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ALKUSANAT 

Valtateiden  2  ja  25  välisen eritasoliittymän, Nummelanharjun eritasoliittymän, 
yleissuunnittelutyö  käynnistettiin vuoden  1995  syksyllä. Yleissuunnitelmassa esi-
tetyt ratkaisut tukevat valtatien  2 tarveselvityksen  pohjalta annettua hankepäätöstä 

 ja  Vihdin tieverkkosuunnitelmaa. 

Suunnittelutyö  on  tehty Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta. Suurmittelutyötä 
 on  ohjannut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä Uudenmaan tiepiirin lisäksi Vih-

din kunnan, Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä konsuittina toimineen 
Suunnittelukolmio Oy:n edustajat. Hankeryhmän kokoonpano oli seuraava 

• 	Ins.  Seppo Antinoja, Uudenmaan tiepiiri 
• 	Kaavoitusinsinööri  Leena Iso-Markku, Vihdin kunta 
• 	Toimistoinsinööri  Timo Hovi, Vihdin kunta 
• 	Dipl.ins.  Riitta Tornivaara-Ruikka, Uudenmaan ympäristökeskus 
• 	Ins.  Erkki Mäkinen Suunnittelukolmio Oy 
• 	Dipl.ins.  Peter  Molin Suunnittelukolmio  Oy 

Helsingissä huhtikuussa  1996  

Uudenmaan tiepiiri 

Pohjakartat  ©Maanmittauslaitos. lupa nro  130 /MAA/96 
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TIIVISTELMÄ  

TUVISTELMA 

Yleissuunnitelman  kohteena oli valtateiden  2  ja  25 
 muodostaman eritasoliittymän, Nummelanharjun 

eritasoliittymä, parantaminen  ja kevytliikenteen 
 yhteyden järjestäminen Haapakyläntien  (pt 11195) 

 ja Honkatien  (pt 11262)  välille Vihdin kunnassa. 
Suunnitelma perustuu vuonna  1992  tehtyyn val-
tatien  2 tarveselvitykseen  sekä vuoden  1995  Vih-
din tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitelman 

 tarkistamiseen. Yleissuunnitelma  on  laadittu siten, 
että hankkeen rakentaminen voidaan tehdä vai-
heittain. Ensimmäinen vaihe tähtää lähivuosien ra-
kentamiseen - ennen vuotta  2000 -  ja  toinen vaihe 
pitkän aikajänteen - vuonna  2010 tai  myöhemmin - 
toteutukseen. Varsinainen yleissuunnitelma  on 

 laadittu  1.  vaiheesta. Toisen vaiheen suunnittelu- 
ratkaisut  on  laadittu maankäytön tilanvarauksia 
varten. Tarkemmat tekniset suunnitelmat  ja  muu 
yleissuunnittelun aikana syntynyt aineisto  on  ke-
rätty jatkosuunnittelua varten työkansioihin. 

Suunnittelualue  sijaitsee Vihdin kunnan Numme-
lassa. Alueen kaavoitus perustuu vuonna  1986 

 kunnanvaltuustossa hyväksyttyyn yleiskaavaan. 
Suurelta osin suunriittelualueella  on  voimassa ra-
kennuskaava. Valtateiden liittymän koillisneljän-
neksessä  on  vireillä osayleiskaava. 

Vihdin liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 
 2010  mennessä noin  65%.  Kunnan sisäinen liiken-

ne kasvaa vielä voimakkaammin: noin  79%.  Valta-
tie  2 on  esitetty rakennettavaksi moottoritieksi vä-
lillä valtatie  1—valtatie  25  vuoteen  2010  mennessä. 
Samaten valtatie  25 on ennusteliikennemäärillä 

 rakennettava nelikaistaiseksi Veikkoinkorven  ja 
Nummelanharjun eritasoliittymien  välillä. 

Suunnittelukohde  sijaitsee Nummelanharjulla, 
joka  on  ensimmäisen Salpausselän reunamuo-
dostuma. Valtatie  2  leikkaa haijun pohjois-etelä-
suunnassa  ja  valtatie  25 on  rakennettu harjun suun-
taisesti rinteeseen. 

Työn liikenteellisinä tavoitteina oli parantaa ny-
kyistä Nummelanharjun liittymää siten, että 
liikenneturvallisuus paranee  ja  että palvelutaso- 
luokka  on C. Ympäristöllisissä  tavoitteissa paino-
tettiin harjun ympäristöä  ja  maisemaa sekä pohja-
veden  suojelua. Maankäytön tavoitteissa todettiin, 
että ratkaisut  on  toteutettava rakennuskaavoissa  

esitettyjen tilanvarausten puitteissa kaavoitetuilla 
alueilla eikä olemassaolevia virkistysreittejä saa 
katkaista. 

Vaihtoehtoja laadittaessa hankeryhmä tutki kolmea 
liittymätyyppiä Nummelanharjun liittymässä. Toi-
sen vaiheen periaateratkaisuissa tutkittiin Num-
melanharjun osalta kahta eri, ensimmäiseen vai-
heeseen pohjautuvaa ratkaisua. Veikkoinkorven 
liittymän kohdalla tutkittiin kuutta eri vaihtoeh-
toa, jotka sisälsivät myös vt:n  25  siirtoa osalla mat-
kaa. 

Nummelanharjun liittymän  ratkaisuksi valittiin 
vaihtoehto, jossa uudet rampit sijoitetaan valta- 
teiden liittymän koillisneljännekseen. Kevyt- 
liikenteen yhteys Haapakyläntie—Honkatien välille 
toteutetaan nykyisiä teitä  ja  polkuja pitkin. Uusil-
le rampeille  ja kanavoinneille  rakennetaan pohja-
veden suojaus vaativana. Valtateille  2  rakennetaan 
lisäksi oikealle kääntymiskaistat  ja  valtatien  25 
liittymät kanavoidaan. Vthdintien  yli, valtatien  25 

 eteläpuolelle, esitetään rakennettavaksi kevyen lii-
kenteen silta virkistyskäyttöä varten. 

Uusilla ratkaisuilla parannetaan etenkin Nuimme-
lanharjun liittymän turvallisuutta, mutta myös  lilt-
tymärti  toimivuus paranee. Vthdintien yli rakennet-
tava kevyen liikenteen silta parantaisi merkittäväs-
ti harjun virkistyskäyttöä  ja ulkoilijoiden  turvalli-
suutta. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  8,9  Mmk  ja 
 hankkeen hyödyt tulevat lähinnä henkilövahinko-

onnettomuuksien vähenemänä, noin 0,4/vuosi. 
Hanke  on liikennetaloudellisesti  kannattava; hyö-
ty-kustannussuhde  on 1,6.  

Toisen vaiheen periaateratkaisuksi valittiin ratkai-
su, joka Nummelanharjun liittymässä tukeutuu 
ensimmäiseen vaiheeseen. Tuolloin, valtatien  2  ol-
lessa kaksiajorataisen, rakennetaan luoteisneljän-
nekseen uudet liittymis-  ja erkanemisrampit. Veik-
koinkorven  kohdalla perusverkon eritasoliittymän 
rampit sijoitetaan lounais-  ja luoteisneljänneksiin 
ja valtatielle  25  varataan tilaa siirtomandollisuutta 
varten liittymän kohdalla. Valtatien  25  pohjois-
puolinen rinnakkaistie kulkee nykyisiä  tie- 
yhteyksiä pitkin. 
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SUUNNITTELU  JA  YHTEISTYÖ  

1  SUUNNITTELU  JA  YHTEISTYÖ 

Suunnittelutyön kohde  on valtateiden 2  ja  25 
liittymäalue  Vihdin Nummelassa. Eritasoliittymä 

 on  todettu tarpeelliseksi valtatien  2  tarve- 
selvityksessä sekä Vihdin tieverkkosuunitelmassa. 
Suunnittelutyö käynnistettiin syksyllä  1995  ja  työs-
sä  on  käsitelty Nummelanharjun eritasohittymää 
sekä kevytliikenteen järjestelyjä. Työssä  on  tarkas-
teltu myös Nunimelariharjun  ja Veikkoinkorven  tu-
levaisuuden eritasoliittymien tilanvarauksia. Työn 
tarpeellisuus  on  todettu Vihdin tieverkko-  ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman  tarkistamisen 
yhteydessä vuonna  1995.  

Suunnittelutyön tilaajana  on  ollut Uudenmaan  tie- 
piiri, jossa hankkeen vetäjänä  on  ollut insinööri 
Seppo Antinoja. Hankkeen pääkonsulttina  on  ol-
lut Suunnittelukolmio Oy  ja alikonsuitteina Ceo-
botnia  Oy geotekniikassa, arkitehtitoimisto  K. Bier- 

ganns  maankäytön suunnittelussa  ja  Suunnittelu- 
kortes  Oy siltatekniikassa. 

Suunnittelutyön aikana suunnitelmasta  on tiedo-
tettu  ja  sitä  on  esitelty kunnalle, asukkaille  ja  julki-
selle sanalle seuraavasti: 

• 	virallinen lehti-ilmoitus suunnittelutyön  ja 
maastotöiden  käynnistämisestä  27.10.1995 

• 	lehdistötiedote  suunnitelman käynnistämi- 
sestä  ja  lähtökohdista  18.12.1995 

• 	lehdistötiedote vathtoehdoista  ja  työn tavoit- 
teista  11.1.1996 

• 	esittelytilaisuus  yleisölle  18.1.1996 
• 	kunnan ympäristöasiain lautakunta  

24.1.1996 
• 	kunnanhallitus  5.2.1996,4.3.1996  ja  18.3.1996. 

Kuva  1. Suunnittelualue 
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LAHTÖKOH  DAT  

2  LAHTOKOHDAT  

2.1  Suunnittelualue  ja  tieverkko 

Tieverkko Vihdissä rakentuu pitkälle yleisen  tie-
verkon varaan. Kunnan sisäinen liikenne keskit-
tyy merkittävässä määrin kolmelle kunnan kautta 
kulkevalle valtaväylälle:  Vt  2,  Vt  25  ja  mt  120.  Poh-
jois-etelä suuntainen liikenne käyttää valtatietä  2 

 ja  maantietä  120.  Itä-länsisuuntainen liikenne puo-
lestaan käyttää kunnan keskivaiheilla kulkevaa 
valtatietä  25  (entinen kantatie  53). 

Suunnittelualue  käsittää: 

. 

 Valtateiden 2  ja  25 liittymän (Nummelanharjun 
eritasoliittymä)  
Valtatien  25  välillä Vesikansantie/Haapakylän

-tie (pt 11195)—Honkatie (pt 11262)  
S 
 Valtatien  25  ja  Vthdintien  (pt 11238) /Kaukoilan-
t 

Ylei 
Nui 
liikE  

tien  ja  Honkatien  välillä. Tulevaisuuden (vuosi 
 2010 tai  myöhemmin) eritasoliittymien maankäy-

tOn tilanvarauksia varten Nummelanharjun  hit-
tymää on  tarkasteltu täydellisenä valtateiden eri-
tasoliittymänä  ja  Veikkoinkorven  liittymää perus-
verkon eritasoliittymänä. 

