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TIIVISTELMA 

Tiehallinnossa  on  otettu käyttöön  neliportainen toimenpideanalyysi,  jossa 
 toimenpidevalikoimaan  sisältyy varsinaisten  intrastruktuuri -investointien li-

säksi myös  liikennekysyntään  ja  kulkutapoihin  vaikuttaminen,  liikenneverkon 
 käytön tehostaminen sekä  liikenneverkon  parantaminen pienten askelten 

periaatteella. Tavoitteena  on kustannustehokkaan  palvelutason tuottaminen 
eri tyyppisiä keinoja yhdistelemällä. 

Vantaalle  on  suunniteltu uutta suurta Marja-Vantaan  kaupunginosaa.  Nyt 
 pientalovaltainen  alue saisi yleiskaavan mukaan  23 000  asukasta  ja  25 000 

 uutta työpaikkaa sekä merkittäviä  erikois-  ja  päivittäistavarakaupan suuryk-
siköitä.  Tiivis  maankäyttö  on  suunniteltu uuden  Kehäradan  asemien ympäril-
le. Alueen  tieliikenneyhteyksien  runkona  toimiva  Hämeenlinnanväylä  on  jo 

 nykytilanteessa kriittisesti  kuormittunut.  Väylän yleinen liikenteen kasvu  on 
 keskimääräistä suurempi  ja  välityskyky ylittyy  muutamassa vuodessa.  Hä-

meenlinnanväyän liikennekysyntään  voidaan vaikuttaa maankäytön kehitys-
tä  hallitsemalla  ja  kaupan  suuryksiköiden  rakentamisen ajoituksella.  

Kehäradan  rakentamisella  ja  siihen  liittyvillä liityntäpysäköintilaitoksilla  on 
 suuri merkitys  joukkoliikenteen  korkeaan  kulkumuoto-osuuteen. Ilman niitä 

 Hämeenlinnanväylän  kuormitus kasvaisi saman verran kuin  7 000  asukasta 
 ja  6 000  työpaikkaa synnyttää. 

Rinnakkaisen  katuverkon  merkitys  Hämeenlinnanväylän  toimivuudelle  on 
 suuri.  Länsipuolelle  rakennettava uusi  rinnakkaiskatu  ja  Tikkurilantien  jatke 

vähentävät yhdessä  Hämeenlinnanväylän ruuhkakuormitusta  lähes  20 %.  

Liikenteen  hallinnan  keinot ovat rajalliset  Hämeenlinnanväylän  tyydyttävän 
 liikennöitävyyden  ylläpitämiseksi. Muuttuvia varoitus-  ja  nopeusrajoitusjärjes-

telmiä  tarvitaan ennen muuta turvallisuuden varmistamiseen  ja  haittojen lie-
ventämiseen. 

Suunnittelun kohteena oleva  liikennekäytävä  on  maankäytön laajuudeltaan, 
 ominaisuuksiltaan  ja  liikennejärjestelmän ominaisuuksiltaan  tavallista moni-

puolisempi kokonaisuus. 

Välittömiin liikenteen toimivuuden ongelmiin löydettiin pienehköjä, edullisia  ja 
 tehokkaita toimia, joilla  pääinvestointeja  on  mandollista lykätä.  Hämeenlin-

nanväylän välityskyvyn  ylläpitäminen pelkästään  keveiden parantamistoimi
-en  avulla ole tarkoituksenmukaista, koska huomattava  osa  pääinvestoinneis
-ta  on  tarkoituksenmukaista tehdä  radan  rakentamisen yhteydessä joko tek-

nisistä syistä  tai liityntäliikennejärjestelyjen  johdosta.  Tarkastelunäkökulma 
 laajeni tässä työssä  väyläkapasiteetin  tarkastelusta  liikennejärjestelmän  toi-

mivuuteen,  

Neliporrastarkastelu  tehtiin nyt  Hämeenlinnanväylän yleissuunnitelman laa-
dintavaiheessa.  Alueen  osayleiskaava  on  juuri valmistunut  ja  Kehäradasta 

 aletaan laatia  rakennussuunnitelmia. Neliporrasperiaatteen  ensimmäisen 
portaan luontevampi  soveltamiskohde  olisi kaupunkialueilla maankäytön 
suunnitteluun liittyvä yleiskaavan  tai osayleiskaavan liikennesuunnitelma  ja 

 liikenneväylien esiselvitykset  eli paikallinen  liikennejärjestelmäsuunnitelma. 
 Liikenteen kysyntään,  kulkumuotojen  suhteisiin  ja  liikenteen  hallinnan  keino-

jen käyttöön  on  varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa monipuolisempi  kei-
novalikoima  käytettävissä.  
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SAMMANFATTNING 

Vägförvaltningen har tagit i bruk  en  atgärdsanalys  i fyra steg.  Atgärdsurvalet 
 består förutom av  de  egentliga investeringarna i infrastrukturen också av att 

inverka  pa  trafikbehovet och färdsättet, att effektivera bruket av trafiknätet 
samt att förbättra trafiknätet enligt  smä  stegs -principen. Målet  är  att produ-
cera  en  kostnadseffektiv  serviceniv  genom att kombinera olika medel.  

En  stor, ny stadsdel,  Marja -Vanda, har planerats i Vanda. Området  är  i dag 
 småhusdominerat  men  skulle i och med generalplanen  få 23 000  invånare 

och  25 000  nya arbetsplatser samt betydande, stora detaljhandelsenheter. 
 En  tät markanvändning har planerats kring stationerna vid  den  nya Ringba-

nan.  Tavastehusleden,  som bildar stommen i områdets vägförbindelser,  är 
 redan dag kritiskt belastad.  Den  allmänna  trafikmängdsökningen  på  leden 

 är  större  än  i medeltal och dess kapacitet överskrids inom några  är.  Trafik-
behovet  på  Tavastehusleden  kan påverkas genom  en  kontrollerad  mark- 
användningsutveckling och  en  byggtidtabell för  de  stora handelsenheterna. 

Ringbanan och  de  infartsparkeringsanläggningar  som ansluter sig  till den 
 har stor betydelse och ger kollektivtrafiken  en  stor  färdsättsandel.  Utan dem 

skulle belastningen  på  Tavastehusleden  öka lika mycket som  den  belastning 
som  7 000  invånare och  6 000  arbetsplatser alstrar. 

Det parallella  gatunatet  har stor betydelse för  Tavastehusledens  funktion.  En 
 ny parallellgata  på den  va•  stra  sidan och  Dickursbyvägens  förlängning skulle 

minska belastningen  på  Tavastehusleden  under  rusningstider med nästan 
 20%.  

Medlen att med trafikstyrning upprätthålla  en  nöjaktig trafikframkomlighet  på 
 Tavastehusleden  är  begränsade. Det behövs variabla varnings- och hastig-

hetsbegränsningssystem, framförallt för att förbättra trafiksäkerheten och 
lindra olägenheterna. 

Markanvändningens omfattning och trafiksystemets egenskaper i  den  plane-
rade trafikkorridoren utgör  en  mångsidigare helhet  än  normalt. 

Små, förmånliga och effektiva åtgärder, som gör det möjligt att skjuta fram 
huvudinvesteringarna, hittades för att lösa  de  direkta problemen med trafik-
framkomlighet. Det  är  oändamålsenligt  att upprätthålla  Tavastehusleden  ka-
pacitet enbart med lätta förbättringsåtgärder, eftersom det  är  ändamålsenligt 
att göra  en  stor  del  av huvudinvesteringarna, antingen av tekniska skäl eller 

 på  grund av  infartstrafikregleringarna,  i samband med att järnvägen byggs. 
 lnfallsvinkeln  i detta arbete vidgades från att granska trafikledskapaciteten  till 

 att granska trafiksystemets funktion.  

Fyrstegsanalysen  gjordes  nu  i utredningsplaneringen av  Tavastehusleden. 
 En  delgeneralplan har nyligen färdigställts och Ringbanans konstruktions-

planering inleds.  En  generalpian  eller  en  trafikplan i delgeneralplanen samt 
förstudier om trafikleder.  d.v.s.  en  lokal  trafiksystemplan,  i anslutning  till 

 markanvändningsplaneringen  skulle inom stadsområdet vara  en  naturligare 
tillämpning av  fyrstegsprincipens  första steg. Det finns i tidigare planerings-
skeden ett mångsidigare  ätgärdsurval  till  förfogande för trafikbehovet och 
förhållandena mellan färdsätten samt för medlen att styra trafiken.  
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SUMMARY 

Finnish Road Administration has deployed a four-step analysis of implemen-
tation, where the palette of available measures includes transport demand 
and mode split management, enhancing the efficient utilisation of network 
and upgrading the network in small steps in addition to the usual infrastruc-
ture investments. The objective is to enhance the level of service by combin-
ing different types of measures. 

The City of  Vantaa  has been planning a new large district called  Marja- 
Vantaa.  The current detached housing area would gain additional 23 000 
inhabitants, 25 000 work places and considerable amount of large specialty 
and grocery shopping floorspace. Densely planned land-use has been plan-
ned around the new stations of a new ring rail line. However, the trunk con-
nection for car traffic of the area, the  Hämeenlinna  artery, is already criti-
cally over-saturated. The growth rate of the demand is above average and 
the capacity will be exceeded in a few years. The demand along the 

 Hämeenlinna  artery can be affected through land-use controls and careful 
timing of the retail floorspace construction. 

The construction of the ring rail line and its adjoining parking facilities has a 
great impact on the high modal share of pubic transport. Without them, the 
effect on saturation of the  Hämeenlinna  artery equals 7 000 new inhabitants 
and 6 000 work places. 

The effect of the parallel streets increasing the functionality of the  Hämeen-
linna  artery is big. A new street on the west side and the lengthen-ing  of  Tik-
kurinlantie  decrease the congestion in  Hämeenlinna  artery by al-most 20 %. 

To maintain the adequate level of service in the  Hämeenlinna  artery, the 
means by demand management are limited. Variable signs and speed limits 
are needed primarily for safety and alleviation of externalities. 

Considering the scale and features of new land-use in addition to the exten-
sive characteristics of the transport system, the planned transport corridor 
requires a more comprehensive approach than usual. 

The immediate problems hampering the functioning of the traffic were dealt 
by small, affordable and efficient measures that could postpone major in-
vestments. Maintaining the capacity only with light measures is not practical, 
because a significant part of the main investments is most efficiently carried 
out at the same time as the construction of the ring rail line due to technical 
reasons or due to the facilitation of park and ride. The focus was extended 
during the study from road capacity issues towards the functionality of the 
whole transport system. 

The four-step assessment was now carried out in the general planning pha-
se of the  Hämeenlinna  artery. A detailed general plan for the area has just 
been completed and construction planning of the ring rail line is starting. A 
more natural phase for the first step of the four-step principle would be the 
land-use general plan or the transport plan of the detailed general plan or 
alternatively the pre-studies of the transport arteries i.e. the local transport 
systems plan. During this earlier phase one would have a more comprehen-
sive palette of measures available for demand management, mode split ma-
nagement and traffic management. 



ESIPUHE  

Käyttäjälähtöisessä liikennejärjestelmäsuunnittelussa  korostetaan ihmisten 
 ja  elinkeinoelämän liikkumiseen  ja  kuljetuksiin liittyviä esteitä, puutteita  ja 

 kehittämistarpeita,  mikä  on  muuttamassa perinteisiä tarkastelu-  ja ana
-lyysinäkökulmia.  Samalla korostetaan liikkumisen, kuljettamisen  ja  infrastruk-

tuurin tarkastelemista  koko  liikennejärjestelmän  näkökulmasta. 

Näihin suunnittelun kehittämistarpeisiin liittyen Tiehallinnossa  on  otettu käyt-
töön neliportainen toimenpideanalyysi, jossa varsinaisten infrastruktuuri- 
investointien lisäksi toimenpidevalikoimaan sisältyy myös liikennekysyntään 

 ja  kulkutapoihin  vaikuttaminen, liikenneverkon käytön tehostaminen sekä lii-
kenneverkon parantaminen pienten askelten periaatteella. 

