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Alkusanat

Hämeenlinnanväylä on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä valtakunnal-

lisista sisääntuloväylistä. Hämeenlinnanväylän vaikutusalueella on vireillä 

useita erilaisia maankäytön ja liikenneverkon kehittämistoimia. Maankäytön 

lisääntyminen liikenneväylän vaikutusalueella aiheuttaa paineita erityisesti 

välin Kannelmäki – Kaivoksela parantamiselle. Yhteysvälillä on nykyäänkin 

välityskykyongelmia.

Helsingin kaupungin uusi asuinalue Kuninkaantammi on parhaillaan raken-

tumassa. Kuninkaantammen asuinalueelta ei kuitenkaan ole suoria yhteyksiä 

Helsinkiin, vaan yhteydet kulkevat nykyään Vantaan Kaivokselan eritasoliit-

tymän kautta. Vantaan kaupunki on laatimassa koko kaupunkiin uutta yleis-

kaavaa, jossa Kaivokselan nykyistä teollisuusaluetta mahdollisesti esitetään 

asuinalueeksi. Myös Helsingin yleiskaavatyö on kesken. Helsingin kaupungin 

yleiskaava on jo valtuuston hyväksymä, muttei lainvoimainen. Helsingin kau-

punki on yleiskaavassaan esittänyt, että kaikki Helsinkiin suuntaavat pääsi-

sääntuloväylät muutetaan Kehä I sisäpuolella bulevardeiksi. 

Kaikki nämä maankäyttösuunnitelmat sekä liikenteen sujuvuusongelmat 

ovat tuoneet tarpeen selvittää Hämeenlinnanväylän ja sen eritasoliittymien 

kehittämistarpeet. Kehittämisselvityksessä on lisäksi selvitetty toimivuuteen 

ja turvallisuuteen liittyvät muutostarpeet huomioiden myös jalankulkijat ja pyö-

räilijät.

Kehittämisselvityksessä on hyödynnetty jo tehtyjä suunnitelmia Kannelmä-

ki – Kaivoksela väliltä sekä Kuninkaantammen eritasoliittymässä. Kaivokselan 

eritasoliittymässä oli saman aikaisesti käynnissä Vantaan kaupungin tilaama 

selvitys liittymän toimivuudesta ja Raide-Jokeri 2:n linjauksesta. Tässä työssä 

laadittuja ennusteita on hyödynnetty myös kehittämisselvityksen toimivuus-

tarkasteluissa Kaivokselan eritasoliittymän osalta. Hakamäentien ja Kehä I:n 

välillä on tukeuduttu Helsingin kaupungin yleiskaava-aineistossa esittämiin 

bulevardiratkaisuihin. Kehittämisselvityksessä ei ole tästä syystä esitetty toi-

menpiteitä Kehä I:sen eteläpuolelle. 

Kehittämisselvityksen rinnalla on laadittu vt 3 Hämeenlinnanväylä Haka-

mäentie – Kehä III liikennekäytäväselvitys (Strafica Oy), jossa osoitetaan Hä-

meenlinnanväylän keskeisimpien vaihtoehtoisten kehittämistoimien verkolli-

set ja liikenteelliset vaikutukset ja sekä kytkennät alueen liikennejärjestelmän 

kehittämiseen. Liikennekäytäväselvityksessä on tarkasteltu bulevardiratkai-

suvaihtoehtojen liikenteellistä toimivuutta. Kehittämisselvityksessä on käytet-

ty Liikennekäytäväselvityksen tuottamia liikenne-ennusteita.

Kehittämisselvityksen kehittämispolkuna esitetään kolmansia kaistoja Ke-

hä I:ltä Martinkylän eritasoliittymään asti, Kuninkaantammen eritasoliittymää 

sekä meluntorjuntaa Liikenneviraston melutorjuntaohjelman mukaisesti. Tä-

män lisäksi kehittämisselvityksessä esitetään eritasoliittymien geometrian ja 

mitoituksen parantamista mitoitusohjeiden mukaiseksi sekä mitoitusohjeiden 

mukaisia erkanemis- ja liittymiskaistoja bussipysäkeille. Hämeenlinnanväy-

län rinnalle itäpuolelle esitetään jalankulun- ja pyöräilyn pääreittiä Kehä I:ltä 

Martinkylän eritasoliittymään asti. Kehittämisselvityksessä esitetystä kehittä-

mispolusta on laadittu hankearviointi, joka on raportoitu myös omana raport-

tinaan.

Vantaan ja Helsingin kaupungit ovat ehdottaneet, että Valtatien 3 kehittä-

misselvitykseen lisättäisiin seuraava maininta: ”Helsingin ja Vantaan kaupun-

git pitävät tärkeänä, että valtio osallistuu väylän kehittämiseen Kuninkaan-

tammen liittymän rakentamisen yhteydessä. Jos valtion rahoitus kolmansille 

kaistoille ei kuitenkaan toteudu eritasoliittymän kanssa samassa aikataulus-

sa, on tärkeää, että liittymä voidaan rakentaa maankäytön edellyttämässä 

aikataulussa”.

Helsingissä kesäkuussa 2018 

Uudenmaan ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri

Helsingin kaupunki

Vantaan kaupunki
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Tiivistelmä
Lähtökohdat

Hämeenlinnanväylä (vt 3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä ja vilk-

kaimmin liikennöidyistä säteittäisistä pääväylistä. Tie on kokonaisuudessaan 

osa kansainvälistä E12-tietä ja tie kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön työ-

ryhmän ehdottamaan valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runko-

tieverkkoon. Tiejakson Kehä I:n pohjoispuoleinen osa on seudullinen pääväy-

lä ja eteläisen osa kaupunkimainen pääväylä. Hämeenlinnanväylä on vilkkain 

tavaraliikenteen päätie molempiin kuljetussuuntiin Helsingin seudulla. Pitkä-

matkaisen (yli 80 km) kuorma-autoliikenteen osalta väylällä kulkee arkisin 

noin 2 700 kuorma-autoa.

Hämeenlinnanväylän vaikutusalueella on vireillä useita erilaisia maan-

käytön ja liikenneverkon kehittämistoimia. Maankäytön lisääntyminen lii-

kenneväylän vaikutusalueella aiheuttaa paineita erityisesti välin Kannelmä-

ki – Kaivoksela parantamiselle. Sekä Helsingin että Vantaan kaupungit ovat 

laatimassa uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupungin yleiskaava on jo valtuus-

ton hyväksymä, muttei lainvoimainen. Helsingin kaupunki on yleiskaavassaan 

esittänyt, että kaikki Helsinkiin suuntaavat pääsisääntuloväylät muutetaan 

Kehä I sisäpuolella bulevardeiksi.

Nykytilanne ja ongelmat

Hämeenlinnanväylä (vt 3) on 424 km pitkä valtatiereitti välillä Helsinki–Vaasa. 

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueelle. Suunnit-

telualue käsittää noin 10 kilometrin osuuden välillä Hakamäentie (Helsinki) –

Kehä III (Vantaa). Hämeenlinnanväylällä kulkee arkipäivisin 32 000 – 59 000 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 5 - 7 % kokonaislii-

kennemäärästä.

Hämeenlinnaväylä on erittäin ruuhkautunut. Ruuhkan pullonkauloina ovat 

erityisesti Hakamäentien liikennevalo-ohjattu tasoliittymä sekä Kannelmäki –

Kaivoksela väli. Pullonkaulojen aiheuttamat ruuhkat heijastuvat koko suun-

nittelualueelle.

Hämeenlinnanväylä on valtakunnallisella tasolla tärkeä yhteys Länsisa-

tamaan suuntautuvalle raskaalle liikenteelle. Raskas liikenne kulkee Län-

sisatamaan Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:sen kautta. Seudullisella tasolla 

Hämeenlinnanväylä on tärkeä yhteys Helsingin, Vantaan sekä Espoon jake-

luliikenteelle.

Hämeenlinnanväylän läheisyydessä on arvokkaita luontokohteita: Mätäojan 

luonnonsuojelualue rajautuu Hämeenlinnanväylään. Lisäksi suunnittelualu-

eelle sijoittuu kaksi liito-oravan ylityspaikkaa. 

Hämeenlinnanväylän varrella on Liikenneviraston meluntorjuntaohjelmas-

sa 2013 – 2018 tunnistettuja melusuojausta tarvitsevia alueita, joiden melu-

suojausta ei ole vielä toteutettu.

Tavoitteet

Hämeenlinnanväylän parantamisen tavoitteiden lähtökohdiksi on sovittu val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen: parannetaan aluerakenteen 

toimivuutta lisäämällä valtatien välityskykyä. 

• Tehokas liikennejärjestelmä: Edistetään valtakunnallisen liikennejärjes-

telmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa 

olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja.

• Terveellinen ja turvallinen ympäristö: Ehkäistään melusta ja huonosta 

ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat: huolehdi-

taan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-

nön arvojen turvaamisesta, sekä edistetään luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Hanketta koskevat tavoitteet ovat:

• Nykyisen ja tulevan maankäytön liittäminen luontevasti Hämeenlinnan-

väylään (vt 3).

• Huomioidaan Liikenneviraston meluntorjuntaohjelmassa 2013 – 2018 

esitetty melusuojaus.

• Henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus parane-

vat ruuhka-aikoina liikennemäärien kasvusta huolimatta.

• Raskaan liikenteen tavoitteena on, että se pystyy kulkemaan nopeusra-

joitusten mahdollistamalla nopeustasolla pahimpia ruuhkatunteja lukuun 

ottamatta. Lisäksi tavoitteena on, että kuljetusten matka-ajat ovat en-

nustettavissa, eivätkä mahdolliset onnettomuustilanteet estä kokonaan 

raskaan liikenteen kulkua. Tavoitteena on myös turvata raskaan liikenteen 

sujuvat yhteydet mm. terminaaleihin

• Jalankulun- ja pyöräilyn yhteydet tehdään sujuviksi ja turvallisiksi. Yhtey-

det bussipysäkeille ovat esteettömiä.

• Mätäojan luonnonsuojelualueelle ei aiheuteta haittaa. 

• Liito-oravien ylitysalueet Mätäojan luonnonsuojelualueen kohdalla sekä 

Martinlaaksontien pohjoispuolella pyritään säilyttämään toimivina. 

• Kaivokselan pohjavesialueelle ei aiheuteta haittaa.

Kehittämispolun suunnittelukokonaisuudet 

Kehittämispolun toimenpiteet on jaettu suunnittelukokonaisuuksiin. Suunnit-

telukokonaisuudet ovat:

V1a = Kehä I pikaparannustoimet

V1b = lisäkaistat välille Kannelmäki – Kaivoksela 

V2 = Kuninkaantammen etl

V3 = lisäkaistat välille Kaivokselan etl – Kehä III

V1a = Kehä I pikaparannustoimet
Kehä I liittymään esitetään uutta erkanevaa kaistaa Kehä I:lle pohjoisesta län-

teen

V1b = lisäkaistat Kannelmäki – Kaivoksela 
Hämeenlinnanväylälle esitetään kolmansia kaistoja välillä Kannelmäki – Kai-

voksela. Kaivokselan eritasoliittymän parantamiseksi esitetään uutta ramppia 

etelästä itään.

V2 = Kuninkaantammen ETL 
Uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä esitetään Kannelmäen ja Kaivokse-

lan eritasoliittymien väliin Helsingin kaupungin puolelle. Eritasoliittymästä on 

yhteys Vanhalle Kaarelantielle. Kuninkaantammen eritasoliittymän toteutta-

minen edellyttää suunnittelukokonaisuuden V1 eli kolmansien kaistojen to-

teuttamisen välille Kannelmäki – Kaivoksela.

V3 = lisäkaistat välille Kaivokselan etl – Kehä III
Hämeenlinnanväylä esitetään levennettäväksi 3+3-kaistaiseksi välillä Kaivok-

selan eritasoliittymä – Martinkylän eritasoliittymä.

Kaikki suunnittelukokonaisuudet sisältävät eritasoliittymien erkanemis- ja 

liittymiskaistojen parantamista, meluntorjuntaa sekä joukkoliikenteen, jalan-

kulun ja pyöräilyn järjestelyitä. Kehittämisselvityksessä esitetään jalankulun 

ja pyöräilyn pääreittiä Hämeenlinnanväylän rinnalle itäpuolelle välille Kehä I –

Martinkylän eritasoliittymä. Jalankulun ja pyöräilyn pääreitti toteutettaisiin 

osaksi nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantamisella ja osaksi uusien 

väylien rakentamisella.
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Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet haitallisten vaikutusten 
vähentämiseen

Kehittämisselvityksessä esitetyillä ratkaisuilla on seuraavia vaikutuksia:

• Raskaan liikenteen sujuvuus paranee, matka-ajat nopeutuvat ja matka-

ajan ennustettavuus paranee ruuhka-aikoina.

• Ajoneuvoliikenteen sujuvuus paranee. Lisäkaistojen myötä Hämeenlin-

nanväylän välityskyky paranee ja ruuhkaantuminen vähentyy. 

• Liikenneturvallisuus paranee.

• Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet paranevat. Pääreitti parantaa jalan-

kulun- ja pyörätieverkon yhtenäisyyttä. Kevyen liikenteen turvallisuus 

paranee ajoneuvoliikenteen kanssa eritasossa olevien risteyksien lisään-

tyessä.

• Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Ruuhkautumisen vä-

hentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Pidemmät liittymiskaistat helpottavat 

bussien liittymistä Hämeenlinnan väylälle.

• Meluhaitat asutukselle vähenevät melusuojaustoimenpiteillä.

• Hämeenlinnanväylän kolmikaistaistaminen aiheuttaa kaavamuutostarpei-

ta erityisesti Vantaan kaupungin alueella. 

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

• Mätäojanlaakson suojelualue sijaitsee liikennealueen vieressä. Huo-

lellisella väyläsuunnittelulla ja työnaikaisten järjestelyjen suunnittelulla 

voidaan varmistaa, että alueen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta ei 

heikennetä.

• Liito-oravien yhteyksien säilyttämisessä suunnittelutyötä tulee tehdä tiivis-

ti Kaivokselan kaavoitustyön kanssa. 

• Kulttuuriympäristön kohteet tulee inventoida ennen rakentamistyön aloit-

tamista.

Alustava kustannusarvio

Kehittämiskokonaisuudet V1a V1 V1 V2 V3
Kehittämiskokonaisuudet (Ramboll) Kehä I etl  

pikaparannus
Kannelmäen – 

Kaivokselan RS 
ve1

Kannelmäen – 
Kaivokselan RS 

ve2

Kuninkaantammen 
etl + yhteys  

Korutielle ***

Kaivokselan etl - 
kolmannet kaistat 

pohjoiseen

Martinlaakson etl 
ja Martinkylän etl

Sillat 0,54 4,05 4,05 3,44 1,88 4,04
Meluntorjunta 0,17 6,25 6,25 0,39 3,38
Kaivokselan ramppi etelästä itään 1,58
3. kaista (sis. rampit ja bussipysäkit) 0,56 9,40 9,40 2,66 15,46
Kevyen liikenteen väylä 0,08 4,16 4,16 1,29 0,09 0,64
Pohjaveden suojaus ** 0,69 1,03
Muut * 0,61 6,94 0,15 0,55
Yhteensä M€ 1,35 25,44 24,46 11,67 5,85 25,10
Maanrakennuskustannusindeksi 110,60 (2010=100) YHT.KUST. sis. V1 ve1 69,41

sis. V1 ve2 68,44
* Kaivokselan kohta sisältää kahdet liikennevalot vaihtoehdossa 2
** Ei varmuutta tarpeellisuudesta
*** Kuninkaantammen meluntorjunnan ja kolmansien kaistojen kustannukset sisältyvät V1:seen

4



5

Utgångspunkter

Tavastehusleden (Rv 3) är en av de viktigaste och livligast trafikerade radiella 

huvudlederna i huvudstadsregionen. Vägen ingår i sin helhet i europaväg E12 

och hör  till det stamvägnät som föreslagits av  trafik- och kommunikations-

ministeriets arbetsgrupp för trafiknät av riksintresse. Den del av vägen som 

ligger norr om Ring I är en regional huvudled och södra delen är en huvudled 

av stadskaraktär. Tavastehusleden är den livligaste huvudvägen för godstrafik 

i båda riktningarna i Helsingforsregionen. Vardagar färdas på leden cirka 2 

700 lastbilar i långdistanstrafik (över 80 km).

Inom Tavastehusledens påverkansområde pågår olika aktiviteter för att 

utveckla markanvändningen och trafiknätet. Den ökade markanvändningen 

på trafikledens påverkansområde medför ett förbättringstryck på framför allt 

sträckan Gamlas – Gruvsta. Både  i Helsingfors och Vanda är nya general-

planer under utarbetande. Helsingfors stads generalplan är redan godkänd 

av fullmäktige men har inte vunnit laga kraft. Helsingfors stad har i sin gene-

ralplan föreslagit att alla huvudinfartsleder till Helsingfors ska omvandlas till 

boulevarder innanför Ring I.

Nuläge och problem

Tavastehusleden (Rv 3) är en 424 km lång huvudled mellan Helsingfors och 

Vasa.  Planeringsområdet  ligger  inom  Helsingfors  stads  och  Vanda  stads 

område. Planeringsområdet omfattar ett avsnitt om 10 km mellan Skogs-

backavägen (Helsingfors) och Ring III (Vanda). Tavastehusleden trafikeras på 

vardagarna av 32 000 – 59 000 fordon om dygnet. Den tunga trafikens andel 

av den totala trafikmängden är 5 – 7 procent.

Tavastehusleden  är  mycket  hårt  belastad.  Till  de  största  flaskhalsarna 

hör speciellt den trafikljusstyrda plankorsningen vid Skogsbackavägen samt 

sträckan Gamlas – Gruvsta. De stockningar som flaskhalsarna orsakar åter-

verkar på hela planeringsområdet.

Tavastehusleden är en viktig förbindelse på riksnivå för den tunga trafiken 

till Västra hamnen. Den tunga trafiken går till Västra hamnen via Tavastehus-

leden och Ring I. På regional nivå är Tavastehusleden en viktig förbindelse för 

distributionstrafiken i Helsingfors, Vanda och Esbo.

I närheten av Tavastehusleden finns värdefulla naturobjekt: Rutiåns na-

turskyddsområde gränsar till Tavastehusleden. Dessutom ligger två överflyg-

ningsplatser för flygekorrar på planeringsområdet. 

Längs Tavastehusleden finns områden som ingår i Trafikverkets bullerbekäm-

pningsprogram 2013 – 2018, men som inte ännu är bullerskyddade.

Mål

Målen för förbättring av Tavastehusleden tar sin utgångspunkt i de riksom-

fattande målen för områdesanvändning: 

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt: områdesstrukturens funkti-

on förbättras genom att öka riksvägens kapacitet. 

• Ett effektivt trafiksystem: de riksomfattande trafiksystemens funktion och 

lönsamhet främjas genom att i första hand utveckla redan existerande 

trafikförbindelser och -nät.

• En sund och trygg livsmiljö: förebygga men för hälsan och miljön som 

orsakas av buller och dålig luftkvalitet.

• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar: se till att trygga 

nationellt värdefulla kulturmiljöer och naturarv samt främja bevarandet av 

områden och ekologiska samband som är värdefulla för naturens mång-

fald. 

Projektets mål fortsätt härifrån:

• Ansluta nuvarande och kommande markanvändning på ett naturligt sätt 

till Tavastehusleden (Rv 3).

• Bygga bullerskydd enligt Trafikverkets bullerbekämpningsprogram 

2013 – 2018.

• Göra personbilstrafiken och kollektivtrafiken smidigare och säkrare i rus-

ningstid trots att trafikmängden ökar.

• Målet för den tunga trafiken är att den kan färdas med den hastighet 

som hastighetsbegränsningarna möjliggör med undantag för de värsta 

rusningstimmarna. Dessutom är målet att restiderna för transporter kan 

prognostiseras och att eventuella olyckor inte helt hindrar den tunga tra-

fiken från att komma fram. Målet är också att trygga smidiga förbindelser 

för den tunga trafiken bl.a. till terminalerna.

• Gång- och cykelförbindelserna görs smidiga och säkra. Förbindelserna till 

busshållplatserna är tillgängliga för alla.

• Ingen skada orsakas på Rutiåns naturskyddsområde. 

• Flygekorrarnas överflygningsområden vid Rutiåns naturskyddsområde 

och norr om Mårtendalsvägen bör bibehållas. 

• Ingen skada uppstår på Gruvsta grundvattenområde.

Planeringsetapper för fortsatt utredning 

Åtgärderna för fortsatta utredning är indelade i etapper. Planeringsetapperna 

är:

V1a = Ring I snabbförbättringar

V1b  = extra körfält på avsnittet Gamlas – Gruvsta

V2 = Kungsekens tpl

V3  = extra körfält på avsnittet Gruvsta tpl – Ring III

V1a = Ring I snabbförbättringar
I Ring I -anslutningen föreslås en ny avfartsfil till Ring I från norr till väster

V1b = extra körfält på avsnittet Gamlas – Gruvsta
På Tavastehusleden förslås byggande av tredje körfält mellan Gamlas och 

Gruvsta. För att förbättra Gamlas trafikplats föreslås en ny ramp från söder 

till öster.

V2 = Kungsekens TPL 
En ny trafikplats, Kungsekens trafikplats, föreslås mellan Gamlas trafikplats 

och Gruvby trafikplats på Helsingfors stads område. Trafikplatsen har förbin-

delse med Gamla Kårbölevägen. Byggandet av Kungsekens trafikplats förut-

sätter att planeringsetapp V1, dvs. byggande av tredje körfält mellan Gamlas 

och Gruvsta, genomförs.

V3 = extra körfält på avsnittet Gruvsta tpl – Ring III
Tavastehusleden föreslås breddas till 3+3 körfält på sträckan Gruvsta trafikp-

lats – Mårtensby trafikplats.

Alla planeringsetapper innehåller förbättrade av- och påfarter till trafikplat-

serna, bullerbekämpning och arrangemang för kollektivtrafik, gång- och cy-

keltrafik. I utvecklingsstudien föreslås parallellt och öster om Tavastehusleden 

en huvudrutt för gång- och cykeltrafik mellan Ring I och Mårtensby. Huvudrut-

ten för gång- och cykeltrafik utförs delvis genom en förbättring av den nuva-

rande gång- och cykelleden och delvis genom byggande av nya leder.

Sammanfattning
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Projektets effekter och möjligheterna att minska skadliga effekter

Lösningarna som föreslås i utvecklingsstudien har följande effekter:

• Den tunga trafiken flyter bättre, restiderna blir kortare och det blir lättare 

att förutse restiden under rusningstid.

• Fordonstrafiken flyter bättre. Med de extra körfälten förbättras kapaciteten 

på Tavastehusleden och det bir färre stockningar. 

• Trafiksäkerheten förbättras.

• Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. Huvudrutten gör 

gång- och cykelvägsnätet enhetligare. Säkerheten för gång- och cykeltra-

fiken förbättras genom att antalet planskilda korsningar ökar.

• Kollektivtrafiken får bättre förutsättningar. Mindre trafikstockningar ger 

snabbare restider. Längre påfartsfiler underlättar bussarnas påfart till 

Tavastehusleden.

• Bullerstörningar för boende minskar genom bullerskyddsåtgärder.

• Tre filer på Tavastehusleden medför behov av planförändringar särskilt på 

Vanda stads område. 

Negativa effekter kan minskas med följande åtgärder:

• Rutiådalens skyddsområde ligger bredvid trafikområdet. Genom nog-

grann planering av leden och arrangemangen under byggtiden kan man 

säkerställa att områdets livskraft och diversitet inte försämras.

• Planeringen för att bevara flygekorrarnas överflygningsområden ska 

göras i nära samarbete med planarbetet för Gruvsta. 

• Objekt i kulturmiljön ska inventeras innan byggarbetet inleds.

Preliminär kostnadsberäkning

Utvecklingsetapper V1a V1 V1 V2 V3
Utvecklingsetapper  (Ramboll) Ring I tpl  Gamlas – Gruvs- Gamlas – Gruvsta Kungsekens TPL Gruvsta TPL - Mårtensdals tpl 

snabbförbättring ta Byggnadsplan Byggnadsplan + anslutning till Tredje körbanor och Mårtensby 
alt 1 alt 2 Smyckevägen *** norrut tpl

Broar 0,54 4,05 4,05 3,44 1,88 4,04
Bullerbekämpning 0,17 6,25 6,25 0,39 3,38
Gruvsta ramp från söder till öster 1,58
Tredje körbana (inkl. ramper och  0,56 9,40 9,40 2,66 15,46
busshållplatser)
Gång- och cykelled 0,08 4,16 4,16 1,29 0,09 0,64
Grundvattenskydd ** 0,69 1,03
Övrigt * 0,61 6,94 0,15 0,55
Summa M€ 1,35 25,44 24,46 11,67 5,85 25,10
Jordbyggnadskostnasindex 110,60 (2010=100) S:A KOSTN. inkl. V1 alt 1 69,41

inkl. V1 alt 2 68,44
* Objektet Gruvsta innehåller två trafikljus i alternativ 2
** Oklart om det är nödvändigt
*** Kostnaderna för bullerbekämpning i Kungseken och byggandet av tredje körfält ingår i V1
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Hankeryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet:

Heli Siimes Uudenmaan ELY-keskus 

Anna Puolamäki Uudenmaan ELY-keskus 

Sami Mankonen  Uudenmaan ELY-keskus 

Maarit Saari Uudenmaan ELY-keskus 

Katariina Baarman  Helsingin kaupunki 

Harri Verkamo Helsingin kaupunki 

Topi Vuorio  Helsingin kaupunki 

Tiina Hulkko Vantaan kaupunki 

Jukka Peura  Liikennevirasto 

Heikki Palomäki HSL 

Tapani Touru HSL 

Riikka Aaltonen HSL 

Lotta-Maija Salmelin  Ramboll Finland Oy 

Pekka Kuorikoski  Ramboll Finland Oy 

Juha Siitonen  Ramboll Finland Oy 

Maija Musto  Ramboll Finland Oy 

Annukka Kylmälä   Ramboll Finland Oy 

Hannu Pesonen  Strafica Oy 

Eeva Leskelä  Strafica Oy 

Kehittämisselvityksen tilaajina ovat olleet Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin 

kaupunki ja Vantaan kaupunki. Tilaajien edustajina ovat olleet Heli Siimes 

(Uudenmaan ELY-keskus), Harri Verkamo  ja Katariina Baarman (Helsingin 

kaupunki) sekä Tiina Hulkko (Vantaan kaupunki). Kehittämisselvitys on laa-

dittu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:ssä, jossa projektipäällikkönä on toi-

minut Lotta-Maija Salmelin. Hankearvioinnin on laatinut Jukka Ristikartano 

Ramboll Finland Oy:stä.

Prosessikuvaus

Hämeenlinnanväylälle on laadittu vuonna 1995 kehittämissuunnitelma, jo-

ka on jo monilta osin vanhentunut. Vuonna 2008 Hämeenlinnanväylän pa-

rantamisesta kolmansilla kaistoilla välille Kannelmäki – Kaivoksela laadittiin 

tiesuunnitelma. Rakennussuunnitelma tältä kohdalta valmistui 2009. Tie-

suunnitelma on ehtinyt vanhentua eikä hanketta voida toteuttaa ennen suun-

nitelmien päivittämistä.

Kehittämisselvityksen rinnalla on laadittu vt 3 Hämeenlinnanväylä Haka-

mäentie – Kehä III liikennekäytäväselvitys (Strafica Oy), jossa osoitetaan Hä-

meenlinnanväylän keskeisimpien vaihtoehtoisten kehittämistoimien verkolli-

set ja liikenteelliset vaikutukset sekä kytkennät alueen liikennejärjestelmän 

kehittämiseen. 

Kehittämisselvityksessä on arvioitu jo suunniteltujen toimenpiteiden sisäl-

tö ja vaikutukset välillä Kehä I – Kehä III. Arvioinnissa pyrittiin löytämään ne 

hankejoukot ja toimenpiteet, joilla yhteysvälin Kehä I – Kehä III palvelutaso voi-

daan turvata käytettävissä olevilla resursseilla eri tarkasteluajankohtina. Ke-

hittämisselvityksessä esitetystä kehittämispolusta on laadittu hankearviointi, 

joka on raportoitu myös omana raporttinaan. Välille Hakamäentie – Kehä I on 

tukeuduttu Helsingin kaupungin laatimiin vaihtoehtoihin eikä Kehittämisselvi-

tyksessä ole tutkittu näiden suunnitelmien muutostarpeita. Liikennekäytävä-

selvityksessä on laadittu liikenteellisiä tarkasteluja bulevardiratkaisuista välillä 

Hakamäentie – Kehä I. 

Suunnittelua on ohjannut hankeryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Uu-

denmaan ELY-keskuksen lisäksi Liikennevirasto, Helsingin kaupunki, Van-

taan kaupunki ja HSL.
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1. Hankkeen tavoitteet

1.1. Nykytila ja ongelmat

Hämeenlinnanväylä (vt 3) on 424 km pitkä valtatiereitti välillä Helsinki – Vaasa. 

