. 1 310 000 asukasta. 

K okonaisasukasluku jaettiin suurille osa-alueille ottaen huo-
mioon kaavioiden 1 ja IA liikenteellisen testauksen antamat 
viitteet (kohta 5) sekä Helsingin seutukaavaliittsn suunnitte-
lijoiden esittämät näkökohdat. Lisäksi alueen työpaikkasijoit-
telu tehtiin kokon aan uudelleen ja saadut tulokset verrattiin 
aihaisempiin. 

Näiden tarkastelujen yhteenvetona maankäyttökaavio II hahmot-
tui lopullisesti seuraavien periaatteiden mukaan: 

Leppävaaran - Espoon kk:n alueen asukasluku alentui yli 

• 	40 000:lla ja Keimolan n. 40 000:lla kaavio IA:han verrattuia. 
Kirkkonujnmen ja Sipoon mitoitus väheni noin puoleen IA:sta ja 
vähäistä kevennystä tapahtui myös useilla muilla alueilla. 
Asukaslukujen suhteen kaavi. II tuli melkoisesti muistuttamaan 
kaaviota 1. 

Työpaikkojen kokonaismäärän laskemisessa on käytetty suhdelu-
kua 430 työpaikkaa 1000 asukasta kohti. Työpaikkoja tulisi 
siten kaikkiaan olemaan n. 600 000 koko metropolialueella 
(as.luku 1 400 000). Eräiden vertailuarvojen perusteella Kanta-
kaupungin ulkopuolisten alueiden työpaikkaluvun laskemisessa 
käytettiin keskimääräistä suhdelukua 320 työpaikkaa asukasta 
kohti. Tämä merkitsee n. 75 %:n työpaikkaomavaraisuutta. Maan- 

• 	
käyttökaaviossa II työpaikkojen suhde asukaslukuun vaihtelee 
keskimääräisen arvon molemmin puolin, koska työpaikkaluvun 
määrittelyssä otettiin lisäksi huomioon kunkin osa-alueen teol-
lisuus- ja keskusta-aluevaraukset. 

Muut työpaikat eli noin neljännes kokonaismäärästä sijoitettiin 
kantakaupunkialueelle. Kantakaupunki.in  sijoitettiin citytoimin-
tojen lisäksi sen omia asukkaita palvelevat työpaikat. 

Kun maankäyt -tökaavio II oli määritelty suurten osa-alueiden 
puitteissa, asukas- ja työpaikkaluvut määriteltiin edelleen 
liikenne-ennustetta varten pienemmille osa-alueille. Tässd 
käytettiin apuna kaavio 1:n lukuja (Viatekin ennuste). Fien-
ten osa-alueiden puitteissa maankäyttökaavio 11:n luvut eivät 
ole tarkemmin tutkittuja. Jako on suoritettu ainoastaan liiken-
ne-ennusteen laskemista varten. Liikenne-ennusteen ldhtötiedot 
on esitetty kuvassa 2. 
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Maankäyttökaavioiden 1 ja IA asukas- ja työpaikkaluvut on 

esitetty tarkemnian osa-aluejaon puitteissa ennusteiden laati- 

joiden raporteissa. Suurempien osa-alueiden puitteissa maan-

käyttökaaviot on esitetty tämän selvityksen kuvassa 1 •  

Tässä työssä käytetty suur-aluejako (kuva 1) edustaa samalla 

nykyistä käsitystä siitä, minne metropolin alakeskukse -t 
sijoittuvat. Eri suunnitteluelimissä vallitsee useimpiei suh-

teen yksimielisyys. Epämääräisin tilanne on Kirkkonummen ja 

Sipoon kohdalla ja jossakin määrin myös Vantaan ja Keimolan 

sekä Tikkurilan alueella. Niinikään on epäselvää muodostuuko 

Helsingin kaupungin alueelle kovinkaan merkittäviä alakes1uk- 
sia. 

Tieverkon rakenteen suunnittelu perustuu seuraavaan suunn3-
telualueen rakenteeseen: 

Pääkeskus: Helsingin kantakaupunki (keskustatoimintojen on 
edellytet -ty laajenevan Pasilan tasalle). 

Alakeskukset tielsingin alueella: Haaga, Pakila, Malmi, 

Puotila, Herttoniemi. 

Alakeskukse -t muiden kuntien alueella: Tapiola, Stensvik, 

Leppävaara, Espoo kk., 

Vantaa, Keimola, 

Tikkurila, Kerava, 

Järvenpää. 

Kirkkonummen ja Sipoon osalta ei ole tehty tarkkoja otaksumia 

alakeskuksien sijoittumisessa. 

Alakeskuksia on käsitelty keskenään samanarvoisina. 

4. 

Maankäyttökaavioiden 1 ja IA perusteella ovat niiden laatiat 

laskeneet osa-alueiden väliset liikennevirtaennusteet ohjevuo-

delle 2000. Ennusteita ei ole liitetty tähän raporttiin. 