Nykyiset valtatiet  2  ja  25  ovat yksiajorataisia. Valta- 
teiden nykyinen liittymä  on  toteutettu perusver

-kon  eritasoliittymänä yksiramppisena.  Nopeusra-
joitus molemmilla teillä  on 80 km/h  suunnittelu- 
alueella. 

Onnettomuustilastoissa Nummelanharjun  liitty- 
mä kuuluu Vihdin kunnan vaarallisimpiin.  Lut- 
tymän  henkilövahinkojen onnettomuusaste,  35,4 

 onnettomuutta  108  ajokilometriä  kohden,  on  sel- 
västi valtakunnan keskimääräistä,  11,8 onn./108  
km,  korkeampi. Kaikkien onnettomuuksien osal- 

ta liittymän onnettomuusaste  on 57,0  kun  

Kuva  2.  Tavoiteverkko  2010 	 0 	EritasoIiittym 
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LÄHTÖKOH  DAT  

2.2  Aikaisemmat suunnitelmat  ja  päätök-
set 

Valtatien  2 kehittämistarvetta  selvitettiin vuonna 
 1992  tehdyssä "Valtatie  2  välillä Palojärvi-Vihdm 

kk" -tarveselvityksessä, jossa  tie on  esitetty raken-
nettavaksi moottoritieksi kyseisellä välillä. Vuoteen 

 2010  mennessä  Vt  2  kehitetään moottoritieksi  Palo- 
järven  ja Nummelanharjun hittymän  välillä. Jatko-
toimenpiteinä raportissa esitetään Nummelan- 
harjun eritasoluttymän parantamisen yleissuunnit-
telu. Valtatien  2  kehittämisestä  on  tehty hanke- 
päätös  27.11.1995  raportin kehittämisehdotuksen 
perusteella. 

"Vihdin tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunni- 
telman  tarkistamisen"  (1995)  yhteydessä  on selvi- 

tetty  kyseisen liittymäalueen ratkaisuvathtoehtoja 
 ja  raportissa todetaan, että liittymäalueen ratkai-

suja tulee käsitellä tarkemmin yleissuunnittelun 
yhteydessä. Suunnitelmassa todetaan myös, että 
tehtyjen liikenne-ennusteiden mukaan valtatie  2  tu-
lee rakentaa moottoritieksi välillä  vt  1-Nummela 

 ja  valtatie  25 kaksiajorataiseksi  välillä Veikkoinkor
-pi-vt  2. 

Veikkoinkorven (Kahiluksen) liittymäalueen  rat-
kaisuja  on  tarkasteltu aiemmin vuonna  1985  ilmes-
tyneessä raportissa "Nummelan ympäristön  tie-
verkkosuunnitelma  ja  sisääntulotien yleissuunni-
telma". Suunnitelmassa Vthdintie alittaa nykyisen 
valtatien  25.  Tuolloin suunnittelun lähtökohtana ei 
ollut ylikorkeiden kuljetusten verkkoa  (kuva  3), 

 joka nykyisin kulkee valtatien  25  kautta  ja  jatkuu 
pohjoiseen pitkin valtatietä  2. 

/c'  

Cj 

Suunnittelualue 

r  

Pui.__.iuiuuiwiuuiui.....4111: 	

. 	 - 

	

.Q  

Kuva  3.  Ylikorkeiden kuijetusten  (7 m)  tieverkko 
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LÄHTÖKOHDAT  

2.3  Maankäyttö  ja yhdyskuntarakenne  

Nummelan rakennuskaavoituksessa  on  ollut läh-
tökohtana taajamaseutukaavan  ja  vuoden  1986 
kurinanvaltuuston  hyväksymän yleiskaavan mu-
kaisesti valtateiden  2  ja  25  säilyttäminen nykyisil-
lä paikoillaan. 

Pääosalla suunnittelualuetta  on  voimassa raken-
nuskaavat, joiden liikennealueilla nykyiset valta- 
tiet  ja  niiden risteysalue sijaitsee. Voimassa olevi-
en rakennuskaavojen liikennealueet  on  osoitettu 
kulloistenkin  tie-ja liittymäsuunnitelmien mukaam 

Vt:n  25 eteläpuoleiset korttelialueet  ovat toteutu
-fleet  voimassa olevien kaavojen mukaisina.  Sen 

 pohjoispuolelle, Veikkoinkorpeen, kaavoitettu teol-
lisuusalue  on keskeisiltä  osin toteutunut. Teolli-
suusalueen rakennuspaikat vt:n  2  ja vt:n  25  lähis-
töllä ovat rakentamattomia. 

Vt:n  25 viereiset  alueet  on kaavoitettu puistoiksi  ja 
 ne ovat arvokkaita virkistysmetsiä (Nummelan- 

harju). Tärkeä kevyen liikenteen yhteys  (Lan-
kilanpolku)  yhdistää Lankilanrinteen asutuksen 
Nummelan keskustaan.  

Valtateiden  2  ja  25 liittymän koillisneljänneksessä 
 ja Kopunmaan  alueella ei ole rakermuskaavaa. Vi-

reillä olevassa Nummelan koillisosien  ja Ojakka-
lan osayleiskaavaehdotuksessa  on  huomioitu rin-
nakkaistieyhteys vt:n  2  alitse Ratastieltä Honka- 
tien liittymään  ja Honkatien vt:n  25 alitus. Kaa

-vassa  ei osoiteta yhdyskuntarakenteen laajenta-
mista vt:n  2  ja vt:n  25 koillisneljännekseen.  

Kunnanvaltuuston hyväksymässä Hiidenrarman 
osayleiskaavassa  on  esitetty rinnakkaistie Haapa-
kyläntieltä Kaukoilantielle vt:n  25  viereen, pääosin 
rakennuskaavan mukaiselle liikennealueelle. 

Vthdin  kunnan asukasmäärä oli vuoden  1995  lo-
pussa  22895  asukasta  ja sen  on  ennustettu kasva-
van 31000:een vuoteen  2010  mennessä. Suurin 
väestökeskittymä  on  Nummelan taajama, jossa 
asukkaita oli vuonna  1992  noin  10300  ja  toiseksi 
suurin  on Vthdin  kirkonkylä, jossa asui noin  3100 

 asukasta. Pääosa väestönkasvusta kohdistuu 
Nummelaan,  jolle  ennustetaan  15200  asukasta 
vuonna  2010.  

Kuva  4.  Rakennuskaavatilanne 
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LÄHTÖKOHDAT  

2.4  Liikenteen kehitys 

Liikenteen kasvu valtateillä  2  ja  25 on  ollut voima-
kasta  koko  1980-luvun ajan. Liikenne-ennuste  on 

 laadittu Vihdin tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelman tarkistamisen yhteydessä vuonna 

 1994. Ennusteessa on  huomioitu Vihdin tuleva 
maankäyttö  ja  käytetty hyväksi vuonna  1993  teh-
tyjä laajoja liikennetutkimuksia. Malli  on  sovitettu 
Tielaitoksen yleisen liikennelaskennan sekä tehdyn 

määräpaikkatutkimuksen  tuloksiin. Ennusteen 
mukaan Vihdin liikenne kasvaa keskimäärin  37 % 

 vuoteen  2002  mennessä  ja  65 %  vuoteen  2010  men-
nessä. Eniten  on  ennustettu kasvavan kunnan si-
säisen liikenteen:  79 %  vuoteen  2010  mennessä. 
Taulukossa  1 on  esitetty suunnittelualueen liiken-
teen kasvu sekä ennuste vuodelle  2010.  Kuvassa  5 
on  esitetty ennuste vuodelle  2010.  

Taulukko  1.  Valta teiden liikenteen kehittyminen  ja  liikenne-ennuste vuodelle  2010 

Tie  Väli  1980 1993  Ennuste  2010  

Vt  2 vt:n  25  eteläpuolella  8700 9600 12500 

vt:n  25  pohjoispuolella  5100 8000 11500  

Vt  25 Vihdintien (pt:n  11238)  länsipuolella  4300 7400 7400  

väli Vihdintie  (pt 11238)  -  vt  2 -  9300 11200 

vt:n  2  itäpuolella  3300 5200 9200 

Veikkoinkorven  liittymä  
KYL  1993 

(KyL  2010) (63  ) 	\ 0  
120 1300) 

240\ 	v 	(1300) 	
2420 

(260) 	 (2500) 

280 	cçcoo  (260) 
(2070)  

3450 

Kaulwilantie  

(2500) 	 c1800  
(840) 	-\  \ 	(2070) 

420 
(840) 	370 

(620)  

'ihdintie  (pt 11238) 

Vi 2  

Ve25  
•o  
%  5'9' 	Nummelanhaijun  liittymä  

2300 
(3600) 360  

\  (0) 	360 
1320\\ 	'c\- 

 ()  (2300) 

1320 	 (  410  Vt2 	(230) 	 'i(1600) 

2200 
(2640) 480 	\o600  (720) 4\\\ 

(720) 	2930 
(3570)  

Kuva  5.  Suunnittelukohteen keskivuorokausiliikenne  1993  ja  2010  
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25  Maaperä-  ja pohjaolosuhteet 

Pohjasuhdekuvaus 

Suunnittelualue  sijaitsee Lohjanharjulla (Num-
melanharju), joka  on  osa Salpausselkää. Muodos-
tuman  materiaali  on  tyypillisesti hiekkaa  ja  soraa. 
Pohjoisreunoilla esiintyy usein moreenia  haja-
naisesti  sora-  ja hiekkakerrostuman  sisässä. 
Karkearakeisen maa-aineksen sisältä  on  lisäksi löy-
detty tiiviiksi puristuneita savi-  ja silttikerrostumia. 
Syntytavasta  johtuen harjun liepeillä esiintyy run-
saasti lievemuodostumia, joissa karkearakeinen 
maa-aines (hiekka, sora  tai moreeni)  peittää savi- 
ja silttikerrostumia. Reunamuodostuman lieve - 
alueilla voi maan kerroksellisesta rakenteesta joh-
tuen esiintyä orsivesimuodostumia sekä hieno-
rakeisten maakerrosten alapuolella paineellista 
pohjavettä. 