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueelle. Suunnit-

telualue on noin 10 kilometrin osuus välillä Hakamäentie (Helsinki) – Kehä III 

(Vantaa). Nykyinen Hämeenlinnanväylä on suunnitteluosuudelta pääosin ne-

likaistainen tie. Osuudella on seitsemän eritasoliittymää: 

• Metsälän eritasoliittymä,

• Kehä I eritasoliittymä,

• Kannelmäen eritasoliittymä,

• Kaivokselan eritasoliittymä, 

• Martinlaakson eritasoliittymä,

• Martinkyläntien eritasoliittymä sekä 

• Vantaankosken eritasoliittymä (Kehä III).

Nopeusrajoitus Hämeenlinnanväylällä vaihtelee 60 – 80 km/h välillä. Nopeus-

rajoitus on pääosin 80 km/h. Ennen Hakamäentien liittymää nopeusrajoitus 

laskee 60 km/h. Vilkasliikenteisellä Hämeenlinnanväylällä kulkee arkipäivi-

sin 32 000 – 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 

5 - 7 % kokonaisliikennemäärästä.

Hämeenlinnanväylä on valtakunnallisella tasolla tärkeä yhteys Länsisa-

tamaan suuntautuvalle raskaalle liikenteelle. Raskas liikenne kulkee Län-

sisatamaan Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:sen kautta. Seudullisella tasolla 

Hämeenlinnanväylä on tärkeä yhteys Helsingin ja Vantaan sekä Espoon ja-

keluliikenteelle. 

Hämeenlinnanväylä on merkittävä valtakunnallisen ja seudullisen linja-

autoliikenteen yhteys. Väyläosuutta käyttää mm. Tampereen kaukoliikenne-

vuorot sekä Nurmijärven ja Hyvinkään suunnan linja-autoliikenne. Vaikkakin 

linja-autoliikenne on siirtynyt suurimmaksi osaksi Kehäradalle, Hämeenlin-

nanväylällä liikennöi edelleen Vantaalta Helsinkiin suuntaavia bussilinjoja. 

Hämeenlinnanväylällä Pirkkolantien kohdalla sijaitsee tärkeä vaihtoyhteys-

pysäkki poikittaisrunkolinjalle 550 (Jokeri I). Poikittaisrunkolinja 560 (Jokeri II) 

kulkee Kaivokselan eritasoliittymän läpi.

Hämeenlinnanväylän varsi on tiiviisti rakennettua ja väylän molemmin puo-

lin on asuin- ja yritysalueita. Merkittävimpiä välittömästi väylään tukeutuvia 

maankäytön kehittämiskohteita ovat Helsingissä Kuninkaantammi ja Vantaal-

la Kaivoksela sekä Kivistö. 

Hämeenlinnanväylän läheisyydessä on arvokkaita luontokohteita: Mätä-

ojan luonnonsuojelualue rajautuu Hämeenlinnanväylään. Lisäksi suunnitte-

lualueelle sijoittuu kaksi liito-oravien ylityspaikkaa: Mätäojan luonnonsuojelu-

alueen kohdalle sekä Martinlaaksontien pohjoispuolella. Hämeenlinnanväylä 

sivuaa Kaivokselan I-luokan pohjavesialuetta Kaivokselan kohdalla tien itä-

puolella.

Hämeenlinnan väylä on voimakkaasti ruuhkautunut arkiaamuisin ja -ilta-

päivisin. Ruuhkan pullonkauloina ovat erityisesti Hakamäentien liikennevalo-

ohjattu tasoliittymä sekä Kannelmäki-Kaivoksela väli. Pullonkaulojen aiheut-

tamat ruuhkat heijaustuvat koko suunnittelualueelle.

Suunnittelualueen eritasoliittymien liittymis- ja erkanemiskaistat eivät vas-

taa mitoitukseltaan ja geometrioiltaan täysin nykyisiä mitoitusohjeistuksia.

Tien turvallisuustilanne välillä Kehä I – Kehä III vakavien onnettomuuksi-

en määrällä mitattuna liikennesuoritteeseen nähden on samaa luokkaa kuin 

Uudenmaan valtateillä keskimäärin. Hämeenlinnanväylällä onnettomuusaste 

(vuosittainen) oli osuudella Kehä I – Kehä III 4,8 henkilövahinkoon johtanutta 

onnettomuutta miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden. Osuudella Hakamäen-

tie – Kehä I vastaava arvo oli 3,3. 

Bussipysäkkien sijainti pääajoradan reunassa ja kiihdytyskaistojen puut-

tuminen pysäkeillä vaikeuttaa bussien liittymistä Hämeenlinnaväylälle ja hei-

kentää liikenneturvallisuutta sekä pidentää matka-aikaa. Kiihdytyskaistojen 

puuttuminen pysäkeistä aiheuttavat myös vaaratilanteita ja häiriöitä liiken-

nevirrassa. Joukkoliikenteen helppouden ja mukavuuden kannalta puutteita 

ilmenee mm. Kaivokselan eritasoliittymässä, jossa pysäkkien etäisyydet Hä-

meenlinnanväylän ja Vaskivuoren pysäkkien välillä ovat pitkät. 

Jalankulku ja pyöräily kulkevat erillään ajoradasta ja risteäminen Hämeen-

linnanväylän kanssa tapahtuu eritasossa. Hämeenlinnanväylään tukeutuva 

kevyen liikenteen reitin linjaus ei kuitenkaan ole yhtenäinen, jatkuva ja loogi-

nen. Kehä I – Kehä III välillä on mm. puolen vaihtoja, opastus- ja viitoituspuut-

teita sekä päällysteongelmia.

Tien liikenne aiheuttaa ihmiselle ja ympäristölle melu- ja päästöhaittoja. 

Tieliikenteen typpioksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat nykytilanteessa suu-

rimmassa osassa suunnittelualuetta alle raja-arvojen (Pääkaupunkiseudun 

päästöjen leviämismalliselvitys, 2016). Yli 60 desibelin meluvyöhykkeellä 

asuu pelkästään Kaivokselassa yli 600 ja Hakuninmaalla yli 700 asukasta 

(vuoden 2011 liikennemäärillä), jotka tarvitsevat melusuojausta. 

1.2. Tavoitteet

1.2.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet tulee huomioida maantieverkkoa kehitettäessä. Tässä on otettu esille 

valtioneuvoston päätöksessä 14.12.2017 esitetyt valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet. Hämeenlinnanväylän kehittämisselvityksen osalta uudistetut 

tavoitteet eivät sisällöltään merkittävästi eroa vanhoista vuonna 2008 tarkis-

tetuista tavoitteista. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tule-

vat voimaan 1.4.2018. Kehittämisselvitys ottaa huomioon uudistetut tavoitteet 

seuraavasti:

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen: parannetaan aluerakenteen 

toimivuutta lisäämällä valtatien välityskykyä. Luodaan edellytykset yhdys-

kuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan raken-

teeseen ja eheyttää yhdyskuntarakennetta Kuninkaantammen liittymän 

kautta. 

• Tehokas liikennejärjestelmä: Edistetään valtakunnallisen liikennejärjes-

telmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa 

olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja. Vähennetään henkilöautoliikenteen 

tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuo-

tojen käyttöedellytyksiä. Turvataan kansainvälisten ja valtakunnallisesti 

merkittävien yhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Helsingin 

seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen 

tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.

• Terveellinen ja turvallinen ympäristö: Ehkäistään melusta ja huonosta 

ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat: huolehdi-

taan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-

nön arvojen turvaamisesta, sekä edistetään luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

Liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä pyritään vähentämään ja onnetto-

muuksien seurauksia lieventämään parantamalla liikenneympäristöä.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 31.3.2018 asti on otettu 
esille seuraavasti:

• Toimiva aluerakenne: hyödynnetään mahdollisimman hyvin olemassa ole-

via rakenteita. Mm. hyvät liikenneyhteydet ovat perustana aluerakennetta 

kehitettäessä.

• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Liikenneturvallisuu-

den sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantami-

nen.

• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Edistetään 

kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. Otetaan 

huomioon ekologisesti merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Huomioi-

daan pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: liikennejärjestelmät suunnitel-

laan ja kehitetään kokonaisuuksina. Kehitetään ensisijaisesti olemassa 

olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

• Helsingin seudun erityiskysymykset: Toimiva liikennejärjestelmä. Hel-

singin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seudun kattavan 

liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmaston-

muutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän 

asuntotuotannon järjestämistä.

1.2.2. Hankkeeseen liittyvät keskeiset tavoitteet

Nykyisen tien ongelmia ja palvelutasopuutteita arvioitiin lisäksi matkojen ja 

kuljetusten palvelutasotekijöiden perusteella (Kuva 1). 

Hankekohtaiset keskeiset tavoitteet ovat:

• Nykyisen ja tulevan maankäytön liittäminen luontevasti Hämeenlinnan-

väylään (vt 3). Uusia, melulle herkkiä alueita ei osoiteta väylän läheisyy-

teen ja väylän lähelle jäävien alueiden ja toimintojen haitat minimoidaan. 

Lisäksi tutkitaan Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen ja siihen merki-

tyn maankäytön vaikutuksia. Meluntorjunnan osalta Liikennevirastossa 

on tehty vuosille 2013 – 2018 toimenpidesuunnitelma, jossa laaditut 

kohdekortit otetaan kehittämisselvityksessä huomioon. Kohdekortit ovat 

Hakuninmaalta, Kaivokselasta ja Vantaanlaaksosta. Meluntorjunnan koh-

dekortit tulevat päivittymään keväällä 2018. Huolehditaan, että Mätäojan 

luonnonsuojelualueelle ei aiheuteta merkittävää haittaa. Liito-oravien 

ylitysalueet Mätäojan luonnonsuojelualueen kohdalla sekä Martinlaakson-

tien pohjoispuolella pyritään säilyttämään toimivina. Pohjavesialueelle ei 

aiheuteta haittaa.

Kuva 1. Matkojen ja kuljetusten palvelutasotekijät (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 7/2012, matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso.)

• Matka-aikojen kannalta tavoitteena on, että henkilöautoliikenteen ja jouk-

koliikenteen sujuvuus paranee ruuhka-aikoina liikennemäärien kasvusta 

huolimatta, eikä jonoutuminen liittymissä haittaa päätien liikennettä. 

Bussien liittyminen pysäkeiltä pääväylälle järjestetään sujuvaksi. Uudelta 

Kuninkaantammen alueelta järjestetään sujuvat yhteydet Hämeenlin-

nanväylälle ja bussipysäkeille. Runkolinjojen tai mahdollisten raitioteiden 

pysäkeiltä järjestetään sujuva liityntäyhteys busseihin. Helppouden ja 

mukavuuden kannalta yhteydet pysäkeille järjestetään lyhyesti ja selke-

ästi, eikä pysäkeille synnytetä ylimääräistä kiertoa.

• Raskaan liikenteen tavoitteena on, että se pystyy kulkemaan nopeusra-

joitusten mahdollistamalla nopeustasolla pahimpia ruuhkatunteja lukuun 

ottamatta. Lisäksi tavoitteena on, että kuljetusten matka-ajat ovat en-

nustettavissa, eivätkä mahdolliset onnettomuustilanteet estä kokonaan 

raskaan liikenteen kulkua. Tavoitteena on myös turvata raskaan liiken-

teen sujuvat yhteydet mm. terminaaleihin.

• Liikenneturvallisuuden osalta tavoitteena on, että onnettomuusasteen 

tulee olla mahdollisimman alhainen ja enintään kyseiselle väylätyypille 

ominaisen keskiarvon mukainen tai sen alle.
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TEN-T-ydinverkko
Valtakunnalliset pääväylät
Seudulliset pääväylät
Kaupunkimaiset pääväylät
Muut tärkeät seudulliset yhteydet

Lentoasema

Satama

Ajoneuvoliikenteen verkon luokittelu

2. Lähtökohdat
2.1. Suunnittelualue ja tieverkko

Hämeenlinnanväylä (vt 3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä ja vilk-

kaimmin liikennöidyistä säteittäisistä pääväylistä. Tie on kokonaisuudessaan 

osa kansainvälistä E12-tietä ja tie kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön työ-

ryhmän ehdottamaan valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen run-

kotieverkkoon. Tiejakson Kehä I:n pohjoispuoleisen osan HLJ-luokitus on 

seudullinen pääväylä ja eteläisen osan kaupunkimainen pääväylä. HLJ:n 

Kuva 3. HLJ 2015 mukainen väylien luokittelu Helsingin seudulla. Verkon luokittelu ja palvelutasomäärittely tarkistetaan HLJ 2015: jatko-
selvityksen pohjalta.

Muu tiejakso

Valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeä tiejakso

Kuva 2. Valtakunnallisesti ja seudullisesti tärkeiksi luokitellut tiejaksot

(Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma) tarkoituksena on löytää 

yhteneväiset tavoitteet liikennepolitiikan sekä liikennejärjestelmän kehittämi-

seen pääkaupunkiseudun sekä kehyskuntien alueella. Kuvassa 3 on esitetty 

HLJ 2015 mukainen väylien luokittelu. Verkon luokittelu ja palvelutasomäärit-

tely tarkistetaan vielä HLJ 2015:n jatkoselvityksen pohjalta.

Valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeää Kehä III:n sisäpuolista tieverkkoa 

on tarkasteltu lisäksi selvityksessä ”Helsingin seudun tieverkon arviointi val-

takunnallisen liikenteen näkökulmasta” (2016). Valtakunnallisesti ja seudulli-

sesti tärkeiksi luokitellut tiejaksot Kehä III-vyöhykkeen sisäpuolella on esitetty 

kuvassa 2.
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Hämeenlinnanväylä palvelee sekä seudullista työmatka- ja asiointiliikennettä 

että valtakunnallista liikennettä. Väyläosuutta käyttää mm. Tampereen suun-

nan kaukoliikenne sekä Nurmijärven ja Hyvinkään suunnan vakiovuoroliiken-

ne. Hämeenlinnanväylältä on hyvät yhteydet Vantaankosken liityntäpysäköin-

tiin ja Kivistön sekä Vehkalan liityntäpysäköintialueille.  

Hämeenlinnanväylän Metsälän liittymän ja Kehä III:n välinen osuus pää-

kaupunkiseudulla levennettiin nelikaistaiseksi kahdessa vaiheessa vuosina 

1975 ja 1977. Tätä osuutta ei ole merkitty moottoritieksi, mutta kaksine ajora-

toineen ja eritasoliittymineen se on silti varsin moottoritiemäinen. Bussipysäkit 

ovat tällä osuudella aivan tien vieressä. Liittymien rampit sekä niiden liittymis- 

ja erkanemiskaistat eivät täytä nykyisiä suunnitteluohjeita.

Hämeenlinnanväylä on vilkkain tavaraliikenteen päätie molempiin kuljetus-

suuntiin Helsingin seudulla. Pitkämatkaisen (yli 80 km) kuorma-autoliikenteen 

osalta väylällä kulkee arkisin noin 2 700 kuorma-autoa. (Helsingin tieverkon 

arviointi valtakunnallisen liikenteen näkökulmasta, 2016)

Suunnittelualue on noin 10 km osuus Hämeenlinnanväylällä välillä Haka-

mäentie – Kehä III (Kuva 4). Tarkasteltava tiejakso jakautuu luontevasti kah-

teen osaan Kehä I: kohdalta. Nykyään suunnittelualue on pääosin hyvälaa-

tuista nelikaistaista valtatietä lukuun ottamatta osuutta Kehä I – Kannelmäki, 

jossa valtatie on 3+3-kaistainen. 

Lisäksi Hämeenlinnanväylällä Pirkkolantien kohdalla sijaitsee tärkeä vaih-

toyhteyspysäkki poikittaisrunkolinjalle 550 (Jokeri I).

Kuva 4. Suunnittelukohteen sijainti ja tieverkko. (Lähde: paikkatietoikkuna) Kuva 5. Liittymät suunnittelualueella ja suunnittelun rajaus

Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä, lukuun ottamatta Hakamäentien tasoliitty-

mää. Eritasoliittymät ovat seuraavat etelästä pohjoiseen katsottuna (Kuva 5):

• Metsälän eritasoliittymä

• Kehä I eritasoliittymä

• Kannelmäen eritasoliittymä

• Kaivokselan eritasoliittymä

• Martinlaakson eritasoliittymä

• Martinkyläntien eritasoliittymä

• Vantaankosken eritasoliittymä (Kehä III)

Nykyisiä siltoja hankkeen alueella on 40 kappaletta, joista yksi on rautatiesil-

ta (Haagan pohjoinen rautatiesilta S2). Siltarekisterin arvion mukaan nykyis-

ten siltojen yleiskunto on pääsääntöisesti hyvä (27 kpl). Välttäviä arvioita on 

11 kpl ja huonoja 1 kpl (Kylänevantien silta). Siltojen päällysrakenteen kunto 

on myös pääsääntöisesti hyvä (25 kpl), välttäviä oli 13 kpl ja huonoja 1 kpl (Ky-

länevantien silta). Kehä I:n Muurimestarintien pohjoinen risteyssilta (U-1377) 

oli yleiskunnoltaan ja päällysrakenteeltaan huono, mutta se purettiin ja tilalle 

rakennettiin uusi silta Kehä I parantamisen yhteydessä vuonna 2017. Lisäksi 

levennettiin Venäläisen koulun alikulkua (U-1207). Muurimestarintien eteläi-

nen risteyssilta (U-3377) on välttävässä kunnossa. Tarkastukset ja arviot on 

tehty vuosina 2014 – 2016.

Suunnitteluosuus ei kuulu suurten erikoiskuljetusten verkkoon (SEKV). 

Uudessa pääkaupunkiseudun erikoiskuljetusreittien luonnoksessa (päivätty 

23.6.2016) erikoiskuljetusreitit risteävät Hämeenlinnanväylää Hakamäentiellä 

(6x6 m), Haagan eritasoliittymässä (5x6 m) sekä Martinkylän eritasoliittymäs-

sä (7x7 m), mutta eivät kulje Hämeenlinnanväylää pitkin. 

Hämeenlinnanväylän keskeisimpiä puutteita ovat välityskyvyn ylittyminen 

välillä Kaivoksela – Kannelmäki, lyhyet kiihdytyskaistat ja pysäkkien sijainti 

pääajoradalla, liikennemelu sekä eteläosalla erityisesti peräänajo-onnetto-

muudet.

2.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja 
päätökset

Aikaisemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm.

• Valtatie 3:n kehittäminen välillä Haaga – Vantaankoski (1995).

• Pysäkkien parantaminen Valtatie 3:lla välillä Kanneltie – Martinlaaksontie, 

rakennussuunnitelma (2012).

• Vt 3:n keskikaistan (Rantarata – Kehä III) kuivatuksen parantaminen, 

rakennussuunnitelma 2012 (rakennussuunnitelman päivitys käynnissä 

2017 –).

• Selvitys lisäkaistojen toteuttamismahdollisuuksista (2012).

• Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma välille Kannelmäki – Kaivoksela (?). 

• Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki – Kaivoksela, rakennussuun-

nitelma (2009).

Hämeenlinnanväylästä on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 1995, 

joka on monelta osin jo vanhentunut. Kehityssuunnitelmassa selvitettiin pa-

rantamistoimenpiteet pitkällä aikavälillä kaavoitusta varten, sekä tarpeelliset 

pikaparannustoimenpiteet. Suunnitelma laadittiin pääkaupunkiseudun liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman 2020 kehittämistavoitteiden pohjalta.
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Pysäkkien parantaminen vt 3:lla välillä Kanneltie – Martinlaaksontie, ra-
kennussuunnitelma (RS2012, toteutettu 2013): Rakennuskohde sijaitsee 

Hämeenlinnanväylällä (vt 3) välillä Kanneltie ja Martinlaaksontie. Rakennus-

hanke käsitti neljän linja-autopysäkkiparin hidastus- ja kiihdytyskaistojen pi-

dennykset ja siihen liittyvien yhteyksien muutos- ja rakennustyöt. Pysäkkipa-

reista yksi sijoittuu Helsingin ja kolme Vantaan kaupungin alueelle.

Selvitys lisäkaistojen toteuttamismahdollisuuksista (2012): Muistios-

sa tarkasteltiin lisäkaistojen toteuttamista pääkaupunkiseudulla valtateille 1, 

3 ja 4. Hakamäentien ja Kehä I välillä lisäkaistojen mahduttaminen on hyvin 

hankalaa, mahdollisesti jopa mahdotonta, etenkin tien itäpuolella. Välillä Ke-

hä I – Kehä III lisäkaistat ovat osittain ja mahdollisesti järjestettävissä, mutta 

järjestelyistä tulee hankalat ja kalliit. Suunnittelua ja lisäkaistojen toteutta-

mista tulisi pyrkiä viemään eteenpäin pidemmissä osuuksissa, myös välillä 

Kehä I – Kehä III.

Vt 3:n keskikaistan (Rantarata – Kehä III) kuivatuksen parantaminen, 
rakennussuunnitelma 2012 (rakennussuunnitelman päivitys käynnis-
sä 2017 –): Laadittiin suunnitelma keskikaistan kunnostamisesta sekä kui-

vatuksen parantamisesta Hämeenlinnanväylän keskikaistalla välillä Ranta-

rata – Kehä III. Parantamista ei ole vielä toteutettu. Samanaikaisesti laadittiin 

maaperän pilaantuneisuus tutkimus, josta laadittiin oma raportti. Rakennus-

suunnitelmaa päivitetään parhaillaan. 

Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma välille Kannelmäki – Kaivokse-
la ja Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki – Kaivoksela, raken-
nussuunnitelma (2009, ei toteutunut): Valtatielle 3 suunniteltiin kolmannet 

kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Kannelmäen eritasoliittymässä esi-

tettiin parannettavaksi ramppien suuntausta. Lisäksi eritasoliittymään suun-

niteltiin busseja varten läpiajorampit bussikaistojen jatkeeksi. Kaivokselan 

eritasoliittymään suunniteltiin lisäramppi etelästä itään menevälle liikenteelle 

ja nykyistä lännestä Helsingin suuntaan valtatielle liittyvää ramppia esitettiin 

levennettäväksi kaksikaistaiseksi Vanha Kaarelantien liittymästä alkaen. Val-

tatien molemmin puolin suunniteltiin meluesteet asuntoalueiden kohdalle. 

Valtatien suuntaista jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyttä esitettiin täy-

dennettäväksi Kannelmäen ja Kaivokselan välillä siten, että itäpuolelle muo-

dostuu yhtenäinen väylä valtatien varteen.  Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 

varten suunniteltiin uusia ali- ja ylikulkukäytäviä, joiden avulla jalankulkijat ja 

pyöräilijät saadaan eritasoon ajoneuvoliikenteen kanssa. Tieosuudelle Kan-

nelmäki – Kaivoksela suunniteltiin kahdeksan uutta siltaa, sekä Kaarelantien 

risteyssiltaa ja Kalannintien alikulkukäytävää esitettiin levennettäväksi. Lisäk-

si Kaarelantien ja Kanneltien risteyssillat sekä Kalannintien alikulkukäytävä 

esitettiin peruskorjattavaksi.  Suunnitelmasta on rakennettu vain yksi ramppi 

(R4) Kaivokselan eritasoliittymästä sekä kolmas lisäkaista tien länsireunalle 

Kaivokselan eritasoliittymästä etelään noin 600 metrin matkalla.

Tiesuunnitelman lainvoimaisuus on päättynyt 2016.

2.3. Liittyminen muuhun suunnitteluun

Hämeenlinnanväylään liittyviä muita suunnitelmia ovat:

• Liikennekäytäväselvitys (Strafica Oy, 2017).

• Vantaan yleiskaavatyö (Kaivokselan yleiskaavan muutos sulautettuna)

• Kuninkaantammen uusi eritasoliittymä vt:lle 3 ja siihen liittyvät liik. järjes-

telyt, esiselvitys (2011).

• Kehä II yleissuunnitelma Turunväylä – Hämeenlinnanväylä (2008). 

• Kehä III (Kt 50) parantaminen välillä Vantaankoski – Pakkala, tiesuunnitel-

man tarkistus (2010).

• Kehä III Vantaankoski – Pakkala, rakennussuunnitelma (2009), toteutettu 

2012.

• Kehä I vt 3 eritasoliittymän kohdalla, rakennussuunnitelma (2010), toteu-

tettu syksyllä 2016 – 2017.

• Selvitys suunnitelmaratkaisujen keventämismahdollisuuksista (2012).

• Valtatien 3 keskikaistan parantaminen välillä Rantarata ja Kehä III.

Kehittämisselvitystä ennen ja osin rinnakkain kehittämissuunnittelun kanssa 

on valmisteilla liikennekäytäväselvitys (Strafica), jossa osoitetaan Hämeen-

linnanväylän keskeisimpien vaihtoehtoisten kehittämistoimien verkolliset ja lii-

kenteelliset vaikutukset ja sekä kytkennät alueen liikennejärjestelmän kehit-

tämiseen. 

Kaivokselan yleiskaavaa suunnitellaan muutettavaksi Kaivokselan itä-

osissa siten, että nykyinen työpaikka-alue voisi muuntua osin asuinalueeksi. 

Hämeenlinnanväylä halkoo aluetta ja sillä on merkittävä aluetta jakava vaiku-

tus. Yleiskaavaluonnos tuli vireille kesäkuussa 2015, mutta yleiskaava päätet-

tiin käynnistää vuonna 2017 koko Vantaan alueelle, ja Kaivokselan yleiskaa-

van muutostyö sulautetaan näin ollen osaksi koko kaupungin yleiskaavatyötä.

Kuninkaantammen uusi eritasoliittymä valtatielle 3 ja siihen liittyvät 
liikennejärjestelyt, esiselvitys 16.5.2011, Helsingin kaupunki: Hämeen-

linnanväylän itäpuolelle Kuninkaantammeen rakennetaan uutta asuinympä-

ristöä (Kuva 6). Kuninkaantammen asemakaavat laaditaan osa-alueittain ja 

asemakaavoitusta ohjaa vuonna 2008 hyväksytty osayleiskaava. Runkolinja 

560 muodostaa alueen keskeisimmän joukkoliikennesuonen.

Vantaan Kuninkaantammen uuden asuinalueen toteutus Hämeenlinnan-

väylän itäpuolella edellyttää yhteyksien kehittämistä alueelta päätieverkkoon. 

Esiselvityksessä ratkaisuksi esitettiin Kuninkaantammen eritasoliittymän to-

teuttamista. Kuninkaantammen eritasoliittymän paikalle on suunniteltu laa-

jempi eritasoliittymä mahdollisen Kehä II hankkeen yhteydessä. Kuninkaan-

tammen eritasoliittymä sisältää kahden suoran rampin rakentamisen etelään 

siten, että Hämeenlinnanväylän tasaus pysyy nykyisellään. Seuraavaksi alu-

eesta laaditaan tiesuunnitelma.

Kuva 6. Kuninkaantammen keskusta. (Lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)

Kehä II yleissuunnitelma Turunväylä – Hämeenlinnanväylä (2008): Han-

ke sisälsi toisen ajoradan rakentamisen välillä Turunväylä – Turuntie, uuden 

kaksiajorataisen tien rakentamisen eritasoliittymä- ja liittyvine tie- ja katujär-

jestelyineen välille Turuntie – Hämeenlinnanväylä sekä liittymäjärjestelyjä, li-

säkaistoja ja lisäramppeja Hämeenlinnanväylällä välillä Kehä II – Kaivoksela.

Kehä III (kt 50) parantaminen välillä Vantaankoski – Pakkala, tiesuun-
nitelman tarkistus: Tarkistuksen lähtökohtana on ollut vuonna 1997 laadit-

tu ja 2003 tarkistettu tiesuunnitelma ”Kehä III:n (Kt 50) parantaminen välillä 

Vantaankoski – Pakkala” sekä Kehä III:n 1. toteutusvaihe Raappavuorentien 

ja Pakkalan väliltä. Merkittävimmät muutokset hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan 

Hämeenlinnanväylän osalta olivat ramppijärjestelyt Vantaankosken ja Martin-

kylän eritasoliittymien välillä (ne tarkistettiin vuoden 2030 liikenne-ennusteen 

pohjalta). Tiesuunnitelmassa Hämeenlinnanväylän korkeusasema säilyy ny-

kyisellään.

Kehä III Vantaankoski – Pakkala, rakennussuunnitelma (RS 2009, to-
teutus valmistunut 2012): Suunnitelmassa oikaistiin Kehä III:sta Vantaan-

kosken liittymän länsipuolella, sekä lisättiin neljännet kaistat liittymän itäpuo-

lelle Viinikkalaan asti. Lisäksi rakennettiin uusia ramppeja Vantaanlaakson 

liittymään. Martinkylän eritasoliittymään lisättiin uudet rampit valtatieltä 3. Li-

säksi rakennettiin meluesteitä valtatien 3 varrelle.