Hämeenlinnanväylä  ja  tuleva Kehärata ovat  osa koko  pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmän runkoa  ja  muodostavat kehittyvän Marja-Vantaan  tie-  ja 

 joukkoliikenteen  ulkoiset pääyhteydet. Haasteena  on  tarjota uudelle kaupun-
ginosalle sujuvat  ja  monipuoliset liikkumisyhteydet valtakunnallisen runkotien 
liikennöitävyys kuitenkin säilyttäen. 

Hämeenlinnanväylälle  (vt  3) on  laadittu tämän selvityksen rinnalla yleissuun-
nitelma, joka liittyy  koko  Marja-Vantaan maankäytön  ja  liikennejärjestelmän 

 kehittämiseen. Marja-Vantaan maankäytön voimakas kehitys  ja  monimuotoi-
nen liikennejärjestelmä antavat hyvät puitteet testata neliporrasperiaatteen 
soveltuvuutta Hämeenlinnanväylän kehittämisratkaisuihin. Alueen aiempia 
liikennesuunnitteluvaiheita ovat olleet Marja-Vantaan liikenneselvitys, Marja- 
radan  yleissuunnitelma  sekä Hämeenlinnanväylän kehittämisselvitys, jonka 
yhteydessä  on  muotoutunut  mm.  rinnakkaisteiden  ja  liittymien loppuratkaisut 

 sekä liityntäliikenteen järjestelyt. 

Työn tavoitteena  on  ollut testata yleisemminkin neliporrasperiaatteen sovel-
tamista suunnittelussa. Työ palvelee paitsi Hämeenlinnanväylän kehittämi-
sen suunnittelua myös  koko  Marja-Vantaan alueen maankäytön  ja  liikenne- 
järjestelmän kehittämisen suunnittelua. 

Selvitys  on  tehty Tiehallinnon  ja  Vantaan kaupungin yhteisenä toimeksianto-
na. Työtä  on  ohjannut seuraava työryhmä:  

Jukka  Peura  

Matti  Holopainen 

Pentti Karvonen 

Teuvo Huutoniemi 

Markku Immonen 

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepiiri 

Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut 

Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut 

Vantaan kaupunki 

Vantaan kaupunki 

Työhön  on  saatu arvokkaita kommentteja lisäksi useilta muilta henkilöiltä. 

Konsulttina työssä  on  toiminut Strafica Oy, jossa työstä ovat vastanneet 
Hannu Pesonen  ja  Kari Hillo. 
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N  ELIPOR  RAS  PER  AATE  

I  NELIPORRASPERIAATE 

Liikennejärjesteirnien  kehittämisessä  on  alettu viime vuosina painottaa yhä 
enemmän asiakaslähtöisyyttä sekä liikkumisen  ja  liikenteen  hallinnan  näkö-
kulmaa, mikä korostaa suunnittelussa  ja  toiminnassa uudentyyppisiä ratkai-
sumalleja. Asiakas-  tai  käyttäjälähtöinen lähestymisnäkökulma  voi johtaa 
selvästi erilaisiin päätelmiin, kuin infrastruktuurilähtöinen, liikenneteknistä 
toimivuutta painottava ongelma-analyysi. 

Ruotsin tielaitoksessa  ja  sittemmin myös Suomen Tiehallinnossa liikenteen 
 ja  liikkumisen hallintalähtöistä ajattelutapaa  on  kehitetty niin sanotuksi neli-

porrasperiaatteeksi (nelivaiheinen toimenpideanalyysi). Pyrkimyksenä  on 
 lisätä analyysiin liikennejärjestelmänäkökulmaa  ja  monipuolistaa keinovali-

koimaa. Tarkastelun tuloksena  on  useiden toimijatahojen yhteistyönä suun-
niteltava  ja  toimeenpantava  hankkeiden  ja  toimenpiteiden kokonaisuus, ke-
hittämispolku. Tarkastelutapa  on  tarkoitettu ennen muuta esiselvitysten  ja 

 ohjelmien laadintavaiheeseen ennen varsinaisten hankesuunnitelmien käyn-
nistämistä. Neliportaista tarkasteluperiaatetta  on  käytetty myös liikennejär-
jestelmäsuunnittelussa. 

Neliporrasanalyysi  alkaa ongelman analysoinnilla  ja  tarpeiden selvittämisel
-lä.  Kun ratkaisujen keinovalikoimassa  on  rakentamistoimenpiteiden  ohella 

myös liikkumistarpeiden vähentäminen  ja  nykyisten liikenneväylien tehokas 
käyttö, tarvitaan perinteistä tarkastelutapaa laajemmat taustatiedot eri liikku-
jaryhmistä  ja  kuljetustarpeista.  Myös eri kulkumuotojen käyttöä arvioidaan. 
Maankäytön suunnittelun  ja  liikenteen vuorovaikutus saattaa myös olla tar-
kastelussa. 
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Kuva  1. 	Neliporrasperlaate (Tiehallinto)  
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Tarveanalyysin  pohjalta tarkastellaan ratkaisukeinoja neljassä vaiheessa. 
Tässä mandollisia toimenpiteitä  on  kuvattu tieliikenteen näkökulmasta. 

Ensimmäisellä portaalla: 

Keinot, joilla vaikutetaan lilkennetarpeeseen  ja kulkumuotojen 
 suhteeseen (maankäytön vaihtoehdot  ja  liikenteen haittojen 

ehkäisy, joukkoliikenteen järjestelyt, kevyen liikenteen edistä-
miskeinot, liityntäpysäköinti, raskaan liikenteen vaihtoehdot, lii-
kenteen säätelymaksut) 

Toisella portaalla: 

Keinot, joilla tehostetaan nykyisen liikenneverkon toimintaa (lii-
kenteen  hallinnan  keinot - nopeusrajoitukset, liikenteen ohjaus 

 ja  tiedotus mukaan lukien telematlikka, liikenneverkon  tai  ajora-
tojen  jäsentely, joukkoliikenteen sujuvuusjärjestelyt) 

Kolmannella portaalla: 

Pienet liikenneverkon parantamistoimenpiteet (kaistajärjestelyt 
 ja lisäkaistat, liittymien  parantaminen, liikennevalo-ohjaus, pie-

net väyläjärjestelyt, kevyen liikenteen väylien järjestelyt, jouk-
koliikenteen sujuvuuskohteet  ja pysäkit,  väylien rakenteen vä-
häinen parantaminen) 

Neljännellä portaalla: 

Suuret investoinnit (uusien väylien rakentaminen  tai  suurehko 
perusparantaminen, eritasollittymien  rakentaminen, suuret  te-
lem ati i kka  investoinnit) 

Neliporrasperiaatteen  soveltamiseen liittyy myös pienten askelten periaate, 
jossa pyritään turvaamaan tavoiteltava palvelutaso erityyppisiä keinoja yh-
distämällä  ja ketjuttamalla.  Tavoitteena  on,  etteivät palvelutasopuutteista ai-
heutuvat lisäkustannukset muodostu suuriksi  ja  toisaalta että pääomaa ei 
sidota pitkäaikaisen ylimääräisen kapasiteetin tuottamiseksi. Pienten  askel-
ten  kehittämistapa  voi olla hankkeiden vaiheittain toteutusta, mutta siinä  on 

 mandollista tehdä toimenpiteitä, jotka pitkän ajan kuluessa korvataan toisilla, 
mutta tuottavat hyötyjä elinkaarensa kestäessä. Ajattelumalli saattaa lisätä 
kokonaisinvestoinnin summaa, mutta pyrkii tuottamaan hyötyjä välittömistä 
toimenpiteistä lähtien. Suurten parantamishankkeiden viivästymisten aiheut-
tama haittojen patoutuminen pyritään välttämään. 

+  
tavoiteltu 
palvelutaso  

-  

Kuva  2. 	Pienten askelten periaate  (Tiehallinto). 
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Neliporrastarkastelun  lopputuloksena syntyvä toimenpiteiden kehittämispol-
ku käyttää hyväksi pienten askelten etenemistapaa. Toimenpiteiden ai-
kaulottuvuus vaihtelee. Pienten keinojen toteutuskynnys  on  matalampi  ja 

 vaikutus välitön, mutta pitkän ajan toimintaympäristön muutoksen tarpeisiin 
usein riittämätön. Maankäytön keinot  ja  toimenpiteet kulkumuotojen suhtei-
den muuttamiseksi ovat pitkävaikutteisia, mutta yksittäisen toimenpidekoh

-teen  yhteydessä vaikeat toteuttaa. Toimenpiteet limittyvät toisiinsa  ja  lä-
hiajan muutoksilla haetaan usein toiminta-aikaa suurempien hankkeiden 
toimeenpanoon. Näiden jatkosuunnittelua  ja toteutusyhteistyötä  koskevia 
suosituksia voidaan kirjata neliporrastarkastelun toimenpiteiksi. 

Neliporrastarkastelu  tehdään kuhunkin suunnittelutilanteeseen soveltuvin 
menetelmin. Suuremmissa kohteissa  on  apua mallitarkasteluista, joilla  kul-
kumuotojen  välisiä muutoksia voidaan määrällisesti arvioida. Ratkaisevaa 
tarkastelussa  on  jäsentelyn  periaate ei niinkään käytettävät suunnittelu-  tai 

 tutkimusmenetelmät. Vaikutustarkastelujen  alue  on  tarveanalyysissa  määri-
teltävä riittävän laajaksi, jotta ensimmäisten portaiden keinovalikoimaa 
yleensä saadaan mukaan tarkasteluun  ja liikkujaryhmien  erilaisia tarpeita 
esille. Vaikutusalueen laajuus vaihtelee asiaryhmittäin. Varsinainen suunnit-
telukohde voi olla tarkemminkin rajattu, väyläosuus  tai  liittymäalue.  

Oleellista  on  ottaa mukaan eri toimijoiden vastuulla olevia keinoja mukaan 
tarkastelukehikkoon. Parhaimmillaan selvitys tehdään vuorovaikutuksessa 

 tai  yhteistyössä. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyö antaa pohjaa eri-
laisten toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuuden arvioinnille. 
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2  LIIKENNEJÄRJESTELMÄN  LÄHTÖKOHDAT  JA  KE-
HITTAMISTARVE  

2.1 	Valtakunnallinen  ja  seudullinen liikennejärjestelmä 

Suunnittelualueella  on  hyvä sijainti valtakunnalliseen  ja  seudulliseen liiken-
neverkkoon, lentokenttäkin  on  lähellä. Alue  on  Kehä  111:n (E18)  pohjoispuo-
lella  ja  molemmin puolin  Hämeenlinnanväylää. Pääverkkoon  alueen tuntu-
massa  on  suunniteltu mittavia investointeja:  Hämeenlinnanväylä yleissuunni-
telman  mukaan  102  milj.  euroa,  Kehä  III  Keski-Vantaalla  120  milj.  euroa  ja 

 Kehärata  noin  380  milj.  euroa. 

Kehäradan  rakentamista selvittänyt  LVM:n  asettama työryhmä esittää, että 
 radan  rakentamistyöt  aloitetaan vuonna  2008.  Hankekokonaisuuden  kustan-

nusarvio  on  noin  420  milj.  euroa  ja  se  sisältää  Kehäradan  ja  siihen liittyvien 
järjestelyjen lisäksi myös  Hämeenlinnanväylän  parantamisen Kehä  111:n  ja 

 Keimolanportin  välillä.  

Hämeenlinnanväylä  on  osa  Helsingin,  Tampereen ja  Vaasan välistä valta-
tietä  3 (E12),  joka  on  yksi tärkeimpiä  päätieyhteyksiä  Suomessa  ja  sisältyy. 
valtakunnallisten  runkoverkkojen luonnosesitykseen. 

Pääteiden  toimivuudelle  on  tärkeä merkitys myös  rinnakkaisväylillä  ja  kes-
keisillä  pääkaduilla.  Merkittävimmät ovat uusi  rinnakkaisyhteys Hämeenlin-
nanväylän  länsipuolella  ja  Vantaanjoen  ylittävä  Tikkurilantie  Kehä  111:n  rin-
nakkaisyhteytenä  itään.  Rinnakkaisverkon  merkitys korostuu Hämeenlinnan- 
väylän kuormituksen kasvaessa kehittämistoimista huolimatta.  
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Kuva  3. 	Suunnittelualue. 
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Kuva  4. 	Kehäratahanke. 