Ennusteet poikkeavat toisistaan paitsi lähtötietojen myös 

laskentamenetelmän osalta. Insinööritoimisto lTiatekin ennuste 

(1) on laskettu suoraan autoljikenne-erinusteena. 
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Kunnallistekniikan ennuste (IA) on alunperin henkilövirta.-

ennuste. Jotta se olisi saatu työn kannalta vertailukelpoisek- 

si Vjatekjn enriusteeseen tehtiin seuraavat oletukset: 

a) n. 80 % kaikista henkilömatkoista suoritetaan henkilöautoil-

la, b) henkilöautoissa on keskimäärin n. 1.5 matkustajaa. 

Tällöin henkiibautoliikenne saadaan likimäärin henkilövirrasta 

jakamalla se kandella. 

Kunnallistekjiikan ennusteeseen lisättiin vielä Viatekin ennus-

teen tavaraliikerinevirrat. 

Ulkoisen liikenteen ennusteina käytettiin kaikissa tarkasteluis-

sa tie- ja vesirakennushallituksessa laskettuja alustavia lii-
kenne-ennustej -ta. Todellisuudessa ulkoinen liikenne on erilai-

nen eri maankäytöillä, mutta tän työn yleiseen tarkkuuteen 

nähden eroilla ei rle merkitystä. 

Maankäyttökaavio 11:n liikenne-ennusteet laskettiin suunnitte-

lutyön yhteydessä tie- ja vesirakennushallituksessa (Mala) 

kehitetyllä liikennemallilla. Ennuste laskettiin Valtion tietc-
konekeskuksen koneilla. 

Ennusteen perustana oli autotiheys 500 autoa 1000 asukasta 

kohti. Auton käyttö oletettiin siten rajoitetuksi, että alu-

eella oletettiin suoritettavan 4 henkilöautomatkaa autoa kohti 

vuorokaudessa. Täysin vapaalla autonkäytöllä matkaluku saattaa 
nousta 5 - 6:een. 

• 	Automäärän 500 autoa 1000 asukasta kohti oletettiin muodostu- 

van seuraavasti: 450 henkilöautoa + 40 tavara-autoa + 10 muuta 

autoa. Henkilöautolla oletettiin suoritettavan keskimäärin 

4.0 matkaa vuorokaudessa, jotka jakaantuvat seuraavasti eri 

matkaryhmille: 

1 	oma asunto - oma työ 	1 • 1 matka/ha-vrk 
II 	- asiointipaikka 	1.6 
III 	- vierailupaikka 	0.5 
IV 	ei kotiperäise -t matkat 	0.8 

Tavara-autolla (matkaryhmä V oletettiin suoritettavan keski-

määrin 10 matkaa vuorokaudessa. 
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Liikennetuotosten jakaminen osa-alueiden välisiksi liikenne-

virroiksi suoritettiin vetovoimamallilla, jota kuvaa yhtälö: 

±'k(d) jk , 
	jossa 

Tuk 	Tjk 

Tuk = osa-alueiden i ja j välinen matkaryhmän k liikenne 

Tlk = osa-alueen i synnyttää matkaryhmän k liikenne 

= osa-alueen j vetämä matkaryhmän k liikenne 

osa-alueiden painopisteiden välisestä etäisyydestä 

• 

	

	d riippuva, matkaryhmää k kuvaava etäisyysfunktio 

Eri matkaryhmiä käsiteltiin seuraavasti: 

liikennettä liikennettä 
matka- synnyttävä vetävä etäisyysfunk -tio 
ryhmä yksikkö yksikkö 

1 asukas työpaikka 
( d 	2 

1.4 	c 0.57 	
log 	1.6 

II " KLP-työpaikka d 2 ' 5  
III 1?  asukas d °  
IV työpaikka KLP-työpaikka d 20  
V " työpaikka 9.0 d 40+0.0025 

n 
Etäisyysfunktioita valittaessa oletettiin, että työ- ja vie-

railumatkoissa on etäisyydenvikutus huomattavasti pienempi 

kuin asiointiluonteisjssa matkoissa. Tavara-autoilla oletettiin 

etäisyysfunktion olevan jakeluliikenteen takia hyvin jyrkkä 

lyhyillä matkoilla, mutta pitemmille matkoille oletettiin 

etäisyyden merkityksen häviävän. 

Etäisyyttä kuvaava luku d saatiin laskernalla osa-alueiden 

painopisteiden välinen linnuntie-etäisyys ja kertomalla se 

sopivaksi katsotulla matkan pidennyssuhteella 1.30. Kaikkien 

osalueiden sisäiseksi etäisyydeksi valittiin 2.5 km. 

Ennusteen testaamiseksj laskettiin ennustetun alueen sisäisen 

liikenteen liikennesuorite ja matkojen pituusjakauturnat. 
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Liikennesuorjtteeksj saatiin henkilöautoa kohti n. 30 km moro-
kaudessa ja kuorma-autolle keskimäärin 70 km vuorokaudessa. 