Suunnittelualueella pohjamaan rakeisuus  vt  25:n 
 kohdalla vaihtelee silttisestä hiekasta hiekkaiseen 

soraan. Karkeinta maaperä  on  alueen länsipäässä. 
Itäänpäin mentäessä rakeisuus muuttuu vaiheit

-tam hienommaksi.  Maaperä muuttuu myös hieno-
jakoisemmaksi maanpinnasta alaspäin mentäessä. 
Valtatie  25  voidaan jakaa pohjamaan rakeisuuden 
perusteella kolmeen  osa-alueeseen: 

• 	s  uunn ittelualueen länsipää—Veikkoinkorven  
liittymä: 
pohjamaa keskihiekkaa -  hiekkaista soraa 

• 	Veikkoinkorven liittyrnä—vt:n  2  nykyinen 
ramppi: 
pohjamaa  hienoa hiekkaa - keskihiekkaa 

• 	vt:n  2  nykyinen ramppi—suunnittelualueen 
itäpää:  
pohjamaa silttistä  hiekkaa-hiekkamoreenia. 

Harjumuodostuman pohjoissivulle  on  kerrostunut 
hienorakeisia maalajeja sekä moreenilajitteita. Jää- 
tikön kuormituksen vaikutuksesta maakerrokset  

ovat rakeisuuteensa nähden erittäin tiiviitä. Raken-
teilla olevan Veikkoinkorven alikulkukäytävän 
kohdalla pohjamaa  on  todettu erittäin kovaksi/is-
kostuneeksi. 

Vihdintie  kulkee harjumuodostuman poikki 
pohjois-etelä -suunnassa. Pohjamaa  on  karkea- 
rakeista: rakeisuus vaihtelee keskihiekasta hiekkai-
seen soraan. 

Pohjavesiolosuhteet  

Koko suunnittelualue  sijoittuu Nummenkylä-
Nummelanharjun pohjavesialueelle. Vedenottamo 
sijaitsee Kopunlanden rannassa,  n. 700  metriä  vt 
25:ltä  luoteeseen.  Vt  25  sijoittuu lähisuoja-
vyöhykkeen rajalle  n. 700  metrin matkalla. Kauko-
suojavyöhykkeen itäraja kulkee vt:n  2  kohdalla. 

Varsinainen pohjavesi  on haijulla  hyvin syvällä 
(tasovälillä  +31...+50,  jopa  50  metrin syvyydessä 
maanpinnasta). Pohjamaan vedenjohtavuus  har-
jun poikkisuunnassa,  valtatieltä  25  kohti vedenot-
tamoa, ei ole erityisen suuri. 

Harjun liepeillä esiintynee orsivettä, jonka paine- 
taso  on  selvästi ylempänä kuin varsinaisella pohja- 
vedellä (lähempänä maanpintaa). Orsivesi purkau-
tuu ilmeisesti osin pintavedeksi  ja  virtaa ojia pit-
kin vesistöön. 

Suunnittelualueen pohjamaa  on  pääosin hyvin 
vettä läpäisevää, minkä takia haitta-aineiden imey-
tyminen maaperään  ja  pohjaveteen  on  nopeaa. Val-
tatien  25  ja vt:n  2  pohjois-  ja  itäpuolella pohjamaa 
muuttuu huonosti vettä läpäiseväksi suunnittelu- 
alueella. 



Korkeustasot: 	-  40 m 
40  -  60 m 
60  -  80 m 

80  -  100 m 
100- 	m  
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2.6  Ympäristö  ja  maisema 

Ympäristön  ja  maiseman osalta tarkastelu  on  teh-
ty  yleissuunnitelma -alueen lisäksi myös laajem-
malla alueella, jolloin  suunnittelualuetta  käsitel-
lään osana  Nummelanharjun maisemakoko-
naisuutta. 

Harjumuodostuma 

Nummelanharju  kuuluu ensimmäisen Salpausse- 
län  reunamuodostumaan,  joka kasvaa Nummelan 
kohdalla leveäksi  deltaksi. Korkeusero  ympäris- 

töön  on 40-60  metriä,  ja  varsinkin yli  110  metrin 
tasoon kohoava harjun  lakialue  näkyy laajalle. Rin-
teet ovat jyrkät  ja  harjun laki kapea suunnittelu- 
alueen  lärisipuolella  olevaa lentokentän  tasaimet

-ta  lukuunottamatta.  Pohjoisrinteen  yläosassa  on  te
-rassimainen törmä,  jolle  on  rakennettu valtatie  25  

(kuva  6). 

Veikkoinkorven 
Iittymä 

Jyrkica  rinne  

. Numrnelanharjun 
tiittymä 

• 	 .:-.. 	I 

• 1 • 	 - • 	'. •';•' 	- 	 le'  : 

	

.( 	

; 	
.• 	 ..V" 	'.>  /f  

Jyrkka  rinne 	V  

'  i '-- /  I  - 
- -..- 	

..#'. . 
– — \ 

- 	- 	HctIJuii lki 	'rkkar4nn, 

	

• -. ----. - 	 . 	•- 	;;• 	

• 	.• 	 —  

I. 

C. I  1IU/IIII t/7(1\'Itl/li 
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Maisemakuva 

Suunnittelualueen maisemakuvaa  hallitsee  Num- 
melanharju,  joka erottuu selvästi ympäristöään 

 korkeampana, puustoltaan  ja  muodoltaan yhtenäi-
senä  selänteenä. Selänteen keskiharjanne muodos-  Pelto  
taa  harjun selkärangan  ja  myös  puustoltaan  arvok- 	..- kaimman  osan  (kuva  7). 	 N  

	

\ 	

-  Pohjaveden  kauko- ______ - 	 -' \ suojavyöhyke 
 1/  _________ 

,,/ 

Virkistysreitti  
N 

'At  

	

Teollisuus-  ja  varastoalue 	 SU  US 

N urn me Ian  harjun 
Pohjaveden lähi- 	 liittymä  

/ suojavyöhyke  

'1- 

Veikkoinkorven  liittymä  .- Asutus  
- 	Virkistysreitti  

0 

5  m:n  käyrä  
/  

Näkymä  Julkiset 
rakennukset 

Aci  at to  

Julkiset 
rakennukset  

Kuva  7.  Rakennukset, metsät, pellot, tiet  ja  virkistysreitit.  

Varsinaisella  suunnittelualueella huomioonotet 
 tavia  ja  suunnittelua ohjaavia maiseman arvoja 

ovat valtatien  25  eteläpuolella kulkeva harjun  
kesktharjanne  sekä hyväkuntoinen  mäntymetsä, 

 joka  jää  pääosin molempien  risteysalueiden  etelä- 
puolelle  (kuva  8).  
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Valtatietä  2  pitkin lähestyttäessä harju  ja  harju-
manrukk. muodostavat taustan maisemalle. Val-
tatieltä  25  ja  harjun laella kulkevalta ulkoilupolulta 
aukeaa paikka paikoin hienoja näkymiä  alas  pelto- 
laaksoon  ja Hiidenvedelle.  Selkeät metsänreunat 
valtatien  25 reunoila  ja  harjun pohjoispuolella tuo-
vat tiemaisemaan hoidetun leiman.  

Veikkoinkorven  liittymä  ..,  

Selkeä  metsänreuna  

&  

Selkeä metsän- 
reuna  

/ 
Näkym 

Nummelanharjun 	— Näkymä 
liittymä  

Kunnostusta  kaipaava 
metsä  

Hyväkuntoista 
metsää  

4  

Selkeä  metsänreuna  

Hyväkuntoista metsää 

Harjun muoto  

Kuva  8. Maisemakuva.  

Muutamia soranotto-  ja teollisuusalueita  sekä kun-
nostusta kaipaavia metsiä lukuunottamatta harju 

 on  hyvin säilynyt luonnonmuistomerkki, joka li-
säksi  on  tärkeä pohjaveden muodostumisalue  ja 
ulkoilualue.  
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KasvHlisuus 

Nummelanharjun  kasvillisuus  on  kanerva-  ja 
puolukkatyypin kangasmetsää, puustoltaan män-
nikköä  tai mäntyvaltaista sekametsää. lältään 

 puusto  on  vaihtelevaa, pääosin keski-ikäistä  ja  hy-
väkuntoista. Maa-ainekseltaan huuhtoutuneella 
harjun laella  on  Etelä-Suomen oloissa poikkeuk-
sellisen paljon karua kangasmetsää, joka  on 
kulutuskestävyydeltään  herkempää kuin rinteen 
alaosien rehevämpi metsä. Virkistyskäytön  kanna!- 
ta  merkittävä  on jokakesäinen  runsas mustikka- 
sato. 

Nummelanharjun  kasvillisuus  on  kartoitettu  pää- 
piirteiltään Nummelanharjun maisemanhoito-  ja 

 käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä vuon-
na  1984.  Kunnan osayleiskaavatyön pohjaksi  teet-
tämän luontoselvityksen mukaan liittymäalueilla 
ei ole erityisiä suojeltavia kasvillisuuskohteita. 

 (Kuva  9). 

ianç  

I  
: 

', ('  'S  

..t  -... -' 
iv"  

Pelto  
Nutty  
Kuiva kangasmetsä 
Tuore kangasmetsä 
Lehtomainen metsä 
Vesi 
Soistuma 

Kuva  9.  Kasvillisuus  
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Ympäristön erityispiirteet  

Yleissuunnitelma-alueella valtateiden  2  ja  25  tun-
tumassa vaikuttavat vedenottamon kaukosuoja-
vyöhykkeen rajoitukset. Lisäksi molempien risteys- 
alueiden kohdalla  on  arvokasta haijupuustoa.  (ku-
va  10)  

Valtakunnallisen harjututkimuksessa  (1985)  ja  Hel-
singin seudun arvokkaiden harjumaisemien selvi-
tyksessä  (1992) Nummelariharju on  merkitty  maj-
semakuvaltaan ja monikäytöltään  arvokkaaksi alu-
eeksi, joka  on  lisäksi tärkeä pohjaveden muodos-
tumisalue. Nummelanharju sisältyy myös vahvis-
tetun seutukaavan arvokkaiden harjumaisemien 
aluevarauksiin. Luontolan vedenottamoon liitty - 

vät  lähi-  ja kaukosuojavyöhykkeet  ohjaavat maan- 
käyttöä  ja  turvaavat puhtaan pohjaveden muodos-
tumisen. Lentokentän ympärillä olevia alueita  on 

 kuntalaisten aloitteesta esitetty suojeltaviksi. Aloit-
teen käsittely  on  kesken. 

Harjun pohjoispuolella  1-liidenveden  rannassa si-
jaitsevat Kopun kartano, Luontola  ja Päivölä  on 

 merkitty Helsingin seudun rakennuskulttuuri-  ja 
kulttuurimaisemaselvityksessä  (1993)  merkittävik-
si kohteiksi. Lisäksi harjulla sijaitsee ensimmäisen 
maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka  on 

 suojattu muinaismuistolain  turvin. 

Erityiskohteena harjulla  sijaitsee Geodeettisen lai-
toksen perusviiva, johon liittyy kapea suoja- 
vyöhyke.  