Hämeenhinnanväylällä  kulkee Kivistön eteläpuolella  45 000-50 000  ajoneu-
voa/vrk,  joista noin  90  %  on  henkilöautoja. Näissä kulkee noin  55 000  henki-
löä. Raskaita ajoneuvoja väylählä kulkee vuorokaudessa noin  4 500,  joista 
noin  500  suuntautuu Helsingin tavarasatamiin. Rinnakkaisella maantiellä 

 130  kulkee lisäksi noin  7000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Linja-autoja Hämeenlinnanväylällä kulkee noin  300  kpl,  pääosin kehysalu
-etta  palvelevaa vakiovuoroliikennettä  ja  pikavuoroja.  Matkustajia linja- 

autoissa  on  arviolta  6 000-7 000  vuorokaudessa. YTV-alueen sisäinen jouk-
koliikenne käyttää rinnakkaista  tie-  ja  katuverkkoa.  Hämeenlinnan liikenne- 
käytävässä kulkee arkisin noin  150  YTV-liikenteen linja-autoa, joissa  on  noin 

 2 500  matkustajaa. 

Liikennekäytävää  käyttää arkisin siis yli  70 000  matkustajaa, joista noin  12  % 
 kulkee linja-aLitoissa  ja  88  % henkilöautoissa.  Lisäksi liikennekäytävällä  on 
 paikallista  ja  seudullista kevytliikennettä.  

Suunnitteilla oleva Kehärata muodostaa tulevaisuudessa joukkoliikenteen 
rungon, joka palvelee Vantaan sisäistä liikennettä, seutuliikennettä sekä lii-
tynnän välityksellä myöskin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta peräisin olevaa 
liikennettä. Kehäradan kustannusarvio  on  noin  350  milj.  euroa. Kehärata  siir-
tää Vantaan joukkoliikennetarjontaa raidepainotteiseksi  ja  kytkee etäämpänä 
olevia alueita raideliikennejärjestelmän piiriin syöttöliikenteen  ja  liityntä-
pysäköinnin  välityksellä. Marja-Vantaalla liityntäpysäköinti  ja  syöttöbussilii - 
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kenne  keskittyy Kivistön asemalle.  Radan  toteutuessa  Hämeenlinnanväylälle 
 jää  lähinnä  pikavuoroliikennettä  sekä Nurmijärvelle  päättyvää bussiliikennet

-tä. 

2.2 	Maankäytön kehittämisen  liikenteelliset  haasteet 

Marja-Vantaan  osayleiskaava -alue 

Kehä  111:n  pohjoispuolelle, Hämeenlinnan väylän molemmin puolin suunnitel-
laan uutta  kaupunkiyksikköä  osaksi pääkaupunkiseudun  kaupunkirakennet

-ta. Osayleiskaava  on  juuri valmistunut. 

Nykyisin alueella  on  noin  4 000  asukasta  ja  1 500  työpaikkaa. Suunnitelmien 
mukaan asukasluku kasvaa  23 000:lla  ja työpaikkamäärä  25 000:lla.  Lisäksi 
Kivistön keskukseen rakennetaan  kauppakeskus  (30 000 k-m2)  ja Petak

-seen erikoiskaupan  keskittymä  (Retail Park, 100 000 k-m2).  

Kuva  5. 	Marja-Vantaan  osayleiskaavan  ja  Vantaan  yleiskaavaluonnoksen 
maankäyttö. 
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Alueen maankäyttö kehittyy vaiheittain. Ajoitus riippuu  mm.  asunto-  ja  toimiti-
lamarkkinoiden  kehityksestä. Suunnittelun lähtökohdaksi  on  esitetty seuraa-
vanlaiset toteutusvaiheet, joiden sitominen vuosilukuihin  on  hyvin suuntaa- 
antavaa. 

\\vaihe  I 	 \vaihe  2  "2Oi5"  4 	4  

\1JT I  

9 800  asukasta  (+5 700) 
9 700  työpaikkaa  (+8 200) 
Retail Park 100 000 k -rn2 

16 700  asukasta  (+12 600) 
13 100  työpaikkaa  (+1 1 600) 

 Kivistön kauppakeskus  30 000 k-rn2  

j 	
yaiIe4'.2O3Oj 

.._ 	- 	I__ 
17 

16 700  asukasta  (+12 600) 	 27 200  asukasta  (+23 100) 
18 900  työpaikkaa  (+17 400) 	 26600  työpaikkaa  (+25 100)  

Kuva  6 	Marja- Vantaan toteutumisen arvioidut  välivaiheet  asukas- ja työpaik- 
kamääräarvioineen  (suluissa lisäys  nykytilanteeseen  nähden).  Kuvat 

 ovat  suurempikokoisina  liitteessä  1. 
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Kuva  7. 	Marja-Vantaan arvioidut  asukas- ja työpaikkamäärät  eri toteutusvai- 
heissa 

Kehäradalle  on  suunniteltu kolme asemaa: kaksi (Vehkala  ja Petas)  Hä
-meenlinnanväylän  länsipuolen työpaikkakortteleihin  ja kolmas  (Kivistö) itä-

puolelle paikalliskeskukseen, tiiviin asutuksen ympäröimäksi. Kivistö  on 
 myös liityntäliikenteen vaihtoasema. Hämeenlinnanväylän Kivistön liittymä 

 on  keskeinen yhteys päätieverkkoon vaikka pohjoispuolelle  on  suunniteltu 
kanden uudenkin liittymän rakentamisvaraukset. 

Rinnakkaiseen tieverkkoon  on  suunniteltu oleellinen muutos, kun nykyinen 
maantie  (130) jää  Kivistön kohdalla ensisijassa aluetta palvelevan liikenteen 
käyttöön  ja  länsipuolen kaduista muodostetaan uusi rinnakkaisyhteys Kehä 

 111:n  ja  Luhtaanmäen  välille. Tikkurilantien jatke itään Vantaanjoen yli  on 
 myös tärkeä pääkatuyhteys. 

Lopputilanteen  liikenne-ennusteessa alueelta lähtee aamuruuhkatunnin ai-
kana noin  5000  matkaa, josta kolmannes joukkoliikenteellä, lähinnä junalla. 
Pääosa liikenteestä suuntautuu etelään. Ruuhkasuunnan henkilöautoliiken-
nettä alue tuottaa eri väylille yhteensä noin  1,5  moottoritiekaistan  kapasitee-
tin verran. 

Muun  vaikutusalueen  maankäytön kehittyminen  

Hämeenlinnanväylän  nykyisestä liikennekuormituksesta merkittävä  osa,  noin 
 10 000  ajon/vrk  on  peräisin Nurmijärven Klaukkalan maankäytöstä. Klaukka

-lan  kehityskuvassa  2020  varaudutaan  20 000-25 000  asukkaan väestömää-
rään vuoteen  2020  mennessä. 

Hämeenlinnanväylän liikennekuormitusta  lisää myös muun Helsingin seudun 
työssäkäyntialueen maankäytön kasvu esimerkiksi muualla Nurmijärvellä  ja 

 Hyvinkään-Riihimäen seudulla. 

Vantaan maankäytön  on  kaavailtu kasvavan tulevaisuudessa myös Marja- 
Vantaan pohjoispuolella. Vuoteen  2030  mennessä kasvu ei kuitenkaan arvi-
oida olevan  kovin  voimakasta.  
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Kuva  8. 	Vantaan yleiskaavaluonnoksen  tie-  ja katuverkko. 
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Kuva  9. 	Marja-Vantaan  lopputilanteen  mukainen tiestö. Kivistön asema toimii 
sekä henkilöautojen  liityntäpysäköinnin  että  syöttöbussiliikenteen 
solmuna.  

2.3 	Hämeenhinnanväylän  liikenne 

Nykytilanne  

Hämeenlinnanväylän arkivuorokausiliikenne  Keimolan  mittauspisteen  koh-
dalla  on  yli  43 000  autoa/vrk.  Kivistön  liittymän  ja  Kehä  111:n  välillä  lUkenne

-määrää kasvattaa Kivistön liittymästä etelään suuntautuva liikenne. Kehä 
 111:n  eteläpuolella  Hämeenlinnanväylän arkiliikenne  on  yli  45 000  ajon/vrk. 

Hämeenlinnanväylällä  kulkee arkisin noin  140  YTV-alueen ulkopuolista alu-
etta palvelevaa linja -autovuoroa  suuntaansa.  
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Aamuruuhkassa liikennemäärä  on  Kivistön kohdalla etelän suuntaan (suunta 
 2)  noin  4 000 ajon/h,  mikä  on  yli  90 %  väylän välityskyvystä. Yhden moottori-

tiekaistan maksirnivälityskyky  on  suuntaansa noin  2 100 ajon/h.  

Kehä  111:n  pohjoispuolella aamuruuhkatunti  on  voimakkaampi, eteläpuolella 
puolestaan iltapäiväruuhka. Huipputunnin osuus kokonaisliikenteestä  on 

 pohjoispuolella suurempi kuin eteläpuolella. Aamuruuhkan liikenne  on  Ke-
hän pohjoispuolella samaa luokkaa kuin eteläpuolella, vaikka vuorokausilii-
kenne  on  hieman pienempi. 

Liikennemäärät  ovat kasvaneet Keimolan kohdalla viidessä vuodessa noin 
 12 %. Kasvunopeus ylittä  seudun keskimääräisen autoliikenteen kasvun. 

 Trendin  jatkuessa aamuruuhkatunnin välityskyky ylittyy Kivistön kohdalla 
vuoteen  2010  mennessä. 

Ajon  I 	
Tuntillikenne 	Ti 11.10.2005 
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Suunta  I 	 SUUnta  2 	 Ybtoonsa  

Kuva  10. 	Hämeenlinnanväylän liikennemäärät  Keimolan mittauspisteessä  
1110.2005.  

Taulukko  1. 	Tarkastelualueen li,kennemäärätietoja. 
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piste tie  nini 	rajoitus  KyL KAVL  kasvu  5 v.  kevyet raskaat  
137  Vt3 Keirmla  120 39800 43400 12.0  %  90.7% 9.3% 
166  Vt3 Perkiä  80 40400 45 500  -  90.7  %  9.3  %  
107  Vt3 Kaivoksela  80 44300 50700 7.0  %  90,8  %  9.2% 
165  Vt3 Hakuninrma  80 50 300 57 500  -  91.5  %  8.5  %  
128  Kt50 	Voutila  80 55 700 63600 10.8 0/ 86.1  %  13.9  % 

ruuhkasuunnan Iiikennen'ärä-  ja  sujuvuustiedot 
ajon/h  keskinopeus  (km/h)  jono-%  

piste 	tie  ajoi  rajortus  klo  7-8  klo  16-17  klo  7-8  klo  16-17  klo  7-8  klo  16-17 
137  Vt3 Keirrola  120 3560 3300 93.7 112.5 59% 48% 
166  Vt3 Rtrkiö  80 3440 3250 74 2 83 9 49% 47% 
107  Vt3 Kaivoksela  80 3650 3750 739 83.6 55% 51% 
165  Vt3 Rakuninrra  80 3 760 3 870 66.3 76.5 59% 52  %  
128 1<150  Voutila  80 2 960 2 790 65.8 29.9 42  %  19  %  
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Hämeenlinnanväylän liikennekysyntä  kasvaa voimakkaimmin Kivistön  ja  Ke-
hä  111:n  välillä. Tämän jakso  on liikennekuormitukseltaan  tulevaisuudessa 

 koko Hämeenlinnanväylän vilkkain osa,  jonka liikenteen kehitys  ja kuormit-
tummen indikoi  hyvin  koko  yhteyden  liikennetilannetta.  Tämän takia useat 
jatkossa  esitettävät  analyysit  on  kohdistettu tähän  liikennekäytävän  kohtaan. 
Myös Kehä  lIl:lla  on  suuri  liikennekuormitus  ja  häiriöitä esiintyy ajoittain  ulot-
taen vaikutustaan  myös  Hämeenlinnanväylälle.  Riskin  muodostaa erityisesti 
suunniteltujen  parantamistoimenpiteiden viivästymmnen. 