Matkojen pituusjakautuma muodostui seuraavaksi (taulukoissa 

esitetty myös muutamien amerikkalaisten kaupunkien tutkimus- 

tuloksista saatuja arvoja): 

Henkilöautot 

km prosenttijakautuina 

ennuste Pittsburgh 	Detroit Chicago 

0-2 29 28 	23 23 
2-4 24 24 	 20 21 

4-6 10 14 	13 13 

6-8 8 9 	9 9 

8-10 6 7 	8 7 

10-15 8 8 	11 10 

15-20 6 6 	10 9 

20-30 5 3 	5 6 

yli3O 4 1 	1 3 

Tavara-autot 

km prosenttijakautuma 

ennuste Pittsburgh 	Detroit Chicago 

0-2 38 54 	 41 14 
2-4 18 18 	18 38 

4-6 10 9 	11 14 
6-8 7 5 	 7 9 
8-10 6 4 	5 6 

10-15 8 5 	 7 7 
15-20 5 4 	 6 6 
20-30 4 1 	 4 3 
yli3O 3 - 	 1 2 

Koska esitetyt kontroilit antoivat positiivisen kuvan, voidaan 

ermustetta pitää suuruusluokaltaan oikeana. Voidaan siis todeta, 

että mikäli maankäyttö ja autoistuminen kehittyvät ennustetulla 
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tavalla, on odotettavissa suunnilleen ennusteessa esitetyn 

suuruisia liikennevirtoja eri alueiden välillä. Liikenne- 

ennusteen mukaiset osa-alueiden väliset liikennevirrat on 

esitetty liitteessä 2 ja liikennevirtakaaviot kuvissa 3 A, 

3 E ja 3 C. 

5 	Tieverkkoluonnos 1 

Tieverkkoluonnos 1 (kuva 4)  on laadittu edellä selostetun teo-

reettisen yhdyskuntarakeriteen pohjalta noudattaen mandollisim-

man objektiivista harkin -taa eri liikennevirtojen vaatimista 
. 	tieyhteyksistä, 

Moottoriteiksi määriteltiin ensi vaiheessa neljä valtakunnalJis-

ta päätietä ja niitä yhdistävä kehätie sekä tämän jatke Kirkko-

nurnmelle ja lisäksi Jorvakscntie, Tuusulantie ja nyk. For-

voontie. 

Ivloottoriteiden ja rautateiden rinnalle määriteltiin parallee-

liset pääkadut. Tie- ja katuyhteyksissä pyrittiin yleensä 

pitkiin tiejaksoihin ja selväpiirteiseen jäsentelyyn. Niin 

suuresti kuin mandollista, luonnosta laadittaessa ømaksuttiin 

aikaisemmin tutkittuja ratkaisuja. 

Tieverkkoluoru-ios 1:n rakenne on esitetty kuvassa 4. Siihen on 

myöskin merkitty ne tiestandardiarvot, joita on käytetty luon-

nosta arvosteltaessa. Standardien määrittelyssä on ensin mai-

nittu kaistaluku ja sitten tieluokka, esim. 3 + 3 A = 3 + 3 - 

kaistainen 1 lk moottoritie. 

Tieverkkoluonnos I:lle sijoiteltiin erikseen maankäyttökaavi-

oiden 1 ja IA liikennevirra -t sekä lisäksi m.lemmille yhteisiksi 

otaksutut ulkoiset liikennevirrat. 

Liikenteen sijoittelu tehtiin verraten yleispiirteisesti, 

Yksittäisten tieosien liikennemääriä ei sen perusteella voida 

kovin tarkasti arvioida. Lisäksi on huomattava, että kaikille 

teille, lukuunottamatta moottoriteitä, tulee lisäksi osa-alu-

eiden sisäistä liikennettä. 

Liikennesijoittelun jälkeen voidaan systemaattisesti tarkas-

tella kunkin säteittäisen pääsektorin sekä kehänsuuntaisten 
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yhteyksien kuormitusta. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty tieverkko- 

luonnos 1:n kuormitus maankäyttkaavioiden 1 ja IA liikennevir-

roilla. Kuormitusasteen määrittelyssä on lähdetty kohdassa 2 

esitetyistä ohjeliikennemääristä. Alle 85 %:n kuormitus on 

hyväksytty. 85 - 100 %:n välinen kuormitus merkitsee hälytys- 

aluetta ja yli 100 %:n liikenne ylikuormitusta. 

Tarkastolernalla näin saatua kuvaa 5  voidaan maankäyttökaavio 

1:n todeta aiheuttavan tivorkko 1:n toiminnassa seuraavia 
vaikeuksia: 

- Helsingin keskustan säteittäissuunnat kuormittuvat liikaa. 

- Kehänsuuntaisen moottoritien tarve tulee esille sisommän 

kehätien tasalla. 

- Valtakunnallinen päätieverkko toimii tyydyttävästi ja sillä 

on jopa vapaata kapasiteettia, mutta liikennesijoittelun 

epätarkkuus vaikeuttaa tässä suhteessa tilanteen arviointia. 