Kuva  10.  Ympäristön  erityis  piirteet  
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2.7  Hankkeen tavoitteet 

Liikenteelliset tavoitteet: 

• 	Lähivuosien rakentaminen kohdistetaan 
vt:n  2  ja vt:n  25  välisten liikenteellisten on-
gelmien poistamiseksi parantamalla Num-
melanharjun eritasoliittymä. Ensimmäiseen 
toteutusvaiheeseen sisältyy myös kevyt- 
liikenteen yhteyden järjestäminen Vesi-
kansantien  ja Honkatien  välille sekä linja-au-
tojen pysäkkijärjestelyt Nummelanharjun 
eritasoliittymän alueella. 

• 	Valtateiden  25  ja  2 on  toimittava osana yli- 
korkeiden  ja  -pitkien kuljetusten reittiä. 

• 	Nummelan keskustan liikennekuormitusta  
ja  liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja 
vähennetään. 

• 	Alueen liikenneturvallisuus paranee, liiken- 
teen palvelutasotavoitteena  on  vähintään 
luokka  C. 

• 	Toimenpiteiden  on  oltava liikennetalou- 
dellisesti  kannattavia. 

• 	Toisessa vaiheessa Num.melanharjun eri- 
tasoliittymä  toimii ramppien osalta täydel-
lisenä kanden valtakunnallisen pääväylän 
eritasoliittymänä. Toisessa vaiheessa  vt  2  ja 
vt  25  ovat suunnittelualueella kaksiajora- 
taisia. Valtatielle  25  ja Vihdintien  liittymään 

 on  suunniteltu tuolloin rakennettavaksi 
myös Veikkoinkorven eritasoliittymä. 

• 	Pääteiden mitoitusnopeutena  on  toisessa vai- 
heessa  100 km/h, pistekohtaisesti  nopeus- 
tavoitteesta voidaan tinkiä.  

yen, Nummelanharjun  ja  erillisenä hankkee-
na suunniteltua Nummelan eritasoliittymiä 
siten, että liikennekuormitus Nummelassa 
tasaantuu  ja  liikenteen sujuvuus sekä lii-
kenneturvallisuus paranevat. 

• 	Veikkoinkorven teollisuusalueelta  lähtevä  ja  
tuleva  raskas  liikenne käyttää suunnitelta

-via eritasojärjestelyjä  ja pääväyliä. 

• 	Nummelan keskustan  ja  Vihdin kunnan kir- 
konkylän välinen sekä Nummelan sisäinen 
liikenne käyttävät rinnakkaistiejärjestelyjä 
niiden valmistuttua. 

Ympäristätavoitteet: 

• 	Uudet tiejärjestelyt suunnitellaan siten, että 
ne aiheuttavat mandollisimman vähän hait-
taa elin-  ja luonnonympäristölle,  varsinkin 
pohjavedelle sekä harjumaisemalle. 

• 	Suunniteltavien tiejärjestelyjen  on  oltava so- 
pusoinnussa ympäristönsä kanssa. 

• 	Harjuun  kohdistuvia syviä leikkauksia  on  
vältettävä. 

• 	Leikkaukset  ja penkereet  suunnitellaan siten, 
että ne sopivat mandollisimman hyvin harju- 
maisemaan. 

Maankäytön tavoitteet: 

• 	Tie-  ja ramppijärjestelyt  toteutetaan  ra- 
kennuskaavoissa  esitettyjen tilavarausten 
puitteissa kaavoitetuilla alueilla. 

• 	Nummelan keskustaan/keskustasta suun- • 	Virkistysreittiyhteyksiä ei saa katkaista. 
tautuva pitkämatkainen  liikenne käyttää tu- 
levaisuudessa pääväyliä sekä Veikkoinkor- 
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3  VAIHTOEHDOT  

Yleissuunnitelman vaihtoehtotarkastelut  koskevat 
vielä tällä vuosikymmenellä toteutettavia ratkai-
suja Nummelanharjun liittymässä. Toisen vaiheen 
vaihtoehtoja  on  tutkittu periaateratkaisuina maan- 
käyttöä varten. Yleissuuunnitelmavaihtoehtojen 
alustavan karsinnan teki työryhmä asetettujen ta-
voitteiden perusteella. Suunnittelun pohjaksi työ-
ryhmä valitsi kaksi vaihtoehtoa  A  ja  C  sekä näiden 
toisen vaiheen periaateratkaisut.  

3.1  Ensimmäinen vaihe 

Työn alussa tutkittiin valtatien  25 linjauksen  siir-
tämistä pohjoisempaan Veikkoinkorven liittymäs-
tä itään. Vaihtoehto hylättiin hankeryhmässä, kos-
ka  se  oli maankäyttö-  ja ympäristötavoitteiden  vas-
tainen. Vaihtoehtojen laatimisessa toinen rajoitta-
va tekijä oli työn vaiheittaisuus. Koska tavoitteena 
oli niin vähäiset toimenpiteet harjualueella kuin 
mandollista, vaihtoehtoihin vaikutti myös vaiheit

-tam  rakentaminen. 

Suunnittelun kuluessa tutkittiin tarkemmin 
Nummelanharjun liittymän osalta kolmea vaihto-
ehtoa. Veikkoinkorven liittymässä  on  rakenteilla 
vt:n  25 kanavointi  sekä kevytliikenteen alikulku, 
joten tämän liittymän tarkastelut painottuivat toi-
sen vaiheen periaateratkaisujen selvittämiseen. 

Vaihtoehdot  I A, B  ja  C  eroavat toisistaan Num-
melanharjun liittymäratkaisujen sekä kevyt-
liikenneratkaisujen osalta. Vaihtoehdot lAja  C on 

 suunniteltu pitäen silmällä toista vaihetta.  0+ - 
 vaihtoehto käsittää valtatien  25 kanavoinnin  ny-

kyisen  rampin  kohdalla. 

• ___  

4n 	
__ 
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Vaihtoehto  I A  

Vaihtoehdossa  IA  rakennetaan ensimmäisessä vai-
heessa lisärampit liittymän koillisneljännekseen. 
Valta tiellä  25  toteutetaan pääsuunnan kanavointi. 
Valtatielle  2  rakennetaan uudet linja-autopysäkit 
Lankilanpolun alikuluri yhteyteen sekä liittymis

-rampin  pohjoispuolelle (Veikkointien kohdalle), jo-
hon myös rakennetaan uusi alikulku.  

Kevytliikenneyhteys Haapakyläntieltä  (pt 11195)  
Honkatielle  (pt 11262)  toteutetaan pitkälle käyttä-
mällä hyödyksi olemassaolevia polkuja  ja  tie - 
yhteyksiä. Vihdintien  ja Honkatien  välillä kevyt-
liikenneyhteys toteutetaan käyttäen hyväksi ny-
kyistä virkistysreittiä. Talvikäyttöä varten tulee  huh

-täjille  suunnitella erikseen latuyhteys joko leven-
tämällä nykyistä virkistysreittiä  tai  raivaamalla  uusi 
reitti nykyisen reitin rinnalle. 

I  !'yi..iA Ini6 

Uusi  tisyhteys  
Kevyen liikenteen yhteys  

1)UbPPanumm  

Kuva  II.  Vaihtoehto  IA  
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3.2  Ensimmäisen vaiheen vaihtoehtojen vertailu  
IA 	 IC 	 0+  

Liikenteelliset tekijat 	 - 	 - 	- 	- 	- 	 = 	- 	- 

•  toimivuus 	 - Vt:ltä  2  vasemmalle kääntyvä iikennevirta poistuu 	 Vt:ltä  2  vasemmalle kääntyvä liikennevirta poistuu 	 - Nykyinen vt:n  2  liittymä ylikuormittuu ennen vuotta  2005.  Nykyinen 
-  Itäinen tasoliittymä vt:llä  25  voi olla ruuhkautumisaitis 	 - Vt:Itä  25 vt:Ile 2  vasemmalle kääntyvä ihkennevirta kääntyy edelleen 	kuormitusaste rampila  n. 0,67. Kuormitusaste  rampilla  on 0,96  noin 
-  Nykyiselle silalle ei toimenpiteitä 	 vasemmalle 	 vuonna  2000 

-  Nykyiselle sillalle ei toimenpiteitä 

• 	liikenneturvallisuus .. 	Onnettomuudet vähenevät vtllä  2  Onnettomuudet vähenevät vt:llä  2 - 	Turvallisuus molemmilla valtatiellä heikkenee liikenteen kasvaessa - 	Vtllä  25 kanavoidut tasoliittymät  parantavat turvallisuutta Kevytliikenne risteää kaakkoisneljänneksen  rampin  kanssa tasossa 
mikä heikentää turvallisuutta - 	Vt:llä  25 kanavoidut tasoliittymät  parantavat turvallisuutta 

• 	liikenneolosuhteet Helpottuvat: vt:ltä  2  pelkästään oikealle kääntymisiä, vt:llä  25  Kuten  IA,  mutta vt:n  25 kanavointi jää Nummelanharjun eritasollitty- - 	Vaikeutuvat  etenkin raskaalla liikenteellä 
kääntymiskaistat  vasemmalle  män  alueella lyhyeksi 

- 	Kaakkoisneljänneksen ramppi  vaikeuttaa kevythikenteen yhteyden • 	kevytliikenne Kevytliikenneolot  helpottuvat jäiestäimstä - 	Ei vaikutusta - 	Kevytliikenneyhteys Haapakyläntieltä Honkatielle  voidaan toteuttaa Linja-autopysaki  t vt:llä 2  siirretään pohjoisempaan uuden alikulun 
joustavasti  koko  matkalla (Veikkointien  kohdalla) yhteyteen 

- 	Linja-autopysäkit vtllä  2  siirretään pohjoisempaan uuden alikulun Uudet pysäkit vaativat vt:lle  2  uuden alikulun 
(Veikkointien  kohdalla) yhteyteen PySäkkijäiestelyt Lankilanpolun  yhteydessä vaikea toteuttaa - 	Uudet pysaki  t  vaativat vt:lle  2  uuden alikulun  Y" 	(koillisneljänneksen)  rampin  yhteydessä oleva pysäkki - 	Uudet pysäkit Lankilanpolun alikulun kohdalle vaikeuttaa kevytliikennejärjestelyjä - 	Pysäkit  ovat etäällä toisistaan - 	Lankilanpolun alikulkua jatkettava/rakennettava  uudelleen 

Maankäyttö 	 -. - . . •. 

• 	kaavoitus - 	Rampit  huomioitava vireillä olevassa osayleiskaavassa - 	Rampit  huomioitava vireillä olevassa osayleiskaavassa. Rakennus- - 	Ei vaikutusta 
kaavaa muutettava Lanidlanrinteen kohdalla. 