Aamuruuhkatunti 
	

Iltaruuhkatunti 

Kuva  11. 	Hämeenhinnanväylän hiikennemäärät  ja tiejaksojen kuormitusasteet  
nykytilanteessa  (v. 2005 hiikennemallin  mukaan). 

Suunniteltu tilanne 

Vaiheittain alueen  pääliikenneverkkoa  parannetaan useissa hankkeissa  ja 
 maankäytön kasvun myötä myös  katuyhteydet  täydentävät verkkoa.  Hä-

meenlinnanväylän  kehittämisestä  on  laadittu  yleissuunnitelma,  joka sisältää 
seuraavat keskeisimmät  parantamistoimet:  Kivistön  liittymän kaistajärjeste-
lyt  kolmannet  kaistat  välille Kehä  IlI-Luhtaanmäki, Keimolanportin eritasoliit-
tymä  pysäkki-  ja rinnakkaisramppijärjestelyineen,  Keimolan  eritasoliittymä, 

 rinnakkaisen  ja  paikallisen verkon kehittäminen  ja meluntorjunta. Liikenneti-
lanteen maankäyttövaiheiden  mukaista kehittymistä  on  kuvattu  liikennemal

-lilla,  jossa  on  mukana myös ulkoisen verkon muutoksia  PU  2002- 
suunnitelman mukaan arvioidun  toteutusvaiheen  mukaisena ajankohtana.  
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Nykytilanteessa  aamuruuhka  on  kapasiteetin riittävyyden kannalta  kriitti-
sempi,  mutta  ennustetilanteissa iltaruuhkan  liikenne  kriittisemmäksi.  Tämä 
johtuu siitä, että muut matkat kuin  työssäkäyntimatkat  kasvavat voimak-
kaammin sekä  Retail Park-hankkeen toteutumisesta, joka synnyttää vilkkaan 

 asiointiliikenteen  jo  iltapäivän ruuhka-aikaan.  
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Kuva  12. 	Lopputilanteen  mukaisen  tie-  ja katuverkon kuormittuminen  vuoden  
2030 ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Kuva  13. 	Marja-Vantaan joukkoliikenteen matkustajakuormitusennuste  2025  
(aamu-huipputunti). 

Marja-Vantaan rakentaminen  Kehäradan  asemien varaan, Hämeenlinnan- 
väylän parantaminen  yleissuunnitelman  mukaan sekä alueen uusien  pääka-
tuyhteyksien  rakentamisen jälkeen ajoneuvoliikenteen palvelutaso  on  tyydyt-
tävä.  Ongelmallisimpia  ovat muutamat  tasoliittymät eritasoliittymien rampeil

-la.  Kehä  Ill on  kuormittunut  jälkeenkin.  Kehäradan  ennustettu kuormitus  Ki-
vistöstä  etelään vastaa noin puolta Vantaankosken  radan  nykyistä maksimi

-kuormituksesta. 

Toimenpideanalyysissä  on  tarkemmin selvitetty tärkeimpien  parannushank
-keiden vaikutusta  liikennetilanteeseen.  
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3  NELIPORTAINEN TOIMENPIDEANALYYSI 

 3.1 	Kysyntään  ja  kulkutapoihin vaikuftaminen  

Erilaisten toimien vaikutuksia Hämeenhinnnanväylän liikennekuormitukseen 
 on  tutkittu  kolmannen toteutusvaiheen  mukaisessa tilanteessa, jonka aika- 

tähtäin  on  arvioitu vuoden  2020  paikkeille. Tarkastelut  on  tehty ruuhkatunti-
liikenteellä, jolloin vaikutuksia  on  helpompi tarkastella ajoneuvoliikenteen 
kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta. 

Tarkastelut  on  jaettu kolmeen tyyppiin: maankäytön muutosten vaikutukset, 
joukkoliikenteen toimien vaikutukset sekä muun  tie-  ja katuverkon  toimien 
vaikutukset. 

Tarkasteltavasta  asiasta riippuen toimia  on  joko lisätty kolmosvaiheen  en-
nusteskenaarioon tai  niitä  on  otettu pois skenaariosta, mikäli ne ovat  jo  sii-
hen sisältyneet. 

Liikennemäärää havainnollistavana vertailukohtana  toimien vaikutukselle 
voidaan pitää Hämeenlinnanväylän ajoneuvoliikenteen toteutunutta kasvua, 
joka  on  ollut viidessä vuodessa ruuhkasuunnassa noin  430 ajon/h (12 %).  

Maankäytön muutokset 

Maankäytön kehityksen herkkyyttä tieverkon kuormittumiseen  on  tarkasteltu 
 asukas- ja työpaikkakehityksen,  Retail Parkin  ja  Kivistön kauppakeskuksen 

suhteen.  

Asukas- ia tvönaikkamäärän  muutos  6000  asukkaalla ia  7000 tvöoaikalla 
 (noin kolmanneksella suunnitellusta kokonaiskasvusta) vastaa noin  600 

ajon!h huipputunnin  tieliikennettä. Viikonlopun liikenne  on  suurempi, mutta ei 
tuolloin osu samaan ajankohtaan työmatkaruuhkan kanssa. Kivistön kaup-
pakeskus synnyttää  vain  vähän uutta ulkoista liikennettä, koska suurin  osa 
asioinnista  on  paikallista  tai  yhdistyy työmatkaketjuun. 

Erikoiskaupan  keskus vaikuttaa tuntuvasti erityisesti iltaruuhkan aikana. Lä-
hes 500  aion/h  vastaa viiden vuoden ulkoisen liikenteen kasvua  tai  edellä 
kuvattua maankäytön lisäystä.  Jos erikoiskaupan  keskus  on  käytössä ennen 
läntisen rinnakkaiskadun valmistumista Kehä lll:lle liikennetarve todennäköi-
sesti ylittää nykyisen Hämeenlinnanväylän välityskyvyn.  Retail Parkin toteu-
tusajankohtaa on  pohdittava tieverkon parantamistoimiin nähden. Myös 
joukkoliikenneyhteyksillä  ja vähäiselläkin asiointimatkojen kulkumuotomuu-
toksella joukkollikenteeseen ja pyörämatkoihin  on  merkitystä liikenteen toi-
mivuudelle.  Retail Parkin  suuren pysäköintipaikkatarpeen  ja Petaksen  ase-
man mandollisen liityntäpysäköinnin yhteiskäyttömandollisuuksia  on  hyödyl-
listä selvittää alueen jatkosuunnittelussa. 
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Kuva  14. 	Maankäytön lisäyksen  (7000  asukasta  ja  6000  työpaikkaa) vaikutus  
iltaruuhkatunnin liikennemääriin  ja  liittymien kuormitusasteeseen (%) 

 tie-ja  katu  verkolla.  

Kuva  15. 	Retail Parkin  ja  Kivistön  kauppakeskuksen  vaikutukset  iltaruuhkatun- 
nm liikennemääriin  ja  liittymien kuormitusasteeseen (%)  tie-  ja  katu

-verkolla. 
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Joukkoliikenne  

Marja-Vantaan  joukkoliikennejärjestelmä  muodostuu  Kehäradasta  ja  sitä  sy
-ottävästä bussiliikenteestä. Kehärata  on  yhteys sekä  eteläiselle  pääkaupun-

kiseudulle, lentoaseman seudulle sekä Vantaan  itäosiin. Liityntäpysäköinti  ja 
 syöttöbussiliikenne  keskittyvät pääosin Kivistön asemalle. Ennen  Kehärataa 
 alueen  joukkoliikenneyhteydet  perustuvat  seutubussiyhteyksiin  Helsingin 

keskustaan  ja  Vantaan sisäisiin  linjoihin  Vantaankosken  radan  asemille. 

Joukkoliikenteen  osalta  on  tarkasteltu, miten  Kehäradan  rakentaminen  Kivis
-töön  saakka  tai  toisaalta valmis  Kehärata  vaikuttaa  tieliikenteeseen.  Malli 

sisältää  radan  yhteyteen suunnitellun  liityntäpysäköinnin  (400  ap)  vaikutuk-
set liikenteeseen.  Liityntäpysäköinnin  vaikutuksia  on  tarkasteltu myös erik-
seen.  

Tarkastelujen  taustalla ovat pääkaupunkiseudun  liikennekäyttäytymiseen 
 perustuvat  malliennusteet,  joiden mukaan Marja-Vantaan  joukkoliikenteen 

kulkutapaosuus  on  ilman rataa  27  %, Kivistöön  saakka ulottuvalla radalla  31 
 %  ja  Kehärata  valmiina  33  %. Joukkoliikenteen  käyttöä todennäköisesti nos-

taisi tieverkon ruuhkautuminen,  jota  liikennemalleilla  ei ole täysin kyetty 
 huomioimaan.  Yhden  joukkoliikenteen kulkutapaprosenttiyksikön  vaikutus  on 

 tuntuva  Hämeenlinnanväylän  käytävän  ruuhkatunnin ajoneuvoliikenteeseen, 
 noin  100  ajon/h ruuhkasuunnassa.  Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelus-

sa  on  pidettävä huolta  joukkoliikenteen  käytön edistämisestä (Asuin-  ja  työ
-paikkakortteleiden  kaavoitus, kiinteistö-  ja  talosuunnittelu, pysäköinnin mitol

-tus ja  järjestelyt, sujuvat  bussireitit  ja  pysäkkien sijoittelu,  asemien kävely- 
yhteydet, sujuva  liityntäliikenne  polkupyörällä, busseilla  ja  henkilöautolla). 

Kehäradan  puuttuminen lisäisi  lopputilanteen  mukaisella  maankäytöllä  tielii-
kenteen  huippukuormitusta  650  ajon/h,  samalla määrällä kuin  7 000  asukas-
ta  ja  työpaikkaa synnyttää.  Jos  Kehärata  rakennetaan  vain  Vantaankoskelta 

 Kivistöön  saakka, lisääntyy  huippuliikenne  150  ajon/h rengasrataan  nähden. 
 Junallikenteen  aloittaminen heti tiiviin asuntorakentamisen alettua  on  tärke-

ää uusien asukkaiden  matkatottumusten  kannalta.  Kaupunkiratarengas  on 
 tärkeää Marja-Vantaan  saavutettavuudelle  ja  vetovoimalle  asuin-  ja  työpaik-

ka-alueena.  

Liityntäpysäköinnillä  on  olennainen merkitys  tieliikennevaikutuksiin,  keven-
nys  huipputuntiria  300  alon/h.  Paikkojen rakentaminen heti  Kehäradan  en-
simmäisessä  toteutusvaiheessa  on  liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeää. 
Koska  liityntäpysäköinnin  kysyntä  on  herkkä esimerkiksi tieverkon ruuhkau-
tumiselle, tulee pidemmällä aikavälillä varautua paikkojen lisäämiseen Kehä - 
radan  asemilla tuntuvasti nyt suunnitellusta  400  paikasta.  Kehäradan  ase-
mat ovat  sijainniltaan  sopivia  matkaketjujen  muodostamiselle.  Liityntä-
pysäköinti  soveltuu hyvin  opastettuna  paitsi säännölliselle myös satunnaisel-
le  ja  pitkämatkaisemmalle henkilöautoilijalle. 

Kehysalueen joukkoliikenne  ohittaa nykyisin Marja-Vantaan  ja  pikavuorojen 
lentoasemayhteyksiin  on  vaihtopaikka  Keimolan  palvelualueella.  Hämeen

-linnanväylän kehittämisselvityksessä  päädyttiin vaihtoehtoon, jossa Keimo
-lanportin  uusi  eritasoliittymä  mandollistaa linja-autojen sujuvan  poikkeami

-sen  Kivistön asemalle.  Vaihtomandollisuus Kivistössä  on  käyttökelpoinen 
myös osalle  pitkämatkaista  linja -autoliikennettä.  Kivistön aseman  vaihdoille 

 on  kysyntää erityisesti, kun  Kehärata  on  rakennettu myös lentoaseman 
suuntaan.  
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Kuva  16. 	Kehäradan ensivaiheen Vantaankoski-Kivistö sekä  koko Kehäradan  
vaikutukset iltaruuhkatunnin liikennemääriin  ja  liittymien kuormitusas-
teeseen (%)  tie-  ja  katuverkolla.  Ta  rka ste/ut  sisältävät liityntä-
pysäköinnin  (400  ap)  vaikutukset. 