- Tieverkon muotoilu Lppävaaran - Muuralan alueella on pä-
onnistunut. 

- Vantaan sektorin paralleelitiet ylikuormittuvat. 

- Useissa kohdin, esim, pohjoisessa ratavarressa, on liikaa 

katuyhteyksiä. Tuusulantien suunnassa moottoritiestandar- 

dia ei ole tarpeen ulottaa Keravaa pohjoisemmaksi. 

- II lk:n moottoritiet kuormittuvat liikaa, Lähialueilta 

(Tapiola, Herttoniemi) on liikenne Helsingin keskustaan 

• 	ilmeisesti hoidettava katuyhteyksiä käyttäen. 

Maankäyttökaavio IA (kuva 5)  aikaansaa yleensä vaikearnpina 

samat ongelmat kuin 1 sekä lisäksi seuraavat: 

- Kirkkonummon suunnassa kuormittuvat sekä Kehätie että 

Jorvaksentio liiaksi. 

- Sipoon suunnan tieyhteydet ylikuormittuvat. 

- Keimolan alue aikaansaa ylikuormittumista ulommalla kehä- 

tiellä. 

Tarkempien viitteiden saamiseksi maankäytön korjaamisesta eri 

soktoreissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemrnin liikennomääriä. 

Kantakaupungin, Haagan ja Pakilan osa-alueiden muodostaman 

kaupunkialueen ytimen rajalla. 

Tilanne eri suunnissa ilmenee liitetaulukosta 4. Taulukossa ei 

ole esitetty liikenncmääriä tiekohtaisina, koska liikennesijoit- 
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telu on tävarten liian epätarkkaa. 

Tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että molemmilla 

maankäy -ttökaavioilla 1 ja IA vaikeimman suunnan muodostavat 

Tarvontien ja Hämoenlinnantien sektorit yhdessä. Vaikeudet 

aiheutuvat lähinnä siitä, että niiden yhteinen liikenne joutuu 

puris -tumaan ahtaan Haagan - Munkkiniernen alueen läpi, Toiseksi 

vaikeimpana sektorina voidaan pitää Itä-Helsinkiä, Helpompia 

ovat Jorvaksentien ja Tuusulan - Landentien sektorit. 

Vertailu-t 1 ja IA kaavjoiden kesken osoittavat, että tieverkko 

ei kestä kokonaan niitä asukasluirun lisäyksiä, joita maankäyt-

töön on tehty kaaviosta 1 kaavioon IA. 

6. Tieverkkoluonnos II 

Tieverkkoluonnos II laadittiin luonnos 1:n pohjalta pyrkien 

korjaamaan ne puutteet ja virheet, joita liikenteellinen tes-

taus oli tuonut esille. Tärkeimmät korjaukset ovat seuraavat: 

- Sisempi kchätie on nostettu Tarvontien ja Landentien väli-

sellä osalla moottoritieluokkaan. 

- Tuusulan suunnan moottoritie on päätetty Keravalle ja 

yhdistetty Landentiehen. 

• 	- Keimolan liikenne Kantakaupunkiin on johdettu pitkin Hä- 

meenlinnan moottoritietä. 

- Helsingin kantakaupunkia ympäröivät alakeskukset Tapiola, 

Leppävaara, Vantaa, Malmi ja Herttonjemj on yhdistetty 

kantakaupunkiin katuja pitkin. Noottoritieyhteyksien käyttö 

alkaa vasta niiden takaa. 

- Itäisen Helsingin tieverkko on jäsennelty edellisen joh-

dosta siten, että eteläisempi yhteys (Herttoniemi - Kanta- 

kaupunki) on moottorikatu ja uusi pohjoisempi yhteys tulee 

varsinaiseksi moottoritieksi. 

- Eräitä vähäarvoisia yhteyksiä on karsittu pääradan suun-

nassa. 

- Espoon paikallinen tieverkko on muotoiltu uudelleen kak-

soisris -tikon muotoon. Jorvaksentien ja Tarvontien sokto-

reiden keskinäisten yhteyksien tulee joka tapauksessa olla 

puolueettomia, koska ei ole erityistä syytä siirtää lii- 



- 15 - 

kennettä toiselta toiselle. 

- Edellisistä muutoksista aiheutuvia uusia paralleeliyhte-

yksiä on lisätty tieverkkoluonnokseen II. 

Tieverkkoluonnos 11:n rakenne ja mitoitus on esitetty kuvas-

sa 7. 

Maankäyttökaavio 11:n liikennevirtojen sijoittelu verkolle 

on suoritettu aikaisempia tarkasteluja yksityiskohtaisemmin 

ja pienempiä osa-alueita käyttäen. Tulos on siten myös yksit-

täisten tieosien kohdalta luotettavampi kuin tieverkkeluonnos 
1:n kohdalla on laita. 