• 	virkistysalueet  ja  reitit - 	Kevytliikenneväylä  tukee harjun virkistyskäyttöä muodostamalla - 	Kaakkoisneljänneksen erkanemisramppi  katkaisee virkistysreitin 
jatkuvan yhteyden 

• estevaikutus  Vähenee kevytliikenteen osalta - 	Kaakkoisneljänneksen erkanemisramppi  muodostaa esteen • 	rakennettu ympäristö Ei aiheuta muutoksia rakennettuun ympäristöön kevytliikenneyhteydelle - 	Kaakkoisneljänneksen ramppi  sijoittuu lähelle asuinrakentamista. - 	Lankilanpolun alikullcua  jatkettava 

Ympäristö 
• 	maisema - 	Ramppien  korkeat penkereet rikkovat haiumaisemaa. - 	Rampit  rikkovat arvokasta harjumaisemaa  ja  katkaisevat maisemalli- - 	Ei riko harjumaisemaa, ei vahingoita kasvilhisuutta. • luonnonympäristö  Ei merkittäviä muutoksia kasvillisuudessa sesti  merkittävän harjun selän - 	Tieaukon  kohdalta tuhoutuu puustoa  ja harjukasvillisuutta - 	Kaakkoisneljärineksen ramppi  rikkoo harjun laen  ja  ehjän metsän- - 	Metsä  ja  harju muodostavat luonnollisen meluesteen Lankilanrin- reunan  

teen  asutukselle - 	Tieaukko levenee  huomattavasti maisemassa - - 	Rampit  rikkovat biologisesti  ja geologisesti  arvokkaan halun 
'  lakialueen - 	Tieaukon  kohdalta tuhoutuu arvokasta puustoa  ja harjukasvillisuutta 

tnelu - 	Ei vaikutusta - 	Uudet rampit altistavat Lankilanrinteen asutuksen melulle  

I 	kulttuurihistoria - 	Ei vaikutusta - 	Ei vaikutusta 

Pohjaolosuhteet 
• 	pohjavesi  ja  muut pohja- - 	Vaatii puhtaita pengermassoja sekä vaativan pohjavesisuojauksen -  Kuten  I A - 	Pohjaveden likaantuniisriski kasvaa liikerinemäärien kasvaessa 

olosuhteet kaukosuojavyöhykkeellä - 	Pohjaveden likaantumisriski pienenee 
- 	Pohjaveden likaantumisriski pienenee 

. 
- 	.., 	 - 

- ------ - . 
- 	Koillisneljärinekseen  rakennettavat penkereet ovat pitkälti hyödyn- - 	Vt;n  2  toinen ajorata  ja rampin  uudelleen muotoilu laajentaa 

nettävissä  toisessa vaiheessa leikkausta toisessa vaiheessa 
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3.3  Yleissuunnitelmavaihtoehdon 
 valinta 

Hankeryhmä  valitsi yksimielisesti yleissuun-
nitelman pohjaksi vaihtoehdon  I A.  Päätökseen 
vaikuttivat  mm.  Vihdin kuiman ympäristöasiain 
lautakunnan, kunnanhallituksen lausunnot sekä 
yleisöpalaute, jotka kaikki puolsivat vaihtoehtoa  I 
A.  Hankeryhmä  totesi myös, että vaihtoehdon  haj-
talliset  vaikutukset ympäristöön  ja  maisemaan ovat 
vähäisemmät kuin muissa vaihtoehdoissa.  

3.4  Toisen vaiheen vaihtoehdot 

Toisen vaiheen vaihtoehtoja  on  tarkasteltu maan-
käytön tilanvarauksia varten. Vaihtoehdot tukeutu-
vat ensimmäisen vaiheen ratkaisuihin. Kaikki vath-
toehdot sisältävät valtatien  2  rakentamisen 
moottoritieksi, valtatien  25  nelikaistaistamisen Veik-
koinkorven  ja Nummelanharjuri liittymien  välillä, 
Veikkoinkorven eritasoliittymän rakentamisen sekä  -CA 

Ii-KabiI 	A  

*  i  

vt:n  25  rinnakkaistien Haapakyläntien  ja  Honka- 
tien välillä. Veikkoinkorven liittymästä tarkasteltiiri 
kaikkiaan kuusi vaihtoehtoista eritasoratkaisua. 

Nummelanharjun eritasoliittymä  

Vaihtoehto  hA 

Nummelanharjun  ensimmäisen vaiheen eritaso-
liittymä täydennetään luoteisneljänneksen  ram

-peilla. Veikkoinkorven  liittymä rakennetaan eritaso-
liittymäksi. Linja-autoille rakennetaan pysäkki-
rampit luoteis-  ja koillisneljänneksiin ramppien 

 yhteyteen. Honkatie risteää vt:n  25  kanssa eri- 
tasossa  ja  yhteys siltä vt:lle  25  siirtyy idemmäksi. 

Valtatielle  25  rakennetaan rinnakkaistie Haapa-
kyläntieltä (Ratastien jatke) vt:n  2  ali ohi Honka- 
tien liittymän. Vesikansantie/Haapakyläntie  riste- 
ää  eri tasossa vt:n  25  kanssa. 

Kevytliikenteelle  rakennetaan omat siltansa vt:n  25 
 ajoneuvosillan  yhteydessä vt:n  2  yli sekä Honka- 

tien yli.  
K 8t S  korpi  \  

*>'W  \ 

_'c,_  ° _)' \  _J  .  
L A  
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Kuva  13.  Vaihtoehto  hA  

Irju 

A 	
A 	Z'/' I  

Uusi  tleyhteys  
Kevyen  IlHcenteen  yhteys  

4')jj  Ja  fl urn 
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Vaihtoehto  II C  

Nummelanharjun  ensimmäisen vaiheen eritaso-
liittymä täydennetään luoteisneljänneksen  ram-
peilla. Kevytliikenteelle  rakennetaan sillat vt:n  25 

ajoneuvosillan  yhteyteen, kaakkoisneljänneksen 
 rampin  yli  ja Honkatien  yli. Valtatielle  25  rakenne-

taan kevythikenteen alikulku koillisrampin pysäkil
-le.  Linja-autopysäkit rakennetaan koillis-  ja 

lounaisramppien  alkuun. 

Uusi tieyhteys 

Kevyen liikenteen yhteys 

fla n umri '  

Kuva  14.  Vaihtoehto  lIC 
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Nummelanharjun eritasoliittymän  toisen vaiheen vaihtoehtotarkastelu 

hA 

Nummelanharjun eritasoliittymän  palvelutaso  on 
aihaisin vt:n 25  itäisessä tasoliittymässä: luokassa 

 E.  Suurin jonopituus vt:n  2 erkanemisrampilla on 
n. 50 m  ja kuormitusaste  n. 0,6. Vt:n 25  läntisessä 
liittymässä palvelutaso  on  luokassa  C.  Turvallisuus 
paranee vt:llä  2  moottoritien ansiosta. Vt:llä  25  tur-
vallisuus paranee toisen ajoradan, keskikaistan 
sekä kääntymiskaistojen ansiosta. Vt:lle  25 jää  kui-
tenkin risteäviä liikennevirtoja tasoliittyrniin.  

Kevytliikenteen  turvallisuus paranee, kun risteä-
nilset tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa poistuvat. 
Myös toimivuus paranee eritasoristeämisten myö-
tä. 

Ratkaisut  on  huomioitava vireillä olevassa  osa- 
yleiskaavassa. Veikkoinkorven rakennuskaavaa  on 

 muutettava rinnakkaistien osalta. Ensimmäisen 
vaiheen ratkaisuja  (I A)  voidaan hyödyntää hyvin 
täydentämällä luoteisneljännes uusilla rampeilla  ja 

 rakentamalla  I  A:n rampit  osin uusiksi. 

Rampit  eivät riko enempää haijumaisemaa kuin 
ensimmäisessä vaiheessa; rampit ulottuvat edel-
leen peltoaukealle. Tieaukko  sen  sijaan levenee mai-
semassa  ja sen  kohdalta tuhoutuu puustoa  ja  harju- 
kasvillisuutta. Rinnakkaistie katkaisee tässä vaih-
toehdossa peltoaukean. 

'IC 

Vt:llä  2  etelän suunnasta erkanevan  rampin  palve-
lutaso  on  luokassa  E  (itäinen tasoliittymä vt:llä  25), 
max. jonopituus n. 50 m, kuormitusaste n. 0,6. 
Turvallisuusvaikutukset  ovat kuten vaihtoehdossa 
hA. 

Kevytliikenteen  järjestelyt ovat vaikeita, koska  lim-
ja-autopysäkki  joudutaan sijoittamaan koihisnel-
jänneksen ramppiin. Tämä vaatii kevytliikenteen 
alikulkua vt:n  25  ali. 

Vireillä olevaa osayleiskaavaa  on  tarkistettava. 
Rakennuskaavaa  on  muutettava Lankilan rinteen 
kohdalla. Veikkoinkorven rakennuskaavaa  on  muu-
tettava rinnakkaistien osalta. Kaakkoisneljän-
neksen leikkaus muodostaa kuitenkin huomatta-
van esteen. Ensimmäisen vaiheen  (I C)  ratkaisuja 
voidaan hyödyntää ratkaisuissa rakentamalla osin 
uusiksi ensimmäisen vaiheen rampit sekä täyden-
tämällä liittymää luoteisneljänneksen uusilla  ram-
peilla. 

Kaakkoisneljänneksessä leikkausalue  laajenee  ja 
tieaukko levenee  huomattavasti maisemassa. Rin-
nakkaistie katkaisee peltoaukean kuten  II A.ssa  ja 
rampit  rikkovat biologisesti  ja geologisesti  merkit-
tävän harjun lakialueen. Tieaukon kohdalta tuhou-
tuu runsaasti arvokasta puustoa  ja harjukasvilli-
suutta. 



p 
o  tt ,, 
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Vaihtoehto IlVa 
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Veikkoinkorven  toisen vaiheen  a-vaihtoehdossa 
Vthdmtie alittaa vt:n  25.  Vaihtoehtoon liittyvät  ram- 
pit  sijoittuvat lounais-  ja luoteisneljänneksiin.  

Vaihtoehto IIVb 

Veikkoinkorven  toisen vaiheen  b-vaihtoehdossa 
Vihdintie ylittää valtatien  25.  Muutoin vaihtoehto 

 on  samanlainen kuin lIV  a.  

Kuva  15.  Vaihtoehto  IlVaja  b  

Vaihtoehdot lIV  Cia  d 

Vaihtoehdossa lIV  c  tutkittiin Veikkoinkorven toimi- Vaihtoehdossa  d  valtatien  25  pohjoispuolella oli 
vuutta ratkaisulla, jossa rakennetaan ainoastaan kaksi ramppia (koillis-  ja luoteisneljänneksissä). 

 yksi ramppi luoteisneljännekseen. 
Liikenteelliset tarkastelut  osoittivat kuitenkin, että 
vaihtoehdot  c  ja  d  eivät ole liikenteellisesti toimi-
via.  