13

Kehä I vt 3 eritasoliittymän kohdalla, rakennussuunnitelma (RS2010, val-
mistui 2017): Kehä I:n varrella on uusittu Kantelettarentien jalankulku ja pyö-

räilyreitti sekä lisätty uusi kaista busseja varten. Kehä I:ltä idästä on rakennet-

tu valtatielle 3 Tampereelle suuntaava suora ramppi ja valtatiellä 3 on siirretty 

bussipysäkkiä. Lisäksi on rakennettu uusia meluesteitä ja tehty uusia kevyen 

liikenteen järjestelyjä.

2.4. Maankäyttö

Tarkastelualue kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja hanke sijaitsee osittain 

Helsingin sekä osittain Vantaan kaupungin alueilla.

2.4.1. Maakuntakaava

Uudellamaalla on tällä hetkellä voimassa kuusi vahvistettua maakuntakaa-

vaa:

• Uudenmaan maakuntakaava (8.11.2006)

• Itä-Uudenmaan maakuntakaava (22.6.2010)

• Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (22.6.2010)

• Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (30.10.2014)

• Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava (14.12.2012)

• Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (21.8.2017).

Tämän hankkeen kannalta merkityksellisiä kaavoja ovat Uudenmaan maa-

kuntakaava sekä Uudenmaan 2. ja 4. vaihemaakuntakaavat (Kuva 7). Uu-

denmaan maakuntahallitus määräsi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 

astumaan voimaan 21.8.2017 pidetyssä kokouksessa, mutta kaava ei ole vie-

lä lainvoimainen. Maakuntahallitus voi kuitenkin määrätä kaavan voimaantu-

lon ilman lainvoimaisuutta. Ko. maakuntakaavassa Hämeenlinnanväylä (vt 3) 

on merkitty moottoriväyläksi. Väylän ympäristöön on merkitty asuinrakenta-

mista koko hankkeen laajuudelta, lukuun ottamatta virkistysalueeksi merkittyä 

Keskuspuistoa, joka sijaitsee väylän itäpuolella Hakamäentien sekä Kehä I:n 

(mt 101) välimaastossa. Väylän länsipuolelle on merkitty tiivistämisrakenta-

mista koko hankkeen laajuudelta. Vantaan puolella tiivistämisrakentamista 

ei ole merkitty väylän välittömään läheisyyteen. Tiivistämisrakentamista on 

myös merkitty väylän itäpuolelle Helsingissä lähellä Vantaan rajaa.

Viheryhteystarpeita on merkitty kolme, joista ensimmäinen sijaitsee Poh-

jois-Haagan tienoilla, toinen Helsingin ja Vantaan rajan tienoilla sekä kolmas 

Vantaan Kaivokselan tienoilla. Joukkoliikenteen vaihtotarpeita on niin ikään 

merkitty kolme kappaletta, joista ensimmäinen sijaitsee Pohjois-Haagassa, 

toinen Kaivokselassa sekä kolmas Kehä III:n (kt 50) tuntumassa. Väylä kulkee 

hankkeen pohjoisosassa lentomelualueen läpi sekä Vantaan Kaivokselasta 

pohjoiseen pohjavesialueen rajaa mukaillen noin kaksi kilometriä. Kehä I:n 

tuntumaan Helsingin Kannelmäkeen on merkitty keskustatoimintojen alue. 

Helsingin Etelä-Haagan tienoilla kulkee Rantarata. Uudenmaan 4. vaihemaa-

kuntakaavassa Keskuspuisto ja Hämeenlinnanväylän länsipuolella sijaitseva 

Kaivokselan asuinalue on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuu-

riympäristöksi. Vantaan yleiskaavassa Kaivokselan asuinalueella on ollut ky-

seinen merkintä jo voimassa.

Kuva 7. Ote Uudenmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartasta 4. (Lähde: Uudenmaan liitto)
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2.4.2. Yleiskaava

Hankealueella on voimassa vuonna 2002 laadittu Helsingin yleiskaava (Ku-

va 8) sekä vuonna 2007 laadittu Vantaan yleiskaava (Kuva 9). Helsingissä 

maakuntakaavassa tiivistämisrakentamiseksi merkityille alueille on kaavailtu 

kerrostalo- sekä pientalovaltaisia alueita. Kerrostalovaltaiset alueet sijoittuvat 

väylän länsipuolelle ja pientalovaltaiset alueet sijoittuvat enimmäkseen väylän 

itäpuolelle Kehä I:stä (mt 101) pohjoiseen. Osa rakennusalueista on merkitty 

kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 

merkittäväksi alueeksi kenoviivoin.

Vantaalla väylän ympäristö on merkitty enimmäkseen kerros- ja pientalo-

alueeksi sekä työpaikka-alueiksi. Työpaikka-alueet keskittyvät enimmäkseen 

Kehä III:n (kt 50) sekä Vantaan ja Helsingin rajan läheisyyteen Kaivokselaan. 

Osaa Kaivokselan työpaikka-alueesta ollaan kuitenkin muuttamassa uuden 

yleiskaavan yhteydessä asuinalueeksi. Kaivokselan rakennusalue Hämeen-

linnanväylän (vt 3) länsipuolella on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeäksi 

alueeksi. Martinkyläntien eritasoliittymän kohdalle on annettu varaus joukko-

liikenteen terminaalille. Pääväylän poikki on myös merkitty kulkemaan kaksi 

ohjeellista ulkoilureittiä, joista ensimmäinen sijaitsee Perkiössä ja toinen Kai-

vokselassa. Kaivokselassa sijaitsee myös Mätäojasuon luonnonsuojelualue 

(SL). Väylää pitkin kulkee tärkeäksi pohjavesialueeksi merkityn Kaivokselan 

pohjavesialueen raja, joka alkaa Vantaan ja Helsingin rajalta ja ulottuu Mätä-

ojasuon tienoille. Raja on merkitty karttaan kirjaimilla PV. Osa hankkeen poh-

joisosan asuinalueista on merkitty lentomelualueiksi (m1, m2). Ohessa kuva 

Vantaan yleiskaavasta (Kuva 9).

Molemmissa kaupungeissa ollaan laatimassa uutta yleiskaavaa. Vantaalla 

kaavan laatiminen on vasta aloitettu ja luonnos on tulossa nähtäville vuonna 

2018. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa esitetään Kaivokselan nykyistä te-

ollisuusaluetta mahdollisesti asuinalueeksi. Helsingissä yleiskaavassa esite-

tään Helsingin sisääntuloväylien muuttamista kaupunkibulevardeiksi, mitkä 

vaikuttavat merkittävästikin Hämeenlinnanväylän kehitykseen. Helsingin kau-

pungin yleiskaava on jo valtuuston hyväksymä, muttei lainvoimainen. Ohessa 

ote Helsingin yleiskaavasta, jossa Hämeenlinnanväylä on esitetty kaupunki-

bulevardina Kehä I:n eteläpuolella (Kuva 10).

Kuva 8. Ote Helsingin kaupungin yleiskaavasta. (Lähde: 
Helsingin karttapalvelu)

Kuva 9. Ote Vantaan kaupungin yleiskaavasta. (Lähde: 
Vantaan karttapalvelu)

Kuva 10. Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta, 
jossa Hämeenlinnanväylä on esitetty kaupunkibulevardina. 
Ei lainvoimainen. (Lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto)
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2.4.3. Asemakaava

Kehittämisselvityksessä tarkasteltava Hämeenlinnanväylän (vt 3) osuus si-

jaitsee lähes kokonaisuudessaan asemakaava-alueella, ja väylä sekä siihen 

liittyvät rampit on merkitty yleisen tien alueeksi (LT). Hämeenlinnanväylä on 

asemakaavoittamattomalla alueella Helsingin (Kuninkaantammi) ja Vantaan 

(Kaivoksela) asemakaavojen välillä. 

Asemakaavoja on toteutettu yleiskaavojen ohjaamalla tavalla. Asuin-, puis-

to- sekä työpaikka-alueet sijaitsevat hyvin lähellä väylää. Helsingin Kannel-

mäessä Kehä I (mt 101) eritasoliittymän länsipuolella sijaitsee kauppakeskus 

Kaari (Kuva 11). Lisäksi Kannelmäen eritasoliittymän läheisyyteen pääväylän 

itäpuolelle ollaan rakentamassa harjoitusjäähallia (Kuva 12). Saman erita-

soliittymän läheisyydessä väylän länsipuolella sijaitsee Kaarelan sähköase-

ma, joka on merkitty kaavaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-

nusten ja laitosten alueeksi. Vantaan puolella Vantaanlaaksoon Martinlaakson 

eritasoliittymän läheisyyteen ollaan kaavailemassa päivittäistavarakauppaa 

(Kuva 13). Martinlaaksossa pääväylän länsipuolella sijaitsee Sanomalan pai-

notalo (Kuva 14). 

Helsingissä Pirkkolantien läheisyyteen on laadittu asemakaavamuutoksia, 

jotka vaikuttavat katualueisiin sekä nykyisten kiinteistöjen rajoihin kohdassa, 

jossa Pirkkolantie alittaa Hämeenlinnanväylän (Kuva 15). Muutokset liittyvät 

Raide-Jokeriin. Suunnittelualueella olemassa olevat maankäyttöratkaisut se-

kä tulevat muutokset on esitetty suuntaa antavassa yleiskartassa (Kuva 16). 

Kuva 11. Kauppakeskuskaari sijaitsee Kehä I:n eritasoliittymän länsipuolella. (Lähde: Hel-
singin karttapalvelu)

Kuva 12. Kannelmäen eritasoliittymän kaakkoispuolelle ollaan rakentamassa uutta harjoi-
tusjäähallia. Luoteispuolella sijaitsee Kaarelan sähköasema. (Lähde: Helsingin karttapal-
velu)

Kuva 13. Martinlaakson eritasoliittymän itäpuolelle kaavaillaan päivittäistavarakauppaa. 
(Lähde: Vantaan karttapalvelu)

Kuva 14. Martinkyläntien eritasoliittymän luoteispuolella sijaitsee Sanomatalo. (Lähde: 
Vantaan karttapalvelu)

Kuva 15. Raide-Jokeriin liittyvät asemakaavamuutokset. (Lähde: Helsingin karttapalvelu)
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2.5. Liikenne

2.5.1. Nykyinen ajoneuvoliikenne

Tarkasteltava tiejakso jakautuu luontevasti kahteen osaan Kehä I:n (mt 101) 

kohdalla. Pohjoisosalla korostuu seudullinen ja pitkänmatkainen liikenne. Ke-

hä I:n pohjoispuolella Kannelmäen kohdalla vuoden 2016 keskivuorokausilii-

kenne oli noin 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Pirkkolan kohdalla liiken-

nemäärä oli vastaavasti noin 41 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (kuva 17). 

Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä oli vuonna 2016 Kehä I:n ja 

Kaivokselan välillä yli 60 000 ajoneuvoa arkivuorokautena ja Kehä I:n etelä-

puolella vajaa 50 000 ajoneuvoa arkivuorokautena (kuva 18). Raskaan liiken-

teen osuus oli 6 prosenttia. Hämeenlinnanväylän vilkkain kohta on Helsingis-

sä Kehä I liittymän pohjoispuolella. Liikenne on kasvanut varsin voimakkaasti 

Hämeenlinnanväylällä viimeisen kolmen vuoden aikana, jolloin kasvua on ol-

lut 6 - 9 prosenttia vuodessa. Kuvassa 17 on esitetty liikennemäärät tarkaste-

lualueella vuonna 2016.

Kuva 16. Suuntaa antava yleiskartta nykyisestä ja suunnitellusta maankäytöstä. Kuva 17. Liikennemääräkartta vuodelta 2016. Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa / vuorokausi. (Lähde: Liikenne-
virasto)
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Viikonloppujen pienemmät liikennemäärät kuitenkin laskevat keskiarvoa ja to-

dellisuudessa arkena liikennemäärät ovat suurempia. Kuvassa 18 on esitetty 

Hämeenlinnanväylän keskimääräinen arkivuorokausiliikenne.

Liikennekäytäväselvityksen (Strafica Oy) nykytila-analyysin mukaan huip-

putuntiliikenteet ovat kasvaneet huomattavasti vuorokausiliikennettä hitaam-

min, koska väylän välityskyky täyttyy ruuhka-aikoina, eikä liikennemäärien 

kasvu ole paikoin enää mahdollista ilman kapasiteetin lisäämistä. Väylän lii-

kenteen sujuvuutta on tarkasteltu vuoden 2013 syksyn aikana mobiililaitteista 

kerätyn HERE-paikannustiedon avulla. Tarkasteluun on laskettu yhteen ruuh-

ka-aikojen (7 – 9 ja 15:30 – 17:30) 15 minuutin ajanjaksojen havainnot arkipäi-

viltä kolmen kuukauden ajalta. 

Aamuruuhkassa väylän välityskyky täyttyy Kaivokselan ja Kannelmäen välillä 

etelään johtavalla ajoradalla, mikä aiheuttaa liikenteen ruuhkautumista poh-

joiseen aina Vantaankoskelle asti. Lisäksi liikenne ruuhkautuu voimakkaas-

ti Hakamäentien valo-ohjatussa liittymässä. Iltapäiväruuhkassa välityskyky 

täyttyy Kannelmäen ja Kaivokselan välillä pohjoiseen johtavalla ajoradalla, 

mikä aiheuttaa liikenteen ruuhkautumista Kehä I:lle (mt 101) asti. Ajoittain lii-

kenne hidastuu myös Kehä I:n eteläpuolella. Hakamäentien liittymä aiheuttaa 

jonkin verran ruuhkautumista myös iltapäiväliikenteessä. Ruuhkaantumista 

on havainnollistettu alla (Kuva 19).

Kuva 18. Liikennemäärät pääväylillä syksyllä 2016 (ajoneuvoa/arkivrk.)

Aamuruuhka
Nopeus suhteessa 
vuorokauden medi-
aaninopeuteen (%)
syksyllä 2013.

Iltaruuhka
Nopeus suhteessa 
vuorokauden medi-
aaninopeuteen (%)
syksyllä 2013.
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Kuva 19. Liikenteen sujuvuus aamu- ja iltapäiväruuhkassa (Lähde: Strafica).
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2.5.2. Jalankulku ja pyöräily

Hämeenlinnanväylään (vt 3) tukeutuvan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien 

nykyinen linjaus on rikkonainen. Pyöräilijä on pakotettu vaihtamaan puolta 

Pirkkolantien, Runonlaulajantien ja Kuninkaantammentien kohdilla sekä kier-

tämään Martinlaakson, Kaivokselan ja Kannelmäen eritasoliittymät vilk-

kaiden  tasoliittymien kautta  (Kuva 20). Opastus  ja viitoitus ovat osittain 

puutteellisia. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylällä on paikoin päällys-

teongelmia, lisäksi alikulkujen kohdalla näkemäalueet ovat paikoittain riit-

tämättömiä.

Liikennekäytäväselvityksen (Strafica) nykytilaselvityksen mukaan pyö-

räily Hämeenlinnanväylän liikennekäytävässä on enimmäkseen työmatkoi-

hin liittyvää seudullista liikkumista. Pyörätelineitä ei bussipysäkkien lähei-

syydessä juuri ole, vilkasta Pirkkolantietä lukuun ottamatta, jonka kautta 

kulkee runkolinja 550. Polkupyöräliikenne on vilkasta Pirkkolantien lisäksi 

muillakin poikittaisilla yhteyksillä. Pirkkolantiellä kulkee arkena noin 1 100 

pyöräilijää päivässä, Hämeenlinnanväylän ylittävän rantaradan vartta noin 

1 800 pyöräilijää päivässä, Kehä I:n (mt 101) eritasoliittymän ohi noin 1 200 

pyöräilijää päivässä ja Kannelmäen eritasoliittymän läpi noin 570 pyöräili-

jää päivässä. Jalankulkijoita liikkuu paljon etenkin Pirkkolantiellä sekä Ke-

hä I:n eritasoliittymän läheisyydessä. Kehä I:n ja Kannelmäen eritasoliitty-

män välisellä osuudella sijaitsevia alikulkuja käytetään myös paljon.

2.5.3. Joukkoliikenne

Hämeenlinnanväylän (vt 3) linja-autoliikenne on hyvin vilkasta. Vuonna 2016 

Kehä III:n (Kt 50) ja Kaivokselan välisellä osuudella kulki arkisin 60 - 100 HSL-

alueen vuoroa, 89 vakiovuoroa sekä 25 pikavuoroa suuntaansa. Kaivokselan 

ja Hakamäentien välillä HSL-alueen liikennettä kulki 200 - 350 vuoroa suun-

taansa. 

Liikennekäytäväselvityksen  (Strafica)  nykytilaselvityksen mukaan  suurin 

osa pysäkeistä luokitellaan joko vilkkaaksi (120 - 400 nousijaa/arki vrk) tai pe-

ruspysäkiksi (30 - 120 nousijaa/arki vrk). Hämeenlinnanväylän ja sen alittavien 

teiden pysäkeistä Pirkkolantien pysäkkiparin käyttöaste on selkeästi korkein. 

Ainoastaan Martinlaakson sekä Mätäojan pysäkkiparien käyttöasteet jäävät 

pieniksi. Martinlaakson pysäkkejä käyttävät kuitenkin HSL-alueen ulkopuolel-

ta matkustavat koululaiset. Pohjoiseen suuntautuvien kaistojen pysäkit ovat 

enimmäkseen jättöpysäkejä ja näennäisesti pieniä käyttöasteeltaan. Tämä 

johtuu siitä, että pysäkkien käyttöastetta voidaan mitata ainoastaan matka-

korttien mukaisista rekisteröidyistä nousuista. Näin ollen pysäkillä jääneiden 

määrää voidaan vain arvioida. Arvioiden mukaan pohjoiseen suuntautuvien 

kaistojen pysäkeillä bussista poistumisien lukumäärä on samaa suuruusluok-

kaa, kuin bussiin nousujen lukumäärä etelään suuntautuvilla pysäkeillä. Tä-

mä voidaan selittää työmatkaliikenteellä, sillä moni asukkaista käy töissä lä-

hempänä Helsingin keskustaa.

Kaukoliikenteen pikavuoropysäkkejä on viisi. Näistä kaksi sijaitsee Ke-

hä III:n ja Kaivokselan välillä (Koukkuveräjän ja vetotien pysäkkiparit) ja kolme 

Kaivokselan ja Hakamäentien välillä (Kaarelantien, Pirkkolantien sekä Metsä-

läntien pysäkkiparit).

Ohjeellinen pysäkkiväli taajamassa keskustan ulkopuolella on 600 metriä 

nopeusrajoituksen ollessa 70 – 100 km/h. Tämä toteutuu pohjoiseen suuntau-

tuvilla kaistoilla kohtuullisen hyvin. Ainoastaan Kehä I – Kannelmäki ja Kaivok-

sela – Martinlaakso välillä pysäkkivälit ovat pienempiä.

Bussipysäkit on sijoiteltu joko pääajoradan, liittymiskaistan tai erkanemis-

kaistan  reunaan.  Osassa  pysäkeistä  kiihdytyskaistat  ovat  puutteellisia  tai 

puuttuvat kokonaan (Kuva 21). Kiihdytyskaistojen puute aiheuttaa häiriöitä ja 

vaaratilanteita muulle liikenteelle. 

Pysäkkiyhteydet on järjestetty pääosin hyvin. Väylän ylitys- ja alitusmah-

dollisuudet ovat yleensä lähellä pysäkkejä ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 

väylä kulkee vieressä. Vaihtoyhteyksien pysäkit sijaitsevat lähimmillään noin 

100 - 200 metrin päässä ja kauimmillaan noin 400 - 500 metrin päässä pää-

väylän pysäkeistä. Suurimmissa eritasoliittymissä matkat ovat pidempiä ja 

etenkin Kaivokselan eritasoliittymässä matkat Vaskivuorentielle runkolinjan 

560 pysäkeille ovat pitkät. Työpaikka- ja asuinalueiden läheisyydessä pysäkit Kuva 20. Nykyinen pyöräilyreitti Hämeenlinnanväylän rinnalla.

Kuva 21. Osassa pysäkeistä ei ole kiihdytyskaistoja ollenkaan. Kyseiset pysäkit sijaitsevat 
Kehä I:n ja Kannelmäen eritasoliittymän välisellä osuudella. (Lähde: Helsingin karttapalve-
lu)
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ovat pääosin 200 - 300 metrin päässä alueesta. Taajamissa ohjeellinen käve-

lymatkan pituus on kerrostaloalueella 400 metriä ja pientaloalueilla 600 met-

riä, joten vaatimukset täyttyvät kaikilla pysäkeillä. 

Pysäkkien läheisyydessä ei ole juurikaan paikkoja polkupyörille. Pyöräte-

lineitä on asetettu ainoastaan Hämeenlinnanväylän alittavalle Pirkkolantielle, 

josta runkolinja 550 kulkee. 

2.5.4. Liikenneturvallisuus

Vuosina 2011 – 2016 Hämeenlinnanväylällä (vt 3) Kehä I:n (mt 101) ja Kehä III 

(kt 50) välisellä osuudella tapahtui yhteensä 184 onnettomuutta, joista 32 oli 

henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Hakamäentien ja Kehä I:n välillä 

oli vastaavasti vuosina 2011 – 2016 yhteensä 58 onnettomuutta, joista 16 oli 

henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Tavallisin onnettomuustyyppi on 

ollut peräänajo. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut tarkas-

telualueella tarkasteluajanjakson aikana yksi.

Hämeenlinnanväylän vuosittainen onnettomuusaste oli Kehä I – Kehä III vä-

lisellä osuudella 5,2 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 100 miljoo-

naa ajoneuvokilometriä kohden. Hakamäentien ja Kehä I:n välisellä osuudella 

vastaava arvo oli 5,9. Vuosittainen onnettomuustiheys Kehä I – Kehä III -välil-

lä oli 89,4 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/100 km ja vastaavasti 

Hakamäentie – Kehä I -välillä 79,2. Vastaavat arvot pääkaupunkiseudun muilla 

säteittäisillä väylillä on esitetty oheisessa taulukossa. Hämeenlinnanväylän 

onnettomuusaste on hieman korkeampi kuin muiden pääkaupunkiseudun si-

sääntuloväylien lukuun ottamatta Vihdintietä (mt 120), jossa lukema on muita 

huomattavasti korkeampi.

Taulukko 1. Onnettomuusasteet pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä välillä Kehä I – 
Kehä III.

Onnettomuusaste (hen- Onnettomuustiheys 

Tie
kilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta /100 milj. 

(henkilövahinkoon 
johtanutta onnetto-

ajon.km) muutta /100 km)

vt 1 Turunväylä 2,3 44,3
vt 3 Hämeenlinnanväylä 5,2 89,4
vt 4 Lahdentie 4,1 87,8
vt 45 Tuusulanväylä 2,8 71,3
mt 120 Vihdintie 20,3 158,6

2.6. Ympäristö

2.6.1. Luonnonympäristö
Suunnittelualueen ympäristössä on joitakin huomioitavia arvokkaita luonto-

kohteita. Mätäojan arvokas luonnonsuojelualue (28,9 ha) rajautuu Hämeenlin-

nanväylään (vt 3) suunnittelualueen länsiosassa, Kaivokselan kohdalla (Kuva 

22). Mätäojanlaakson keskellä on Mätäojan uoma. Uoma on herkästi tulviva 

ja muodostaa rantoineen alueen, jolla esiintyy monimuotoista, rehevää luhta-

kasvillisuutta. Alueen pohjoisosassa on pieni avosuo. Luhta-aluetta reunus-

tavat kosteat lehdot. Mätäoja (Helsingin puolella Mätäjoki) on koko Vantaan 

arvokkaimpia luontokohteita. 

Mätäojan alueen luonto on monimuotoinen. Alueella on lehtoa, luhtia ja 

avosuota, sekä pieniä avovesialueita ja puro. Runsaan lahopuuston ansios-

ta kääpälajisto on runsas. Myös alueen lintulajisto on monipuolinen, noin 50 

lajia. Mätäojalla tavataan pesimälajeina uhanalaiset haapana, tukkasotka ja 

liejukana. Mätäoja ympäristöineen muodostaa asutusalueen keskelle merkit-

tävän ekologisen yhteyden.

Mätäojan alueella esiintyy kahta erityisesti suojeltavaa lajia, kämmekkä-

laji sääskenvalkku (Malaxis monophyllos) sekä tulvivan alueen puumaisilla 

paju-lahopuilla elävä kovakuoriainen, halavasepikkä (Hylochares cruentatus). 

Sääskenvalkku on uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltava kämmek-

kälaji. Lajin säilyttämiseksi kasvupaikoilla tai niiden välittömässä lähiympä-

ristössä on vältettävä voimakkaita hakkuita, maanmuokkausta tai ojituksia. 

Kasvupaikan vesitaloutta ei tule muuttaa. Halavasepikkä on uhanalainen ja 

erityisesti suojeltava kuoriaislaji, jota on tavattu ainoastaan Suomessa. Kaikki 

nykyisin tunnetut esiintymät ovat Vantaalla. Laji elää tulvivilla alueilla kasva-

vissa halavissa ja mustapajuissa. Esiintymisalueilta ei saa poistaa isoja pa-

juja, mikä koskee myös kuolleita ja kuolevia pajuja. Elinalueen pitkäaikaisen 

säilymisen kannalta on tärkeää, että esiintymisalueen vesitalous ja ajoittainen 

tulviminen säilyvät. 

  
Kuva 22. Suunnittelualueen arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristökohteet. 
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Sääskenvalkun ja halavasepikän esiintymisalueet on rajattu Uudenmaan ym-

päristökeskuksen päätöksillä Vantaan kaupungin toimittaman kartta-aineiston 

pohjalta. Esiintymisalueiden hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuo-

jelulain 47 §:n nojalla kielletty. Seuraavassa taulukossa on esitetty erityisesti 

suojeltavien lajien esiintymispaikan rajauspäätöksissä esitetyt aluerajaukset, 

sekä alueita koskevat toimenpiderajoitukset. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen (LUO171) mukainen raja-
us, sekä sääskenvalkun esiintymispaikkan mahdolliseen heikkenemi-
seen tai häviämiseen johtavat toimet: 

• Rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen
• Ruoppaaminen
• Ojittaminen tai muu alueen vesitalouden muuttaminen
• Maa-ainesten ottaminen tai maa- ja kallioperän vahingoittaminen
• Luontaisen kasvillisuuden poistaminen, hävittäminen tai vahingoittaminen
• Moottoriajoneuvoilla ajo
• Maastopyöräily
• Leiriytyminen
• Kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti erityisesti 

suojeltavan lajin esiintymispaikan säilymiseen alueella

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen (UUDELY/ 611/07.01/2011) 
mukainen rajaus, sekä halavasepikän esiintymispaikan mahdolliseen 
heikkenemiseen tai häviämiseen johtavat toimet:

• Kaikenlainen rakentaminen
• Ruoppaaminen, ojittaminen tai muu vesitalouden muuttaminen
• Maa-ainesten ottaminen tai maa- tai kallioperän vahingoittaminen
• Puiden, pensaiden ja muun luontaisen kasvillisuuden poistaminen, hävittä-

minen tai vahingoittaminen
• Selkärangattomien eläinten pyydystäminen, tappaminen ja kerääminen
• Moottoriajoneuvoilla ajo (ei koske alueen läpi kulkevia ulkoilureittejä)
• Kaikenlainen muu toiminta, joka aiheuttaa muutoksia vedenlaadussa

 

Kaivokselan asutusalueen keskellä, päällekkäisenä halavasepikän esiinty-

misalueen kanssa on lisäksi Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä 

(LUO 1032)  rauhoitettu,  luonnonsuojelulain 29 §.n  tarkoittama  luontotyyppi, 

tervaleppäkorpi. 

Mätäojaan on kunnostettu kutusoraikkoja ja istutettu taimenta vuodesta 

2009. Vuonna 2013 tapahtuneen liuotinpäästön vuoksi, lupaavasti kehittynyt 

kanta tuhoutui suurelta osin. Kunnostustyötä on kuitenkin jatkettu. 

Vantaan alueella tien läheisyydessä esiintyy myös keltamataraa, joka on 

uhanalainen (VU, vaarantunut) laji. Suunnittelualuetta lähimmät esiintymät 

ovat Kaivokselan Kaivospuiston ja Lyhtypuiston kohdalla. Keltamatara on 

Etelä-Suomessa suhteellisen yleinen paisteisten ketojen ja kallioiden laji. Si-

tä esiintyy tyypillisesti myös teiden varsilla. Tien itäpuolella Kaivokselan koh-

dalla on arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi määritetty Koukkuniityn lohkare.

Helsingin luontotietojärjestelmässä on esitetty joitakin Hämeenlinnanväy-

län läheisyyteen sijoittuvia arvokkaita luontokohteita. Hankealueen tiejaksol-

la ovat arvokkaat kasvillisuuskohteet: Kuninkaantammentien länsipään suo 

(arvoluokka II), Håkansbergin arvokas metsäkohde (Metso-luokka II) sekä 

Kehä I:n liittymän länsipuolelle sijoittuva Raikukallion lehto- ja korpialue (ar-

voluokka I). Håkansbergin laakso on rajattu arvoluokan III linnustokohteeksi. 