- 
-  

Kuva  17. 	Liityntäpysäköinnin (400  ap)  vaikutus iltaruuhkatunnin liikennemääriin  
ja  liittymien kuormitusasteeseen (%)  tie-ja  katuverkolla. 
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Kevyt liikenne 

Marja-Vantaalla  on sijainniltaan  edellytykset hyväksi pyöräilykaupunginosak
-si.  Asemien liityntäliikennettä  ja  sisäisiä asiointimatkoja, tärkeimpinä koulu- 

matkat,  on  mandollista suunnitella pyöräilyn  ja  kävelyn varaan. Myös matkat 
Myyrmäen - Martinlaakson aluekeskukseen  ja  lentoaseman työpaikka- 
alueille ovat sopivalla etäisyydellä pyöräliikenteelle. Pyöräilyreittejä voidaan 
sijoittaa myös useille virkistyskäytäville ulkoiluyhteyksiin. 

Hyvä kevyen liikenteen  ja  erityisesti pyöräilyn verkko keventää painetta  auto- 
liikenteeseen, prosentin muutos kulkumuotojen kesken  on  noin  100 ajon/h. 

 Tätä voi pitää hyvän  tai  huonon kevyen liikenteen verkon minimierona.  Tun - 
tuvin  vaikutus ajoneuvoliikenteeseen saattaisi olla paikallisen ajoneuvoliiken-
teen kuormituksen keveneminen kuormitetuissa tasoliittymissä. Kevyen lii-
kenteen osuutta ei ole mukana liikenteen mallinnuksessa eikä liikennemää-
rävertailuja voi yksilöidysti tehdä. 

Taulukko  2.  Yhteen  vetotaulukko  toimenpiteiden vaikutuksista huipputuntiliiken-
teeseen. 

Ruuhkasuunnan huipputuntililkenne  

Ulkoinen liikenne  +15 % 	 +500 ajon/h (6 v  trendi)  

7000  asukasta  ja  6000 työp. +600 ajon/h 

Retail Park +500 ajon/h 

Kauppakeskus Kivistössä  +200 ajon/h 

Kehärata Kivistöön  (sis.  liityntäpys.)  -450 ajon/h 

Kehärata  kokonaisuudessaan  -600 ajon/h  

Ei liityntäpysäköintiä  (400  ap)  +300 ajon/h 

Petaksen katuyhteys  -800 ajon/h 

Tikkurilantien  jatke  -400 ajon/h 

Retail Park  vaikuttaa yksittäisenä maankäyttöhankkeena merkittävästi  Hä-
meenlinnanväylän liikennemääriin.  Ilman Petaksen katuyhteyttä vaikutus (yli  
400 ajon/h)  vastaa ulkoisen liikenteen kasvua viideltä vuodelta  tai  useiden 
tuhansien asukkaiden  ja  työpaikkojen sijoittumista alueelle. Ilman lisäkaistoja 

 Retail Parkin  toteuttaminen ylittää Hämeenlinnanväylän välityskyvyn suurella 
todennäköisyydellä. Hankkeen käynnistäminen tulisikin kytkeä ajallisesti  Ii-
säkaistojen  toteuttamiseen. 

Kehäradan  ja  siihen liittyvien liityntäpysäköintilaitosten toteuttaminen keven-
tää merkittävästi Hämeenlinnanväylän kuormitusta.  Rata liityntäpysäköintei-
neen  vähentää tieliikennettä saman verran kuin  7000  asukasta  ja  6000  työ-
paikkaa synnyttää. 

Liityntäpysäköinnillä  on  olennainen merkitys Kehäradan tieliikennevaikutuk
-sun.  Paikkojen rakentaminen heti Kehäradan ensimmäisessä toteutusvai-

heessa  on  liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeää. Koska liityntäpysäköinnin 
kysyntä  on  herkkä esimerkiksi tieverkon ruuhkautumiselle, tulee pidemmällä 
aikavälillä varautua paikkojen lisäämiseen nyt suunnitellusta  400  paikasta. 
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Rinnakkaisen  katuverkon  merkitys  Hämeenhinnanväylän kuormitukselle  on 
 suuri. Toteuttamalla  Petaksen katuyhteys Myllymäen eritasoliittymän  kautta 

voidaan  Hämeenhinnanväylän ruuhkakuormitusta  keventää  10-20 %  maan-
käytön  toteutumisasteesta  ja  väylän  kuormitusasteesta  riippuen. Tikkurilan- 
tien puuttuvan,  Vantaanjoen  ylittävän jakson vaikutus  Hämeenlinnanväylän 

 liikenteeseen  on  noin puolet  Petaksen katuyhteyden  vaikutukseen verrattu-
na.  Tikkurilantien  jatke keventää Kehä  111:n ruuhkakuormitusta  noin  10 % 

 Vantaankoskelta itään. 

Tärkeimmät liikennekuormitukseen vaikuttavat keinot: 

• Kehäradan  rakentaminen  ja  käyttöönotto tiiviin asuntorakentamisen 
käynnistyessä 

• Joukkoliikenteen  riittävä vuorotarjonta  ja  sujuvat vaihdot eri joukko- 
liikennemuotojen kesken 

• Tiiviiden  asuin-  ja työpaikkakortteleiden ja  sisäisen Illkenneverkon 
suunnittelu siten, että joukkolilkenne otetaan huomioon mItoituk

-sessa ja liikennejärjestelyissä 

• Liityntäpysäköinnin  järjestäminen aluksi Kivistöön  ja  varautuminen 
 sen  huomattavaan lisäämiseen muilla asemilla 

•  Kevyen liikenteen verkon, erityisesti sujuvien pyöräily-yhteyksien 
varmistaminen keskeisten toimintojen välillä 

•  Retail Park-  hankkeen toteutusajankohdan sovittaminen väylähank- 
keisiin sekä joukko-ja kevyenliikenteen  yhteyksien varmistaminen  

3.2 Lilkenneverkon  käytön tehostaminen 

Tieverkko  ja  väy  lät  

Nykyisen  vt3:n aoratojen  tilan  läsentely  nykyisestä  2+2 —kaistaisesta 3+3 - 
kaistaiseksi  olisi tehokas keino  välityskyvyn  nopealle  lisäämiselle.  Toimenpi-
de edellyttää  kaistamerkintöjen  lisäksi  nopeusrajoituksen  laskua sekä  pääl-
lysteiden  vahvistamista  ja pientareiden kaltevuuksien  muutoksia. Toimenpi-
de luonnollisesti kaventaa pientareita  ja jyrkentää luiskia,  mikä saattaa joh-
taa niiden  vahvistamistarpeeseen.  

Nykyisten rinnakkaisten yhteyksien  hyödyntämismandollisuudet  ovat rajalli-
set. Liikenne-ennusteissa  on  jo  huomioitu rinnakkaisen  seututie  130:n  rooli 
verkossa.  Yhteydellä  on  kuitenkin merkittävä rooli  ylikuormittumisesta johtu

-vien ongelmien  lieventämisessä  lähivuosina, mikäli  Retail Park  toteutuu il-
man  vt3:n lisäkaistoja.  Ongelmana  on  huono  liittymismandollisuus ruuhkai-
selle  Kehä  lll:lle.  

Uuden  rinnakkaisteiden  a pääkatulen  merkitys  Hämeenhinnanväylän kuormi-
tukselle  on  suuri. Toteuttamalla läntinen  rinnakkaistie, Petaksen katuyhteys 
Myllymäen eritasoliittymän  kautta voidaan  Hämeenlinnanväylän  ruuhka- 
kuormitusta keventää  10-20 %  maankäytön  toteutumisasteesta  ja  väylän 

 kuormitusasteesta  riippuen.  Tikkurilantien  puuttuvan,  Vantaanjoen yhittävän 
 jakson vaikutus  Hämeenhinnanväylän  liikenteeseen  on  noin puolet  Petaksen 

katuyhteyden  vaikutukseen verrattuna.  Tikkurilantien  jatke keventää Kehä 
 111:n ruuhkakuormitusta  noin  10 %  Vantaankoskelta itään.  
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Rinnakkaisten yhteyksien toteutustilanne vaikuttaa liikennemäärävaikutusten 
kohdentumiseeri  tie-  ja katuverkon  eri osiin.  Jos Hämeenlinnanväylä on 
ruuhkainen,  siirtyy rinnakkaiselle  tie-  ja katuverkolle  ruuhkia kiertävää ajo-
neuvoliikennettä.  Jos liikennekysyntä Hämeenhinnanväylällä  tässä tilantees-
sa kevenee esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämisen ansiosta, siirtyy väyläl

-le  rinnakkaisilta yhteyksiltä patoutunutta kysyntää. Mikäli uudet rinnakkaiset 
yhteydet (esim.  Petas-Vantaankoski)  puuttuvat, ovat liikennemäärävaikutuk

-set Hämeenlinnanväylällä  huomattavasti (kuvissa esitettyjä) suuremmat. 

Liikenteen  hallinnan  keinot  

Nopeusrajoituksen  laskeminen nykyisessä liikennetilanteessa Kivistön koh-
dalla ei lisää väylän välityskykyä. Jyrkkä nopeusmuutos lisää riskiä äärirajoil-
le kuormittuneen liikennevirran häiriintymiseen, mikä voi vähentää välitysky-
kyä. Välityskykyyn vaikuttaminen edellyttäisi liikennevirran vakauttamista  ja 

 nopeuden laskemista portaittain pitemmällä tiejaksolla. Nopeusrajoituksen 
laskeminen Hämeenlinnan väylällä  on  sen  sijaan välttämätöntä, mikäli vt3:lla 
nyt satunnaisesti esiintyvät ruuhkatilanteet yleistyvät säännöllisiksi. 

Muuttuvalla opastusjärjestelmällä  voidaan lieventää  jo  syntyneiden ongelmi-
en  ja häiriötilanteiden  haittoja erityisesti liikenneturvallisuudelle. Häiriötilan-
teiden hallinta parantaa osaltaan väylän toimivuutta  ja  vaikuttaa siten myös 
välityskykyyn. Mikäli Hämeenlinnanväylälle ei rakenneta lisäkaistoja Kivistön 

 ja  Kehä  111:n  välille,  on ruuhkavaroitusjärjestelmä  välttämätön. Myös lisäkais-
tojen yhteydessä ruuhkavaroitusjärjestelmä  on  tarpeellinen, mikäli liittymien 
kapasiteettipula johtaa jonojen venymiseen moottoritielle saakka. Liikenne- 
järjestelmän käyttöä voidaan tehostaa  ja  samalla autoliikenteen kuormitusta 
keventää ohjaamalla kysyntää joukkoliikenteeseen esimerkiksi opastamalla 
liityntäpysäköintiin. Henkilöautojen matkustajamääriä voidaan nostaa  ja  ajo-
neuvomäärää pienentää kaistaetuisuuksien avulla. Myöhemmässä toteutus- 
vaiheessa muuttuvilla opasteilla voidaan parantaa väylän sekoittumisaluei

-den  toimivuutta  (3.  kaista Kivistö-Kehä  Ill). 

Ramppiohjaus moottoritielle  pyrkivän liikenteen rajoittamiseen säilyttäisi 
pääväylän välityskyvyn ylikuormitustilanteessa. Keinon käyttöä  on  vaikeaa 
mikäli korvaa kulkutapa  tai  reitti puuttuu. Keinoa voisi tutkia  Retail Parkin  lii-
kenteen huippukuormituksen hallitsemiseen, mikäli hanke halutaan toteuttaa 
ennen Hämeenhinnanväylän lisäkaistojen rakentamista. Myös myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa, kun rinnakkainen  tie-  ja katuverkko  on  kattava saattaa 
ramppiohjaukselle löytyä käyttökohteita. 