O  \,  
I, 

-1' 
I 	I 	 '  

Kuva  16.  Vaihtoehto  lIV  c 	 Kuva  17.  Vaihtoehto  lIV  d 
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Vaihtoehto liVe 

Vaihtoehdossa  1W e  valtatie  25 on  siirretty noin  70 
m pohjoisempaan  ja  samalla  sen  tasaus  on  laskettu 
lähelle nykyistä maanpintaa Veikkoinkorven liitty

-män  kohdalla. Vihdintie ylittää vt:n  25  jolloin saa-
vutetaan liittymän lounaisneljänneksessä pienem-
mät leikkaukset. Vaihtoehdossa  jää Veikkoinkorven 
kaakkoisneljänneksen  rampin ja Nummelanharjun 
liittymän  vasemmalle kääntymiskaistan välinen 
sekoittumisalue kuitenkin liian lyhyeksi (noin  25 
m).  

Vaihtoehto lIV  f  

Vaihtoehdossa IIV  f  valtatietä  25  siirretään noin  14 
 metriä pohjoisempaan  ja  samalla  sen tasausta  ko-

rotetaan noin  3  metriä. Vaihtoehto  on  laadittu siten, 
että harjun leikkaukset minimoidaan. Tässä vaih-
toehdossa Vthdintie alittaa vt:n  25.  Ratkaisussa saa-
vutetaan matalampi leikkaus lounaisneljänneksen 
rampeile (suurimmillaan noin  4 m)  kuin vaihto-
ehdossa liV  a.  Samalla Vthdintie säilyy vt:n  25  ete-
läpuolella nykyisessä leikkauksessa. Heti valtatien 

 25  pohjoispuolella Kaukoilantien penger puretaan 
 ja  tie  laskee nykyisen maanpinnan tasolle.  

Kuva  18.  Vaihtoehto  1W e  Kuva  19.  Vaihtoehto  IWf  
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Veikkoinkorven eritasoliittymän vaihtoehtotarkastelu 

IIV  a,  Vt  25  ylittää  Vihdintien  

Liittymässä ei ole toimivuusongelmia: liittymien 
palvelutasoluokka  on A  ja  turvallisuus paranee 
huomattavasti kun vasemmalle kääntymiset  ja ris-
teämiset  valtatiellä  25  poistuvat. Uudet rampit hel-
pottavat myös liittymistä  ja  erkanemista vt:lle  25. 
Vt:lle 25  nouseva liittymisramppi luoteisnel-
jänneksessä  on  kuitenkin jyrkähkö raskaalle liiken-
teelle. Samaten Vihdintielle  jää  verrattain suuret 
pituuskaltevuudet alituskohdassa. Vihdmtietä suo-
raan ajavien olot paranevat huomattavasti. Kevyt- 
liikenteelle säilyy vt:n  25  alikulku Vihdintien yhte-
ydessä. Rinnakkaistie kulkee Hiidenrannan  osa

-yleiskaava-alueella vt:n  25  rinnalla. 

Vthdintie  vaatii syvemmän leikkauksen harjuun ny-
kyisen leikkauksen kohdalle.  Tie  laskee nykyisen 
maanpirman tasolle vt:n  25  pohjoispuolella. 

Rampit  rikkovat arvokasta harjumaisemaa lounais-
neljänneksessä. Vihdintien nykyinen leikkaus syve-
nee  ja tieaukko levenee  maisemassa. Lounais- 
neljänneksen ramppi sijoittuu syvään leikkaukseen 

 ja tieaukon  kohdalta tuhoutuu puustoa  ja harjukas-
villisuutta, jota kuntalaisaloitteella  on  esitetty suo-
jeltavaksi. 

lIV  b,  vt  25  auttaa Vihdin tien 

Liittymässä ei ole toimivuusongelmia. Uudet vt:lle 
 25  laskevat rampit helpottavat liittymistä  ja  erka-

nemista vt:lle  25. Vt:n 25 alikulkukorkeus on 7,2 m, 
 jolloin Vihdintielle muodostuu suuret pituus-

kaltevuudet Veikkoinkorven puolella. Myös luoteis-
rampille  jää  suuret pituuskaltevuudet. Kevyt- 
liikenteen vt:n  25  alikulku  on  tässä vathtoehdossa 
korvattava ylityssillalla. Vihdintie  on  nostettava 
penkereelle nykyisestä leikkauksesta  ja vt:n  25  tasa-
usta laskettava leikkaukseen. Vt:n  25 ylittävästa 

 sillasta  tulee erittäin korkea (älikulkukorkeus  7,2 
m)  johtuen ylikorkeiden kuijetusten reitistä. 

Rampit  rikkovat arvokasta harjumaisemaa. Risteys 
rikkoo harjun suunnan  ja  muodon  ja Vihdmtielle 

 on  rakennettava haijun kanssa poikittain kulkeva 
silta. 

Tieaukon  kohdalta tuhoutuu puustoa  ja  harju- 
kasvillisuutta,  jota kuntalaisaloitteella  on  esitetty 
suojeltavaksi kuten  1W a:ssa. 
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liv  e,  vt  25  siirret€€n noin  70 m,  Vt  25  auttaa 
Vihdintien 

Vathtoehdon  toimivuus  on  kuten vaihtoehdossa I[V 
ajab. 

Valtatien siirto pakottaa vt:n  25  auttamaan Vihdin- 
tien  ja ramppien  sijoitus johtaa  7,2  metrin alikulku- 
korkeuteen (ylikorkeat kuljetukset). T€ll•in joudu-
taan k€yt€nn•ss€ samoihin ratkaisuihin kuin  jos 
Vihdintie  ylitt€isi vt:n  25  nykyisell€ paikallaan eli 
Kaukoilantie nousee penkereelle  ja  vaikuttaa my•s 
Ratastiehen. Kaukoilantie  on  noin  7,5 m penkereell€ 
Ratastien  liittym€ss€ kun pituuskaltevuutena  on 
suositeltavat 3%.  Poikkeuksellisella pituuskalte-
vuudella,  max 5%, tie on 4 m  korkeudella.  

Tie  joudutaan rakentamaan Luontolan vedenotta
-mon l€hisuojavy•hykkeelle  osalla matkaa. 

Ramppiratkaisut  johtavat poikkeuksellisiin pituus-
kaltevuuksiin  (5%) Kaukoilantiell€ ramppi-
liittymien  kohdalla, jolloin suolauksen tarve talvi-
kunnossapidossa lis€€ntyy merkitt€v€sti  ja  pohja-
vesi  on  vaarassa. Valtatie  25  sopii hyvin maastoon; 
ainoastaan siirron it€p€€ss€ joudutaan syvemp€€n 
leikkaukseen.  

liv  f,  vt  25  siirret€€n noin  14 m,  Vt  25  ylitt€€ 
Vihdintien 

Vathtoehdon  toimivuus  on  kuten vathtoehdossa lIV 
ajab. 

Valtatiet€  25  siirret€€n noin  14  metri€ pohjoisem-
paan  ja  samalla korotetaan  sen tasausta  nom 3  met-
ri€ Vihdintien kohdalla. Ratkaisussa saavutetaan 
matalampi leikkaus lounaisnelj€nneksen rampeil

-le  (suurimmillaan noin  4 m)  kuin vaihtoehdossa IIV 
 a. Vihdintie/Kaukoilaritie  s€ilyy vt:n  25  etel€puo-

lella samassa korkeustasossa. Heti valtatien  25  poh-
joispuolella Kaukoilantien penger poistuu  ja  tie  las-
kee nykyisen maanpinnan tasolle, jolloin este- 
vaikutus v€henee. 

Valtatie  25  joudutaan rakentamaan melko korkeal-
le penkereelle (korkeimmillaan  n. 6 m).  Lounais- 
rampin  kohdalla  on  kuitenkin matalampi leikkaus, 
joka maisemoinnilla voidaan sopeuttaa hyvin ym-
p€rist••n. Rampeille saadaan loivat pituuskalte-
vuudet. Vihdintien/Kaukoilantien pituuskaltevuus 

 on  lyhyell€ matkaa jyrkk€.  

0 v:  nykytilanne 

Liittym€n  kapasiteetti ylittyy ennen vuotta  2005 
 (kun liikenne  on  kasvanut  n. 20%).  Tekeill€ oleva 

p€€suunnan kanavointi v€hent€€ per€€najo-
mandollisuuksia vt:ll€  25. Riste€miset  eiv€t kuiten-
kaan v€hene: vt:n  25  joutuu edelleen ylitt€m€€n 
eiv€tk€ vasemmalle k€€ntymiset poistu. Liikenne-
olosuhteet vaikeutuvat my•s huomattavasti Vih-
dintiell€.  

3.5  Toisen vaiheen  periaateratkaisun  
valinta  

Hankeryhm€  valitsi yksimielisesti toisen vaiheen 
periaateratkaisuksi vaihtoehdon  II A  Nummelan- 
harjun liittym€ss€ sek€ vaihtoehdon IIV  f  Veikkoin

-korven  liittym€ss€. P€€t•kseen vaikuttivat kunnan-
hallituksen, kunnan ymp€rist•asiain lautakunnan 
kannanotot sek€ yleis•lt€  tullut  palaute ensimm€i-
sest€  ja  toisesta vaiheesta kuin my•s vaihtoehdon 
vaikutukset ymp€rist••n  ja  maisemaan. 
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4.  YLEISSUUNNITELMA  

Varsinainen yleissuunnitelma  on  laadittu ensimm€i-
sest€ vaiheesta. Toisesta vaiheesta  on  esitetty 
periaateratkaisu sek€ tilanvaraukset maank€ytt•€ 
varten kappaleessa  7. Yleissuunnitelman  pohjaksi 
hankeryhm€ valitsi vaihtoehdon  IA.  Vaihtoehtoa  on 
t€ydennetty Vthdintien ylitt€v€ll€  kevyen liikenteen 
sillalla valtatien  25  etel€puolella. Haapakyl€ntien  

ja Kaukoilantien  v€lill€ kevytliikenteen yhteys  on 
 siirretty kulkemaan olemassaolevia teit€ pitkin. Val-

tatien  2  linja-autopys€kit Veikkoinkorven  ja Lanki-
lanpolun alikulun  kohdalla  on  j€tetty pois tarpeet- 
tomma,  koska linja-autoliikenne ohjataan Kaukoi-
lantien kautta. 

Kuva  20.  Yleissuunnitel  man  periaateratkaisu  

4.1  Mitoitus  ja  tiej€rjestelyt  

Ratkaisujen mitoitus koskee ensimm€isess€ vai-
heessa Nummelanharjun liittym€n koillisnelj€n-
neksen uusia ramppeja, valtatien  25 kanavointia 
ramppien tasoliittymien  kohdalla sek€ kevyt- 
liikenneyhteyksi€ Haapakyl€ntien  (pt 11195)  ja 
Honkatien  (pt 11262)  v€lill€.  