(Kuva 23)

Kuva 23. Otteet Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmästä: Vasemmassa kuvassa on esitetty suunnittelualueen ympäristöön sijoittuvat arvokkaat, kasvi- ja lintukohteet, sekä luonnon-
muistomerkit ja oikeassa metsäkohteet (Metso-kartoitus) sekä purot (Mätäjoen haaroja).  
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Vuonna 2016 Myyrmäen – Kivistön –Ylästön alueelle laaditun liito-oravasel-

vityksen mukaan suunnittelualueelle sijoittuu kaksi liito-oravalle soveltuvaa 

tienylityspaikkaa: Mätäojan  luononsuojelualueen kohdalla yhteys Djupbäck 

 Hankapuisto sekä Martinlaaksontien pohjoispuolella yhteys Kukinniitty  

Koukkuniitty (Kuva 24) Lisäksi Hämeenlinnanväylän tuntumassa on tunnis-

tettu liito-oravan elin- ja liikkumisympäristöjä. Liito-oravien elinympäristöjen 

ja niiden välisten kulkuyhteyksien säilyttäminen on huomioitava maankäytön 

suunnittelussa. Liito-orava on uhanalainen ja luontodirektiivin liitteen IV erityi-

sesti suojeltava laji. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämi-

nen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.

Liito-oravan kulkuyhteyksien lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu kaksi 

suunnittelualueen ylittävää maakuntakaavassa esitettyä viheryhteystarvealu-

etta (ks. kuva 7 ja kuva 22). Toinen merkittävä yhteysalue sijoittuu Vantaan 

alueelle, Mätäojan laakson kohdalle. Toinen yhteystarvealue on etelämpänä 

Helsingin puolella, Kaarelan ja Hakuninmaan asuinalueiden pohjoispuolella. 

Viheryhteyksien on määrä mm. turvata lajiston liikkumismahdollisuudet, eli 

toimia osana ekologista verkostoa yhteyksinä lajien elinalueiden välillä.

2.6.2. Maisema ja kulttuuriympäristö

Hämeenlinnanväylä (vt 3) sivuaa Kaivokselan I-luokan pohjavesialuetta 

(0109202), joka sijaitsee Kaivokselan kohdalla väylän itäpuolella. Valtatie si-

joittuu pohjavesialueelle sen lounaiskulmalla noin 1,7 km jaksolla. Kaivokse-

lan pohjavesialue on pohjois-eteläsuuntainen Silvolan ja Viherkummun välillä 

sijaitseva muodostuma. Lajittunutta ainesta peittävät osaksi savikerrokset ja 

ne myös rajaavat muodostuman reunoiltaan jyrkästi. Huomattava osa saata-

vasta pohjavedestä muodostuu alueen etelä- ja länsipuolisilla kallio- ja mo-

reenialueilla. Pohjaveden virtausta tapahtuu myös pitkin Vantaanjokilaaksoa 

ja Vantaanjoesta tapahtuu imeytymistä. Todennäköinen pohjaveden virta-

ussuunta on etelästä ja lännestä. Kaivokselan pohjavesialueella on varave-

denottamo. Varavedenottamoiden pohjaveden käyttökelpoisuus talousvete-

nä pyritään turvaamaan. Alue sisältyy vuonna 2015 julkaistuun haitallisten 

aineiden pitoisuuksien kartoitukseen, jossa on esitetty analyysitulokset pää-

kaupunkiseudun pohjavesialueilta vuonna 2014 otetuista näytteistä. Vuoden 

2014 näytteissä Kaivokselan pohjavesialueen veden rautapitoisuus ylitti So-

siaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen laatusuosituksen enimmäis-

pitoisuuden. Koboltin pitoisuus ylitti ympäristölaatunormin raja-arvon. Rapor-

tissa myös mainitaan, että Kaivokselan pohjavesialueella on useita Maaperän 

tilan tietojärjestelmän mahdollisia pilaantuneen maan (pima) kohteita. Alueel-

la on tällä hetkellä mm. autojen huolto- ja korjaustoimintaa.    

Suunnittelualueen tiestä suuri osa sijoittuu Mätäojan (Helsingin puolella 

Mätäjoki) valuma-alueelle (81.051). Mätäoja on Vantaanjoen entinen uoma. 

Nykyisin se on kaupunkipuro, joka saa alkunsa Kaivokselan alueella soistu-

neesta jokiuomasta. Se laskee Isoon Huopalahteen. Mätäojan valuma-alue 

on 24,4 neliökilometriä. Suuren valuma-alueen vuoksi Mätäoja tulvii helposti 

rankkasateiden aikana. Mätäojan vedenlaatu on viimevuosina ollut hyvä tai 

tyydyttävä. Mätäojan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa 

2009 – 2019 on esitetty hulevesiä puhdistavien rakenteiden toteuttamista en-

nen niiden johtamista Mätäojaan. Helsingin puolella Kaarelassa Mätäjokeen 

laskeva sivuhaara alittaa Hämeenlinnanväylän putkitettuna Kanneltien poh-

joispuolella, sekä Kanneltien liittymän eteläpuolella. 

Vantaalla, Kaivokselan pohjavesialueen kohdalla, osa suunnittelualueesta 

sijoittuu Vantaanjoen valuma-alueelle (21.011). Vantaanjoen valuma-alueen 

pinta-ala on 1680 neliökilometriä ja se ulottuu neljäntoista kunnan alueelle. 

Lyhin etäisyys suunnittelualueelta Vantaanjokeen on noin 350 metriä, Kai-

vokselan pohjavesialueen kohdalla. Tämä jokiosuus sisältyy Vantaanjoen 

Natura-alueeseen, joka on perustettu pääasiassa vuollejokisimpukan suoje-

lemiseksi. Vantaanjoen Natura-alueella esiintyy myös saukko, joka lukeutuu 

luontodirektiivin liitteen IV erityisesti suojeltaviin lajeihin.

2.6.3. Pohja- ja pintavedet

Hämeenlinnanväylän (vt 3) varsi on tiiviisti rakennettua, ja väylän molemmin 

puolin on asuin- ja yritysalueita. Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokkaita mai-

sema-alueita. Luonnonsuojeluohjelma-alueisiin sisällytetty Vantaanjokilaak-

son maisemakokonaisuus (MAO010010) sijoittuu lähimmillään noin 300 met-

rin etäisyydelle väylästä, sen itäpuolelle. Väylän ja maisema-alueen välinen 

alue on kuitenkin vahvasti rakennettua. Suunnittelualueella on useita arkeo-

logisia kohteita ja muinaisjäännösalueita aivan pääväylän tuntumassa. Suurin 

osa arvokkaista kohteista sijaitsee Kehä I:n (mt 101) ja Hämeenlinnanväylän 

liittymän tuntumassa sekä siitä pohjoiseen. Kohteet ovat pääasiassa 1. maa-

ilmansodan linnoitusketjun jäänteitä. Mätäojanlaaksossa on myös merkkejä 

esihistoriallisista asuinpaikoista, jotka ovat perua ajalta jolloin Vantaanjoki las-

ki mereen nykyisen Mätäojan uoman kautta.

Kuva 24. Liito-oravan elinalueet ja pääväylien ylityskohdat suunnittelualueen Vantaan puo-
lelle sijoittuvalla osuudella. (Lähde: Myyrmäen – Ylästön – Kivistön alueen liito-oravaselvitys 
2016)
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Hankealueen itäpuolella lähimmillään noin 850 m etäisyydellä tiestä, on Sil-

volan tekojärvi. Silvolan tekojärveen varastoidaan raakavettä, jota johdetaan 

tekojärveen Päijännetunnelissa, noin 120 kilometrin päästä Päijänteen jär-

vestä. Tunneli päättyy Silvolan tekojärven luo. Päijänteestä johdettua vettä 

käytetään pääkaupunkiseudulla käyttövetenä. Vesi johdetaan joko tunnelis-

ta tai Silvolan tekojärvestä vedenpuhdistuslaitoksille, lähelle käyttökohdetta. 

Tunnelissa ja tekojärvessä oleva vesi on puhdistamatonta. Silvolan tekojär-

vestä johtaa vesiputki Mätäojan alueelle. Putken kautta johdetaan Mätäojan 

alueelle vettä kesäaikaan kuivina kausina. Putki alittaa hankealueen ja laskee 

Mätäojan luonnonsuojelualueen avovesialueen eteläpuolelle (Kuva 24).

2.6.4. Melu

Pääkaupunkiseudulla on laadittu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniais-

ten kaupunkien sekä Liikenneviraston yhteistyönä Tie- ja raideliikenteen 

EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukainen meluselvitys vuosi-

na 2007, 2012 ja 2017. Meluselvitykset laaditaan joka viides vuosi mm. yli 

100 000 asukkaan väestökeskittymistä ja maanteistä, joiden liikennemäärä 

on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Pääkaupunkiseudun meluselvityksen 

kohteena ovat Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen alueilla sijaitsevat 

pää- ja kokoojakadut. Suomessa direktiivi on pantu käytäntöön ympäristön-

suojelulakiin (86/2000) lisätyllä säännöksillä (459/2004) meluselvityksistä ja 

meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. Valtioneuvoston asetus (801/2004) 

määrittää melun tunnusluvut sekä meluselvitysten ja meluntorjunnan toimin-

tasuunnitelmien sisällön.

Pääkaupunkiseudun meluselvitysten pohjalta on laadittu toimenpidesuunni-

telma tarvittavista melusuojauksista. Kehittämisselvityksen suunnitelmakar-

toilla on esitetty vuosille 2013 – 2018 laaditun toimenpidesuunnitelman kohde-

korteissa esitetyt melusuojauksen sijainnit. Kohdekortit antavat lähtökohdan 

melusuojaustoimenpiteille ja jatkosuunnittelussa tulee laatia tarkemmat me-

lutarkastelut ennusteliikennemäärillä. Vuoden 2017 meluselvityksen pohjalta 

laadittava meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma valmistuu kesällä 2018. 

Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot. (Me-
lun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq enintään)

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset 
melutasojen ohjearvot

Huom

Päivällä Yöllä klo Mikäli melu on luon-
klo 7 - 22 22 - 7 teeltaan iskumaista tai 

kapeakaistaista, mitta-
us- tai laskentatulokseen 
lisätään 5 dB ennen sen 
vertaamista annettuun 
ohjearvoon

Ulkona
Asumiseen käytettävät alu-
eet, virkistysalueet taaja-
missa ja niiden välittömässä 
läheisyydessä, sekä hoito- 
ja oppilaitoksia palvelevat 
alueet

≤ 55 dB ≤ 45 - 50 dB Uusilla alueilla melutason 
yöohjearvo on 45 dB. 
Yöohjearvoa ei sovelleta 
oppilaitoksia palvelevilla 
alueilla.

Loma-asumiseen käytet-
tävät alueet, leirintäalueet, 
virkistysalueet taajamien 
ulkopuolella ja luonnonsuo-
jelualueet

≤ 45 dB Yöohjearvoa ei sovelleta 
sellaisilla luonnonsuoje-
lualueilla, joita ei yleensä 
käytetä oleskeluun tai 
luonnon havainnointiin 
yöllä

Sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet

≤ 35 dB

Opetus- 
huoneet

ja kokoontumis- ≤ 35 dB

Liike- ja toimistohuoneet ≤ 45 dB

Kuva 25. Silvolan tekojärvestä johtaa putkiyhteys Mätäojan laaksoon. (lähde: HSY)
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Meluselvityksessä Helsingin ja Vantaan kau-

punkien melulle altistuvien määrät on laskettu 

kahdella eri tavalla; yhteispohjoismainen mal-

li (käytetty vuoden 2012 selvityksissä) ja uu-

della, direktiivissä määritellyllä laskentatavalla 

(CNOSSOS-EU). Vuoden 2012 selvityksen las-

kentamallissa kaikki asukkaat kategorisoituivat 

rakennuksen suurimman melutason mukaan. 

Uudessa laskentamallissa asukkaat on jaet-

tu julkisivuille. Uudella laskentatavalla melul-

le altistuvien asukkaiden määrä on hieman yli 

puolet vanhan laskentatavan altistujamääristä. 

Kun huomioidaan väkiluvun kasvu, vastaa ko-

konaisaltistujamäärä pääosin vuoden 2012 sel-

vityksessä esitettyä. Laskentamallien tuloksissa 

saadaan paikallisesti suuriakin eroja meluvyö-

hykkeissä molempiin suuntiin. Koko kaupungin 

asukasmäärissä vaikutus tasoittuu. Meluestei-

den  tehokkuus  vaihtelee  CNOSSOS-EU mal-

lilla, verrattuna yhteispohjoismaiseen malliin. 

Meluntorjunnan suunnittelun pohjana käytetään 

Suomessa myös jatkossa yhteispohjoismaista 

laskentamallia. 

Liikenneviraston 2013-2018 meluntorjunnan 

toimintasuunnitelman hankealueen suunnitel-

missa huomioitavat kohdekortit ovat Hakunin-

maalla, Kaivokselassa ja Vantaanlaaksossa. 

Kohdekorteissa on esitetty yhteispohjoismai-

sen laskentamallin mukaiset melulle altistuvat 

asukasmäärät ja suunnitellulla meluntorjunnal-

la saavutettava muutos altistuvien asukkaiden 

määrässä. Kohdekorteissa esitetyt luvut perus-

tuvat vuoden 2011 liikennemäärillä tehtyyn ar-

vioon. 

Kuvassa 26 on esitetty vuonna 2017 laadi-

tun meluselvityksen mukaiset maanteiden lii-

kenteen aiheuttaman melun meluvyöhykkeet 

suunnittelualueella. Päivämelutasot on laskettu 

valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisella 

melutasosuureella LAeq, 7 – 22 kahden metrin 

laskentakorkeudella, yhteispohjoismaisella las-

kentamallilla. (Sito 2017)Kuva 26. Yhteispohjoismaisen laskentamallin mukaiset maanteiden meluvyöhykkeet päivämelu LAeq 7 – 22  (Helsingin ja 
Vantaan meluselvitykset 2017, Sito)

2.6.5. Ilmanlaatu

Tieliikenteen aiheuttamat typpioksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat nykytilan-

teessa suurimmassa osassa suunnittelualuetta alle raja-arvojen (Pääkaupun-

kiseudun päästöjen leviämismalliselvitys, 2016). Taustapitoisuudet huomioon 

ottaen päästöjen raja-arvot saattavat ylittyä aivan tien välittömässä läheisyy-

dessä.

Vuoden 2016 liikennemäärillä Hämeenlinnanväylän Kehä I:n ja Kehä III:n 

välisellä osuudella päästömäärät ovat seuraavat (vuoden 2016 päästötiedot, 

IVAR3-ohjelmisto):

CO  2 23,52 (1000 t/vuosi)
NOx 123,88 (t/vuosi)
HC 43,45 (t/vuosi)
CO 255,02 (t/vuosi)
Hiukkaset 3,719 (t/vuosi)

Luvuissa ovat mukana kehien välisten eritasoliittymien päästöt. Kehä I:n ja 

Kehä III:n liittymien päästötiedot eivät sisälly yllä esitettyihin lukuihin. 
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2.6.6. Pilaantuneet maat

Hankealueella on tehty tien keskikaistan maaperän pilaantuneisuustutkimus 

2013 (Rantarata – Kehä III). Tutkimusta varten oli selvitetty aikaisemmat pi-

laantuneiden maiden tutkimukset, kunnostukset ja mahdolliset haitta-aineita 

ympäristöön päästäneet onnettomuudet. Tutkimusraportissa todetaan, että 

merkittävistä tutkittavalle alueelle ulottuvista pilaantumisista ei löydetty tietoa. 

Tutkimus liittyi kuivatuksen perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun. Se 

kohdennettiin toimenpiteiden vuoksi kaivettaville alueille keskikaistalla. Sel-

vitysalueelta löytyi tuolloin ohjearvot ylittäviä sinkki-, kromi-, arseeni-, lyijy- 

ja antimonipitoisuuksia. Pohjavesialueella ylittyi sinkin alempi ohjearvotaso. 

(Tutkimuksessa on käytetty valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maa-

perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioista esitettyjä viitearvoja.) 

Selvityksessä todettiin, että ennen parantamistoimenpiteitä tulee tehdä ELY-

keskukselle ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän 

puhdistamisesta. 

Hämeenlinnanväylän kehittämisselvityksen hankealueen läheisyydessä, 

myös Kaivokselan pohjavesialueella, on useita Maaperän tilan tietojärjestel-

män mahdollisia pima-kohteita. Pohjavesialueella on tällä hetkellä mm. au-

tojen huolto- ja korjaustoimintaa. Alla on kuvaote SYKE:n ympäristökartta-

palvelu Karpalosta (16.11.2017), jossa näkyvät maaperän tietojärjestelmän 

(MATTI) kohteet, joissa maaperä on mahdollisesti pilaantunutta (Kuva 27). 

Kuva 27. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet hankealueen läheisyydessä

2.7. Maaperä- ja pohjaolosuhteet

Maaperäkuvaus  perustuu  pääosin GTK:n maalajikarttaan.  Tarvittavin  osin 

on tehty myös vertailua Helsingin ja Vantaan kaupunkien karttapalveluiden 

maalajikarttoihin. Paaluväliltä 4200 – 7100 on ollut käytettävissä jonkin verran 

myös kairaustietoa. Monin paikoin väylä kulkee rakennetuilla alueilla, jolloin 

maaperä koostuu pintaosistaan täytöistä. 

Kehä I – Kehä III 

Plv 3300 – 4950
Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Kehä I:n liittymäalueesta pohjoiseen vt 3:n Kan-

nelmäen liittymän pohjoispuolella (plv 3300 – 4950) maaperä koostuu pää-

osin hiekkamoreenista. Kallionpinta on monin paikoin lähellä maanpintaa, ja 

esiintyy osin myös avokalliona. Irtilouhintaa on nykyisen väylän kohdalla ar-

vioitu olevan ainakin plv 4240 – 4340. Arvioitu kallionpinta on syvemmällä plv 

4400 – 4600 ollen syvimmillään pl 4500 noin 9 m syvyydellä maanpinnasta. pl 

4800 eteenpäin kallionpinta laskee jälleen, ollen pl 4950 noin 8 m syvyydel-

lä maanpinnasta. Joulukuussa 2015 pohjavedenpinta on ollut osuuden alku-

päässä noin 3,5 m syvyydellä maanpinnasta. 

Plv 4950 – 6000
Kannelmäen liittymästä pohjoiseen (pl 4950 eteenpäin) maaperä muuttuu 

pintaosastaan saveksi väylän itäpuolella. Saven paksuus on paksuimmillaan 

noin 3 m. Paalulta 5550 eteenpäin paalulle 6000 saakka vt 3 kulkee savi-/silt-

tialueella. Kallionpinta sukeltaa syvemmälle plv 4950 – 5200 ja 5350 – 6000, 

ollen pl 5000 noin 8 m syvyydellä maanpinnasta ja plv 5500 – 6000 pääosin 

arviolta yli 10 m syvyydellä maanpinnasta.

Mätäoja kulkee väylän ali rummussa noin pl 4500 ja pl 5000. Paalun 5950 

itäpuolella pohjavedenpinta on vuosina 2006…2012 vaihdellut 1…2 m syvyy-

dellä maanpinnasta.

Plv 6000 – 6450
Osuudella  maaperä  koostuu  pääosin  hienosta  hiekasta/karkeasta  siltistä. 

Kallionpinta on syvimmillään osuuden alussa pl 6000, arviolta yli 10 m syvyy-

dellä maanpinnasta, josta se nousee kasvavan paaluluvun suuntaan mentä-

essä. Paaluvälillä 6100 – 6350 kallionpinta on lähellä maanpintaa, ja paikoin 

avokallioina. Irtilouhintaa on nykyisen väylän kohdalla arvioitu olevan ainakin 

plv 6260 – 6380. 

Plv 6450 – 8000
Maaperä koostuu hiekasta, siltistä ja täytöistä noin paalulle 6800 saakka. Pl 

6800 eteenpäin väylä kulkee savi ja hiekka-/moreenialueen sekä täyttöalueen 

rajapinnassa. Maaperä koostuu pääosin kitkamaasta, väylän oikealla puolella 

maaperässä esiintyy myös savisia ja silttisiä kerroksia. Väylän vasemmal-

la puolella kallionpinta on paikoitellen lähellä maanpintaa. Plv 6600 – 6900 

on mitattu pohjavedenpintaa muutamissa pisteissä aikavälillä 03 – 08/2008 

ja 12/2016. Pohjavedenpinta on havaittu noin 5 - 10 m syvyydellä maan pin-

nasta.

Plv 8000 – 9200
Osuudella maaperä on savea plv 8000 – 8750. Savikerros voi syvimmillään ol-

la arviolta noin 5 - 10 m paksuinen. Väylä ylittää Mätäojan noin paalulla 8050, 

oja kulkee rummussa väylän ali. Mätäojan laaksossa on lisäksi lammikoita 

ja savikerros on oletettavasti pehmeää tällä alueella. Plv 8750 – 9200 väylä 

kulkee savialueen ja kallio-/hiekkamoreenialueen rajalla, joten tällä alueella 

mahdollinen savikerros on ohut.

Plv 9200 – 10100
Maaperä osuudella koostuu hiekkamoreenista, kallionpinta on monin paikoin 

lähellä maanpintaa. Pl 9700 kohdalla on mahdollisesti kapea ja matala savi-

alue. Kehä III:n liittymää lähestyttäessä pl 9850 eteenpäin maaperä muuttuu 

hienoksi hiekaksi / karkeaksi siltiksi.

Nykyiset rakenteet: 

Kehä I – Kehä III välillä on 17 kpl siltarakenteita, joiden perustamistapa vaihte-

lee. Pääosin sillat ja alikulut ovat perustettu tb-paalujen varaan. 

Alittavien rumpujen ja vesihuollon verkostojen perustamistapoja ei ole sel-

vitetty tässä työssä.

Tien nykyisten rakenteiden paksuutta ja perustamistapaa ei ole selvitetty.
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3. Toimivuustarkastelut
3.1. Yleistä

Vaihtoehtoisten kehittämistoimenpideratkaisujen liikenteellisiä vaikutuksia 

tarkasteltiin liikenteen mikrosimuloinnin avulla. Liikenteen toimivuustarkaste-

lut tehtiin saksalaisella Vissim-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelut koskivat 

sekä Hämeenlinnanväylää että sen ramppiliittymiä. Tarkasteluissa käytettiin 

vt 3 Hämeenlinnanväylä Hakamäentie – Kehä III Liikennekäytäväselvityksen 

(Strafica, 2018) mukaisia liikenne-ennusteita. Tarkasteluperiaatteita ja tulok-

sia on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.2. Toimivuustarkastelut.

3.2. Simulointiperiaatteet
Simulointialue alkaa Hämeenlinnanväylällä etelästä katsottuna ennen Ke-

hä I:n eritasoliittymää ja päättyy pohjoisessa ennen Kehä III:n eritasoliittymää. 

Kehä I:n alue on mallinnettu niin, että Kannelmäen ja Pakilan eritasoliittymis-

sä erkanevat ja liittyvät rampit on eritelty Kehä I:n linjakaistoista, mutta ramp-

piliittymiä ei ole mallinnettu. Hämeenlinnanväylällä Kehä I:n ja Kehä III:n välillä 

kaikki eritasoliittymät on kuvattu malliin niin, että ramppiliittymät ovat mukana. 

Kaivokselan liittymässä on mallinnettu lisäksi Vanha Kaarelantien liittymä, sil-

lä se on vuorovaikutuksessa läntisen ramppiliittymän kanssa. Mallinnusalue 

on esitetty kokonaisuudessaan alla (Kuva 28). 

Kuva 28. Mallinnusalueen laajuus.

Simuloinneissa oli pääsääntöisesti mukana koko mallinnettu tarkastelualue. 

Koko alueen tarkastelujen lisäksi tehtiin erillistarkasteluja Kaivokselan erita-

soliittymän ramppiliittymille. 

Simulointiajanjakson pituus on kolme tuntia. Keskimmäinen tunti on simu-

loitu liikenne-ennusteiden mukaisilla liikennemäärillä. Täyttö- ja päättymistun-

ti on simuloitu ennustettua alhaisemmalla kysynnällä. Lisäksi tehtiin erilaisia 

herkkyystarkasteluja, joissa liikennettä korotettiin joko tasaisesti koko huip-

putunnin osalta sekä kuormittamalla huipputunnin aikana yhtä 15 minuutin 

jaksoa voimakkaammalla kysynnällä. Näiden lisäksi tehtiin myös herkkyys-

tarkasteluja, joissa korotettiin yksittäisiä liikennevirtoja.

Liikenteen toimivuutta tutkittiin nykytilanteen liikennemäärien lisäksi kah-

dessa eri ennustetilanteessa, vuosina 2025 ja 2050. Kaikki tilanteet tutkit-

tiin sekä aamun että illan huipputuntien liikennemäärillä. Liikenne syötetään 

malliin lähtö-määräpaikkamatriisin avulla. Lähtö-määräpaikkamatriisissa lii-

kennettä synnyttävien ja liikennettä vastaanottavien osa-alueiden välillä kul-

kee kysyntäennusteen (EMME) mukainen liikennemäärä, jonka mikrosimu-

lointimalli syöttää verkolle. Henkilöautot ja raskas liikenne on eritelty omiksi 

matriiseiksi. Ennustemallin mukaan simulointialueella on eniten liikennettä 

pääreittien eli Hämeenlinnanväylällä suoraan menevien ja Kehä I:llä suoraan 

menevien lisäksi Kehä I:ltä lännestä pohjoiseen Hämeenlinnanväylälle ja vas-

takkaiseen suuntaan Hämeenlinnanväylältä pohjoisesta länteen Kehä I:lle. 

Linja-autot on määritelty malliin reiteittäin niiden kevään 2017 aikataulujen 

mukaisesti. Tulevaisuuden tarkasteluissa linja-autojen määrää on lisätty 25 

prosenttia tihentämällä nykyisten reittien vuorovälejä.

3.3. Toimivuus Hämeenlinnanväylällä
Hämeenlinnanväylä on tyypillinen Helsingin sisääntuloväylä, joka ruuhkautuu 

Kehä I:n ja Kehä III:n välillä aamulla Helsingin suuntaan mentäessä ja illalla 

vastakkaiseen suuntaan. Välityskyky on ruuhkaisimmilla osilla täysin käytös-

sä huipputuntien aikana, eikä liikennemäärien kasvu ole näillä osin mahdollis-

ta ilman kapasiteetin lisäämistä. Aamuruuhkassa välityskyky täyttyy Kaivok-

selan ja Kannelmäen välillä ja iltapäiväruuhkassa Kannelmäen ja Kaivokselan 

välillä. Liikenteen toimivuutta tutkittiin ennustetilanteissa vain tilanteessa, jos-

sa Hämeenlinnanväylän kaistamäärää on nostettu nykyisestä kahdesta kais-

tasta kolmeen, koska liikennemäärien kasvu ei ole huipputuntien aikana enää 

mahdollista ylikuormittuneiden osuuksien osalta. Lisäksi liikenne-ennusteet 

oli määritetty tilanteeseen, jossa Hämeenlinnanväylälle oli kolme kaistaa, jo-

ten myös kysyntä vastaa tätä tilannetta eikä nykytilanteen mukaista tilannetta.

Lisäkaistojen myötä liikenne Hämeenlinnanväylällä on pääosin sujuvaa se-

kä aamun että illan ennusteilla molemmissa tarkasteluissa ennustetilanteissa 

vuosina 2025 ja 2050. Liikenne-ennusteiden mukaan liikennemäärät ovat hy-

vin samansuuruiset Hämeenlinnanväylällä vuosien 2025 ja 2050 ennusteis-

sa. Vuonna 2050 ennusteessa on huomioitu ruuhkamaksut, jotka leikkaavat 

liikennemäärän kasvun niin, ettei se nouse Hämeenlinnanväylällä vuoden 

2025 tasosta, vaikka maankäyttö onkin kehittynyt tarkasteluvuosien välillä. 

Yksittäisten ramppiliittymien liikennemäärissä on kuitenkin eroja tarkastelu-

vuosien välillä. 

Aamuhuipputunnin ennusteissa Hämeenlinnanväylän liikennemäärät 

Kehä III:n ja Kehä I:n välillä ovat ruuhkasuuntaan mentäessä liittymävälistä 

riippuen vuoden 2025 ennusteessa noin 4 600 – 5 150 ajoneuvoa ja vuoden 

2050 ennusteessa 4 450 – 4 950 ajoneuvoa tunnissa. Vuoden 2025 ennus-

teessa muissa kuin Kehä I:sen liittymässä erkanevien ja liittyvien määrä on 

suunnilleen samaa suuruusluokkaa, eli liikennemäärät ovat Hämeenlinnan-

väylällä varsin tasaiset. Eniten erkanevia ja liittyviä on Martinlaaksossa, noin 

650 erkanevaa ja reilu 500 liittyvää, tosin myös Kaivokselassa on suunnilleen 

yhtä paljon erkanevia ja liittyviä. Vuoden 2050 ennusteessa Kaivokselan ym-

päristön maankäytön kehittyminen näkyy myös ennusteissa. Kaivokselaan 

sekä erkanee että sieltä liittyy yli 1 000 ajoneuvoa aamuhuipputunnin aikana. 