Kehä  111:n  lähiajan parannustoimien valikoimaan kuuluu pieniä väyläjärjeste-
lyjä  ja  liikenteen  hallinnan  keinoja. Kivistön  ja  Kehä  111:n  välin  liikenne toimii 
tiiviissä rytmissä Kehä  111:n liikennetilanteen  kanssa. Merkittävä liikennevirta 
käyttää Kehä III.ii liittymää. Kehä  111:n  järjestelyjen yhteydessä  on  tarkastel-
tava myös läheisiä Hämeenlinnan väylän liittymävälejä  ja  ulotettava toimen-
piteet tarvittaessa Kivistön liittymään saakka. 

Hämeenlinnanväylän  liikenteen hallintaa  on  suunniteltava laajempana koko-
naisuutena vähintään Luhtaanmäen liittymään saakka. Ratkaisuissa  on  otet-
tava huomioon  koko  pääkaupunkiseudun pääväylien liikenteen  hallinnan  ke-
hittäminen. 
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Tärkeimmät liikenneverkon käytön tehostamiseen liittyvät keinot: 

• Lisäkaistojen toteuttamismandollisuuksien  selvittäminen nykyisillä 
ajoradoilla kaistamerkintöjen avulla 

•  Muuttuvan opastusjärjestelmän toteuttaminen Hämeenhinnanväylälle 
liikennetilanteiden  ja  häiriöiden hallintaan 

•  Kysynnän ohjaaminen joukkoliikenteeseen  mm. llltyntäpysäköintiin 
opastuksen  avulla 

•  Uuden rinnakkaistie-  ja  katuverkon  hyödyntäminen uuden maankäy-
tön synnyttämähle liikenteelle  

3.3 	Liikennöitävyyden  säilyttäminen pienin parantamistoimin 

Rakentamalla lisäkaistat vt3:lle Kivistön  ja  Kehä  111:n  välille sekä toteuttamal-
la kaista-  ja liikenteenohjausjärjestelyjä  Kivistön liittymässä voidaan vt3:n  vä-
lityskykyä  nostaa noin  50 %. Lisäkaistojen  ja  Kivistön liittymän järjestelyjen 
kustannukset ovat noin  7  milj. euroa.  

Näillä, suhteellisen keveillä toimilla voidaan tyydyttää ulkoisen liikenteen  ja 
 Marja-Vantaan maankäytön kehittämisen  (ml. Retail Park)  synnyttämä ajo-

neuvoliikenteen kasvu noin  10  vuoden aikajänteellä. 

Kolmannet kaistat mandollistaisivat yli  10 000  uuden asukkaan  ja  samoin yli 
 10 000  uuden työpaikan synnyttämän liikenteen välittämisen Hämeenlinnan- 

väylällä. Ongelmaksi näin suurilla maankäytön kasvuilla muodostuu kuiten-
kin Kivistön liittymässä ramppien  ja Riipiläntien liittymien välityskyky,  joka 
ylittyy selkeästi ilman muita toimia. Ramppiliittymiä kuormittaa iltapäiväruuh

-kassa  lisäksi  Retail Parkin asiointiliikenne.  

Kehä  111:n  eteläpuolella Hämeenlinnanväylän kuormitusta keventää merkittä-
västi Kehäradan  ja  siihen liittyvän liityntäpysäköinnin toteutuminen, joiden 
vaikutus huippukuormitukseen  on  noin  340 ajon!h  eli lähes  10 %.  Marja- 
Vantaan maankäytön kehittyminen vaikuttaa jakson liikennemääriin noin  50 
% vaimeammin  kuin Kehä  111:n  pohjoispuolella, kun paikallisen maankäytön 
autoliikenne suuntautuu myös Kehä llI:lle. Kapasiteettitarve liittyy myös  mm. 

 Kehä  11:n  jatkamiseen Hämeenlinnanväylälle. Kaivokselan eteläpuolella tar-
vitaan ennusteiden mukaan joka tapauksessa lisäkaistat, jotka sisältyvät 
Pääkaupunkiseudun säteittäisten pääväylien joukkoliikenteen kehittämisen 
teemapakettiin. 

Tärkeimmät hiikennöitävyyden ylläpitämisen ensiapukeinot: 

•  Hämeenlinnan väylän lisäkaIstojen toteuttaminen välille Kehä  Ill- 
Kivistö 

• Hämeenlinnanväylän lisäkaistojen  toteuttaminen välille Kaivoksela-
Kehä  I 

•  Kivistön liittymän kaistajärjestelyt 
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3.4 	Tieverkon  uusinvestoinnit  

Marja-Vantaan rakentamisen suuren mittakaavan takia alueen tieliikenteen 
 ja joukkoliikenteen  sujuvuus edellyttävät merkittäviä uusinvestointeja. 

Joukkoliikenteen investoinneilla (Kehärata  ja liityntäpysäköinti)  voitaisiin väli-
tyskyvyn näkökulmasta siirtää tieliikenneinvestointeja noin viisi vuotta eteen-
päin. 

Mikäli Kehäradan lisäksi toteutettaisiin  vain  edellä kuvatut ensivaiheen lisä- 
kaista-  ja liittymäjärjestelyt,  tulisi alueen maankäytön lisääminen rajata noin 
puoleen yleiskaavan mitoituksesta. Yleiskaavassa  on  yhteensä noin  23 000 

 uutta asukasta  ja  25 000  uutta työpaikkaa. 

Toteuttamalla lisäksi rinnakkainen verkko  (Petas-Kehä  Ill-Vantaankoski - 
 yhteys sekä Tikkurilantien jatke) voitaisiin toteuttaa noin  75 %  yleiskaavan 

mitoituksesta. 

Käytännössä tieverkon varsinaiset kehittämisinvestoinnit  ja Kehäradan  ra-
kentaminen  ja  toiminnallisuus muodostavat kokonaisuuden, joka vähentää 
mandollisuuksia toteuttaa investointeja vaiheittain. Keimolanportin liittymä  on 

 tärkeä liityntäyhteys Kehäradalle,  ja sen  on  tärkeää olla käytössä liikenteen 
alkaessa. Keimolanportin eritasoliittymä  ja Kehärata  rakennetaan Hämeen-
linnanväylän kohdalla samaan maastokäytävään, jolloin niiden samanaikai-
nen rakentaminen  on  myös teknisesti tarkoituksenmukaista. 

Rinnakkais-  ja pääkatuverkkoa  on  tarpeen rakentaa kaupunkirakentamisen 
myötä. Läntisen rinnakkaisyhteyden eteläosan rakentaminen  on  sidoksissa 
erikoiskaupan keskuksen liikennetarpeisiin. Yhteys helpottaisi liikennettä eri-
tyisesti,  jos Hämeenlinnanväylän liikennemäärä  kasvaa nopeasti. Pohjoinen 
osuus  on  riippuvainen Kivistön keskuksen rakentamisvauhdista  ja  nykyisen 
väylän rauhoittamistarpeesta paikalliselle liikenteelle. Tikkurilantien jatke 
Vantaanjoen yli täydentää liikenneverkkoa  ja  luo uuden yhteyden lentoase-
man työpaikka-alueelle helpottaen myös Kehä  111:n kuormitustilannetta.  

Tärkeimmät  Hämeenlinnanväylän  uusin  vestoinnit: 

. Keimolanportin eritasoliittymän  rakentaminen  

.  Kolmannet  kaistat Luhtaanmäen  liittymään saakka  

.  Keimolan  eritasoliittymän  rakentaminen  
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4 LIIKENNEKÄYTÄ  VÄN  KEHITTAMISPOLKU  

4.1 	Lähtökohdat 

Kehittämispolun  määrittämisen lähtökohtana ovat toisaalta  liikennekäytävän 
 maankäytön kehitysvaiheet  ja  siitä syntyvä liikenteen kasvu. Liikenteen ylei-

nen kehittyminen  ja  seudun  pääliikenneverkkoon  suunnitellut muutokset  on 
 otettu huomioon pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmäsuunnitelman (PU) 

 ja  toteutusvaiheen  arvioidun ajoituksen mukaisesti.  Kehäradan toteutumisai-
kataulu  ja  kaupunkirataliikenteen  vaikutus  kulkutapojen  käyttöön  on  tärkeä 

 taustatekijä  myös  tieliikenteelle. Hämeenhinnanväylän  kehittämisen  suunnit-
teluratkaisut  pohjautuvat  Hämeenlinnanväylän yleissuunnitelmatyöhön  ja  si-
tä edeltäneeseen  esiselvitykseen.  

Kehitysvaiheita  on  havainnollistettu liikennemallitarkasteluilla  ja  liikenteen 
 sijoittelulla  kunkin vaiheen  väyläverkolle.  Tarkastelu  on  tehty siten, että aluk-

si nykyiselle  tie-  ja  katuverkolle  on  sijoiteltu  Marja-Vantaan kehityksen ensi- 
vaiheen autoliikenteen  kysyntäennuste  sekä analyysien perusteella osoitetut 
tarpeelliset verkon  kehittämistoimet.  Seuraavassa vaiheessa tämä verkko  on 

 puolestaan  kuormitettu  toisen kehitysvaiheen autoliikenteen  kysyntäennus-
teella  jne.  

4.2 	Maankäyttöön, liikennetarpeeseen  ja  kulkumuodon  valin- 
taan vaikuttaminen 

Marja-Vantaa  on  uusi  kaupunkiyksikkö  ja  siellä  on  suuret mandollisuudet 
vaikuttaa liikenteen kysyntään  ja  kulkutapojen  käyttöön maankäytön  ja  jouk-
koliikenteen  keinoin. 

Asukkaiden, työpaikkojen  ja  kaupallisten palvelujen kehitys tulee kytkeä  alu-
eenliikennejärjestelmän  kehittämiseen siten, että liikenteen palvelutaso eri 

 kulkutavoilla  voidaan turvata kaikissa  kehitysvaiheissa.  Maankäytön jatko- 
suunnittelu tulee tehdä  joukkoliikenteen  toimintaedellytysten kannalta huo-
lellisesti. Tämä tarkoittaa  bussiliikenteen  toimintaedellytysten (linjastot,  py-
säköinnit, kääntöpaikat)  riittävää  huomioimista asemaakaavasuunnittelussa, 
joukkoliikenteen syöttöyhteyksien priorisoimista  kevyen liikenteen verkoston 
suunnittelussa,  liityntäliikenteen  ja  -pysäköinnin tilantarpeiden huomioimista 

 myös kauempana tulevaisuudessa sekä  joukkoliikenteen,  palveluiden  ja 
 maankäytön toteuttamisen  vaiheistusta  siten, että joukko-  ja  kevytliikenne  on 
 alueelle  muuttaville  varteenotettava vaihtoehto alusta alkaen.  

Kehärata  parantaa olennaisesti Marja-Vantaan alueen  ja  Hämeenlinnan- 
väylän  liikennekäytävän  liikenteen  toimintavarmuutta.  Rata  tarjoaa tieliiken-
teen  sujuvuusongelmista  riippumattoman,  ruuhkattoman  ja  täsmällisen yh-
teyden muualle pääkaupunkiseudulle.  Liityntäjärjestelmien  välityksellä  ra-
dan  vaikutus kattaa laajan alueen  ja sen  asemat sopivat  sijainniltaan  matka- 
ketjuihin.  

Kehäradan  viivästyminen  on  uhka  joukkoliikenteeseen tukeutuvan liikkumis
-kulttuurin muodostumiselle.  Liikkumistottumukset muovautuvat  usein 

asumisen alkuvaiheessa, joten  joukkoliikenneyhteyksien  paraneminen myö-
hemmässä vaiheessa ei välttämättä synnytä yhtä myönteisiä  kulkutapavai-
kutuksia  kuin hyvän  joukkoliikenteen  yhteyteen syntyvä  maankäyttö. 
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Pidemmällä aikavälillä Kehäradan  ja sen  yhteydessä rakennettavaksi suun-
niteltujen  tie-  ja katujärjestelyjen  sekä liityntäpysäköinnin viivästyminen  on 

 uhka tieverkon välityskyvylle.  Radan  mandollinen jatkaminen Klaukkalaan 
synnyttää uuttaa maankäyttöä Hämeenlinnanväylän länsipuolelle  ja  nopeut-
taa Klaukkalan kasvua, joten  radan ja  uusien kaupunkirakentamiskohteiden 
toteutuminen ei vähennä tieliikenteen kokonaismäärää joukkoliikenteen  kul-
kumuoto -osuuden noususta huolimatta. 