Kuvassa 8 .n esitetty, millaiseksi tieverkkoluonnos 11:n kuer- 

Ø mitusaste muodostuu maankäyttökaavi. 11:n liikennevirroilla, 

Tilanne on selvästi parantunut aikaisemmasta. Säteittäissuun-

taiset yhteydet ovat kevntyneet. Vastaavasti kehäyhteyksille 

on tullut lisää kuorinitusta, jopa siinä määrin, että molemmat 

moottoritiet ovat täynnä ja myös kolmas tärkeä kehäyhteys on 
verraten vahvasti kuormitettu. 

Tarkastelu osoittaa, että tieverkkoluonnos 1:n testauksen 

perusteella tehdyt maankäytön korjaukset ovat ilmeisen oike-
ansuuntaisia. 

Maankäyttökaavio 11:n aikaansaamaa tieverkkoluonnos 11:n kuor-

mitusta on erikseen tarkasteltu Kantakaupungin kehällä samal-

la tavoin kuin tieverkkoluonnos 1:n suhteen on menetelty. 

$ 	Tulokset ilmenevät liitetaulukosta 4. 

7. Lopullinen tieverkkoluonnos 

Lopullinen tieverkkoluonnos ei eroa kovinkaen paljoa ticverk-

koluonnos Il:sta. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: 

- Itäinen mottoritie on päätetty moottoritienä kaupungin 

rajalle ja jatkettu alempiluokkaisena yhteytenä Porvoon-
tielle. 

- Tuusulan suunnan moottoritie on pätetty jo ennen Keravaa. 

Se haarautuu kandeksi pääkaduksi, joista toinen johtaa 

Keravalle ja toinen Hyrylään. Hyrylän liikenne johdetaan 

siis mandollisimman suoraan Tuusulantielle. 
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- Landen - Porvoontien ja Tarvontien liikenne on johdettu 

keskustaan kantakaupuflifl itä- ja länsilaidoifla olevia 

moottoriteitä pitkin. Em. tien ja Hämeenhinflafltiefl liit- 

tymä on poistettu. 
- Kehätiefl liittyrniä on lisätty välillä Porvoontie - Hämeen-

linnantie. 
- Lentokentän liikenne on tehostetuSti ohjattu Hämeenlinnan- 

tielle. 
- Paralleliteitä on lisätty lähinnä Vantaan - Keimolan sek-

torilla. 

Espoon alueelta on esitetty kaksi päätieverkkOlUOflnosta. 

' 	Toinen on yksinkertainen ruutuverkko, toisessa ruutuverkko on 

osittain korvattu kaksoisriStikolla. Jälkimmäinen on liikenne- 

kustannusten puolesta edellistä edullisempi. Ruutuverkon puo-

lesta taas puhuvat monet kaavalliSet edut. Lopullinen tieverk-

ko on esitetty kuvissa 9 A ja 9 B, ja niiden kesken on ainoa 

ero Espoon sisäisen tieverkon rakenteessa. 

TieverkkoluoflflöS II:lle suoritettu liikenteen sijoittelu tar-

kistettjlfl niiltä osin, missä se oli tarpeellista tehtyjen 
muutosten vuoksi. Lopullisen tieverkkoluoflflOkS0fl kuormituS ja 

tieosien mitoitus on esitetty kuvassa 10. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty sektoreittain kantakaupUfl-

gin rajalla lopullisen tieverkkoluonnoksen kapasiteetti ja 

maankäyttökaaViO 11:n liikenne_ennusteiden summa (vrt. liite- 

taulukko 4.). 

Sektori 	Kapasiteetti 	Ennustettu liikenne 
v. 2000 

hay 	% kapasit. 

Jorvaksentie 127 000 117 000 93 

Tarvontie 130 000 131 000 101 

Hämeenlinflafltie 137 000 140 000 101 

Tuusulantie_Landefltie 205 000 193 000 94 

Porvrontie 140 000 151 000 108 

739 000 732 000 100 
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I0 

Säteittäisyhteyksien kapasiteetti on siten yleensä riittävä. 
Itäisten kaupunginosien keskustaan suuntautuvaa liikennettä 

ei kuitenkaan aivan pystytä hoitamaan lopullisessa tieverkko-

luonnoksessa esitetyillä yhteyksillä. Lopullisessa tieverkko- 

luonnoksessa on •letettu nykyisen tien olevan Kulosaaren 

sillalla luokkaa 3 + 3 B, jolloin kuormitus on 108 %. Jos 

luokka on 3 + 3 0, kasvaa kapasiteetin vajaus 20 000:lla hay: 

ilä eli kuormitus 126 %:iin. 

Ulomman kehätien ja ns. välikehätien ylikuormittumiselta on 

vältytty ulomman kehätien paralleeliteitten ansiosta. 

Hneenlinnantien itäinen paralleelitie helpottaa ratkaisevasti 
tilannetta omalla sektorillaan. 

Pääradan länsipuolinen moottorikatu on edelleen ylikuormitettu. 