Muissa eritasoliittymissä erkanevien ja liittyvien määrä on selvästi alhaisempi.

Iltahuipputunnin ennusteissa Hämeenlinnanväylän liikennemäärät Kehä I:n 

ja Kehä III:n välillä ovat ruuhkasuuntaan mentäessä liittymävälistä riippuen 

vuoden 2025 ennusteessa noin 4 200 – 4 950 ajoneuvoa tunnissa ja vastaa-

vasti vuoden 2050 ennusteessa 3 900 – 4 600 ajoneuvoa tunnissa. Eniten er-

kanevia on molemmissa ennustetilanteissa Kuninkaantammeen ja eniten liit-

tyviä Martinlaaksossa.

3.3.1. Kannelmäen bussirampin vaihtoehtotarkastelut

Kannelmäen kohdalla on kaksi vaihtoehtoista tapaa ohjata bussit pysäkiltä 

Hämeenlinnanväylälle pohjoiseen. Toinen vaihtoehto on ajattaa bussit niin, 

että ne liittyvät välittömästi bussipysäkin jälkeen Hämeenlinnanväylälle. Täl-

löin bussien tulee kiihdyttää täyteen nopeuteen mahdollisimman nopeasti. 

Samaan aikaan Hämeenlinnanväylältä erkanee Kannelmäkeen autoja. Toi-
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nen vaihtoehto on ajattaa bussit erkanemiskaistan kautta ja rakentaa erilli-

nen bussiramppi erkanemis- ja kiihdytyskaistojen väliin. Tällöin busseilla on 

enemmän aikaa kiihdyttää pysäkiltä lähdettäessä. Bussit eivät pääse kuiten-

kaan täyteen nopeuteen yhtä nopeasti, koska ne kiertävät ramppien kautta 

ja edessä voi olla erkanevia hidastavia ajoneuvoja. Erkanevien ajoneuvojen 

määrä oli ennusteissa hyvin vähäinen, vain noin 100 ajoneuvoa tunnissa, jo-

ten erkanevat eivät häirinneet bussien kulkua. Liikenteen toimivuuden näkö-

kulmasta vaihtoehtojen välille ei muodostunut selkeitä eroja, sillä myöskään 

suoraan Hämeenlinnanväylälle kiihdyttävät bussit eivät häirinneet suoraan 

Hämeenlinnanväylää ajavien sujuvuutta. Liikennemäärä on ennusteissa noin 

4300–4600 ajoneuvoa tunnissa, eli kapasiteettia on runsaasti jäljellä kaista-

määrään nähden.

Kuva 29. Kannelmäen bussirampin vaihtoehtotarkastelut.

3.3.2. Kuninkaantammen eritasoliittymä

Hämeenlinnanväylän liikennemäärät Kaivokselan ja Kannelmäen välillä ylit-

tävät jo nykyisin väylän välityskyvyn. Kaivokselan ja Kannelmäen välinen 

lisäkaista lisäisi osuuden välityskykyä ja poistaisi nykyiset toimivuusongel-

mat sekä mahdollistaisi liikennemäärien kasvun. Jos Kuninkaantammen eri-

tasoliittymä toteutetaan ennen kolmansia kaistoja, Kuninkaantammen erita-

soliittymässä tulee olemaan toimivuusongelmia. 

Ilman lisäkaistoja aamuhuipputunnin aikana liittyminen Kuninkaantammes-

ta etelään Helsingin suuntaan tapahtuisi jo muutenkin ylikuormittuneelle väy-

lälle. Vaikka osa Kaivokselan liikenteestä siirtyisi käyttämään Kuninkaantam-

men liittymää, väylän kapasiteetti ylittyisi viimeistään Kuninkaantammen ja 

Kannelmäen välillä, ellei liikenne kokonaisuudessaan laskisi. Kuninkaantam-

men eritasoliittymä siis siirtäisi mahdollisesti pullonkaulaa hieman nykyistä 

etelämmäksi, mutta vaikutukset olisivat silti samat kuin nykytilanteessa, eli 

liikenne ruuhkaantuisi pitkälle pullonkaulasta pohjoisen suuntaan. 

Iltahuipputunnin aikana välityskyky täyttyy niin ikään Kannelmäen ja Kai-

vokselan välillä, mutta pohjoiseen mentäessä. Kuninkaantammen eritasoliit-

tymän myötä pullonkaulaväli olisi hieman lyhyempi, Kannelmäen ja Kaivok-

selan välillä. Koska Kuninkaantammi on suuntaisliittymä, toimivuus paranisi 

Kuninkaantammen ja Kaivokselan välillä, kun osa liikenteestä erkanisi Ku-

ninkaantammen eritasoliittymässä. Toisaalta ruuhkan vaikutukset saattaisivat 

heijastua pullonkaulan eteläpuolelle nykyistä pitemmälle, etenkin jos Kunin-

kaantammen maankäytön kehittyminen kasvattaisi liikenteen kysyntää.

Välityskyvyn ylittymisen takia Kuninkaantammen suuntaisliittymää ei kan-

nata toteuttaa ilman Kannelmäen ja Kaivokselan välin lisäkaistoja.

3.3.3. Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän 
toimivuus

Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymässä on useita toiminnallisesti 

haastavia kohtia. Aamulla liikenteen toimivuudelle asettaa haasteita yhden 

kaistan kautta erkaneminen Hämeenlinnanväylältä pohjoisesta Kehä I:lle 

itään ja länteen. Lisäksi toinen liikenteellisesti haastava paikka etenkin aa-

mulla on sekoittumisalue Kehä I:n alapuolella. Sekoittumisalueella kohtaavat 

Hämeenlinnanväylältä pohjoisesta silmukan kautta Kehä I:lle itään suuntaa-

vat ja Kehä I:ltä idästä Hämeenlinnanväylällä etelään suuntaavat. Hämeenlin-

nanväylältä kehälle suuntaavat joutuvat jarruttamaan silmukkaan ajettaessa 

samaan aikaan kun Kehä I:ltä silmukalta tulevat kiihdyttävät kohti etelään, ja 

tämä sekoittumisalue on lyhyt. 

Kuva 30. Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän toimivuuden kannalta haasta-
vimmat paikat.

Kolmas eritasoliittymän haastepaikka on liittyminen Kehä I:lle itään, mikä on 

varsinkin illalla haastavaa. Liittyvät risteävät Kehä I:ltä lännestä Hämeenlin-

nanväylälle pohjoiseen suuntaavien kanssa. (Kuva 30)

Lähitulevaisuuden kevyenä parannustoimenpiteenä tutkittiin järjestelyä, 

jossa Kehä I:lle on kaksi erkanemiskaistaa Hämeenlinnanväylältä pohjoisesta 

suuntautuvalle liikenteelle. Toinen kaistoista erkanee länteen ja toinen itään. 

Bussipysäkkiä on siirretty pohjoisemmaksi. Vaikka kaistajärjestelyt paranta-

vat Hämeenlinnanväylän liikenteen toimivuutta, erkanevien määrä on erittäin 

korkea, joten Hämeenlinnanväylällä tapahtuu edelleen hetkittäisiä kuormittu-

mishuippuja, jolloin liikenne hidastuu. Merkittävää ruuhkaantumista ei kuiten-

kaan ilmene ja kaistaratkaisut välittävät ennustetun huipputunnin kysynnän. 

Kahdelle muulle toimivuudelta haastavalle kohteelle ei löydetty kevyillä toi-

menpiteillä ratkaistavissa olevia järjestelyjä. Nämä edellyttäisivät risteävien 

virtojen viemistä eritasoon.

Lisäkaista Hämeenlinnanväylälle ei poista silmukkajärjestelyn ongelmia 

Kehä I:n alapuolella. Liikennemäärät silmukassa ovat nykytilanteessa sekä 

ennustevuonna 2025 kohtalaisen vähäisiä, mutta vuoden 2050 ennusteessa 

silmukan kautta Kehä I:ltä Hämeenlinnanväylälle kulki moninkertainen määrä 

ajoneuvoja nykytilanteeseen verrattuna. Tämä johtui siitä, että ennustemal-

lissa Hämeenlinnanväylällä ei ole bulevardeja, mutta kaikki muut sisääntu-

loväylät on muutettu bulevardeiksi Kehä I:sen eteläpuolella, mikä lisää Hä-

meenlinnanväylän houkuttelevuutta esimerkiksi Tuusulanväylään verrattuna 

sisääntuloväylänä. Asetelma on osin keinotekoinen, mutta selvää on, että 

mikäli Tuusulänväylän bulevardisointi toteutuu ennen Hämeenlinnanväylää, 

tämä voi lisätä silmukkarampin käyttäjien määrää. Tilannetta ei kuitenkaan 

voida parantaa keveillä toimilla. 

Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymästä on tilanvaraussuunni-

telma vuodelta 1996. Tässä suunnitelmassa suuret liikennevirrat on eroteltu 

toisistaan. Tilavarasuunnitelma edellyttää kuitenkin mittavia kaistajärjestelyjä, 

joten sitä voidaan pitää pitkän tähtäimen ratkaisuna. Tilavaraussuunnitelma 

simulointitulokset on esitetty raportin kohdassa 7.2. 

3.4. Toimivuus ramppiliittymissä

3.4.1. Kannelmäki

Kannelmäen eritasoliittymän ramppiliittymät toimivat hyvin kaikissa tarkas-

telluissa tilanteissa. Läntinen ramppiliittymä on kiertoliittymä ja itäinen ramp-

piliittymä valo-ohjaamaton t-liittymä. Kannelmäen liikennemäärien kasvu on 

ennusteissa hyvin maltillinen.
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3.4.2. Kuninkaantammi

Kuninkaantammen eritasoliittymän ramppiliittymät toimivat hyvin kaikissa 

tarkastelluissa tilanteissa. Ramppiliittymät mallinnettiin valo-ohjaamattomina 

Kuninkaantammen eritasoliittymän esiselvityksen (Pakse Oy, 2009) suunni-

telmaratkaisujen mukaisesti niin, että nousevalla rampilla on kääntymiskais-

tat erikseen oikealle ja vasemmalle, ja katuverkolla on vasemmalle rampille 

kääntyvien kaista. 

Kuninkaantammen eritasoliittymän toimivuutta tutkittiin myös erillisellä 

herkkyystarkastelulla. Herkkyystarkastelussa lisättiin noin 400 uutta ajoneu-

voa aamulla lännestä etelään Hämeenlinnanväylälle. Tarkastelun tarkoituk-

sen oli varmistaa mahdollisen Korutien jatkeen synnyttämän ylimääräisen 

liikenteen vaikutukset Kuninkaantammessa. Liikenteen toimivuus aamuhuip-

putunnin simuloinneissa ei heikentynyt merkittävästi lisätystä liikenteestä 

huolimatta. Kuninkaantammen ramppiliittymät toimivat edelleen hyvin ja lii-

kenne pääsi liittymään sujuvasti Hämeenlinnanväylälle.

3.4.3. Kaivoksela

Kaivokselan eritasoliittymän ramppiliittymien toimivuustarkasteluihin otettiin 

mukaan Vanha Kaarelantien liittymä, joka sijaitsee välittömästi läntisen ramp-

piliittymän vieressä. Ramppiliittymissä ei ole nykyisin liikennevaloja, mutta 

Vanha Kaarelantien liittymä on valo-ohjattu. Vanha Kaarelantien liittymä on 

jo nykytilanteessa erittäin kuormittunut, eli viivytykset nousevat ruuhka-aikoi-

na korkeiksi ja jonot ovat hetkittäin pitkiä. Liittymä kuitenkin välittää edelleen 

huipputunnin aikana kaiken siihen kohdistuvan liikennekysynnän.

Kaivokselan ramppiliittymäalueen toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti se, 

toteutetaanko Kuninkaantammeen suunniteltu uusi eritasoliittymä. Maankäy-

tön on ennustettu kehittyvän Kuninkaantammessa lähivuosina voimakkaasti, 

ja ilman uutta eritasoliittymää liikennemäärän kasvu kohdistuu Kaivokselan 

eritasoliittymään. Myös Kaivokselan maankäyttöä ollaan kehittämässä. Kai-

vokselaan on esitetty asuntoalueita nykyisten työpaikka-aluiden tilalle sekä 

alueelle on suunniteltu pikaraitiotietä. Pikaraitiotielle on esitetty vaihtoehtoi-

sia linjauksia Kaivokselan eritasoliittymäalueen läpi. Koska moni Kaivokselan 

ramppiliittymäalueen toimivuuteen vaikuttava asia on avoinna, alueen toimi-

vuutta tutkittiin useilla eri vaihtoehdoilla sekä fyysisten ratkaisujen että liiken-

nemäärien osalta. 

Vt 3 Hämeenlinnanväylä Hakamäentie – Kehä III Liikennekäytäväselvityk-

sen (Strafica, 2018) mukaisten liikennemäärien lisäksi Kaivokselan ramppi-

liittymille tehtiin herkkyystarkasteluja tutkimalla liittymäalueen toimivuutta Kai-

vokselan liikenneselvityksen (Trafix 2017) mukaisilla liikennemäärillä (Kuva 

31). Kaivokselan liikenneselvityksen yhteydessä on tarkennettu Kaivokselan 

liikennemääriä kalibroimalla ennustemallia nykytilanteen liikennelaskennoista 

saaduilla liikennemäärillä. Näin ollen liikennemääriä voidaan pitää tarkempina 

kuin kehittämisselvityksestä saadut liikennemäärät, sillä kehittämisselvityk-

sessä liikennemääriä ei ole kalibroitu vastaamaan yksittäisiä ramppiliittymiä 

vaan ne keskittyvät laajempien verkollisten vaikutusten tarkasteluun. 

Kuva 31. Kaivokselan herkkyystarkastelujen mukaisia liikennemääriä (toimittanut Trafix).

Kaivokselan eritasoliittymässä on esitetty suora ramppiyhteys Hämeenlin-

nanväylältä etelästä oikealle itään. Suora ramppi ohittaisi nykyisen itäisen 

ramppiliittymän. Suora ramppi poistaisi tarpeen rampilta vasemmalle kään-

tymiseen itäisessä ramppiliittymässä. Suoran rampin hyödyt korostuvat, mi-

käli Kuninkaantammen eritasoliittymää ei ole rakennettu, koska tällöin Ku-

ninkaantammen uuden maankäytön synnyttämä liikenne käyttää Kaivokselan 

eritasoliittymää. 

Suora ramppi etelästä itään parantaa itäisen ramppiliittymän toimivuutta, 

koska se poistaa vasemmalle kääntyvän virran itäisestä ramppiliittymästä. 

Ramppi ei ole kuitenkaan välttämätön ainakaan siinä tapauksessa, että Ku-

ninkaantammen eritasoliittymä rakennetaan. Mikäli suoraa ramppia ei raken-

neta, Kaivokselan itäistä ramppiliittymää on mahdollista parantaa myös muilla 

keinoin, kuten lisätä idästä kaksi suoraan ajavaa kaistaa ja lännestä kaksi 

vasemmalle kääntyvää kaistaa rampille. Toinen rampille kääntyvistä kaistois-

ta tulisi päättää pian liittymän jälkeen, joten sen käyttöaste saattaisi jäädä 

kuitenkin vähäiseksi. 

Kaivokselan molemmissa ramppiliittymissä on syytä varautua liikenneva-

loihin. Liikennevaloilla voidaan säädellä ramppien jononpituuksia ja estää jo-

nojen ulottuminen Hämeenlinnanväylälle. Valot tarvitaan joka tapauksessa, 

mikäli pikaraitiotielinja toteutetaan. Valot ovat välttämättömät, mikäli suoraa 

ramppia etelästä itään ei rakenneta.

3.4.4. Martinlaakso

Martinlaakson eritasoliittymän ramppiliittymissä ei ole lainkaan varsinaisia 

kääntymiskaistoja, joten vasemmalle kääntyvät estävät ajoittain suoraan aja-

vien kulun. Ennusteiden mukaiset liikennemäärät ovat Martinlaaksossa kui-

tenkin kohtalaisen alhaiset, joten merkittäviä toimivuusongelmia ei ilmaan-

tunut. Liikenteellisen toimivuuden varmistamiseksi suositellaan kuitenkin 

kääntymiskaistojen lisäämistä ramppiliittymiin. Tällöin riski pitkien jonojen 

muodostumiselle pienenee, kun vasemmalle kääntyvät eivät tuki oikealle aja-

vien kulkua.

3.4.5. Martinkylä

Martinkylän eritasoliittymän ramppiliittymät toimivat hyvin kaikissa tarkastel-

luissa tilanteissa. Molemmissa ramppiliittymissä on jo nykytilanteessa liiken-

nevalot. Rampeilla on erikseen kääntymiskaistat oikealle ja vasemmalle. Ka-

dulla on kääntymiskaistat vasemmalle rampeille kääntyville. Kaistajärjestelyt 

ovat ennustetuille liikennemäärille riittävät ja liikennevaloissa on riittävästi 

ylimääräistä kapasiteettia myös mahdollisille ennustettua suuremmille liiken-

nemäärille.
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4. Kehittämispolun toimenpiteet
4.1. Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut 

4.1.1. Yleistä
Toimivuus- ja nykyanalyysitarkasteluissa esille tulleet puutteet sekä muut 

tarpeet on suunniteltu hyödyntäen suunnittelualueelle aikaisemmin laadittu-

ja suunnitelmia. Toimenpiteet on tarkemmin esitetty suunnitelmakartoilla (lii-

tepiirustukset 2.1…9). Kehittämisselvityksessä kehittämispolun toimenpiteet 

on suunniteltu yleispiirteisesti kuitenkin niin, että tie- ja liittymäjärjestelyiden 

alustavat tilantarpeet, että kustannusarviot on saatu arvioitua. Ratkaisut tar-

kentuvat jatkosuunnittelussa eli tie- ja rakennussuunnitelmien yhteydessä. 

4.1.2. Hämeenlinnanväylä (vt 3)

Hämeenlinnanväylää esitetään 3+3-kaistaiseksi välillä Kehä I – Kehä III. Le-

ventäminen alkaa Kannelmäen eritasoliittymästä pohjoiseen mentäessä, ja 

loppuu Martinlaakson eritasoliittymän jälkeen ennen Martinkylän eritasoliitty-

mää. Hämeenlinnanväylän mitoitusnopeus välillä Kehä I – Kehä III on 80 km/h. 

Hämeenlinnanväylän 3+3-kaistaisen osuuden peruspoikkileikkaukseksi esite-

tään rakennussuunnitelmassa vt 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivok-

sela esitettyä tyyppipoikkileikkausta (Kuva 32). Ko. rakennussuunnitelmassa 

kaistojen leveys on esitetty 3,5 metrisiksi.

Kuva 32. Hämeenlinnanväylän tyyppipoikkieleikkaus

4.1.3. Liittymät

Liittymätyypit tukeutuvat nykyisiin ramppeihin. Uudet erkanemis- ja liittymis-

kaistat on tehty tavoitellen moottoritieohjeen mukaisia pituuksia. Mikäli moot-

toritieohjeen mukaisiin arvoihin ei ole päästy, on käytetty kaupunkien pää-

väylien  ja  perusverkon eritasoliittymien mitoitusohjeita. Ohjeiden mukaiset 

liittymis- ja erkanemiskaistojen pituuksien minimiarvot on esitetty taulukoissa 

3 ja 4. Kohdissa, joissa linja-autopysäkki sijaitsee erkanemis- tai liittymiskais-

talla, on sovellettu ”Linja-autopysäkit” -ohjetta.

Taulukko 3. Ramppien mitoitusohjeet ramppien erkanemisalueelle. Arvot ovat ohjeista 
”Pääväylät kaupunkialueilla – yleiset suunnitteluperusteet” (2) ja ”Perusver-
kon eritasoliittymät – suunnitteluohje” (1)

Nopeusrajoitus 
80 km/h

Moottoritie (1)
[m]

Kaupunkien pää-
väylä (2) [m]

Maantiet (1)
[m]

Erkanemisalue 170-180 125 120

Alkukiila 50 50 50

Erkanemiskaista 120-130 75 70

Nokkakiila (50-80)  -  -

4.1.4. Jalankulku ja pyöräily

Kehittämisselvityksessä on esitetty Hämeenlinnanväylän itäpuolelle jalanku-

lun ja pyöräilyn pääreittiä, jonka leveydeksi on esitetty 4 metriä. Jalankulun ja 

pyöräilyn pääreitti sisältää osaksi nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä, joita 

esitetään levennettäväksi sekä uusia itäpuolelta puuttuvia yhteyksiä. Pääreit-

ti on suora yhtenäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka kulkee eritasossa 

ajoneuvoliikenteen kanssa.

Taulukko 4. Ramppien mitoitusohjeita ramppien liittymisalueelle. Arvot ovat ohjeista 
”Pääväylät kaupunkialueilla – yleiset suunnitteluperusteet” (2) ja ”Perusver-
kon eritasoliittymät – suunnitteluohje” (1)

Nopeusrajoitus Moottoritie (1) Kaupunkien pää- Maantiet (1) 
80km/h [m] väylä (2) [m] [m]

Liittymisalue 275 275 205

Loppukiila 75 75 75

Liittymiskaista 200 200 130

Nokkakiila (50-80)  -  -

4.1.5. Joukkoliikenteen järjestelyt

Kolmansien kaistojen myötä bussipysäkit joudutaan uusimaan. Uudet bussi-

pysäkit hidastus- ja kiihdytysosilla ovat mitoitukseltaan täysimittaisia ”Linja-

autopysäkit” -ohjeen mukaisesti (taulukko 5). Seisontatilan pituus vastaa kah-

den linja-auton seisomista pysäkillä samanaikaisesti taajamassa (S=39m).

HSL on suunnitellut Hämeenlinnanväylälle runkolinjaa, jolloin Hämeenlin-

nanväylän seutulinjat yhdistettäisiin runkolinjaksi seuraavan sopimuskauden 

aikana. Runkolinja kulkisi etelästä Kaivokselaan asti ja jatkaisi siitä Myyrmä-

keen. Runkolinjaan liitettäisiin liityntälinjasto. Kaivokselan eritasoliittymän lä-

heisyydessä tarvitaan vaihtopysäkkejä sekä runkolinjalle että pikaraitiotielle. 

Runkolinjan ja sen liityntälinjaston suunnittelu on vielä alkuvaiheessa eikä 

linjastokarttoja ollut kehittämisselvityksen laatimisen aikana vielä käytössä.

Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille on esitetty esteettömyysperiaatetta 

mukaille niin, että maksimi pituuskaltevuus ei saisi ylittää 5 %.

Taulukko 5. Pysäkkilevennys hidastus- ja kiihdytysosilla (Lähde: Linja-autopysäkit, Liiken-
nevirasto)

Nopeusrajoi- Alkukiila Tasaleveä S (m) Tasaleveä Loppukii- L
tus km/h (m) osuus (m) osuus (m) la (m)
80 40 50 39 90 60 279
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4.2. Suunnittelukokonaisuudet

Kehittämispolun toimenpiteet on jaettu suunnittelukokonaisuuksiin. Seuraa-

vissa kappaleissa on esitelty suunnittelukokonaisuudet sekä niiden alustavat 

kustannusarviot. Suunnittelukokonaisuuksista käytetään seuraavia tunnuk-

sia.

V1a = Kehä I pikaparannustoimet

V1b = lisäkaistat Kannelmäki – Kaivoksela RS ve1 ja 2

V2 = Kuninkaantammen ETL + yhteys Korutielle

V3 = lisäkaistat Kaivokselan ETL –Kehä III

Kehä I – Kaivokselan etl V1

VE 1 | 1. Ajoneuvoliikenteen järjestelyt

Hämeenlinnanväylä esitetään levennättäväksi kolmikaistaiseksi Kannelmäen 

liittymästä Kaivokselan liittymään asti rakennussuunnitelmassa vt 3 paranta-

minen välillä Kannelmäki – Kaivoksela (2009) mukaisesti. 

Kehä I liittymään (V1a) esitetään uusi erkaneva kaista Kehä I:lle pohjoises-

ta länteen käyttäen taulukon 6 mitoitusta.

Kannelmäen liittymä (V1b) on esitetty rakennussuunnitelman mukaiseksi 

välillä Kannelmäki – Kaivoksela. Rakennussuunnitelmasta poiketen linja-au-

topysäkki tien itäpuolella on esitetty sijoitettavaksi rampilta erkanemiskaistan 

alkuun mahdollisimman lähelle Kaarelantien risteyssiltaa.

Kaivokselassa (V1b) kolmannet kaistat päättyvät rakennussuunnitelmassa 

Kaivokselan eritasoliittymään. Rakennussuunnitelmassa esitetyn rampin to-

teuttamiseen etelästä Kaivokselaan (R1) riippuu muiden toimenpiteiden, ku-

ten Kuninkaantammen eritasoliittymän, toteuttamisjärjestyksestä. Jos suora 

ramppi Kaivokselaan rakennetaan ennen Kuninkaantammen eritasoliittymää, 

suora ramppi sujuvoittaa Kaivokselan ja Kuninkaantammen suuntaan ajavaa 

liikennettä. Vastasuuntaan ajava liikenne, joka kiertää Kaivokselan silmukan 

kautta, kuormittaisi edelleen Vaskivuorentien molempia ramppiliittymiä. Tässä 

selvityksessä esitetään suoran rampin rakentamista. Kaivokselan eritasoliit-

tymän toimivuutta voidaan toimivuustarkastelujen mukaan parantaa myös 

ramppiliittymien liikennevaloistamisella. Kaivokselasta etelään suuntautuvaa 

ramppia esitetään loivennettavaksi. Liittymän eteläpuolen ramppien (R1 ja 

R4) liittymis- ja erkanemiskaistat jatkuvat kolmansina kaistoina etelän suun-

taan. Lisäksi vaiheeseen kuuluu vapaa oikea Vaskivuorentien ja Vanhan Kaa-

relantien liittymään. (Kuva 33). 

Kuva 33. Kaivokselan kohta rakennussuunnitelman (2009) mukaan
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Taulukko 6. Yhteeveto ramppien pituuksien mitoituksista eri ohjeisiin verrattuna, mitat 
ovat tiemerkintöihin.

Moottori- 
tie 

Kaupunkien 
pääväylä

Perus- 
verkko

Linja- 
auto-

pysäkit

Ei täytä 
mitään 
ohjeita

Kehä I      
Erkaneva ramppi 
(125m) x x   

Kannelmäen liittymä
R1 (125m)

  

x

 

x

 

 

 

 

R2* x x  x    

R3* x x  x    

R4 (150m)    x  

Kaivokselan liittymä
R1**

  

R4**   

*Neljäs kaista jatkuu joko seuraavaan liittymään tai bussipysäkille asti
** Erkanemis- ja liittymiskaistat jatkuvat kolmansina kaistoina etelään 

VE 1 | 2. Joukkoliikenteen järjestelyt

Joukkoliikenteen järjestelyt on esitelty alla pysäkkipareittain. Pysäkkien sijain-

tien muutosten yhteenveto on esitetty kuvassa 34.

Venäläisen koulun ja Raitamaantien pysäkkiparit
Simuloinneissa todettiin Kehä I:n eritasoliittymässä tarve pohjois-länsi suun-

nan omalle erkanemiskaistalle. Sujuvuuden kannalta erkanemiskaistalle ei 

esitetä bussipysäkkiä, koska bussi ei pääse sujuvasti liittymään takaisin ete-

lään menevälle rampille. Venäläisen koulun eteläsuunnan pysäkkiä esitetään 

siirrettäväksi nykyisestä sijannista pohjoiseen ja samalla Raitamaantien py-

säkki poistetaan. Koulun puolen pysäkissä tien itäpuolella ei ole ongelmaa 

sijainnin suhteen, eikä sitä tarvitse siirtää. Raitamaantien itäpuolen pysäkki 

poistetaan. Suunnitelmien mukaan runkolinja ei tulisi sitä käyttämään.

Kaarelantien pysäkkipari
Itäpuolen pysäkki esitetään rakennussuunnitelmasta poiketen sijoitettavaksi 

ennen erkanemisramppia. 

Kalannintien pysäkkipari
Pysäkit on esitetty Kannelmäki-Kaivoksela rakennussuunnitelman mukaises-

ti. Länsipuolen pysäkki siirtyy nykyiseltä sijainniltaan n. 90 metriä etelään ja 

itäpuolen pysäkki n. 160 metriä etelään. 

Kappatien pysäkkipari  
Kannelmäki – Kaivoksela rakennussuunnitelmassa ei ole varauduttu Kaivok-

selasta pohjoiseen rakennettavien kolmansien kaistojen vaatimiin muutoksiin. 