Liikenteellisestä näkökulmasta  Retail Park  -hankkeen toteutumisajankohta 
tulisi kytkeä Hämeenlinnanväylän kapasiteetin nostoon lisäkaistoin. Hank-
keen toteutuminen ilman tieverkon lisäkapasiteettia muodostaa  riskin  valta-
kunnallisen runkoväylän toimintavarmuudelle.  

4.3 	Liikenneverkon  käytän tehostaminen 

Liikenteen  hallinnan  keinot nopeana toimenpiteenä  Hämeenlinnanväylän 
tyydyttävän liikennöitävyyden ylläpitämiseksi ovat rajalliset. Mikäli väylän 
toimintavarmuutta ei kyetä säilyttämään muilla keinoin, ovat muuttuvat varoi-
tus-  ja nopeusrajoitusjärjestelmät  välttämättömiä haittojen lieventämiseksi. 
Tiekapasiteetin loppumisesta johtuvaan perusongelmaan ne eivät kuiten-
kaan tuo ratkaisua, kun Hämeenhinnanväylän ajoneuvoliikenteelle ei ole 
luontevaa rinnakkaista pääväylätasoista ajoneuvoliikenteen yhteyttä. 

Liikenteen hallintatoimet ovat erityisen tarpeellisia, mikäli lisäkaistoja ei saa-
da toteutettua ennen Marja-Vantaan rakentamisen alkua  ja  erityisesti ennen 

 Retail Park  —hankkeen käyttöönottoa. Tällöin  on  todennäköistä, että mootto-
ritiellä esiintyy ajoittain seisovia jonoja, joista varoittaminen  on  liikenneturval-
lisuuden kannalta olennaisen tärkeää. Häiriötilanteiden hallinnalla paranne-
taan myös väylän toimivuutta, kun ruuhkatilanteet vähenevät  ja häiriöajat ly-
henevät.  

Kehä lll:Ile rakenneftava liikenteen hallintajärjestelmä  tulisi ulottaa  Hä-
meenlinnanväylälle  vähintään Kivistön liittymään saakka. Minimitoimenpi-
teenä  on  kiinteän nopeusrajoituksen laskeminen  ja varoitusmerkit. 

Muuttuvalla nopeusrajoituksella  voidaan parantaa Kivistön  ja  Kehä  111:n 
 välisten sekoittumisalueiden välityskykyä huippukuormituksen aikana sitten, 

kun lisäkaistat  on  rakennettu  ja  liikenne kasvanut tuntuvasti. Toimivuus  ja 
 tarpeelliset halliritatoimet tulisi selvittää etukäteen simuloinnin keinoin. 

Liityntäpysäkäinnin opastusjärjestelmän  avulla voidaan tehostaa matka-
ketjuja joukkoliikenteeseen  ja  samalla keventää autoliikenteen kuormitusta 
ohjaamalla kysyntää joukkoliikenteeseen. Henkilöautojen matkustajamäärän 
kasvua voidaan lisätä antamalla etuuksia usean matkustajan ajoneuvoille. 



Kolmarrnet kaistat 	
•1j 	

50%  K/v/sf  ö-Kehä  Ill 	,,  50. 75% 
75.90%  

Kivistön  et1:n 	 90100%  
ljiH, 	 , ,.00  %  
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4.4 	Tieverkon kehittäminen vaiheittain 

Vaihe  1 "2010"  

Vaiheessa  1  Marja-Vantaan asukasmäärän  on  arvioitu kasvaneen nykyises-
tä noin 6000:lla  ja  työpaikkamäärä  noin 8000:Ila. Asukasmäärän kasvu koh-
distuu pääosin nykyisille, tiivistyville  ja  täydentyville pientaloalueille.  Uudet 
työpaikat syntyvät pääosin alueen eteläosiin Hämeenlinnanväylän itäpuolel-
le.  Retail Park on  avattu suunnitellussa laajuudessa  (100 000 k-m2).  Kehä - 
rata  ei ote vielä käytössä miltään osuudelta. Ilman parantamistoimia  Hä

-meenlinnanväylän välityskyky ylittyy  ruuhka-aikoina linjaosuudella. Ruuh-
kautuminen  on  todennäköistä myös Kivistön liittymän ramppien  ja  Riipilän

-tien liittymissä. 

Toteuttamalla kolmannet kaistat Hämeenlinnanväylän molemmille ajoradoille 
Kehä  111:n  ja  Kivistön välillä sekä toteuttamatta kaista-  ja  liikenteen ohjausjär-
jestelyt Kivistön liittymässä voidaan palauttaa Hämeenlinnanväylän liikennöi-
tävyys nykyistä paremmalle palvelutasolle. Myös Kivistön liittymän palvelu-
taso paranee tyydyttävälle tasolle.  

Kolmannen  kaistaparin  rakentaminen Kehä  111:n  ja  Kivistön liittymän välille  ja 
 Kivistön liittymän tasoliittymien parantaminen  on  kustannusarvioltaan  noin  7 
 milj.  euroa. 

Ilman toimenpiteitä 
	

Ensivaiheen toimenDiteet  toteutettuna  

Kuva  18 	Tie-ja katuverkon kuormittuminen  vaiheessa  1, arvioIta  noin vuonna  
2010.  



Edellisen vaiheen toimenpiteillä  

' 

Hämeenhinnanväyln 	, 	 , ;, : 
1.vaiheen  toimet 	 .  

Kehä  rata  Kivistöön 
 kalan ja  Petaksen  e 

50-75%  

Marja-Vantaan 	 75.95%  

verkko 	 1 	 90.t00% 
- 	1O0%  
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Vaihe  2 "2015"  

Marja-Vantaan kaupunkiyksikkö Kivistön keskustan tuntumassa  on  kasvanut 
huomattavasti, vaiheeseen  1  nähden noin 7000:Ila asukkaalla  ja  noin 
3000:lla työpaikalla. Kehärata  on  käytössä Vantaankoskelta Kivistöön saak-
ka. Kivistön kauppakeskus  on  avattu. Kivistön katuverkko  on täydentynyt  

Edellisessä toteutusvaiheessa parannetun Hämeenlinnanväylän välityskyky 
riittää täpärästi, liikenteen palvelutaso  on nykytasoa.  Sen  sijaan Kivistön  hit-
tymän välityskyky ylittyy  selvästi, jolloin ongelmat heijastuvat aina Hämeen-
linnanväylälle saakka. 

Toteuttamalla Keimolanportin liittymä Kehäradan rakentamisen yhteydessä 
saadaan Kivistön hiittymän kuormitusta kevennettyä olennaisesti. Kivistön 
liittymän kuormitus  jää  hyvin korkeaksi, mutta välityskyky saadaan todennä-
köisesti riittäväksi parantamalla kaista-  ja liikenteenohjausjärjestelyjä.  Myös 
Hämeenlinnanvaylän kuormitusaste  on  korkea, mutta välityskyky riittää  en-
nustetulle  liikenteelle. Korkea kuormitusaste kuitenkin johtaa väylän häiriö- 
herkkyyden kasvuun. 

Hämeenlinnanvaylän  liikenteeseen vaikuttavien toimien kustannusarvio  on 
 noin  17  milj. euroa.  

Kuva  19. 	Tie-ja  katuverkon kuormittuminen  vaiheessa  2, arvioIta  noin vuonna  
2015. 
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Vaihe  3 "2020"  

Marja-Vantaan  työpaikkamäärän  on  arvioitu kasvaneen edelliseen vaihee-
seen nähden noin  6000:lla.  Asukasmäärä ei ole kasvanut olennaisesti edel-
liseen vaiheeseen nähden.  Työpaikkamäärän  kasvu kohdistuu pääosin  Veh

-kalaan, jonka kehitys  on  lähtenyt liikkeelle Kehä  111:n  parantamiseen sisälty-
vän  Myllymäen liittymäyhteyden  myötä.  Kehärata  on  käytössä kokonaisuu-
dessaan Vantaankoskelta lentoaseman kautta  pääradalle.  Lähialueen  jouk-
koliikenteen  lisääntyvästä käytöstä huolimatta ulkoisen autoliikenteen liiken-
teen kasvu vaikuttaa aluetta palvelevan tieverkon  palvelutasoon.  

Ilman uusia toimenpiteitä  Hämeenlinnanväylän välityskyky ylittyy  sekä Kivis-
tön  ja  Kehä  111:n  välillä että  Keimolanportin  ja Luhtaanmäen liittymän (Klauk-
kalantie)  välillä. Samoin Kivistön  eritasoliittymän välityskyky ylittyy.  Täyden

-tämällä  läntinen  rinnakkaisyhteys Petaksesta  Kehä  III:lle  ja Keimolaan  sekä 
toteuttamalla  Tikkurilantien  puuttuva,  Vantaanjoen  ylittävä osuus saadaan 

 tieliikenne  toimivaksi, Kivistön  liittymän  sekä  Hämeenlinnanväylän linjaosuu
-den  kuormitusaste  Kivistön  ja  Kehä  111:n  välillä laskee  alle  90 %:n.  Sen  sijaan 

 Hämeenhinnanväylän  kuormitus  Keimolanportin  ja Luhtaanmäen  välillä hipoo 
 välityskyvyn  ylärajaa.  

Hämeenlinnanväylän  liikenteeseen vaikuttavien toimien kustannusarvio  on 
 yhteensä noin  15  milj. euroa.  Tästä läntisen  rinnakkaisyhteyden  eteläosa 

Kehä  lll:lle  on  noin  7  milj. euroa, ja  pohjoisosa  Keimolaan  4-5  milj. euroa  se-
kä  Tikkurilantien  jatke  3-4  milj. euroa.  

Edellisen vaiheen toimenpiteillä 	 Rinnakkain  en  verkko  täydennettynä 
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Kuva  20. 	Tie-ja katuverkon kuormittuminen  vaiheessa  3,  arviolta noin vuonna  
2020  
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Vaihe  4  "Lopputilanne  2030"  

Lopputilanteessa  Marja-Vantaan asukasmäärä  on  kasvanut vaiheeseen  3 
 nähden noin  10 000:lla  ja  työpaikkamäärä  noin  8 000:lla. Asukasmäärän 

 kasvu kohdistuu pääosin uusille alueille nykyisten  pientaloalueiden  ulkopuo-
lelle.  Työpaikkarnäärän  kasvu kohdistuu  Petaksen  alueelle, erityisesti uuden 
aseman tuntumaan. Marja-Vantaan rinnakkainen  tie-  ja  katuverkko  on  pää-
osin valmis. 

Ilman uusia toimenpiteitä  Hämeenlinnanväylän välityskyky ylittyy  Keimolan- 
portin ja  Luhtaanmäen liittymän (Klaukkalantie)  välillä. Samoin  Tikkurilantien 

 (nykyinen  Riipiläntien  eteläosa)  välityskyky ylittyy  useissa  tasoliittymissä.  

Rakentamalla kolmannet  kaistat Keimolanportin  ja  Luhtaanmäen liittymien 
 välille sekä uusi Keimolan  eritasoliittymä  saadaan  Hämeenlinnanväylän 

kuormitusaste palautettua tyydyttävälle  tasolle.  Hämeenlinnanväylän kehit-
tämistoimet  sekä Kivistön  katuverkon täydentyminen  ehkäisevät myös Tikku

-rilantien liittymien ylikuormittumista,  vaikkakin joidenkin  liittymien kuormi-
tusasteet  jäävät edelleen korkeiksi.  

Hämeenlinnanväylän  liikenteeseen vaikuttavien toimien kustannusarvio  on 
 noin  28  milj.  euroa,  josta Keimolan  eritasoliittymän  osuus  on  noin  7  milj.  eu -

roa ja  lisäkaistojen  noin  21  milj.  euroa. Lisäkaistojen  kustannusarvio sisältää 
 meluntorjuntatoimia  noin  9  milj.  euron  edestä. 