Koska kuitenkin sekä Tuusulan moottoritiellä että vanhalla 
Tuusulan -tiellä ja myöskin radan itäpuolisella pääkadulla on 
kapasiteettireserviä, voidaan tinä suunta hoitaa ko. tieyhte-
yksillä. 

Tarvontje välillä Muurala - Pitäjänmäki on ylikuormitettu. 

Päätieverkkovajhtoehdossa A osa Espoon kk:n liikenteestä voi- 

daan johtaa Jorvaksentielle Gräsan liittymän kautta, mikä 

toimenpide saattaa vähän helpottaa tilannetta Tarvontiellä. 

Lopullista tieverkkoa koskevista yleisistä tiedoista mainitta-

koon, että verkon kokonaiskapasiteetti on 23.6 milj. haykm 

• 

	

	vuorokaudessa. Suorite on kaikilla pääteillä 19.5 ja moottori- 

teillä 8.8 milj. haykm. Moottoritiet hoitavat siis päätiever-

kon kokonaissuoritteesta 45 %, mitä voidaan pitää normaalina 

määränä. Moottoriteiden yhteispituus on lopullisessa tieverk-

koluonnoksessa n. 210 km. Tieverkkoluonnoksen rakentamis- ja 

liikennekustannuksia ei tämän selvityksen puitteissa ole arvi-
oitu. 

Helsingin kantakaupungin säteittäisliikenne voidaan maankäyt-

tökaaviolla II hoitaa teiden kapasiteetin puolesta ilmannor-

maalia tehokkaampaa kollektiivjljikennettä. Kapasiteettirajoi-

tuksia tosin ilnenee, jos kalkki autoliikenne johdetaan varsi-

naiseen katuverkkoon lähempänä keskustaa, mutta tässä selvi-

tyksessä ei ole ollut mandollista niitä tutkia. 



Helsingin keskustan säteittäisteiden kapasiteettia tärkeämpi 

autoliikennettä rajoittava tekijä saattaa olla pysäkinti-

paikkojen määrä Kantakaupungin alueella. Tämän selvityksen 

puitteissa ei ole voitu selvittää kysymystä tarkemmin, mutta 

surnmittaisesti arvioiden edellyttää maankäyttökaavio II 

noin 120 - 130 000 pysäköintipaikkaa kantakaupunkialueella. 

Maankäyttökaavioilla 1 ja IA pysäköintitarve nousee yli 

150 000:n. Näissä luvuissa ei ole mukana niitä pysäköinti-

paikkoja, jotka tarvitaan Kantakaupungin omia asukkaita var-

ten. 

Tieverkkoluonnoksia koskevan tarkastelun lopuksi on syytä tode-

ta, että selvityksessä on tutkittu liikennevirtoja ja niiden 

vatimia tieyhteyksiä vain yleisesti seudun kokonaisrakenteen 

pohjalta. Mitään erikoiskuljetuksia ei -tarkastelussa ole voitu 

erityisen painavasti ottaa huomioon. 

rikoiskuljetuksia aiheutuu mm. satamatoiminnoista ja suurista 

tuotantolaitoksista sekä rakennustoiminnasta. Niiden määrä saat-

taa eräissä tapauksissa nousta hyvin suureksi, mistä esimerkki-

nä mainittakoon Hyrylän suunnan s.rankuljetukset (v. 1965  noin 

3100 autoa/vrk). 

Joissakin tapauksissa erikoiskuljetukset saattavat vaatia suo-

rastaan muutoksia tai lisäyksiä tieverkon rakenteeseen. Tähän 

selvitykseen liittyvissä tieverkkolurnnoksissa ei ole erityises-

ti tutkittu näiden kuljetuksien vaatimia tieyhteyksiä. Erikois-

toimintojen aikaansaamat liikennevirrat eivät myöskään ole muka-

na liikenne-ennusteissa. Toisaalta niiden määrän arvioiminen 

vuoden 2000 tilanteessa on hyvin vaikeata kuljetustoimintojen 

nopeasti muuttuvan luonteen johdosta. 

8. Loppupäätelmiä 

Selvitystyön lopputuloksena voidaan todeta, että maankäyttökaa-

vio II ja lopullinen tieverkkoluonnos toimivat yhdessä varsin 

tyydyttävästi vuoden 2000 ohjetilanteessa (kuva 11). Alueraken- 
teen ja kulkulaitosten kokonaisuuden kannalta tämä tulos ei 
kuitenkaan vielä ole riittävä, sillä Helsingin seudun tieverkon 
yleissuunnitteluongelma näyttää selvityksen perusteella •levan 

tasapainon etsimistä seuraavien viiden tekijän kesken: 

1) Kantakaupungin työpaikkojen määrä (eli työpaikkojen 
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jakautuminen keskustan ja reuna-alueiden kesken) 

2? Kantakaupungin pysäköintipaikkojen määrä 

3) Säteittäi1$aiuntainen kollektiiviliikenne 

4) Sätejttäissuuntaise -t tieyhtcydet 

5) Kehänsuuntaiset tieyhteydet. 