Kappatien pysäkkipari esitetään rakennussuunnitelman mukaisilta sijainneilta 

siirtämään Kaivokselan eteläpuolisten liittymis- ja erkanemiskaistojen muu-

tosten vuoksi. Kappatien pysäkkiparia esitetään kehittämisselvityksessä sijoi-

tettavaksi Kuninkaantammen eritasoliittymän yhteyteen. Kuninkaantammen 

risteyssilta palvelisi pysäkkiparin jalankulkuyhteyksiä Hämeenlinnanväylän 

yli. Nykyisin pysäkkiparilla on suuri käyttöaste johtuen suureksi osaksi sijain-

nista Helsingin ensimmäisenä/viimeisenä pysäkinä. Suunnittelilla oleva uusi 

maksuvyöhykemalli saattaa vähentää nousijamääriä. Vyöhykemallissa mak-

suvyöhyke ei noudattele enää kunnan rajoja. Uudessa mallissa pääkaupun-

kiseutu on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, jotka piirtyvät noin 10 km levyisiksi 

kaariksi Helsingin keskustan ympärille. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuon-

na 2018. 

VE 1 | 3. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt

Kehittämisselvityksessä esitetään Hämeenlinnanväylän itäpuolelle yhtenäistä 

jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä Kehä I:ltä Martinkylän eritasoliittymään asti. 

Kaikille Hämeenlinnanväylän pysäkeille on esitetty esteettömät kevyen liiken-

teen yhteydet. Seuraavissa kohdissa jalankulku- ja pyöräilyväylille joudutaan 

esittämään erikoisratkaisuja tilanahtauden vuoksi. Osassa kohdista voidaan 

joutua tekemään kaavamuutoksia. Paaluväleittäin (vt 3) toimenpiteet jalankul-

kijoiden ja pyöräilijöiden reiteille ovat seuraavanlaiset:

Kuva 34. Yhteenveto uusien ja nykyisten bussipysäkkien sijainneista kehittämispolun kokonaisuudessa 1. Lisäksi kuvassa on esitetty alustava bussin runkolinjan reitti. Pysäkkien sijainnit 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Raitamaantien kohta, Hämeenlinnanväylän länsipuoli  
(PLV 3885 – 3960) (V1a)

Venäläisen koulun pysäkin siirtämisen seurauksena uusi pysäkin sijainti on 

ahtaassa kohdassa. Pysäkille rakennetaan uusi yhteys. Jatkosuunnittelussa 

on huomioitava, että tontin rajan ja bussipysäkin yhteyden välille on rakennet-

tava mahdollisesti tukimuuri, jotta luiskat eivät ulota tontille.

Kaarelantien kohta, Hämeelinnanväylän itäpuoli (PLV 4260 – 4440)
Kaarelantien pysäkin siirto ennen Kaarelantien risteyssiltaa aiheuttaa ahtaan 

kohdan tontin ja bussipysäkin välille. Jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä on siir-

rettävä kauemmaksi tiestä pysäkin kohdalla. Raitin luiskakaltevuutta jyrkentä-

mällä saadaan yhteys kuitenkin mahtumaan liikennealueen sisälle.

Kannelmäen eritasoliittymässä on esitetty pääreitin suoristamista raken-

nussuunnitelman mukaisesti uusien ali- ja ylikulkusiltojen kautta. Kalannin-

polulta Palotien kevyen liikenteen sillalle asti on lisätty idän puolelle pyörätie-

osuus rakennussuunnitelman mukaisesti.

Kaivokselan eritasoliittymä, Hämeenlinnanväylän itäpuoli, 
Vaskivuorentien risteäminen

Nykyinen Vaskivuorentien risteäminen on esitetty eritasoon ajoneuvoliiken-

teen kanssa nykyisen suojatieylityksen sijaan.
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VE 1 | 4. Meluntorjunta

Melusuojauksen sijoittelu perustuu Kannelmäki – Kaivoksela välillä vuonna 

2009 tehtyyn rakennussuunnitelmaan. Kannelmäki – Kaivoksela osuudelle on 

suunniteltu väylän molemminpuoleista melusuojausta Kannelmäen eritasoliit-

tymästä Helsingin ja Vantaan kuntarajalle saakka. Kannelmäki – Kaivoksela 

osuuden rakennussuunnitelman osalta olisi syytä tarkastella, onko meluvallin 

tukimuuri tarpeellinen ja voitaisiinko meluseiniä korottamalla saada aikaan 

sama suojausvaikutus kuin laaditussa suunnitelmassa. Rakennussuunnitel-

man melusuojaus tulee tarkistaa uusilla melulaskennoilla. 

VE 1 | 5. Erikois- ja vaarallistenaineiden kuljetukset

Osuudella ei kulje erikoiskuljetusreittejä.

VE 1 | 6. Alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet ja 
tutkimustarpeet

Hankkeen alueella sijaitsee pehmeikköalue Kannelmäen eritasoliittymän poh-

joispuolella, jossa tehdään pohjanvahvistustoimenpiteenä kevennystä n. plv 

4950 – 5550.

Myös muilla alueilla tulee varautua pienimuotoisiin kevennys ym. toimen-

piteisiin, useassa kohtaa tullaan nykyisen tiepenkereen sivuun tekemään ra-

kenteen leventämistoimia.

Jatkotutkimusten osalta tulee tarkemmin selvittää nykyisten siltojen perus-

tamistavat ja toimenpidealueen olemassaolevat pohjanvahvistukset. Pohja-

tutkimuksia tulee suorittaa etenkin pehmeikköalueilla. 

Nykyisten tierakenteiden ja penkereiden asfalttipaksuus, täyttömateriaali ja 

sen routivuus vaikuttavat levennysten toteutukseen ja rakennekerrosten mi-

toitukseen. Suositeltavat tutkimusmenetelmät ovat koekuopat ja näytteeotto 

sekä esim. maatutkaluotaukset.

VE 1 | 7. Sillat

Väylän levennys, bussipysäkkien sekä erkanemis- ja liittymiskaistojen uudel-

leensijoittelu aiheuttavat levennystarpeita Hämeenlinnanväylän (vt 3) alittavi-

en siltojen osalta. Siltoja levennetään 3,5 m kaistaa kohden, joten kaistojen 

lisääminen väylän molemmille reunoille aiheuttaa levennystarpeita yhteensä 

7 m. Kehä I – Kaivoksela välillä peruskorjauksen tarpeessa on 5 siltaa ja pe-

ruskorjattuja siltoja on 3 kappaletta. Uusia siltoja osuudelle on kaavailtu 9 

kappaletta. 

VE 1 | 8. Merkittävät johdot ja laitteet

Kunnallistekniikka
Hämeenlinnanväylän itäpuolella Kehä I – Kannelmäki -osuudella kulkee kak-

si 1000 mm:n paksuista päävesijohtoa. Kaarelantien kohdalla putket alkavat 

loitontua väylästä. Putket on huomioitu Kannelmäki – Kaivoksela rakennus-

suunnitelmassa.

Kaivokselan eritasoliittymän kohdalla (PL 6580) kulkee 1 000 mm paksu 

päävesijohto, joka on huomioitu Kannelmäki – Kaivoksela rakennussuunnitel-

massa.

Helsingin puolella väylän Kehä I – Kannelmäki -välisellä osuudella (V1) Hä-

meenlinnanväylän ali kulkee 800 mm paksu jätevesiputki (pl 4980).

Näiden lisäksi väylän ali kulkee useita hulevesiputkia ja rumpuja, joi-

den halkaisijakoko vaihtelee 300 - 1200 mm:n välillä. Suurimmat putket 

(800 - 1200 mm) alittavat väylän Kehä I – Kannelmäki -osuudella (V1) paaluilla 

3640, 3940 ja 4510. 

Kaukolämpö
Hämeenlinnanväylän ympäristössä Kaarelantiellä (PL 4470) kulkee kauko-

lämpöputkia, jotka on otettu huomioon Kannelmäki – Kaivoksela rakennus-

suunnitelmassa. 

Tele ja sähkö
Tele- ja sähkökaapeleita kulkee paljon väylän sivuilla ja etenkin eritasoliit-

tymien kohdalla. Kannelmäki – Kaivoksela rakennussuunnitelmassa tele- ja 

sähkökaapeleita on merkitty siirrettäväksi hieman kauemmaksi Hämeenlin-

nanväylästä.

Olennaiset maa-ainesasiat
Vuonna 2013 laadittiin maaperän pilaantuneisuustutkimus rantaradan ja Ke-

hä III:n (kt 50) väliselle osuudelle Hämeenlinnanväylän keskikaistalle, jossa 

havaittiin jonkin verran pilaantuneita maa-aineksia. Ennen tien parantamis-

toimenpiteiden aloittamista tulee Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin 

kaupungin ympäristökeskukselle tehdä ilmoitus pilaantuneen maaperän puh-

distamisesta. 

Kuninkaantammen eritasoliittymä V2

VE 2 | 1. Ajoneuvoliikenteen järjestelyt

Suunnittelukokonaisuudessa V2 esitetään rakennettavaksi Kuninkaantam-

men eritasoliittymä. Kuninkaantammen eritasoliittymän toteuttaminen edel-

lyttää suunnittelukokonaisuuden V1 eli kolmansien kaistojen toteuttamisen 

välille Kannelmäki – Kaivoksela.

Kuninkaantammen liittymä on Kuninkaantammen eritasoliittymän esisel-

vityksen (Pakse Oy, 2009) mukainen. Etelästä Kuninkaantammeen liittyvä 

ramppi (R1) liittyy Kannelmäen liittymästä erkanevaan kaistaan. Kuninkaan-

tammesta etelään suuntautuva ramppi (R2) liittyy kolmanteen kaistaan ennen 

bussikaistan alkua. Lisäksi rakennetaan ajoyhteydet Vanhalle Kaarelantielle 

asti.

Taulukko 7. Yhteeveto ramppien pituuksien mitoituksista eri ohjeisiin verrattuna, mitat 
ovat tiemerkintöihin.

Moottori- Kaupunkien Perus- Linja- Ei täytä 
tie pääväylä verkko auto- mitään 

pysäkit ohjeita

Kuninkaantammen 
liittymä 
R1* x x  x    

R2 (275m) x x x   

*Neljäs kaista jatkuu  seuraavaan liittymään 

VE 2 | 2. Joukkoliikenteen järjestelyt

Kuninkaantammen eritasoliittymää lähinnä oleva Kappatien pysäkkipari säi-

lyy kokonaisuuden V1 jälkeen samalla sijainnilla. Puolen vaihto kävellen jär-

jestyy Kuninkaantammen risteyssiltaa pitkin tai Palotien kevyen liikenteen sil-

taa pitkin. Nykyisin pysäkkiparilla on suuri käyttöaste johtuen suureksi osaksi 

sijainnista Helsingin ensimmäisenä/viimeisenä pysäkkinä. Suunnitteilla oleva 

uusi maksuvyöhykemalli saattaa vähentää nousijamääriä. Vyöhykemallissa 

maksuvyöhyke ei noudattele enää kunnan rajoja. Uudessa mallissa pääkau-

punkiseutu on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, jotka piirtyvät noin 10 km levyi-

siksi kaariksi Helsingin keskustan ympärille. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön 

vuonna 2018. 

VE 2 | 3. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet rakennetaan eritasoon Kuninkaantammen 

eritasoliittymän kanssa.
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VE 2 | 4. Meluntorjunta

Hämeenlinnanväylän aiheuttaman melun melusuojaus sisältyvät V1 kokonai-

suuteen. Suunnittelukokonaisuudessa V2 toteutetaan meluesteet Kuninkaan-

tammen eritasoliittymän rampeille.

VE 2 | 5. Erikois- ja vaarallistenaineiden kuljetukset

Osuudella ei kulje erikoiskuljetusreittejä.

VE 2 | 6. Alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet ja 
tutkimustarpeet

Aivan Kuninkaantammen eritasoliittymän ramppien eteläreunassa sijaitsee 

pehmeikköalue. Myös muilla alueilla tulee varautua pienimuotoisiin kevennys 

ym. toimenpiteisiin, useassa kohtaa tullaan nykyisen tiepenkereen sivuun te-

kemään rakenteen leventämistoimia.

Jatkotutkimusten osalta tulee tarkemmin selvittää nykyisten siltojen perus-

tamistavat ja toimenpidealueen olemassa olevat pohjanvahvistukset. Pohja-

tutkimuksia tulee suorittaa etenkin pehmeikköalueilla. 

Nykyisten tierakenteiden ja penkereiden asfalttipaksuus, täyttömateriaali ja 

sen routivuus vaikuttavat levennysten toteutukseen ja rakennekerrosten mi-

toitukseen. Suositeltavat tutkimusmenetelmät ovat koekuopat ja näytteenotto 

sekä esim. maatutkaluotaukset.

VE 2 | 7. Sillat

Kuninkaantammen eritasoliittymä sisältää neljä uutta siltaa. Kuninkaantam-

men ympäristössä ei ole levennystarpeessa olevia siltoja.

VE 2 | 8. Merkittävät johdot ja laitteet

Kunnallistekniikka
Suunnitellun Kuninkaantammen eritasoliittymän kohdalla (PL 5900) pää-

väylän poikki kulkee 1000 mm paksu päävesijohto, joka on huomioitava suun-

nittelussa. 

Tele ja sähkö
Suunnitellun Kuninkaantammen eritasoliittymän (V2) kohdalla kulkee tällä 

hetkellä ilmajohto, joka on otettava huomioon Kuninkaantammen eritasoliitty-

mää rakennettaessa. Tele- ja sähkökaapeleita kulkee myös suunnitellun eri-

tasoliittymän kohdalla.

Lisäkaistat välillä Kaivokselan etl – Kehä III VE 3

VE 3 | 1. Ajoneuvoliikenteen järjestelyt

Hämeenlinnanväylä esitetään levennettäväksi 3+3-kaistaiseksi välillä Kaivok-

selan eritasoliittymä – Martinkylän eritasoliittymä. 

Kaivokselan eritasoliittymässä esitetään mitoitusohjeiden mukaisia erkane-

mis- ja liittymiskaistoja. Kaivokselasta etelään johtavan silmukkarampin (R3b) 

liittymiskaistaa esitetään pidennettäväksi. Liittymiskaistan pidennys aiheuttaa 

lännestä etelään päin menevän suoran rampin (R4) linjauksen muuttamisen.

Martinlaakson eritasoliittymässä esitetään mitoitusohjeiden mukaisia er-

kanemis- ja liittymiskaistoja. Pohjoissuunnan bussipysäkki esitetään siirret-

täväksi etelästä Martinlaaksoon suuntaavan rampin (R1) erkanemiskaistan 

alkuun. Bussipysäkin sijaitsisi mahdollisimman lähelle risteyssiltaa, jotta py-

säkiltä on hyvät vaihtoyhteydet Martinlaaksontien pysäkeille. Martinlaaksosta 

pohjoiseen menevän rampin (R2) liittymiskaistan sädettä esitetään suuren-

nettavaksi, jolloin liittyminen Hämeenlinnanväylän liikennevirtaan on helpom-

paan. Ramppiliittymiin esitetään oikealle kääntyvien kaistoja. 

Martinkylän eritasoliittymäalue säilyy nykyisellään lukuun ottamatta Martin-

kylästä etelään tulevan rampin liittymiskaistaa, jonka pituus muuttuu, kun se 

yhdistyy läheisen linja-autopysäkin liittymiskaistaan. 

Seuraavassa taulukossa 8 on yhteenveto ramppien kaistojen mitoituksista.

Taulukko 8. Yhteeveto ramppien pituuksien mitoituksista eri ohjeisiin verrattuna, mitat 
ovat tiemerkintöihin.

Moot-
tori- 
tie 

Kaupun-
kien pää-

väylä

Perus- 
verkko

Linja- 
auto-py-

säkit

Ei täytä 
mitään 
ohjeita

Kaivokselan liittymä      

R1 (190 m)  x x x   

R2a*  x x x   

R2b (150 m)    x  

R3a (150 m)    x  

R3b (205 m)   x  

R4 (250 m)   x   

Martinlaakson liittymä      

R1 (125 m) x x   

R2 (250 m)   x   

R3 (180 m) x x x   

R4 (275 m) x x x   

*Neljäs kaista alkaa rampin R1 erkanemiskaistalta

VE 3 | 2. Joukkoliikenteen järjestelyt

Joukkoliikenteen järjestelyt on esitelty alla pysäkkipareittain. Bussipysäkkien 

sijaintien muutosten yhteenveto on esitetty kuvassa 35.

Vetotien pysäkkipari (Kaivokselan liittymän kohta) 
Pysäkkipari esitetään sijoitettavan niin lähelle Kaivokselan liittymää kuin mah-

dollista. Pysäkit sijoitetaan näin ollen lähelle niiden nykyistä sijaintia poikkeuk-

sellisesti erkanemis- ja liittymiskaistalle. Rampin nokasta odotustilan etäisyys 

on suosituksen mukaisesti 150 m, jolloin erkaneminen ja liittyminen tapah-

tuvat sujuvasti. Hämeenlinnanväylän pysäkkijärjestelyt tulee yhteensovittaa 

raitiotien kanssa. 

Kaivosrinteenpolun pysäkkipari 
Pysäkkiparin käyttöaste on kohtalainen. Pysäkkipari palvelee paikallista 

maankäyttöä ja se voidaan säilyttää nykyisellä paikallaan.

Mätäojan pysäkkipari 
Etelänsuunnan pysäkki sijaitsee Mätäojan luonnonsuojelualueen läheisyy-

dessä. Kolmansien kaistojen myötä pysäkki ei enää mahdu nykyiselle paikal-

leen häiritsemättä erityisesti suojeltavaa aluetta, jossa on luonnonsuojelulain 

mukainen rakennuskielto voimassa. Pysäkkiparin käyttöaste on pieni, joten 

kehittämisselvityksessä esitetään pysäkkiparin poistamista. 

Martinlaakson pysäkkipari 
Pysäkkien sijaintia muutetaan hieman, jotta liittyminen ja erkaneminen pysä-

keiltä tapahtuu turvallisemmin ja sujuvammin. Pysäkkipari on tärkeä vaihtopy-

säkki mm. Nurmijärveltä Vantaan kouluissa käyville oppilaille.

Koukkuveräjän pysäkit
Pysäkit voidaan säilyttää nykyisellä paikalla.

Myllymäen koulun pysäkkipari
Rakennettu Kehä III yhteydessä, eikä niihin tehdä muutoksia.
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Kuva 35. Yhteenveto nykyisten ja uusien bussipysäkkien sijainneista kehittämispolun vaiheessa 3. Lisäksi kuvassa on esitetty alustavan bussin runkolinjan reitti. Bussipysäkkienn sijainti 
tarkentuu jatkosuunnittelussa.

VE 3 | 3. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt

Kehittämisselvityksessä esitetään Hämeenlinnanväylän itäpuolelle yhtenäistä 

jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä Kehä I:ltä Martinkylän eritasoliittymään as-

ti. Kaikille Hämeenlinnanväylän pysäkeille on esitetty esteettömät yhteydet. 

Seuraavissa kohdissa jalankulku- ja pyöräilyväylille joudutaan esittämään eri-

koisratkaisuja  tilanahtauden vuoksi. Osassa kohdista voidaan  joutua  teke-

mään kaavamuutoksia. Paaluväleittäin (vt 3) toimenpiteet jalankulkijoiden ja 

pyöräilijöiden reiteille ovat seuraavanlaiset:

Vetokujan kohta, Hämeenlinnanväylän itäpuoli (PLV 7320 – 7620) 
(V3)

Vetokujan kohdalla jalankulun ja pyöräilyn yhteydet eivät mahdu nykyiselle 

liikennealueelle. Hämeenlinnanväylän kolmannet kaistat ja Vetotien pysäkki-

parin uudet järjestelyt siirtävät Hämeenlinnan väylän rinnalla kulkevaa nykyis-

tä jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä enimmillään 7 m nykyisestä sijainnistaan. 

Valtatie sijaitsee korkealla penkereellä ja luiskat ulottuvat jyrkilläkin luiskilla 

tontin rajalle asti. Liikennealueen rajan siirtyminen edellyttää asemakaava-

muutosta alueelle. Vetotien bussipysäkille esitetään esteetöntä (max 5 % pi-

tuuskaltevuus) kulkua. Pysäkkiparin läheisyydessä on alikulkukäytävä, jota 

joudutaan pidentämään kaistan ja pysäkin kiihdytyskaistan vuoksi 7 metrillä. 

Levennetyn sillan alittavalla tiellä tulee huomioida näkemät Hämeenlinnan-

väylän rinnalle kulkevalle jalankulku- ja pyöräilyn pääreitille. Riittävien nä-

kemien aikaan saamiseksi reittiä on tuotava kauemmaksi alikulun kohdalla 

nykyisestä sijainnistaan. (Kuva 36). Vetokujan kohdan järjestelyt ovat risti-

riidassa Kaivokselaan kohdistuvan yleiskaavamuutoksen kanssa. Kyseiselle 

kohdalle on kaavassa esitetty katua.

Mätäjoen suojelualue
Hämeenlinnanväylän länsipuolella Mätäjoen suojelualueen puolella kulkee 

Hämeenlinnanväylän rinnalla kevyen liikenteen väylä, joka on yhteys Mätä-

joen alueen virkistysalueelle. Kolmansien kaistojen myötä kevyen liikenteen 

väylää joudutaan siirtämään suojelualuetta kohti, mutta levennykselle tarvit-

tava tila on olemassa, eikä suojelualue ole vaarassa.

Vantaanlaaksontien kohta, Hämeenlinnanväylän itäpuoli  
(PLV 7900 – 8060)

Kehittämisselvityksessä esitetään jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä siirrettä-

väksi kadun rinnalle, mahdollisesti korotettuna, jotta valtatien 3 luiskat mah-

tuvat Hämeenlinnanväylän ja jalankulku- ja pyöräilyväylän väliin. (Kuva 37)

Kuva 36. Poikkileikkaus paalulta 7460

Kuva 37. Poikkileikkaus paalulta 7980
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Martinlaakson eritasoliittymän kohta, Hämeenlinnanväylän itäpuoli 
(PLV 7900 – 8060)

Jalankulkun ja pyöräilyn pääreitti Hämeenlinnanväylän rinnalla rakennetaan 

eritasoon risteävän tien ja Martinlaakson ramppien kanssa.

Martinlaakson – Martinkylän eritasoliittymän kohta, 
Hämeenlinnanväylän itäpuoli (plv 8560 – 9180) 

Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä levennetään pääreitiksi. Kukin aliku-

lun kohdalla kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä esitetään siirrettäväksi kauemmas 

ajoradasta, jotta näkemät alikulun kohdalla täyttyvät. Koukkuveräjän pysäkin 

kohdalla reittiä esitetään siirrettäväksi kauemmas ajoradasta, jotta esteetön 

yhteys (max 5 % pituuskaltevuus) bussipysäkille saadaan mahtumaan. Jalan-

kulun ja pyöräilyn väylä ei mahdu muutosten vuoksi liikennealueelle.

VE 3 | 4. Meluntorjunta

Melusuojauksen sijoittelu perustuu Kaivoksela – Martinkylä (V3) välillä Liiken-

neviraston vuosille 2013 – 2018 laatiman meluntorjunnan toimintasuunnitel-

man kohdekortteihin. Kaivoksela – Martinkylä osuudelle väylän länsipuolelle 

on kaavailtu melusuojausta Kaivokselan eritasoliittymästä Martinlaakson eri-

tasoliittymälle asti, kun taas itäpuolelle on suunniteltu melusuojausta Jokiu-

oman alikulkukäytävän kohdilta Kivimäentien alikulkukäytävälle asti. Liiken-

neviraston melutorjuntasuunnitelmassa ei ole kuitenkaan otettu huomioon 

liikennemäärän kasvua, vaan liikennemäärät ovat vuodelta 2011. Meluestei-

den korkeudet tulee määritellä jatkosuunnittelussa.

VE 3 | 5. Erikois- ja vaarallistenaineiden kuljetukset

Hämeenlinnanväylän (vt 3) ympäristössä Kehä I:n (mt 101) pohjoispuolella 

kulkee yksi erikoiskuljetusten runkoreitti, jonka linjaus kulkee Martinkylän eri-

tasoliittymän kautta. Martinlaaksossa Vantaanlaaksontiellä kulkee ylikorkei-

den kuljetusten käyttämä reitti, joka ei ole varsinaisesti erikoiskuljetusreitti, 

mutta ainoa reitti Hakuninmaan pohjoisosaan. Lisäksi Martinlaaksontien se-

kä Vaskivuorentien (Kaivokselan eritasoliittymä) kautta on kuljetettu matalia 

raskaita lavettikuljetuksia. Kuitenkin käytännössä matala lavettikuljetus voi 

kulkea mistä vaan, eivätkä Vaskivuoren- sekä Martinlaaksontien reitit ole vi-

rallisia erikoiskuljetusreittejä. Tässä selvityksessä esitetyt toimenpiteet eivät 

vaikuta erikoiskuljetusreitteihin. Erikoiskuljetusreitit on esitetty vieressä. (Ku-

va 38).

VE 3 | 6. Alustavat pohjanvahvistus- ja 
pohjavesisuojaustoimenpiteet

Hankkeen alueella sijaitsee pehmeikköalue Martinlaakson eritasoliittymän 

alueella, joissa tehdään pohjanvahvistustoimenpiteitä seuraavasti:

• n. Plv 8000 – 8700 oletuksena käytetty pengerpaalutusta

• n. Plv 8700 – 9200 oletuksena käytetty kevennystä

Myös muilla alueilla tulee varautua pienimuotoisiin kevennys ym. toimenpitei-

siin, useassa kohtaa tullaan nykyisen tiepenkereen sivuun tekemään raken-

teen leventämistoimia.

Jatkotutkimusten osalta tulee tarkemmin selvittää nykyisten siltojen perus-

tamistavat ja toimenpidealueen olemassa olevat pohjanvahvistukset. Pohja-

tutkimuksia tulee suorittaa etenkin pehmeikköalueilla. 

Nykyisten tierakenteiden ja penkereiden asfalttipaksuus, täyttömateriaali ja 

sen routivuus vaikuttavat levennysten toteutukseen ja rakennekerrosten mi-

toitukseen. Suositeltavat tutkimusmenetelmät ovat koekuopat ja näytteenotto 

sekä esim. maatutkaluotaukset.

Hämeenlinnanväylä (vt 3) sivuaa Kaivokselan I-luokan pohjavesialuetta 

(0109202), joka sijaitsee Kaivokselan kohdalla väylän itäpuolella. Valtatie si-

joittuu pohjavesialueelle sen lounaiskulmalla noin 1,7 km jaksolla. Kaivokse-

lan pohjavesialue on pohjois-eteläsuuntainen Silvolan ja Viherkummun välillä 

sijaitseva muodostuma. Jatkosuunnittelussa on syytä selvittää mahdollinen 

suojaustarve pohjavesialueella. 

VE 3 | 7. Sillat

Väylän levennys sekä bussipysäkkien sekä erkanemis- ja liittymiskaistojen 

uudelleensijoittelu aiheuttavat levennystarpeita Hämeenlinnanväylän (vt 3) 

alittavien siltojen osalta. Siltoja levennetään 3,5 m kaistaa kohden, joten 

kaistojen lisääminen väylän molemmille reunoille aiheuttaa levennystarpeita 

yhteensä 7 m. Kaivoksela – Kehä III välillä peruskorjattavia siltoja on 8 kap-

paletta ja peruskorjattuja siltoja on 2. Uusia siltoja osuudelle on kaavailtu 3 

kappaletta. 

Kuva 38. Erikoiskuljetusreitit Hämeenlinnanväylän läheisyydessä.
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VE 3 | 8. Merkittävät johdot ja laitteet

Kunnallistekniikka
Vesi- ja jätejohtoverkosto alittaa Hämeenlinnanväylän (vt 3) Vetotien alikul-

kukäytävän kohdilla ja se kulkee pyöräilyn ja jalankulun väylän alla. Kaivok-

selasta eteenpäin kaavaillun uuden pyöräilyn ja jalankulun väylän linjauksen 

alla kulkee vesijohto, joka on otettava huomioon tarkempia suunnitelmia teh-

dessä. Lisäksi Martinlaakson eritasoliittymän alueella kulkee jäteputkiverkos-

to, joka on huomoitava pyöräilyn ja jalankulun väylää suunniteltaessa. Hä-

meenlinnanväylän ali kulkee myös useita hulevesiputkia ja rumpuja, joiden 

halkaisijakoko vaihtelee 300 - 1200 mm:n välillä. Martinlaaksossa (V3) väylän 

ali kulkee yksi suuri (800 mm) vesijohto paalulla 8570. Putket eivät ole kovin 

syvällä, joten ne täytyy ottaa suunnittelussa huomioon.

Kaukolämpö
Hämeenlinnanväylän ympäristössä kulkee jonkin verran kaukolämpöputkia. 

Kaivokselassa Vetotien alikulkukäytävän kohdilla (PL 7110) kaukolämpöput-

ket alittavat väylän ja suuntaavat tämän jälkeen pohjoiseen. Putket kulkevat 

väylän itäpuolella noin 200 metriä, jonka jälkeen ne loittonevat. Hämeenlin-

nanväylään nähden putket kulkevat suhteellisen syvällä, mutta jalankulkijoi-

den ja pyöräilijöiden väylän linjausta mietittäessä kaukolämpöputkien sijainti 

lähellä maanpintaa tulee ottaa huomioon. Martinlaaksossa Kukin alikulkukäy-

tävän kohdalla (PL 8800) kaukolämpöputket kulkevat alikulkukäytävän alla. 