Keimolan eritasoliittymä  ja  kolmannet kais- 

	

Edellisen vaiheen toimenpiteillä 	 tat  Keimolanoortin  ja  Luhtaanmäen  välille 
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Kuva  21. 	Tie-ja katuverkon kuormittuminen lopputilanteessa  4,  arvioIta  noin 
vuonna  2030.  
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4.5 	Kehittämispolun  pääpiirteet 

Toimenpideanalyysin  tarkoituksena ei ole laatia  toteuttamisohjelmaa,  vaan 
havainnollistaa toimenpiteiden todennäköistä  tai  toivottavaa paikkaa  kehit-
tämiskokonaisuudessa. Kehittämispolku  voi toimia  yhteistyöosapuolten 

 omassa  toimenpidesuunnittelussa  ja hankeyhteistyössä lähtöaineistona. 

Porrastarkastelussa yksilöityjen  ja kehittämispolkua  laadittaessa arvioitujen 
toimenpide-esitysten  yleispiirteistä  ajoittumista  ja  toimenpiteiden suhdetta 
toisiinsa  on  kuvattu  toimenpideryhmät yhdistävällä kaaviolla. Katkoviivalla  on 

 esitetty  yleispiirteisiä  tai  ehdollisia toimenpiteitä.  Nuolimerkintä  havainnollis-
taa toimenpiteen muissa suunnitelmissa esiintyneen  toteuttamisajan  sur-
tosuositusta.  

Lähivuodet Vaihe  1  Vaihe  2  Vaihe  3 	Vaihe  4  

Kuva  22. 	Kehittämispolun  keskeisimmät toimenpiteet portaittain eri kehitys vai - 
heissa. 
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5  NELIPORRASPERIAATTEEN  SOVELTAMINEN 
SUU  NNITTELUPROSESSISSA  

Tämä tarkastelu tehtiin neliporrasmenettelyn testaamiseksi. Seuraavassa  on 
 saatujen kokemusten pohjalta arviointeja keskusteltavaksi, kun harkitaan 

menettelyn soveltamista muihin kohteisiin  ja esiselvitysten ohjeistamista 
va  lm  i steltaessa.  

Kohde  ja  tarkastelun rajaus 

Hämeenlinnanväylä  ja  Marja-Vantaa muodostavat maankäytön  ja  liikenne- 
järjestelmän ominaisuuksiltaan monipuolisen kokonaisuuden. Liikennekäytä

-vän  kehittäminen kytkeytyy maankäytön kehitysvaiheisiin  ja liikennejärjes-
telmän  toiminnalla  ja väyläratkaisuilla  on  tiivis vuorovaikutus. Neliporrasperi-
aatteen mukaiselle analyysille  on  hyvä pohja  ja  laaja keinovalikoima. 
Useimmiten suunnittelukohde  on vakiintuneemmassa toimintaympäristössä, 

 jolloin käytännön vaihtoehtojen kirjo  on  lähempänä väyläsuunnittelua, kol-
matta  ja  neljättä tarkasteluporrasta. Valtakunnallisen  ja  paikallisen liikenne- 
järjestelmän yhteensovittamisen tilanne  on  kuitenkin tavallinen useimmissa 
suunnittelukohteissa  ja vaikutustarkasteluissa  joudutaan erittelemään liikku-
jaryhmien suhdetta ratkaisuihin. 

Selvitys osoitti, että tarkastelussa  on  hyvä olla verkollinen kokonaisuus. 
Työn aikana tarkasteltavaa väyläverkkoa laajennettiin. Varsinkin ensimmäi-
sen  ja  toisen tarkasteluportaan vaikutuksia  on  arvioitava laajassa yhteydes-
sä, joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta seudullisesti, runkoyhteyksien toi-
mivuutta valtakunnallisesti. Mutta myös liikenteen välityskykyä  on  tarkastel-
tava lähiväyliä kauemmas. Väylien kuormittumiseen vaikuttavat myös muun 
väyläverkon  ja  maankäytön kehittämissuunnitelmat. 

Ongelma-analyysi tuotti mielenkiintoisen asetelman: monet kysymykset  il-
menivät Hämeenlinnanväylän yhden liittymävälin (Kehä  Ill -  Kivistö) toimi-
vuutena  ja kapasiteettitarpeena.  Se  toimii ilmapuntarina alueen liikennejär-
jestelmää koskeville toimenpiteille. Liikennejärjestelmän lähtökohtien arvi-
oinneissa voidaan tarkastelua rajata  ja  kohdentaa. Tästä syystä tieverkon 
kapasiteetin korostuksen varjoon jäävät monet vaikutustekijät; liikenneturval-
lisuus, ympäristövaikutukset  ja  myös kustannustehokkuus. Vaikutusten koh-
dentumista ei käsitellä juuri ollenkaan. Neliportaisen toimenpideanalyysin 
laajentamista kaikenkattavaksi tarkasteluksi  on  syytä välttää. Tarkasteltavat 
tekijät  ja  painopiste  on  arvioitava  ja  valittava tapauskohtaisesti. Tarkastelun 
pitää olla läpinäkyvää, jotta tuotetaan käyttökelpoista aineistoa jatkotyöhön. 

Suun  n  lUe  I  uva  i  he  

Tarkastelu tehtiin samanaikaisesti Hämeenlinnanväylän yleissuunnitelman 
laatimisen kanssa. Myös Marja-Vantaan osayleiskaava oli juuri valmistunut. 
Yleissuunnitteluvaiheessa kohdealueesta, liikenteestä  ja  vaikutuksista  on 

 käytettävissä eriteltyä tietoa, mikä helpottaa tarkastelua. Tarkasteluissa voi-
tiin käyttää valmista liikennemallia. Useimmiten käytettävissä  on yleispiirtei-
sempi  aineisto  ja lähtötietoja  joudutaan tuottamaan analyysejä varten. 
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Neliporrastarkastelulla  ei tässä suunnitteluvaiheessa ole juurikaan vaikutusta 
 tavoitetilanteen suunnitteluratkaisuihin. Yleissuunnitelman  vaiheittaisen to-

teuttamisen ohjelmaan tarkastelu voi vaikuttaa. Samoin välittömiin  pikapa-
rannustoimiin  voidaan etsiä vaihtoehtoja. Erityisesti  kytkentää  maankäytön  ja 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämisvaiheisiin  voidaan parantaa  ja  käsitellä 

 katuverkon  ja  maanteiden toimenpiteiden järjestystä, mikä voisi helpottaa 
yhteistyön organisointia  ja  sopimuksia  vastuujaosta.  Samoin  toteutusvaihei

-den  tarkempi pohdinta voisi helpottaa  yleissuunnitelman  tiedotusta. 

Nyt kyseessä olevassa  liikennekäytävässä  on  tehty useita selvityksiä, joissa 
ratkaisuja  on  tehty samaan tapaan  liikennejärjestelmävaikutuksia  arvioiden 
kuin  neliporrasperiaatteen soveltamisessakin  on  pyrkimyksenä.  Yleissuunnit-
telua edeltävässä esiselvityksessä suuniteltiin  mm.  katuverkon  ja  maantei-
den uusi työnjako  Hämeenlinnanväylän rinnakkaisteillä  ja  päädyttiin linja

-autoliikennettä  tukevaan  liittymäjärjestelyyn  Kivistön kohdalla.  Kehäradan 
tarvesuunnitelmissa  on  varauduttu mittavaan  liityntäpysäköintiin. Kehäradan 
yleissuunnittelussa  on  myös  varsin  pitkälle ratkaistu tieverkon  ja radan ra-
kentamisvaiheen  kytkennät.  Esiselvitysvaihe  olisikin varmasti otollisin paikka 

 neliporrasperiaatteen  käytölle. Menettely tuottaisi paremmin vaihtoehtoja  ja 
 tavoitteita  tarkemmalle  suunnittelulle myös  tavoitetilanteeseen.  

Yhteistyö 

Tarkastelu tehtiin  Hämeenlinnanväylän yleissuunnitteluprojektin  laajennuk-
sena,  Tiehallinnon  ja  Vantaan kaupungin yhteisenä projektina.  Tarkaste-
lunäkökulma  muodostui työn aikana  tienpitolähtöiseksi,  kuten alkuperäises-
sä Ruotsin  tielaitoksen  esittämässä periaatteessa. Tällöin erityisesti ensim-
mäisen  tarkasteluportaan (liikennetarve, kulkumuodot  ja maankäyttö)  keinoja 
nostetaan esiin sikäli kuin niillä  on  vaikutusta  tieliikenteeseen.  Tämä näkö-
kulma sopii silloin, kun painopiste  toimenpiteissä  on  tienpidossa.  Ensimmäi-
sen portaan toimenpiteet ovat tällaisessa tarkastelussa suosituksia muille 

 liikennejärjestelmäosapuolille:  joukko-  ja kevytliikenteen  edistämisestä, 
maankäytön  vaiheistuksesta, liityntäpysäköinnin  määrästä,  katuverkon  ra-
kentamisjärjestyksestä.  Muiden osapuolten sitoutuminen selvitykseen  ja sen 

 tuottamaan  kehityspolkuun  jää  vähäiseksi  ja  muiden yhteistyösuhteiden va-
raan.  

Hämeenlinnanväylän liikennesektorissa  olisi  esiselvitysvaiheessa  saattanut 
olla edellytyksiä myös  tiiviimmälle yhteistyöprojektille,  joka olisi koskenut 
mandollisesti myös  joukkoliikenteen  hoidon  perusratkaisuja.  Tämä edellyttää 
osapuolten laajempaa sitoutumista.  Yhteistyöosapuolet  vievät tällöin myös 
omassa  toimivallassaan  olevia  suunnitteluasioita  yhteisesti  arvioitaviksi.  Tu-
loksena saattaisi olla parempi pohja  toteutusyhteistyölle, kokonaishyödyn 
lisäämiselle. Esimerkkikohde  voisi olla  liityntäpysäköinnin mitoitus  liikenne- 
järjestelmän näkökulmasta  ja toteutusvastuun jakaminen  vaikutusten pohjal-
ta.  Neliporrastarkasteluja  alueellisesti  tai  kustannuksiltaan laajoista liikenne- 
järjestelmän  kehittämiskohteista  voitaisiin käynnistää  seudullisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman  päätöksillä, jolloin niillä olisi  tavoitelähtöinen  sel-
känoja. Neliporrasprojekti  voisi sopia myös  osayleiskaavatyön  yhteyteen 
paikalliseksi  liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. 
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Yhteys suunnittelu-  ja  toteutusprosessiin  

Nyt neliporrastarkastelu tehtiin erillisenä suunnitteluvaiheena.  Sen  tuottamat 
toimenpide-esitykset  ja  perustelut vaikuttavat yleissuunnitelman toimeenpa-
noesityksiin. Muuten suunnitelman aineistoa voidaan käyttää tiepiirin toimin-
ta-  ja  taloussuunnittelun aineistona. Yhteistyötahoja  koskevat jatkokohteina 
ovat ennen muuta Marja-Vantaan alueen kaavoitus, Kehäradan rakennus- 
suunnittelu  ja  rakentaminen  ja  pääkatuverkon  suunnittelu  ja  rakentamisen 
ohjelmointi. Tarkastelu  on  aineistona  myös YTV:n joukkoliikennesuunnittelul

-le.  Tehokkaampi vaikutus tarkempaan suunnitteluun saadaan, kun nelipor-
rasperiaatetta sovelletaan tarve-  ja  esiselvitysvaiheessa. 

Kaupunkiseuduri  ulkopuolisessa hankesuunnittelussa pääosa keinoista kuu-
luu kolmanteen  ja  neljänteen tarkasteluportaaseen. Ensimmäisen  ja  toisen 
portaan soveltaminen hankekohtaisessa suunnittelussa edellyttäisi tarve-  tai 

 esiselvitysvaiheen avartamista  vähintään  koko  verkkoa  ja  muita liikenne-  ja 
 kuljetusmuotoja  koskevaksi. 
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aihe1  "2010" - 	 - 	 Marja-Vantaan  maankayftö  X NN  
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LIIKENNEMÄÄRÄ VAIKUTUKSIA 

Keimolan eritasoliittymän vaikutus liikennemääriin Kehä IV:n vaikutus liikennemääriin 
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