Vurovaikutussuhtcita on kaikkien tekijöiden kesken, mutta 

kolme niistä on erityisen tärkeitä: 

a) mitä enemmän työpaikkoja kantakaupungissa sitä tehokkaampi 

kollektiiviliikenne tarvitaan, 

b) mitä vähemmän työpaikkoja kantakaupungissa sitä tehokkaam-

mat kehänsuuntaiset tieyhteydet tarvitaan, 

c) mitä enemmän pysäköintipaikkoja kantakaupungissa sitä 

tehokkaammat säteittäissuuntaiset tieyhteydet tarvitaan. 

Nämä vorovaikutussuhteet pätevät myös kääntäen. 

Kantakaupungin suhteellinen työpaikkamäärä on sikäli avainase-

massa, että sillä on kiinteä yhteys sekä kollektiiviliikenteen 

että kehänsuuntaisten tieyhteyksien kehittämistarpeeseen. Kes-

kustan pysäköintipaikkojen ja säteittäisten tieyhteyksien väli-

nen tasapaino-ongelma on erillinen kysymys. Säteittäiset tie- 

yhteydet asettavat tosin myös keskustan työpaikkaluvulle ylä- 

rajan, jos kollektiiviliikennettä ei kehitetä. 

Tämän selvityksen puitteissa on pyritty lähinnä etsimään tasa- 

. 

	

	painoa kolmen tekijän kesken mainituista viidestä, nimittäin 

säteittäisten tieyhteyksien, kehänsuuntaisien tieyhteyksien 

sekä kantakaupungin työpaikkojen määrän. Maankäyttökaavio II 

a lopullinen tieverkkoluonnis lienevät yhdessä melko lähellä 

tätä tasapainoa, sillä sekä säteittäissuuntaiset että kehämäi- 

set tieyhteydet ovat suunnilleen yhtä raskaasti kuormitettuja. 

On kuitenkin välttämätöntä, että jatkossa otetaan tarkastelun 

kohteeksi myös kaksi muuta asiaan vaikuttavaa pääteki jää: 

kollektiiviljikenne ja kantakaupungin pysäköintipaikkojen 

määrä. Kantakaupungin työpaikkaluku ei voi nousta ainakaan 

paljon suuremmaksi kuin maankäyttökaavi. 11:n 225 000, jos 

säteittäinen liikenne hoidetaan henkilöautoilla. Tehokkaampi 

kollektiiviliikenne tekee mandolliseksi nostaa kantakaupungin 

työpaikkalukua, jolloin reima-alueiden työpaikat vähenevät ja 

kehänsuuntaiset tieyhteydet kevenevät. Jis säteittäisiä tie- 
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yhteyksiä vähennetään, vaatii jo tässä työssä käytetyn Kanta-

kaupungin työpaikkaluvun saavuttaminen vastaavat parannukset 

kollektiiviliikenteeseen. 

Säteittäisten tieyhteyksien ja Kantakaupungin pysäköintipaikko-

jen määrän välillä on oma keskinäinen riippuvuussuhteensa. 

Säteittäisiä tieyhteyksiä ei kannata rakentaa yli sen, mitä 

keskustan pysäköintipaikat sallivat, paitsi siinä tapauksessa, 

että tiekaistoja käytetään kollektiiviliikenteeseen. Lopulli-

sen tieverkkoluonnoksen säteittäisteiden kapasiteetin täysi 

käyttö vaatisi surnmit -taisten arvioiden mukaan kantakaupunki-

alueella noin 130 000 pysäköintipaikkaa. 

Tarkastelun lopuksi on vielä korostettava selvitystyön yleis- 

• 	piirteisyyttä. Yksinkertaistuksia on suoritettu työn joka vai- 

heessa, eikä esimerkiksi tieverkkoluonnokseen kuuluvien uusien 

tieyhteyksien toteuttamiskelpoisuutta ole lähemmin selvitetty 

maastotutkimuksilla. Laadittu helsingin seudun tieverkkoluonnos 

on siten ensi sijassa kokonaistarkastelu, ja sellaisena se tar-

joaa lähinnä mandollisuuden määritellä yleisiä suuntaviivoja 

maankäytön, tieverkon sekä myös muiden kulkulaitosten kehittä-
miselle ja niitä koskevan suunnittelun jatkamiselle. 