Tele ja sähkö
Tele- ja sähkökaapeleita kulkee paljon väylän sivuilla ja etenkin eritasoliitty-

mien kohdalla.

Olennaiset maa-ainesasiat
Vuonna 2013 laadittiin maaperän pilaantuneisuustutkimus Rantaradan ja Ke-

hä III:n (kt 50) väliselle osuudelle Hämeenlinnanväylän keskikaistalle, jossa 

havaittiin jonkin verran pilaantuneita maa-aineksia myös Kaivokselan pohja-

vesialueen läheisyydessä. Ennen tien parantamistoimen-piteiden aloittamista 

tulee Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuk-

selle tehdä ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. 
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5. Vaikutukset
5.1. Liikenne ja tieverkko

Vaikutukset ajoneuvoliikenteelle

Kehittämisselvityksen mukaisilla toimenpiteillä parannetaan ajoneuvoliiken-

teen sujuvuutta. Lisäkaistojen myötä Hämeenlinnanväylän (vt 3) välityskyky 

paranee ja ruuhkaantuminen vähentyy. Matka-ajat nopeutuvat ja matka-ajan 

ennustettavuus paranee ruuhka-aikoina. Lisäksi erot matka-ajoissa ruuhkai-

sen tai hiljaisemman liikenteen ajanjaksojen välillä pienenevät. Lisäkaistat 

mahdollistavat liikennemäärien kasvun myös ruuhka-aikoina. 

Suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttaminen parantaa liikenteen 

sujuvuutta Kannelmäen ja Kaivokselan välillä, mutta muulla osalla Hämeen-

linnanväylää ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kuninkaantammen eritasoliit-

tymä nopeuttaa oleellisesti paikallisen liikenteen matka-aikoja. 

Hämeenlinnanväylän suuntainen matka-aika vuoden 2040 liikennemäärillä 

tarkasteltuna lyhenee kevyillä ajoneuvoilla keskimäärin noin 30 sekuntia ja 

ruuhka-aikoina noin 60 sekuntia. Nopeutuminen on jonkin verran suurempi 

kuin liikenteen kasvun aiheuttama hidastuminen nykyverkolla.

Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien (V1 - V3) toteuttaminen parantaa su-

juvuutta koko osuudella. Nopeampi ja sujuvampi väylä houkuttelee kuiten-

kin liikennettä laajemmalta tieverkolta verrattuna lisäkaistojen toteuttamiseen 

vain Kaivokselaan, mikä vähentää muutosten suuruutta etenkin Kehä I:n eri-

tasoliittymän ruuhkautumisen takia.

Hämeenlinnanväylän suuntainen matka-aika vuoden 2040 liikennemäärillä 

tarkasteltuna lyhenee kevyillä ajoneuvoilla keskimäärin runsaat 40 sekuntia ja 

ruuhka-aikoina noin 70 sekuntia. Nopeutuminen on noin puolitoistakertainen 

liikenteen kasvun aiheuttamaan hidastumiseen verrattuna. 

Vaikutukset raskaalle liikenteelle

Suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttaminen vähentää raskaan liiken-

teen matka-aikaa kevyiden ajoneuvojen matka-aikaa vastaavasti. Erot huip-

pu-tunnin ja keskimääräisen tunnin matka-aikojen välillä vähenevät kuitenkin 

1,7 minuutista 1,1 minuuttiin eli noin 33 prosenttia. Raskaan liikenteen matka-

ajan ennustettavuus paranee. 

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttaminen vähentäisi henkilövahin-

koon johtavien onnettomuuksien määrää Hämeenlinnanväylällä 0,44 onnet-

tomuutta vuodessa. Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien (V1 - V3) toteutta-

minen vähentäisi onnettomuuksien määrää 0,91 onnettomuutta vuodessa. 

Liikennekuolemien määrään vaihtoehdot eivät juurikaan vaikuta, koska le-

veämpi poikkileikkaus sallii suuremmat nopeudet etenkin ruuhka-aikoina, jol-

loin onnettomuuksien keskimääräinen vakavuus kasvaa. Vaikutus onnet-

tomuusasteeseen  on myös  vähäinen. Onnettomuustiheys  vähenee  jonkin 

verran, koska suunnittelualue on jonkin verran pidempi Kuninkaantammen 

eritasoliittymän takia.

Siirtyvä liikenne vähentää suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttami-

sessa henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia vuodelle 2040 ennustetuilla 

liikennemäärillä keskimäärin 0,17 onnettomuutta vuodessa, jolloin kokonais-

vähenemä on 0,61 onnettomuutta vuodessa eli vain noin 5 % nykytilanteel-

le ennustetuista onnettomuusmääristä. Muutoksen vähäisyyteen vaikuttaa 

se, että vuoden 2025 jälkeen siirtyvä liikenne vähenee osuuden pohjoisosan 

ruuhkautumisen takia. 

Kun kaikki suunnittelukokonaisuudet (V1 - V3) toteutetaan, siirtyvät liiken-

nemäärät ovat suuria sekä vuosien 2025 että 2040 tilanteessa, jolloin siirty-

vän liikenteen aiheuttama laskennallinen vähennys on 0,83 onnettomuutta 

vuodessa. Tällöin kokonaisvähenemä on 1,74 onnettomuutta vuodessa eli 

noin 13 % nykytilanteelle ennustetuista onnettomuusmääristä. Arvioon liittyy 

kuitenkin epävarmuus siitä, miten siirtyvän liikenteen toteutuminen on realis-

tista Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n liittymän mahdollisten toimivuusongel-

mien takia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kehittämisselvityksen mukaisilla toimenpiteillä parannetaan joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiä. Suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttaminen pa-

rantaa Hämeenlinnanväylän (vt 3) välityskykyä ja ruuhkaantuminen vähentyy 

lisäkaistojen takia pahimmin ruuhkautuvalla osuudella Kannelmäen ja Kai-

vokselan eritasoliittymien välillä. Vuoden 2040 tilanteessa Kaivokselan ja Ke-

hä III:n liittymien väli voi kuitenkin ruuhkautua, joka voi vaikuttaa myös paran-

nettuun osaan etenkin iltapäiväruuhkassa.

Lisäkaistojen toteuttaminen Martinkylän eritasoliittymään saakka (V1 - V3) li-

sää välityskykyä koko osuudelle, jolloin joukkoliikenteelle voidaan taata su-

juvat yhteydet myös vuoden 2040 tilanteessa. Ainoana riskinä on siirtyvän 

liikenteen mahdollisesti aiheuttama Kehä I:n liittymän ramppien ruuhkautumi-

nen, jolla voi olla myös joukkoliikennettä hidastava vaikutus.

Kokonaisuutena joukkoliikenteen matka-ajat nopeutuvat ruuhka-aikoina, 

matka-ajan ennustettavuus paranee ja erot matka-ajoissa ruuhkaisen tai hil-

jaisen liikenteen välillä pienenevät. Mitoitusohjeiden mukaiset pysäkkien er-

kanemis- ja liittymiskaistat sujuvoittavat bussien liittymistä muuhun liikenne-

virtaan parantaen samalla niiden liikenneturvallisuutta. 

Kahden pysäkkiparin poisto tulee myös nopeuttamaan joukkoliikennettä. 

Liikennekäytäväselvityksen (Strafica) mukaan joukkoliikenteen ruuhkasuun-

nan matkamäärien on ennustettu kuitenkin laskevan autoliikenteen sujuvoit-

tumisen johdosta 1,5 - 3 %. Pääkaupunkiseudun mittakaavassa lasku on noin 

0,1 %.

Vaikutukset erikoiskuljetuksille

Suunnittelukokonaisuuksien toimenpiteet eivät vaikuta erikoiskuljetusreittei-

hin. Kaivokselan eritasoliittymän ali on kuljetettu matalia raskaita lavettikul-

jetuksia, mutta kyseessä ei ole virallinen erikoiskuljetusreitti. Martinlaaksos-

sa Vantaanlaaksontiellä kulkee myös ylikorkeiden kuljetusten käyttämä reitti 

Hakuninmaan pohjoisosaan. Kyseinen reitti ei ole kovin leveä, eikä se kuulu 

erikoiskuljetusten runkoverkkoon ja se toimii lähinnä ainoana yhteytenä Ha-

kuninmaalle, kun ajetaan ylikorkeilta kuljetuksia.

Vaikutukset jalankululle ja pyöräilylle

Kehittämisselvityksessä esitetään Hämeenlinnanväylän itäpuolelle jalankulun 

ja pyöräilyn pääreittiä Kehä I:ltä Kehä III:lle asti. Suunniteltu jalankulkijoiden ja 

pyöräilijöiden väylä kulkisi eritasoliittymissä ajoneuvoliikenteen kanssa erita-

sossa.

Suunnittelukokonaisuuksissa V1 ja V2 pyörätien kokonaispituus toimenpi-

devälillä lyhenee 280 m nykytilanteeseen verrattuna. Matka-ajallisesti mitattu-

na tämä tarkoittaa noin 60 sekuntia oletusnopeudella 17 km/h. Kokonaismat-

kaksi välillä Kehä I–Martinkylän eritasoliittymä muodostuu 6,76 km. Risteävien 

katujen tasoristeämisestä kaksi korjataan eritasoratkaisulla. Kuninkaantam-
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men uuden eritasoliittymän yhteydessä toteutettava katuyhteys parantaa itä-

länsi-suuntaisia kävely- ja pyöräily-yhteyksiä vähentäen Hämeenlinnanväylän 

aiheuttamaa estevaikutusta.

Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien (V1 - V3) toteuttaminen lyhentää pyö-

rätien kokonaispituutta toimenpidevälillä 360 m. Kokonaismatkaksi välillä Ke-

hä I–Martinkylän eritasoliittymä muodostuu 6,68 km. Matka-ajallisesti mitattu-

na tämä tarkoittaa noin 76 sekuntia oletusnopeudella 17 km/h. Kaikki neljä 

tasossa tapahtuvaa risteämistä katujen kanssa poistuvat. 

Hankkeen mukainen Hämeenlinnanväylän itäpuolinen jalankulun ja pyö-

räilyn pääreitti parantaa pyörätieverkon yhtenäisyyttä ja sen hahmottamista. 

Pääreitti kulkee eritasoliittymissä ajoneuvoliikenteen kanssa eritasossa kor-

vaten nykyisiä suojatieylityksiä, mikä parantaa kävelyn ja pyöräilyn turvalli-

suutta. Kävely-yhteydet joukkoliikennepysäkeille lyhenevät ja ovat uusien ali-

kulkujen myötä turvallisempia.

Liikennekäytäväselvityksen (Strafica) mukaan jalankulun ja pyöräilyn mat-

kamäärien on ennustettu laskevan 0,1 % autoliikenteen sujuvoittumisen joh-

dosta.

5.2. Ympäristö

5.2.1. Luonnonolot

Mätäojan luonnonsuojelualue ja erityisesti suojeltavat lajit

Sääskenvalkku ja halavasepikkä
Luonnonolojen osalta erityisesti huomioitavia kohteita ovat Mätäojan laakson 

suojelualue ja sen sisälle sijoittuvat erityisesti suojeltavien lajien suojelualu-

eet. Erityisesti suojeltavien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämi-

nen tai heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Luonnonsuojelualu-

eille on suojelupäätöksen yhteydessä osoitettu suojeluarvojen säilyttämisen 

kannalta tarpeellisia rajoituksia alueella tehtäviin toimiin (ks kappale 2.6.1). 

Jatkosuunnittelussa on huomioitava lajien elinalueille kohdistuvien heiken-

tävien vaikutusten ehkäiseminen. Heikentäviä vaikutuksia voivat olla suorat 

tai välilliset suojeluarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Suoria vaikutuksia ovat 

esimerkiksi elinalueelle kohdistuva maankäyttö sekä lisääntymisen ja ravin-

nonhankinnan kannalta merkittävien alueiden häviäminen. Epäsuoria vai-

kutuksia ovat esim. kasvavien hulevesimäärien tai haitta-aineiden kulkeutu-

minen tiealueelta suojelukohteille. Vaikutukset voidaan jakaa työn aikaisiin 

vaikutuksiin ja valmiin, entistä leveämmän, tien käytön aikaisiin vaikutuksiin.

Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen kannalta on erityisesti 

huomioitava, että aluerajausten sisäpuolella on kaikenlainen rakentaminen 

ja maa-ainesten ottaminen kielletty. Alueiden vesitaloutta ei saa muuttaa eikä 

luontaista kasvillisuutta poistaa, hävittää tai vahingoittaa. Myös moottoriajo-

neuvoilla liikkuminen on sääskenvalkun esiintymisalueella kokonaan kielletty. 

Liikkuminen halavasepikän esiintymisalueella ulkoilureittejä lukuun ottamatta 

on myös kielletty. Esiintymisaluerajaukset ovat hyvin lähellä nykyistä liikenne-

aluetta ja tilaa tien ja suojelukohteiden välillä on hyvin rajallisesti. Jatkosuun-

nittelussa Mätäojan laakson kohdalla Hämeenlinnanväylän kehittäminen ja 

rakentamisen toteutus on suunniteltava siten, että rakenteet ja rakentamisen 

aikainen toiminta rajataan suojeltujen alueiden ulkopuolelle ja edellä mainitut 

vaikutukset pyritään välttämään. Myös hulevesien johtaminen, pidättäminen 

ja mahdollinen käsittely on syytä suunnitella siten, ettei se merkittävästi muu-

ta Mätäojan vesitaloutta tai lisää vesistön kuormitusta. 

Vesitalouden muuttamisen sekä haitta- ja kiintoaineiden Mätäojaan/jokeen 

johtumisen ehkäiseminen, on tarpeen myös meritaimenen kannalta. 

Liito-orava
Erityisesti suojeltavan liito-oravan elinalueet ja kulkuyhteydet on huomioitava 

suunnittelussa. Liito-oravan elinympäristöjä on suunnittelualueen välittömäs-

sä läheisyydessä kaksi. Pohjoisempi niistä on tien länsipuolella, Kukintien ja 

Hämeenlinnanväylän (vt 3) välisellä metsäkaistaleella. Ydinalue on nykyisen 

kallioleikkauksen kohdalla. Jatkossa on syytä seurata kyseisen ydinalueen 

ja elinympäristön tilannetta. Mikäli alue pysyy asuttuna ja tien leventäminen 

vaatii alueelle yltäviä toimenpiteitä, on tarpeen selvittää tarkemmin alueeseen 

kohdistuvat vaikutukset. Mikäli liito-oravan elinalueelle kohdistuvia heikentä-

viä vaikutuksia ei hankkeen yhteydessä voida välttää, edellyttää sen toteutta-

minen poikkeuslupaa vastaavalta ELY-keskukselta. Eteläisempi tiealueeseen 

rajoittuva liito-oravan elinympäristö on Mätäojan laakson eteläpuolella. Var-

sinainen ydinalue on etäänpänä tiestä, mutta tienreunaan ulottuva metsä-

kaistale lukeutuu elinalueeseen ja mahdollistaa nykytilassa liito-oravalle myös 

tien ylityksen. 

Rakennustöistä liito-oravalle aiheutuvia väliaikaisia haittavaikutuksia, ku-

ten tavallista voimakkaampaa melua ja mahdollista tärinää, voidaan lieventää 

töiden ajoittamisella lisääntymisajan ulkopuolelle. Nykyisen tien meluvaikutus 

yltää jo liito-oravan elinympäristöille, mutta esim. räjäytystöistä voi aiheutua 

äkillistä, tavallista voimakkaampaa meluhaittaa.

Nykytilanteessa liito-oravalle mahdolliset tienylityspaikat hankealueen 

tiejaksolla ovat edellä mainittujen elinympäristöjen yhteydessä. Tien reuna-

alueen rajallisen puuston vuoksi, mahdolliset ylityspaikat ovat kapeita. Jat-

kosuunnittelussa ylityspaikat tulee turvata. Rakennustöiden vuoksi mahdol-

lisesti poistettavan puuston korvaamiseksi, on liito-oravan kulkuyhteyksien 

kohdalla syytä hyvissä ajoin istuttaa puustoa, joka ehtii kasvaa riittävän kook-

kaaksi. Istutettavien puiden sijainti on suunniteltava tarkkaan niin, että ne 

säilyvät sekä lopullisessa tilanteessa että rakentamisen aikana. Mätäojan 

eteläpuolelle sijoittuvan ylityspaikan kohdalla on syytä huomioida myös tien 

itäpuolen mahdollinen tuleva kaavamuutos ja siitä seuraava alueen maan-

käytön muutos ja tiejärjestelyjen muutokset. Hämeenlinnanväylän muutostöi-

den lisäksi on tunnettava tien itäpuolen tuleva maankäyttö, ennen kuin liito-

oravan tiealueen ylittävän kulkuyhteyden säilymisen mahdollisuus voidaan 

varmistaa. Myös liito-oravan elinympäristöjen välisen tärkeän kulkuyhteyden 

katkeaminen, katsotaan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseksi ja 

vaatii poikkeusluvan. Ylitettävä puuton väli voi olla mitaltaan enintään kolme 

Kuva 39. Liito-oravan mahdollisia liitokäyriä radiopantaseurannan perusteella (Virtanen ym. 2004). Toimivan yhteyden puiden korkeus on vähintään 10 metriä ja puuton aukko enintään 50 
metriä leveä.
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kertaa yhteyspuiden korkeus, mutta tavallisesti ei kuitenkaan yli 50 metriä 

leveä. Lisäksi yhteyspuiden on oltava vähintään 10 metrisiä (Kuva 39). Myös 

maaston muodot on huomioitava ja yhteyden tulee toimia molempiin suuntiin. 

Kulkuyhteyden varmistaminen vaatii Hämeenlinnanväylän jatkosuunnittelun 

ja kaavoitustyön huolellista yhteensovittamista.

Tien reuna-alueen puusto muodostaa Vantaan alueella tien itäpuolella lii-

to-oravalle tärkeän kulkuyhteyden Mätäojan kohdalta pohjoiseen. Myös tien 

länsipuolella on tärkeä kulkuyhteys Kukintien ydinalueelta pohjoiseen. Tien 

länsipuolella puusto on osin vallin takana ja kallioleikkauksen päällä. 

Vantaan kaupungin laatimassa yleiskaavaluonnoksessa Kaivokselan koh-

dalla on huomioitu liito-oravan elinympäristö. Kaavassa tulisi myös huomioida 

ylityskohdat. Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty katua Hämeenlinnanväylän 

rinnalle. Hämeenlinnaväylä jalankulku ja pyöräilyväylineen sekä katu muo-

dostavat leveän väyläkäytävän, jonka ylittäminen voi olla liito-oravalle mah-

dotonta.

Ekologiset yhteydet
Hämeenlinnanväylän leveneminen, sekä rakenteiden ja liikenteen muo-

dostamat kulkuesteet heikentävät ekologista yhteyttä. Toisaalta nykytilassa 

eläinten mahdollisuudet väylän ylittämiseen ovat heikot. Maakuntakaavassa 

osoitetut viheryhteystarpeet tulee huomioida suunnittelussa. Käytännössä 

maaeläinten kulku tiealueen poikki voidaan mahdollistaa eläinten kulkuyhtey-

deksi soveltuvalla alikulkuratkaisulla.

5.2.2. Maisema ja kulttuuriperintö

Kehittämisselvityksen mukaisilla tienparannustoimilla ei ole arvokkaille mai-

sema-alueille kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia. 

Tien läheisyydessä on useita kulttuuriperintökohteita; arkeologisia kohtei-

ta ja muinaisjäännösalueita. Suunnitelmista jotka voivat vaikuttaa muinais-

muistokohteisiin ja/tai -alueisiin on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

Museoviraston suositus on liittää kaavoihin merkittyihin muinaismuistoaluei-

siin ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin määräys: ”Muinaismuistolailla (295/1963) 

rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muut-

taminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kiel-

letty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen 

(Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.” Uudenmaan ELY-keskus on 

Kehittämisselvitystyön aikana tuonut esille, että kulttuuriperintökohteet, arke-

ologiset kohteet ja muinaisjäännösalueet tulee inventoida ennen rakentamis-

töiden aloittamista. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee olla yhteydessä mu-

seoviranomaisiin ja pyytää lausunto. Museoviranomainen voi lausunnossaan 

mahdollisesti edellyttää lisäselvityksiä. 

5.2.3. Pohja- ja pintavedet

Pääosa suunnittelualueesta sijoittuu Mätäojan valuma-alueelle. Tiealueen 

leventämisen myötä läpäisemättömien pintojen suhteellinen määrä kasvaa. 

Näin ollen tiealueelta ympäristöön johtuvien hulevesien määrä lisääntyy. Hu-

levesien hallinta on syytä ottaa tulevassa suunnittelussa huomioon ja var-

mistaa että soveltuvia hulevesien imeytys- tai pidätysalueita on riittävästi. 

Hulevesien hallinnassa on huomioitava, että Mätäojan suojelualueen vesita-

sapainoa ei saa muuttaa ja haitta-aineiden kulkeutuminen vesistöön on syytä 

ehkäistä. Mätäojan alueelle Silvolan tekojärvestä tuleva putkiyhteys on syytä 

huomioida ja turvata suunnittelussa. 

Hankealueesta sijoittuu Kaivokselan pohjavesialueelle noin 1,7 kilomet-

rin tiejakso. Vanhoja teitä parannettaessa, kuten myös uusia rakennettaessa 

pohjaveden suojaustarve ja –laajuus määritellään tapauskohtaisesti, koska 

suojaustarpeeseen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Yleensä jo tien parantami-

nen vähentää pohja- ja pintavesien pilaantumisriskiä, koska onnettomuusriski 

pääsääntöisesti pienenee. Suojaustarve, menetelmät ja suojauksen laajuus 

määritellään tyypillisesti pohjavesiselvitysten ja riskien määrittelyn sekä hank-

keesta vastaavan, suunnittelijan, alueellisen ELY-keskuksen ja vedenottajan 

vuorovaikutuksen pohjalta (Liikennevirasto 2017). Jatkosuunnittelussa on 

syytä selvittää mahdollinen suojaustarve pohjavesialueella. 

5.2.4. Melu

Pääkaupunkiseudulla laaditaan EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) 

mukainen nykyliikenteeseen pohjautuva meluselvitys viiden vuoden välein. 

Viimeisin meluselvitys on laadittu vuonna 2017. Meluselvitysten pohjalta laa-

ditaan pääkaupunkiseudun meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Viimeisin 

meluntorjuntasuunnitelma on laadittu vuonna 2012 vuosille 2013 – 2018. Ke-

hittämisselvityksen lähtökohtana on ollut meluntorjuntasuunnitelmassa esitet-

tyjen meluntorjuntatoimenpiteiden sijainnit. Pääkaupunkiseudun meluselvitys 

ei ota huomioon Kehittämisselvityksessä esitettyjä parannustoimenpiteitä ei-

kä ennusteliikennemääriä. Tästä syystä melulle altistuvien asukkaiden määrät 

eivätkä meluvyöhykekartat vastaa suunnittelukokonaisuuksien toteuttamisen 

jälkeistä tilannetta. Pääkaupunkiseudun meluselvityksen tulokset antavat kui-

tenkin suuntaa-antavaa tietoa melusuojauksen toteuttamisen vaikutuksista.

Meluntorjunnan toimenpidesuunnitelmassa 2013 – 2018 on esitetty Ke-

hittämisselvityksen suunnittelualueelle kohdekortit Hakuninmaalle, Kaivok-

selaan ja Vantaanlaaksoon. Kehittämisselvityksen suunnitelmakartoilla me-

luesteiden sijainti on esitetty kohdekorttien mukaisesti. Jatkosuunnittelussa 

meluntorjuntaratkaisut ja meluesteiden korkeudet on päivitettävä tuoreimpien 

meluselvitysten ja meluntorjunnan toimenpidesuunnitelmien mukaisiksi. 

Taulukoihin on koottu kohdekorteissa esitetyt asukasmäärät vuoden 2011 lii-

kennemäärillä sekä suunnitellulla meluntorjunnalla. 

Taulukko 9. Hakuninmaan kohdekortissa esitetyt asukasmäärät.

Päivä 7 - 22 Nykytilanne Suunniteltu meluntorjunta Muutos
55 - 60 dB 844 794 -50
60 - 65 dB 515 114 -401
yli 65 dB 212 4 -208

Taulukko 10. Kaivokselan kohdekortissa esitetyt asukasmäärät.

Päivä 7 - 22 Nykytilanne Suunniteltu meluntorjunta Muutos
55 - 60 dB 414 841 427
60 - 65 dB 583 83 -500
yli 65 dB 83 0 -83

Taulukko 11. Vantaanlaakson kohdekortissa esitetyt asukasmäärät.

Päivä 7 - 22 Nykytilanne Suunniteltu meluntorjunta Muutos
55 - 60 dB 1049 879 -170
60 - 65 dB 526 112 -414
yli 65 dB 252 165 -87

Suunnittelualueen ympäristöön on suunnitteilla uusia asuinalueita. Riskinä 

on, että myös melulle altistuvien alueiden asukasmäärät tulevat kasvamaan. 

Uusissa asuinalueissa on kuitenkin huomioitava jo aluesuunnitteluvaiheessa 

meluntorjunta niin ympäristö- kuin rakennemääräyksissä, joten uudet asuin-

alueet eivät välttämättä lisää melulle altistuvia asukkaiden määrä. 

5.2.5. Ilmanlaatu

Liikenteen päästömääriin ja ilmanlaatuun vaikuttavat liikennemäärät, ajo-

neuvojen laatu ja käytetyt polttoaineet sekä liikenteen sujuvuus. Päästöjen 

leviämiseen ja laimenemiseen vaikuttavat mm. katukuilun mittasuhteet, ym-

päristön maastonmuodot ja rakenteet. Tyypillisesti ajoneuvoliikenteen pääs-

töt ovat pienimmillään 40 – 90 km/h nopeuksissa ja suurimmillaan pienissä 

nopeuksissa. Liikenteen sujuvuudella on suuri merkitys päästöjen määrään; 

sujuva liikenne aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin pysähtelevä liikenne. Lii-

kennevalot aiheuttaisivat pysähdyksiä muutettaessa väylää bulevardiksi Ke-

hä I:n eteläpuolella ja siten myös lisäisivät päästöjä huolimatta pienemmistä 

nopeuksista.
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Hiilidioksidipäästöjen määrä kasvaa tarkastelualueella nykytilanteen mukai-

sesta arvioidusta 51 600 tonnista ennustevuoteen 2040 mennessä 65 300 

tonniin vuodessa liikenteen kasvun takia. Vaihtoehto VE 2 vähentää päästöjä 

1 000 tonnia (1,5 %) ja vaihtoehto VE 3 vastaavasti 2 000 tonnia (3,1 %). 

Muiden päästölajien osalta ajoneuvokannan kehittyminen vähentää pääs-

töjä merkittävästi. Typen oksidien ja hään osalta vaihtoehdot lisäävät päästö-

jä, mutta hiilivetyjen osalta päästöt vähentyvät. Hiukkaspäästöihin muutos on 

marginaalinen. Päästöjen pitoisuustarkasteluja ei ole tehty, mutta pitoisuudet 

eivät ainakaan lisäänny asutuksen lähistöllä. Välittömiä haitallisia terveys- tai 

ympäristövaikutuksia ei synny missään kohdassa tarkastelualueella.

5.2.6. Pilaantuneet maat

Hankealueella ja sen lähiympäristössä on aiemmin todettu pilaantunei-

ta maita ja mahdollisia pilaantuneiden maiden kohteita. Siksi töiden ai-

kainen maanmuokkaus ja kaivaminen saattavat kohdistua myös alueil-

le, joilla voi olla mahdollisia pilaantuneita maita. Tällöin on riskinä, että 

haitta-aineet voivat levitä ympäristöön ja kulkeutua maamassojen sekä 

työmaavesien mukana uusiin kohteisiin. Hämeenlinnanväylän kehi-

tettävän jakson välittömässä läheisyydessä on pilaantumiselle herk-

kiä ympäristöjä; Hankealue sijoittuu noin 1,7 km jaksolla Kaivokselan  

I-luok an pohjavesialueelle. Lisäksi hankealueen välittömässä läheisyydessä 

on luonnonsuojelualue, johon sisältyy erityisesti suojeltavien lajien suojeltuja 

esiintymisalueita. Näin ollen jatkossa on syytä varautua selvittämään maa-

perän mahdollista pilaantuneisuutta hankealueella. Tutkimusten kohdentami-

seen vaikuttaa suunnitellun hankkeen maan muokkaamis- ja kaivamistarve, 

herkkien kohteiden läheisyys sekä aiemmat selvitykset ja arviot mahdollisista 

pilaantuneista maista. Mikäli tienparantamistoimenpiteisiin liittyvää kaivamis-

ta kohdistuu alueille, joilla selvitysten mukaan on pilaantuneita maamasso-

ja, tulee ennen parantamistoimenpiteitä tehdä ELY-keskukselle ympäristön-

suojelulain mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, ellei 

puhdistaminen ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ym-

päristölupaa.