Ramppien  poikkileikkauksena  on  k€ytetty yksi-
ajorataisen  rampin normaalipoikkileikkausta  (6,5/ 
4,5 m).  Kuvassa  21 on  esimerkki  rampin  poikki- 
leikkauksesta. P€€suunnan kanavoinnit valtatiell€ 

 25 on  mitoitettu  80 km/h nopeudelle. 
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Nykyinen  maanpinta 	 Vastapenger  

Kuva  21. Ram pin poikkileikkaus 

4.2 Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  v€yl€t toteutetaan k€ytt€m€ll€ 
hyv€ksi  ja  parantamalla nykyisi€ tieyhteyksi€  ja 

 polkuja. J€rjestelyt kohdistuvat Haapakyl€n-  ja 
Kaukoilantien  v€lille. Haapakyl€n-  ja Kaukoilan

-tien v€linen kevytliikenneyhteys kulkee nykyisi€ 
tieyhteyksi€ pitkin (Kopuntiet€). Kaukoilantien  ja 
Honkatien  v€lill€ v€yl€ toteutetaan ulkoilureittei

-n€,  jolloin voidaan hy•dynt€€  jo  olemassaolevia 
maastok€yt€vi€. Nykyisi€ polkuja ei rakenneta t€s-
s€ vaiheessa kestop€€llysteisiksi vaan parannetaan 
sorap€€llysteisen€ (kivituhkap€€llyste). V€ylille ra-
kennetaan valaistus.  

4.3 Joukkoliikenne 

Joukkoliikennej€rjestelyt  koskevat Veikkoinkorven 
uusia pys€kkij€rjestelyj€. Nykyiset pys€kit Num-
melanharjun liittym€n kohdalla poistuvat  ja  linja-
autoreitit siirtyv€t kulkemaan Veikkoinkorven kaut-
ta Kaukoilantiet€ pitkin. J€rjestelyll€ parannetaan 
joukkoliikenteen palvelutasoa Veikkoinkorven 
teoffisuusalueella. Vaihtoehtotarkasteluissa esitetty-
j€ pys€kkej€ Lankilanpolun kohdalle ei ole tarpeen 
toteuttaa. Joukkoliikenteen j€rjest€minen Kaukoi-
lantien kautta edellytt€€ tien parantamista.  

4.4  Erikoiskuljetusten  reitit  

Erikoiskuljetusten  reitti kulkee edelleen Num-
melanharjun liittym€n kautta. Uudet rampit eiv€t 
vaikuta ylikorkeiden kuljetusten  (7 m) reitist••n. 

4.5 Geotekniikka 

Pohjamaa  on tierakentamista  ajatellen p€€s€€nt•i-
sesti hyvin kantavaa. Hienorakeisia maakerroksia 
esiintyy ainoastaan vt:n  2  ja vt:n  25  risteyksen poh-
joispuolisella alueella. Muilta osin suunnittelualue 

 on  stabiliteetin  ja painumien  kannalta ongelmaton 
tehtyjen tutkimusten mukaan. 

Vt:n  2  ja vt:n  25  risteyksen uudet rampit sijoittuvat 
osin hienorakeisen pohjamaan alueelle. Hieno-
rakeiset maakerrokset ovat rakeisuuteensa n€hden 
hyvin tiiviit€  ja  niiden vesipitoisuus  on  pieni. Pai-
nokairausvastuksen perusteella arvioitu suljetun 
tilan leikkauslujuus  on 50...100 kPa. 

Ramppien  tasaus tulee olemaan suurimmillaan  n. 
12  metri€ nykyisen maanpinnan yl€puolella. Pohja- 
maan stabiliteetti  on  todenn€k•isesti riitt€v€ edel-
lytt€en, ett€ leikkauslujuus  on n. 70 kPa. Stabiitee-
tin  parantamiseksi varaudutaan rakentamaan ma-
talat vastapenkereet (korkeus  2-3 m  leveys,  n. 12 
m),  joiden tarve tarkistetaan jatkosuunnittelun yh-
teydess€. 
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Uusien ramppien arvioitu konsolidaatiopainuma 
 on  alle  300 mm. Painumaerot j€€nev€t sallittuihin 

rajoihin,  eiv€tk€ aiheuttane pohjanvahvistustoi-
menpiteit€.  

4.6  Pohjavesisuojaus 

Tieluiskiin  esitet€€n rakennettavaksi pohjavesi- 
suojaus vaativana uusille rampeille kokonaisuu- 
dessaan. Vt:n  25  ja vt:n  2  pohjois-  ja  it€puolella  

pohjamaa  muuttuu huonosti vett€ l€p€isev€ksi. 
Pohjavesisuojauksen periaate  on  esitetty kuvassa 

 22. 

Pohjavesisuojauksen  laajuus arvioidaan uudelleen 
rakennussuunnitteluvaiheessa vastaamaan mah-
dollisten uusien vedenottamoiden suojauksien 
vaatimustasoa  ja  laajuutta.  

L 1€ooc,  

fri  A€ThL  A 	 SJ  C  

-. 	T',  cAtfvO 

- 	- - - - 
________  

/fr  

P-IC  

kveyde  
l--e- 	y(I& c'k-•ss‚, 

/ 	ksvrwQc..  .7 
;t-4  --' 	i 	1" 

S - __________  

p 	 5- 	tf3 __ 	 -  

Kuva  22.  Pohjavesisuojauksen  periaate 
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4.7  SilIat 

Nummelanharjun liittym€n,  valtatien  2 ylitt€v€lle 	 A-A  
sillalle ei esitet€ toimenpiteit€. 

HL=5000  
Vihdintien  yli valtatien  25  etel€puolelle esitet€€n ra-
kennettavaksi virkistysreitille silta, joka voi tulevai-
suudessa toimia korkeatasoisemman kevytliiken

-teen  v€yl€n siltana. Silta  on  sijoitettu siten, ettei  se 
 est€ toisen vaiheen ramppien rakentamista. Silta- 

tyyppi  on j€nnitetty betoninen paikkisilta  ja sen 
hy•tyleveys  on 5 m  (kuva  23). 

[1 	 2 
	

T4 
I 	 -  

0075 

L ________ - 	 ___________________ - - 	 10000 	 I 

Kuva  23.  Vihdintien virkistysreitin siltatyyppi  

4.8  Ymp€rist•n-  ja  maisemanhoito 

Suunnitelman ensimm€isen vaiheen ymp€rist•n- 
hoito keskittyy Nummelan eritasoliittym€n maise-
mointiin, jossa yleisperiaatteena  on liittym€n  mah-
dollisimman luonteva sovittaminen harjumaise-
maan. T€rkeint€  on  s€ilytt€€ sel€nteen visuaalinen 
yhten€isyys  ja  jatkuvuus eli harjun luonne maise-
man taustana. Leikkaukset pyrit€€n minimoimaan 

 ja  olemassaolevaa m€ntymets€€ mandollisimman 
pitk€lle s€ilytt€m€€n liittym€n kohdalla. Ramppi

-en keskiosat metsitet€€n  luonnonmukaista, ep€- 

symmetrist€ istutuskuviota  k€ytt€en. Istutuksissa 
k€ytet€€n l€hiymp€rist•ss€ esiintyvi€ lajeja: m€n-
ty€, koivua  ja  kuusta visuaalisen peitt€vyyden  ja 
monikerroksellisuuden  vuoksi. 

Penkereet  ja  leikkaukset muotoillaan maastoon so-
piviksi, varsinkin peltoaukealle p€in loiviksi.  Pen-
kereiden verhoiluun  k€ytet€€n metsityst€, joka peit-
t€€ visuaalisesti eritasoliittym€n penkereet pohjoi-
sesta l€hestytt€ess€. 
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4.9  Maa-ainesten hankinta  ja  l€jitys  

Uudet rampit vaativat pengert€ytt•materiaalin 
tuomista muualta. Pengermateriaali sadaan noin  5 

 km:n et€isyydell€ sijaitsevalta soranottoalueelta. 
Rakenteisiin materiaali saadaan Karkkilasta Karhu- 
suon alueelta. 

Rakenteisiin  ja pengert€ytt•ihin kelpaamattoman 
 maa-aineksen l€jitykseen k€ytet€€n kunnan maan- 

kaatopaikkaa valtatien  2  varressa Nummelan- 
harjun liittym€st€ etel€€n. 

4.10  Melusuojauksen  tarve  

Suunnittelualueen  uudet rampit eiv€t aiheuta  me-
lunsuojaustoimenpiteit€.  Harju toimii t€ss€ luon-
nollisena meluesteen€ Lankilanrinteen asutuksel-
le  ja  ne j€€v€t  55 dBA:n  rajan ulkopuolelle.  

Ymp€rist•tavoitteet:  

Valitun ratkaisun vaikutukset ovat v€h€isimm€t 
harjun elin-  ja luonnonymp€rist•lle.  Toimenpiteet 
Nummelanharjun liittym€ss€ kohdistuvat v€hem-
m€n arvokkaaseen osaan harjua. Harjun lakeen ei 
kohdistu toimenpiteit€  ja  harjun jatkuvuus s€ilyy 
nykyisell€€n. Suunnitellut pohjaveden suojaus-
toimenpiteet lievent€v€t pohjaveteen kohdistuvia 
haittavaikutuksia. 

Maank€yt€n  tavoitteet:  

Maank€yt•n osalta tavoitteet toteutuvat. Num-
melanharjun liittym€€n kohdistuvat toimenpiteet 
voidaan toteuttaa kaavojen mukaan. Virkistysreitin 
jatkuvuus paranee nykyisest€ Vihdintien ylitt€v€n 
kevyen liikenteen  sillan  avulla.  

4.12  Jatkotoimenpiteet 
4.11  Tavoitteiden toteutuminen 

Ty•ss€ asetetut tavoitteet ovat toteutuneet seuraa-
vasti: 

Liikentelliset  tavoitteet:  

Liikenneturvallisuustavoitteet  t€yttyv€t Num-
melanharjun liittym€€n esitetyill€ ratkaisuilla, mut-
ta palvelutasoluokitusta  C  ei saavuteta. Liittym€n 
kokonaispalvelutasoksi  j€€ D. Hankeryhm€  p€€tti 
kuitenkin, ett€ muiden tavoitteiden  (mm.  ymp€ris-
t•-  ja maank€ytt•tavoitteiden)  saavuttamiseksi lii-
kenteen palvelutasotavoitetta voidaan laskea. Esi-
tetty ratkaisu parantaa Veikkoinkorven raskaan lii-
kenteen olosuhteita. Mitoitusnopeutena valtatien 

 25 liittym€alueilla (ramppiliittym€t) on  k€ytetty  80 
km/h,  koska t€ll•in kanavoinnit eiv€t vaikuta ny-
kyiseen vt:n  2 ylitt€v€€n  siltaan. Kevytliikenteen 
ratkaisut toteutuvat tavoitteiden mukaisesti, kun 
yhteys Haapakyl€ntielt€ Honkatielle parannetaan. 