0 



LiitLeet 

Liite 1: Eräiden amerikkalaisten kaupunkien moottoritie-

pituuksia 

Liite 2: Helsingin seudun sisäinen liikenne v. 2000 

Liite 3: Eri tieverkkoluonnoksien säteittäistiet Helsingin 

kantakaupunkialueen kehällä 

Lijte 4: Sätejttäjs -tejden liikennekuormi -tus eri maankäytöillä 

He1ingin kantakaupunkialueen kehällä 



Kuvat 

Kuva 1: Helsingin seudun maankäyttö v. 2000 

Kuva 2: Liikenne-ennusteen lihtötiedot osa-alueittain 

v. 2000 (maankäyttökaavio II) 

Kuva 3 A, B ja C: Helsingin seudun sisäinen liikenne v. 2000 

Kuva 4: Tieverkkoluonnos 1 

Kuva 5: Tieverkk• 1:n kuormitusaste maankäytöllä 1 

Insinööritoimisto VIATEKin liikenne-ennusteen 

mukaan 

Kuva 6: Tieverkko 1:n kuormitusaste maankäytöllä IA 

Oy Kunnallistekniikka Ab:n liikenne-ennusteen mukaan 

Kuva 7: Tieverkkoluonnos II 

Kuva 8: Tieverkko 11:n kuormitusaste maankäytöllä II 

TVH:n liikenne-ennusteen mukaan 

Kuva 9 A: Helsingin seudun tieverkkoluonnos vuodelle 2000, 

vaihtoehto A 

Kuva 9 B: Helsingin seudun tieverkkoluonnos vuodelle 2000, 

vaihtoehto B 

Kuva 10: Tieosien liikennemäärät ja mitoitus, vaihtoehto A 

Kuva 11: Lopullisen tieverkon kuormitusaste maankäytöllä II 



Ljjte 1. 

Eräiden amerikkalaisten kaupunkialueiden moottoritieverkon 
pituuksia v:n 1980 ohjetilanteessa 

Kaupunki- As.luku 	Henkilö- Moottori- Moottoriteitä 
alue milj. autokanta teitä km/milj. 

milj, km h-autoa 

Detroit 5.99 2.10 563 270 
Washington 4.03 1.45 471 325 
St. Louis 2.64 0.93 257 280 
Kansas City 1.40 0.53 246 460 

, 	 Phoenjx 1.49 0.61 226 370 
Pittsburg 2.14 0.75 432 580 
Charlotte 0.43 0.17 63 380 
Chicago 8.05 2.66 1075 405 

385 

Lähde: Future Highways and TJrban Growth. 

Tiedot on koonnut Ins,tsto VIATEK. 

Eelsingin seudun asukasluku lienee vuonna 2000 noin 1.4 milj. 

Henkilöautotjheydellä 450/1000 as. tulisi vastaava henkilöauto- 

kanta ölemaan 0.63 milj. Edellä esitetyistä lähinnä Kansas ja 
Phoenix vastaavat kooltaan H1jkj. 

Jos moottoritietarpen oletetaan olevan noin 400 km/milj. henkilö-

autoa, pitäisi Helsingin seudun moottoriteiden yhteispituus v. 2000 
olla noin 250 km. 
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Liite 3. 

Rri. tieverkkoluonnoksien säteittäistiet Helsingin kanta-

kaupunkialueen kehällä 

Sektori 	Tiet 	Tyyppi 

Luonnos 1 	Luonnos II 	Lop. luonnos 

Jorvaksentie 

Lauttasaarentie 2 + 2 0 

J'- rvaksentie 	3 + 3 B 
Lehtisaarentje 	2 + 2 D 

kapasit. yht. 	127 000 
(hay/vrk) 

Tarvonti e 

sama 

sama 
sama 

sama 

sama 

sama 

s aina 

sama 

Munkkiniemen 2 + 2 0 
puistotie 

Tarvon -tje 3 + 3 A 
Vanha Turuntje 2 + 2 0 

kapasit. yht. 130 000 

Hämc cnlinnanti e 

Vihd.intie 3 + 3 C 
Hämeenljnnantje 3 + 3 A 
Fakilantje 2 + 2 D 

kapasit. yht. 	132 000 

1 	Landentis 

Tuusulantie 3 + 3 B 
Vanha Tuusulan- - 
tie 

Tikkurilantie 3 + 3 0 
Landentje 3 + 3 A 
Hämeentie 2 + 2 0 

kapasit. yht. 	215 000 

Porvoontie 

Itäinen mootto- 3 + 3 B 
ritie (nyk.) 

Itäinen mootto- 3 + 3 C 
r±tie (uusi) 

kapasit. yht. 	120 000 



Liite 4, 

Säteittäissektcrien liiktrrnekuormitus eri maankäyttökaavioilla 

Helsingin kantakaupunkialueen kehällä 

Sektori Maankäyttö 1 Maankäyttö IA Maankäyttö II 
ja ja ja 

tieverkko 1 tieverkko 1 tieverkko II 

Jorvaksentie liikeimehay 147 000 147 000 121 	000 
% kapasit. 116 116 95 

Tarvontie liikennehay 174 000 147 000 111 	000 
% kapasit. 134 113 95 

Härneenlin- ]iikennehay 139 000 146 000 109 000 
nantie % kapasit. 105 110 101 

Landentie liikennebay 202 000 245 000 167 000 

% kapasit. 94 114 86 

Porvoontie liikenneiny 138 000 205 000 152 000 
% kapasit. 114 171 108 
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HELSINGIN SEUDUN SISÄINEN LIIKENNE v. 2000 
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