Tielaitos  pyyt€€ suunnitelmasta lausunnot Vihdin 
kunnalta sek€ muilta viranomaisilta. Ennen lausun-
non antamista kunta voi asettaa suunnitelman jul-
kisesti n€ht€ville. Lausuntojen perusteella  tie- 
laitoksen keskushallinto tekee hankkeesta toimen-
pidep€€t•ksen. 

Ennen hankeen toteuttamista laaditaan viel€  lain 
 edellytt€m€ tiesuunntelma  ja  tien rakentamiseen 

tarvittava rakennussuunnitelma, joissa tien lopu!- 
linen  sijainti, muoto  ja  rakenteet ratkaistaan. Hank-
keen rakentaminen ajoittuu n€ill€ rahoitus- 
n€kymill€ vuoteen  1999.  

Toisen vaiheen ratkaisuista tulee tehd€ yleis- 
suunnitelma, jossa niit€ viel€ tarkennetaan. 
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5 YLEISSUUNNITELMAN  VAIKU-
TUKSET  

5.1  Liikenne 
	 aukealle. Lis€ksi ramppien  alle  j€€  puustoa, jolla  

on  t€rke€ maisemallinen taustamets€n luonne. 
Nummelanharjun eritasoliittym€n parannukset Rampit vaikutttavat my•s Nummelan koillisosien 
kohdistuvat eniten valtateille  2  ja  25.  Valtatielt€  2  ja akka1an osayleiskaavaehdotukseen.  
poistuvat vasemmalle k€€ntymiset  ja  valtatiell€  25 

 vasemmalle k€€ntymiset helpottuvat. Toimenpitei-
den ansiosta eritasoliittym€n liikenneturvallisuus 

 ja liikenn•it€vyys  paranee. 

Henkil•vahinkojen onnettomuusasteen  on  arvioi-
tu laskevan Nummelanharjun eritasoliittym€ss€ 
nykyisest€  0,30 onnettomuutta/lO8ajoneuvo  ar-
voon  0,14 onnettomuutta/l08ajon.  Henkil•vahin-
koja oli vuosina  1989-93  keskim€€rin  1,81 kpl/vuo

-si.  Vuonna  2010  henkil•vahinkojen m€€r€n  on  las-
kettu laskevan  1,2  kappaleeseen. Ilman toimenpi-
teit€ henkil•vahinkojen m€€r€ olisi  2,5 kpl  vuon-
na  2010. 

Kevytliikenteen  olosuhteet paranevat  jo  t€n€ vuon-
na, kun Veikkoinkorven  ja  valtatien  25  liittym€€n 
rakennetaan alikulku. Kevytliikenteen yhteys 
Haapakyl€ntielt€  (pt 11195) Honkatielle (pt 11262) 

 parantaa etenkin harjun virkistysk€ytt•€. Kevyt- 
liikenteen  ja joukkoliikenteen  osalta uudet ramppi-
ratkaisut tuovat mukanaan muutoksia pys€kki-
j€ijestelyihin. Linja-autoliikenne ohjataan kulke-
maan Veikkoinkorven kautta, jolloin teollisuusalu-
een julkiset liikennepalvelut paranevat selv€sti. 
T€ll€ saadaan my•s valtatien  2  tasossa ylitt€v€ 
kevytliikenne poistettua. Vihdintien yli rakennet-. 
tavalla virkistysreitin sillalla saadaan nykyisen rei-
tin palvelutasoa nostettua  ja  samalla parannetaan 

 koko  harjun virkistysk€ytt•€.  

5.2  Ymp€rist•  ja  maank€ytt•  

Ymp€rist••n  ja  maank€ytt••n kohdistuvia vaiku-
tuksia tarkastellaan suunnittelun ensimm€isen vai-
heen osalta. N€kyvimm€n maisemamuutoksen ai-
heuttaa Nummelan eritasoliittym€, joka muuttaa 
maisemaa varsinkin valtatiet€  2  pitkin pohjoisesta 
l€hestytt€ess€. Eritasoliittym€n penkereet kohoa-
vat korkeimmillaan yli  10  metriin  ja  ulottuvat pelto- 

Nummelanharjun eritasoliittym€  on  osaksi pohja- 
vesialueen kaukosuojavy•hykkeen alueella. Uudet 
ratkaisut eiv€t vaikuta pohjaveden tasoon.  Ram-
peille teht€vill€ pohjavesisuojauksilla  turvataan 
pohjaveden laatu nykyist€ paremmin. 

Kevyen liikenteen osalta yhteydet  ja  samalla  koko 
 harjun ulkoilumandollisuudet parantuvat.  

5.3  Talous  

Rakentamiskustannukset 

Valtateiden  2/25 eritasoliittym€n  ensimm€isen vai-
heen kokonaiskustannusten  on  arvioitu olevan  8,9 

 Mmk (maarakennuskustannusindeksi  103,5).  

Kustannukset jakautuvat seuraavasti: 

Tienrakentaminen: 
Rampit  4,54  Mmk 
Ramppien  valaistus  0,15  Mmk 
Pohjaveden suojaus  1,20  Mmk 
Vastapenger  0,10  Mmk 
Vt:n  2  j€rjestelyt  0,58  Mmk 
Vt:n  25 kanavoinnit 0,45  Mmk 
Kevyen liikenteen v€yl€t  0,10  Mmk 
Kevytliikennev€ylien  valaistus  0,20  Mmk 
Yhteens€  7,32  Mmk 

Kevyen liikenteen silta: 	 0,95  Mmk  

Lunastuskustannukset: 	 0,12  Mmk  
Rakennussuunnittelukustannukset:  0,53  Mmk 

YHTEENS‚ 	 8,9  Mmk 
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Liikennetaloudellinen  kannattavuus  

Liikennetaloudellista  kannattavuutta  on  tarkastel-
tu liittym€n parantamisena. Henkil•vahinkoasteen 

 on  arvioitu laskevan Nummelanharjun liittym€- 
alueella selv€sti, joten investoinnin hy•dyt tulevat 
onnettomuuskustannusten v€henemisest€. Ajoneu-
vo-  ja aikakustannusten  sek€ p€€st•kustannusten 

 on  oletettu pysyv€n samansuuruisina, koska toi-
menpiteet kohdistuvat hyvin pienelle alueelle, ei-
v€tk€ aiheuta liikenteen suuntautumiselle oleellis-
ta muutosta. Melukustannuksia hankeelle ei koh-
distu. 

Liikennetaloudelliseen investointikustannukseen, 
 joka  on 7,68  Mmk, ei ole sis€llytetty kevyen liiken-

teen v€yliin liityvi€ eri€. Pitoaikana  on  k€ytetty  15 
 vuotta, koska toinen vaihe  on  suunniteltu toteu-

tettavaksi vuonna  2010 tai  my•hemmin. Penger-
materiaalin j€€nn•sarvoksi  on  arvioitu nyky- 
rahassa  0,82  Mmk. Toteutettaessa toista vaihet-
ta, rampitja muut j€rjestelyt joudutaan osittain ra-
kentamaan uudestaan. 

S€€st•t  (1999-2013):  

Onnettomuuskust.(VE  0  verrattuna) 12.2Mmk 
Kunnossapitokustannukset 	-0,9  Mmk 

Ensimm€isen vuoden tuotto-% 	 14  
Hy•ty -kustannussuhde  (1999-2013) 	 1,6  
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6  TOINEN VAIHE  JA  SEN 
 VAIKUTUKSET 

Toisessa vaiheessa valtatie  2 on  moottoritie  ja  valta-
tie  25 kaksiajoratainen  maantie suunnittelualuel

-la. Valtateiden  liittym€  on  t€ydellinen eritaso-
liittym€. Nummelanharjun hittym€ss€ ensimm€i-
sess€ vaiheessa rakennettuja koillisnelj€nneksen 
ramppeja voidaan hy•dynt€€ rakennettaessa  lit-
tym€€. Luoteisnelj€nnekseen  rakennetaan kaksi 
uutta ramppia. Veikkoinkorven liittym€€n rakenne-
taan perusverkon eritasoliittym€, jossa Vthdmtie 
alittaa valtatien  25.  Toisen vaiheen periaateratkaisu 

 on  esitetty kuvassa  22.  

T€m€n vaiheen mitoitusarvot m€€r€ytyv€t my•-
hemmin tarkemman suunnittelun yhteydess€.  

39 

6.1  Tilanvarausten  vaikutukset 
maank€ytt••n  

Nummelanharjun liittym€n  toisen vaiheen tilan- 
varaukset koillisnelj€nneksesss€ vaikuttavat vireill€ 
olevaan Nummelan koihisosien-Ojakkalan  osa- 
yleiskaavaan sek€ luoteisnelj€nnkesess€ Veikkoin

-korven rakennuskaavaan,  jonka alueella ramppi 
sijoittuu osin puistoalueelle. 

Veikkoinkorven hittym€ss€  valtatien  25  siirto,  ramp- 
pien  sijoitus Vihdintien / Kaukoilantien l€nsi- 
puolelle, rinnakkaistie sek€ Vthdintien linjaus vt:n 

 25  alitse edellytt€v€t rakennuskaavojen muuttamis-
ta. Rampit sijoittuvat likimain kaavoissa varatuille 
liikennealueille. Koillisnelj€nneksess€  Vt  25  ja sen 

Kuva  22.  Toisen vaiheen periaateratkaisu 
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penger  ulottuvat liike-, toimisto-  ja  varasto- 
rakennusten korttelialueelle  ja  puistoon. Liittym€- 
ratkaisu edellytt€€ Haapakyl€€n suuntautuvan 
rinnakkaistien linjauksen muuttamista nykyisen 
teollisuuskorttelin l€pi Ratastien jatkona. Linjaus 
poikkeaa Hiidenrannan osayleiskaavan ratkaisus-
ta.  

6.2  Ymp€rist• 

Toisen vaiheen yhteydess€ t€rkeit€ maisemanhoi-
don periaatteita ovat valtatien  25  vanhan tiepohjan 
kunnostaminen  ja Veikkoinkorven eritasoliittym€n 
maisemointi.  Tulevan tien pohja-alueelta pyrit€€n 
siirt€m€€n puita entiselle tiealueelle. Veikkoin

-korven eritasoliittym€n  rakentamisen yhteydess€ 
kunnostetaan samalla liittym€n l€hiymp€rist•€. 
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PIIRUSTU  KS ET 

7  PIIRUSTUKSET  

Yleissuunnitelma: 

Suunnitelmakartta Nummelanharjun 
eritasoliittym€st€  

2. Pituusleikkaukset Nummelanharjun 
eritasoliittym€n rampeista  

Toisen vaiheen  penaateratkaisu:  

3. Suunnitelmakartta Veikkoinkorven  eri
-tasoliittym€st€  

Suunnitelmakartta Nummelanharjun 
eritasoliittym€st€ 
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