5.3. Maankäyttö

Kehittämisselvityksessä esitetyt toimenpiteet eivät mahdu kaikilta osin nykyi-

sille liikennealueille. Välillä Kehä I – Kannelmäki ja Kannelmäki – Kaivoksela 

vuonna 2009 laaditussa rakennussuunnitelmassa on ratkaisut esitetty ny-

kyisten liikennealueen rajojen sisäpuolelle. Kehittämisselvityksessä esitetyt 

muutostarpeet ovat myös pysyneet tällä osuudella nykyisen liikennealueen 

sisäpuolella. Kaivokselasta Martinkylän eritasoliittymään asti uusi ehdotettu 

liikennealueen raja mitattu 5 metriä ojan ulkoluiskan reunasta (ks. liite Y3.1). 

Uusi ehdotettu liikennealueen raja esitetty liitteenä olevilla suunnitelmakartoil-

la (liite Y2.1-7) sinisellä yhtenäisellä viivalla.

Alla on listattu ne kohdat, jotka tulee huomioida maankäytön jatkosuunnit-

telussa:

• Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma 

vuodelta 1996 on otettu kaavoituksessa huomioon, mutta tilanahtautta 

esiintyy eritasoliittymän kaakkois- ja luoteiskulmassa. Luoteiskulmassa 

nykyinen liikennealue on rajattu I maailmansodan juoksuhautoja säilyttä-

en.

• Kuninkaantammen eritasoliittymän sijaitsee osittain asemakaavattomalla 

alueella. Esitetyt ratkaisut pysyvät liikennealueen sisällä lukuun ottamatta 

kevyen liikenteen yhteyksiä.

• Kaivokselan eritasoliittymän koilliskulmassa ylitetään nykyinen liiken-

nealueen raja. Rampin linjausta ja geometriaa esitetään muutettavaksi 

kolmansien kaistojen takia.

• Kaivokselan eritasoliittymän liittymiskaistalla sijaitsevan bussipysäkin 

kohdalla ylitetään nykyisen liikennealueen raja jalankulku- ja pyöräily-

yhteyden takia (plv 6800 – 7150).

• Kaivokselan yleiskaavaluonnoksessa esitetyssä Vantaanlaaksontien 

uudessa linjauksessa tulee huomioida: 

* Hämeenlinnanväylän leventämisen ja sen rinnalla kulkevan jalankulun- 

ja pyöräilyn pääreitin rakenteet eivät mahdu liitteessä Y3.1 esitetyllä 

tyyppipoikkileikkauksella nykyiselle liikennealueella. Hämeenlinnan-

väylän sijaitsee ko. osuudella penkereellä. Tien leventämisen jatko-

suunnittelu ja yleiskaavoitus tulee yhteensovittaa. Jatkosuunnittelussa 

ja yhteensovituksessa on huomioitava mm. häikäisyn estäminen 

Vantaanlaaksontieltä Hämeenlinnanväylälle.

* Vetotien pohjoissuunnan pysäkin kohdalla yhteydet pysäkille ja alikul-

kukäytävän näkemävaatimukset (~plv 6950 – 7120).

* Vetokujan pohjoissuunnan pysäkin kohdalla yhteydet pysäkille ja 

alikulkukäytävän näkemävaatimukset (~plv 7400 – 7600). Tien sijaitsee 

korkealla penkereellä, joten esteetön yhteys (pituuskaltevuus 5 %). 

vaatii pitkän kävely-yhteyden pysäkille. Tukimuurin käyttäminen vähen-

tää hieman tilantarvetta.

* Kaivokselan yleiskaavaluonnoksessa esitetty Vantaanlaaksontien uusi 

linjaus Hämeenlinnanväylän rinnalla heikentää liito-oravien ylitysmah-

dollisuuksia Mätäojan luonnonsuojelualueen kohdalla (pl 7700), koska 

ylitysmatka pitenee yli 50 metriin. Ylityskohdalla tulisi harkita uudel-

leen Vantaanlaaksontien sijaintia tai Hämeelinnanväylän keskikaistan 

leventämistä siten, että länsipuolen ajoradan linjausta loivennetaan, 

jolloin keskikaistalle saadaan lisää tilaa puiden istuttamiseen liito-

oravia varten.

* Jokiuoman alikulkukäytävän näkemävaatimukset (~pl 7800).

• Martinlaakson eritasoliittymän kaakkoiskulmassa esitetään uutta jalan-

kulku- ja pyöräily-yhteyttä (pääreitti) Hämeenlinnanväylän varrella (plv 

8100 – 8500). Nykyinen liikennealue ei riitä. Nykyisessä kaavassa alue on 

VP-aluetta.

• Martinlaakson eritasoliittymän koilliskulmassa varaudutaan uuteen jalan-

kulun ja pyöräilyn alikulkuun sekä rampin kaarresäteen loiventamiseen 

liityttäessä Hämeenlinnanväylälle. Lisäksi pohjoiseen mentäessä jalankul-

ku ja pyöräily-yhteyttä viedään hieman kauemmas Kukin alikulkukäytävän 

kohdalla, koska tien ja alikulun leventämisen myötä näkemä alittavalta 

väylältä huononee. Bussipysäkin kohdalla jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä 

on viety kauemmas tiestä, jotta kävely-yhteys pysäkille saadaan järjestet-

tyä esteettömästi. (Plv 8550 – 9160.) Nämä aiheuttavat nykyisen liikenne-

alueen rajan ylittymisen VP- ja Y-alueelle. 
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6. Alustava kustannusarvio
6.1. Yleistä

Alustava kustannusarvio on tehty Foren hankeosalaskelmalla täydennettynä 

asiantuntija- arvioilla. Siltojen kustannusarvion laatimisessa on hyödynnetty 

silta-asiantuntijan arvioita. Kannelmäki – Kaivokselan (V1) osuuden kustan-

nusarvio on indeksikorotettu rakennussuunnitelman kustannusarvio. Melues-

teiden kustannuksia Kannelmäki – Kaivoksela rakennussuunnitelman osalta 

ei saatu suoraan, vaan ne on arvioitu erikseen kartoilta ja pituusleikkauksista. 

Muissa melusuojauskohteissa on käytetty Liikenneviraston meluntorjunnan 

toimintasuunnitelman 2013 – 2018 kohdekortteja. 

Kustannusarviossa on huomioitu tien leventämisen lisäksi sillat ja tukimuurit, 

meluntorjunta, alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet, liikennevalo-ohjaus ja 

isot johtosiirrot. Valtion ja kaupungin välisestä hankkeen rakennuskustannus-

ten jakamisesta ei ole kehittämisselvityksen aikana sovittu.

Kustannusarvio on esitetty taulukossa 12. Hankkeen alustava kokonais-

kustannusarvio on vaiheilta V1 - V3 noin 69 M€. Laskuissa on käytetty vuoden 

2017 huhtikuun indeksiä (Maku 2010=110,60). Hanketehtävien tilaajan kus-

tannuksiin on sisällytetty Liikenneviraston ohjeen (Fore-palvelu väylähank-

keiden kustannushallinnassa) mukainen varaus kustannusten nousulle, joka 

on 10 %. 

Taulukko 12. Suunnittelukokonaisuuksien rakentamisen kustannusarviot 

Kehittämiskokonaisuudet V1a V1 V1 V2 V3
Kehittämiskokonaisuudet (Ramboll) Kehä I etl pikaparan- Kannelmäen – Kannelmäen – Kuninkaantammen Kaivokselan etl - Martinlaakson etl 

nus Kaivokselan RS Kaivokselan RS etl + yhteys  kolmannet kaistat ja Martinkylän etl
ve1 ve2 Korutielle *** pohjoiseen

Sillat 0,54 4,05 4,05 3,44 1,88 4,04
Meluntorjunta 0,17 6,25 6,25 0,39 3,38
Kaivokselan ramppi etelästä itään 1,58
3. kaista (sis. rampit ja bussipysäkit) 0,56 9,40 9,40 2,66 15,46
Kevyen liikenteen väylä 0,08 4,16 4,16 1,29 0,09 0,64
Pohjaveden suojaus ** 0,69 1,03
Muut * 0,61 6,94 0,15 0,55
Yhteensä M€ 1,35 25,44 24,46 11,67 5,85 25,10

YHT.KUST. sis. V1 ve1 69,41
sis. V1 ve2 68,44

* Kaivokselan kohta sisältää kahdet liikennevalot vaihtoehdossa 2
** Ei varmuutta tarpeellisuudesta
*** Kuninkaantammen meluntorjunnan ja kolmansien kaistojen kustannukset sisältyvät V1:seen

6.2. Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

Hankkeiden toteuttaminen vaikuttaa julkiseen talouteen investointikustannus-

ten lisäksi tienpitäjän lisääntyvinä kunnossapitokustannuksina sekä tienkäyt-

täjien hyötyihin sisältyvinä veroina, maksuina tai subventioina.

Suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttamisen on arvioitu lisäävän 

kunnossapitokustannuksia vuoden 2040 liikennemäärillä 25 000 € vuodessa. 

Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien arvioidaan lisäävän kunnossapitokus-

tannuksia noin 56 000 € vuodessa.

Tienkäyttäjien ajoneuvokustannusten arvioidaan vähenevän vuoden 2040 

liikennemäärillä suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 toteuttamisen ansiosta 

noin 0,95 M€, koska liikenteen sujuvuuden paraneminen vähentää polttoai-

neenkulutusta enemmän kuin liikenteen nopeutuminen sitä lisää. Kaikkien 

suunnittelukokonaisuuksien toteuttaminen vähentää ajoneuvokustannuksia 

noin 1,34 M€ polttoaineenkulutuksen vähentymisen takia.

Matkustajien siirtymät henkilöautojen ja julkisen liikenteen välillä voivat 

aiheuttaa kustannusmuutoksia julkiselle taloudelle, mutta niitä ei tässä ole 

arvioitu. Vaikutukset joukkoliikenteeseen ovat joka tapauksessa hankevaihto-

ehtojen muihin vaikutuksiin verrattuna varsin vähäisiä, joten muutoksia mah-

dollisiin subventioihin ei ole arvioitu.

Rakentamisen aikaisista haitoista on kustannuksina tarkasteltu vain liiken-

teen sujuvuudelle aiheutuvia haittoja. Suunnittelukokonaisuuksien V1 ja V2 

toteuttamisen osalta rakentamisen aikaisten haittojen kustannuksiksi saa-

daan tällöin yhteensä 5,46 M€ ja kaikkien suunnittelukokonaisuuksien toteut-

tamisen osalta vastaavasti 10,12 M€.
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7. Pitkän tähtäimen hankkeet

7.1. Helsingin yleiskaava

7.1.1. Yleistä

Helsingin uudessa yleiskaavassa on muun muassa kaavailtu Helsingin 

sääntuloväylien muuttamisesta kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n (mt 101) sis

puolella. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 26.10.2016. 

Kaavasta jätettiin valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallint

oikeus on antanut 5.2.2018 päätöksensä Helsingin yleiskaavasta. Hallint

oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan Helsingin kaupungi

valtuuston päätöksen mm. Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväyl

ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardimerkintöjen osalta. Helsin

kaupungilla on mahdollista valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkei

paan hallinto-oikeuteen.
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7.1.2. Hämeenlinnanväylän bulevardisointi 

Hämeenlinnanväylän kaupungibulevardista on laadittu liikenneselvitys (Trafix 

Oy, 2015), jossa esitettiin kaksi periaateratkaisuvaihtoehtoa.

Liikenneselvityksen vaihtoehdossa 1 liittymät toteutettaisiin liikennevalotto-

mina. Jalankulkijat ja pyöräilijät risteäisivät bulevardin eritasossa. Liittymiset 

Hämeenlinnanväylälle ja katuverkolle tapahtuisivat suuntaisliittymien kautta 

eikä vasemmalle kääntymisiä olisi. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttä-

miä alikulkuja ja siltoja olisi kolme kappaletta. Eritasoliittymät mukaan lasket-

tuna ylityspaikkoja olisi yhteensä seitsemän kappaletta.

Vaihtoehdossa 2 liittymät olisivat pääasiassa valo-ohjattuja tasoliittymiä. 

Valo-ohjattuja liittymiä olisi Hämeenlinnanväylällä viisi kappaletta. Lisäksi bu-

levardin pohjoisosassa etelään suuntautuvalla ajoradalla olisi liikennevalo-

ohjaus kohdassa, jossa raitiovaunulinja ylittää ajoradan. Jalankulkijoille ja 

pyöräilijöille tarkoitettuja alikulkuja ja siltoja olisi tässä vaihtoehdossa kaksi 

kappaletta. Eritasoylityksiä olisi neljä kappaletta ja yhteensä ylityspaikkoja oli-

si yhdeksän kappaletta.

Liikennekäytäväselvityksessä (Strafica, 2018) arvioitiin, että bulevardisoin-

ti vaihtoehdon 1 mukaisesti toimii, mikäli Helsingin yleiskaavan maankäyttö 

toteutuu vain osittain ja muita säteittäisväyliä ei bulevardisoida. Pidemmällä 

aikavälillä muiden säteittäisväylien bulevardisointi ja maankäytön lisääntymi-

nen ruuhkauttavat Hämeenlinnanväylän Kehä I:n eteläpuolella.

Bulevardisointi vaihtoehdon 2 mukaisesti ruuhkauttaa Hämeenlinnanväy-

län Kehä I:n eteläpuolella, vaikka muita säteittäisväyliä ei olisi bulevardisoitu.

7.1.3. Muiden sisääntuloväylien bulevardisointi

Liikennekäytäväselvityksen (Strafica, 2018) mukaan muiden sisääntuloväyli-

en bulevardisointi tasoliittymin ruuhkauttaisi Hämeenlinnanväylän jopa ilman 

sen bulevardisointia. Strafican  laatimassa  tarkastelussa  (Liikenteen pitkän 

aikajänteen kehittämismahdollisuuksia, moottoritiemäisten alueiden tarkas-

telut, osa A) mainitaan, että sisääntuloväylien välityskyky laskee Kehä I:n 

(mt 101) sisäpuolella noin puoleen nykyisestä bulevardisoinnin toteutuessa. 

Ruuhkautumisen haittavaikutukset leviävät myös bulevardisoinnin ulkopuo-

lelle. Ajoneuvoliikenne hakeutuu alemmalle katuverkolle, jolloin lisääntyneet 

liikennemäärät heikentävät erityisesti kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta sekä 

lisäävät päästöjä asuinalueilla. Väylien bulevardisointi edellyttää huomattavia 

panostuksia joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen pääkaupunkiseudulla 

sekä kehyskunnissa.

7.2. Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän 
eritasoliittymä

Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymälle on olemassa tilavaraus-

suunnitelma vuodelta 1996 (Kuva 40). Tilavaraussuunnitelman toimivuutta 

tutkittiin simuloinnin avulla. Tilanvaraussuunnitelmassa on esitetty mm. uudet 

rampit väleillä pohjoinen-itä ja itä-etelä sekä nykyään katuverkon kautta kul-

keva yhteys länsi-pohjoinen. Liikennevirtojen erottelusta huolimatta ratkaisu 

ei toimi täydellisesti. Liittyminen Kehä I:lle itään on hankalaa lyhyen kiihdytys-

kaistan vuoksi. Lisäksi tilavaraussuunnitelmassa erkanee Hämeenlinnanväy-

lältä pohjoisesta vain yksi kaista Kehä I:lle, mikä on jo nykytilanteessa haaste. 

Kuva 40. Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma vuodelta 1996.
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Tilavaraussuunnitelmaa ideoitiin ns. kehitettynä tilavaraussuunnitelmana, jon-

ka toimivuus varmistettiin simulointien avulla. Pohjoisesta tultaessa erotettiin 

itään ja länteen Kehä I:lle jatkavat ajoneuvot omille kaistoille. Kehä I:lle itään 

liityttäessä pidennettiin kiihdytyskaistaa. Liikennevirran sujuvampi siirtyminen 

Kehä I:lle aiheuttaa puolestaan ruuhkia Kehä I:lle, etenkin aamulla länteen 

mentäessä ja illalla itään mentäessä. Tämän vuoksi malliin lisättiin myös Ke-

hä I:lle kaavaillut lisäkaistat molempiin suuntiin, jolloin liikenne saatiin suju-

maan kohtalaisen hyvin ilman merkittäviä häiriöitä. Liikennemäärät alueella 

ovat kuitenkin niin korkeat, että täydellistä toimivuutta ei voida mitenkään saa-

vuttaa. Hetkelliset häiriöt ruuhka-aikoina ovat ennusteiden mukaisilla liikenne-

määrillä väistämättömiä. Kehitetty tilavaraussuunnitelma, jota voidaan pitää 

pitkän tähtäimen kehittämistoimenpiteenä, on esitetty kuvassa 41.

Kuva 41. Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän kehitetty tilavaraussuunnitelma.

7.3. Kehä III

Kehä III:n (kt 50) parannushankkeen ensimmäinen vaihe suoritettiin vuosina 

2009 – 2012. Tämän yhteydessä Vantaanlaakson sekä Martinkylän eritasoliit-

tymät uusittiin. Vantaanlaakson eritasoliittymä muutettiin puolineliapilaliit-

tymästä neliapilaliittymäksi, jossa Kehä III:n idästä etelään Hämeenlinnan-

väylälle (vt 3) suuntautuva ramppi on toteutettu puolisuorana. Martinkylän 

eritasoliittymän ramppien geometrioita parannettiin ja etelästä Hämeenlin-

nanväylältä Kehä III:lle molempiin suuntiin jatkava liikenne erkaantuu omalle 

rampilleen Martinkylän eritasoliittymän kohdilla. 

Kehä III:n parantamiseen sisältyy myös kolmas vaihe, jossa Vantaanlaak-

son sekä Martinkylän eritasoliittymää on vielä tarkoitus parantaa. Kolman-

nen vaiheen suurimmat muutokset Vantaanlaakson eritasoliittymässä ovat 

pohjoisesta (Hämeenlinnanväylä) itään (Kehä III) suuntautuvan liikenteen 

Kuva 42. Kehä III:lle suunniteltu kolmas parannusvaihe

epäsuoran rampin muuttaminen puolisuoraksi (E3R4) sekä idästä (Kehä III) 

etelään (Hämeenlinnanväylä) suuntautuvan puolisuoran rampin uudelleen 

suunnittelu (E3R3). Uuden linjauksen mukaan E3R3-rampista olisi Hämeen-

linnanväylälle liittymisen lisäksi mahdollisuus poistua suoraan Martinkylän eri-

tasoliittymään liittymättä Hämeenlinnanväylälle. Jatkossa myös Martinkylän 

eritasoliittymään erkaneminen (E11R3) alkaisi jo Vantaanlaakson eritasoliitty-

män kohdalta. Lisäksi Martinkyläntien risteyssiltaa on tarkoitus leventää. Van-

taan ”Kehä III ja Hämeenlinnanväylä” asemakaavan ja asemakaavan muutok-

sen selostuksen mukaan, kolmannen vaiheen olisi määrä toteutua vuosien 

2016 – 2022 aikana. Suunnitellut parannustoimenpiteet on havainnollistettu 

alla (Kuva 42). 
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7.4. Korutien jatke

Vantaan yleiskaavassa on varauduttu Kehä II:n toteuttamiseen moottoritie-

mäisenä ratkaisuna. Yleiskaava laadittiin 2007, ja tämän jälkeen on tutkit-

tu katumaisempaa yhteyttä. Kuninkaantammen liittymästä on tässä kehittä-

misselvityksessä esitetty katuyhteys Vanhalle Kaarelantielle saakka, ja siitä 

Myyrmäkeen on jo olemassa katuyhteys Korutietä pitkin. Kehä II:n suunnitel-

mien mukaisen yhteyden toteuttaminen Kuninkaantammen liittymästä Koru-

tielle asti tai siitä eteenpäin on seudullinen kysymys, jota ei ole vielä ratkais-

tu. Yhteys Kuninkaantammen liittymästä Vanhalle Kaarelantielle ja edelleen 

Korutielle saakka on luonnosteltu vuonna 2009 valmistuneen esiselvityksen 

(Pakse Oy) mukaisesti ja se on suunnitelmakartalla esitetty aluevarauksena. 

Korutien jatke on esitetty alla olevalla kartalla sinisellä (Kuva 43 Ote yleiskar-

tasta: Yhteys Kuninkaantammen eritasoliittymästä Korutielle).

Kuva 43. Ote yleiskartasta: Yhteys Kuninkaantammen eritasoliittymästä Korutielle
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8. Hankearviointi
8.1. Yleistä

Kehittämisselvityksen yhteydessä on laadittu hankearviointi. Kehittämisselvi-

tyksen yhteydessä ei ole laadittu suunnitteluväliä koskevaa hankekohtaista 

ennustetta, joka perustuisi keskimääräisiin vuorokausiliikennemääriin (KVL). 

Kehittämisselvityksen rinnalla on kuitenkin laadittu erillinen selvitys Hämeen-

linnanväylän liikennekäytäväselvitys Hakamäentie – Kehätie III (Strafica Oy), 

jossa saatuja tuloksia on hankearvioinnissa käytetty mahdollisimman paljon. 

Niiden lisäksi on käytetty nykyverkon liikennemääriä sekä Valtakunnallinen 

tieliikenne-ennuste 2030 -julkaisussa esitettyjä Uudenmaan ja pääkaupun-

kiseudun keskimääräisiä liikenteen kasvukertoimia. Näistä on muodostettu 

hyötyjen laskennassa käytettyyn IVAR3-ohjelmistoon kasvukertoimet erik-

seen kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Eri lähtökohdista tehtyjen ennusteiden 

avulla on muodostettu hankkeelle varsinaisen perusennusteen lisäksi herk-

kyystarkasteluissa käytetyt minimi- ja maksimiennusteet.

Hankearvioinnin vertailuvaihtoehdossa VE 0 on toteutettu ainoastaan Ke-

hä I:n liittymän pikaparannustoimenpiteet (suunnittelukokonaisuus V1a) ja 

muuten väyläverkko vastaa ominaisuuksiltaan nykytilannetta (0-vaihtoehto). 

Hankearvioinnissa on tarkasteltu kahta laajuudeltaan poikkeavaa vaihtoehtoa 

VE 2 ja VE 3, joita verrataan vertailuvaihtoehtoon. Nämä vaihtoehdot on muo-

dostettu kehittämisselvityksen suunnittelukokonaisuuksista.

Vaihtoehdossa VE 2 on toteutettu kehittämisselvityksen suunnittelukoko-

naisuuksien V1a ja V1b mukaisesti Hämeenlinnanväylälle lisäkaistat Kan-

nelmäentien ja Kaivokselan eritasoliittymien väliselle osuudelle. Kehä I:n ja 

Kaivokselan liittymän välillä parannetaan myös ramppien muotoilua, linja-au-

topysäkkien järjestelyjä, kävely- ja pyöräväyliä sekä toteutetaan melunsuo-

jaustoimenpiteitä. Kaivokselan liittymän lisäramppi etelästä itään päin ei ole 

hankearvioinnissa mukana toimenpiteenä vaan sen sijaan ramppiliittymiin tu-

lee liikennevalot. Vaihtoehto VE 2 sisältää myös kehittämisselvityksen suun-

nittelukokonaisuuden V2 Kuninkaantammen eritasoliittymän katujärjestelyi-

neen. Kehittämisselvityksen suunnittelukokonaisuus V2 sisältää yhteyden 

Kuninkaantammen eritasoliittymästä Vanhalle Kaarelantielle asti.

Vaihtoehdossa VE 3 on toteutettu kaikki vaihtoehdon VE 2 toimenpiteet se-

kä niiden lisäksi suunnittelukokonaisuuden V3 mukaisesti lisäkaistat Kaivok-

selan eritasoliittymästä Martinkylän eritasoliittymään. Vaihtoehtoon sisältyy 

myös ramppien uudelleen muotoilua, linja-autopysäkkien järjestelyjä, kävely- 

ja pyöräilyväylien parantamista sekä melusuojaustoimenpiteitä.

Hankearviointi on kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa Hämeenlinnan-

väylän (vt 3) parantaminen välillä Hakamäentie – Kehä III, Kehittämisselvitys, 

Hankearviointi (Ramboll Finland Oy, 2018). 

8.2. Vaikuttavuuden arviointi

Hankkeiden tavoitteiden toteutumista on arvoitu eri vaikuttavuusmittareiden 

avulla. Vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellut mittarit on valittu ottaen huo-

mioon käytössä oleva lähtö- ja suunnitteluaineisto, laskentaohjelmistoista 

saatavissa olevat tulokset, mittareiden käyttökelpoisuus tavoitteiden kuvaa-

misessa sekä mittareiden vertailukelpoisuus muiden hankkeiden välillä. Vai-

kuttavuuden arviointi on tehty kaikkien mittareiden osalta vuodelle 2040 en-

nustetuilla liikennemäärillä.

Kuvassa 44 on esitetty yhteenveto vaikuttavuuden arvioinnin tuloksista. 

Käytetyistä mittareista eri hankevaihtoehdoilla on hyvä tai erinomainen vai-

kuttavuus keskimääräisin matka-aikoihin ja paikallisen liikenteen matka-ai-

koihin sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. Ruuhka-ajan matka-aikoihin 

vaikuttavuudet ovat tyydyttäviä sekä liittymäviiveisiin välttäviä. Vaihtoehtojen 

vaikuttavuudet eroavat lähinnä ruuhkasuoritteen osuudessa sekä meluhai-

toissa, mikä johtuu vaihtoehdon VE 2 kohdistumisesta vain osalle tarkaste-

luväliä.

Tarkastellut vaikutukset Ve 0 Vaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa
vaihtoehtoon 0

Pääsuunnan matka-aika keskimäärin

Pääsuunnan matka-aika huipputuntina

Paikallisen liikenteen matka-aika

Pääsuunnan raskaan liikenteen matka-aika

Ruuhkautuvan liikennesuoritteen osuus

Keskimääräiset liittymäviiveet

Ennustetut hvj-onnettomuudet

Ennustetut kuolleiden määrät

Meluhaitankokijat

Hiilidioksidipäästöt

Hämeenlinnanväylän suuntaisen pyöräreitin matka-aika

min

min

min

min

%

sek

onn/v

kuoll/v

asuk.

1000 t/v

min

8,2

9,7

4,0

8,6

11,3

11,0

13,4

0,26

4478

65,3

26,3

min

min

min

min

%

sek

onn/v

kuoll/v

asuk.

1000 t/v

min

min

min

min

min

%

sek

onn/v

kuoll/v

asuk.

1000 t/v

min

-0,5

-1,0

-0,6

-3,2

-2,1

-0,8

-0,01

-659

-1,0

-2,0

-0,7

-1,1

-1,6

-0,8

-9,1

-2,5

-1,7

-0,02

-1486

-2,0

-2,8

-20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Vaihtoehto (VE2) 2040 Vaihtoehto (VE3) 2040

-1,6

Kuva 44. Yhteenveto hankkeen vaikuttavuuseroista vertailuvaihtoehtoon verrattuna.
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Liikenneturvallisuuden ja hiilidioksidipäästöjen osalta vaikuttavuudet ovat 

vain välttäviä. Näissäkin näkyvät vaihtoehtojen väliset erot toimenpiteiden 

laajuudessa. 

Kannattavuuslaskelmassa ovat mukana kävelyä ja pyöräilyä lukuun otta-

matta kaikki muut tekijät. 

8.3. Kannattavuuslaskelma

Hankevaihtoehtojen hyöty-kustannuslaskelmat on tehty IVAR3-ohjelmiston 

versiolla 1.1.4. Ohjelmiston malleilla  on arvioitu ajoneuvo-,  aika-,  onnetto-

muus-, melu-, päästö- ja kunnossapitokustannukset. Siirtyvän liikenteen hyö-

dyt on otettu laskelmassa erikseen huomioon ns. puolikkaan säännöllä ajo-

neuvo-, aika- ja onnettomuuskustannusten sekä verojen osalta

Taulukossa 13 on esitetty sekä tarkasteltujen vaihtoehtojen (VE 2 ja VE 3) 

kannattavuuslaskelmat käytetyllä perusennusteella. Siirtyvän liikenteen hyö-

dyt on esitetty omalla rivillään ja taulukossa 14 on niistä tehty tarkempi erittely.

Hankkeen kummankin toteutusvaihtoehdon kannattavuus on erittäin hyvä. 

Vaihtoehdon VE 2 hyöty-kustannussuhde (H/K) on 4,3 ja vaihtoehdon VE 3 

vastaavasti 3,7. Molemmat ylittävät kannattavuusrajan 1,0 moninkertaises-

ti. Tarkasteluissa erikseen määritetyt siirtyvän liikenteen hyödyt ovat noin 

22 - 25 % kokonaishyödyistä vaihtoehdosta riippuen. Vaikka näitä hyötyjä ei 

otettaisi mukaan laskelmaan, säilyy kummankin vaihtoehdon kannattavuus 

erittäin hyvänä.

Taulukko 13. Hankevaihtoehtojen kannattavuuslaskelma. 

Vertailuverkko
kust. M€

Vaihtoehto VE 2
kust. M€ muutos

Vaihtoehto VE 3
kust. M€ muutos

KUSTANNUS 1,37 46,28 44,91 85,43 84,06
Suunnittelukustannukset
Hankkeen rakennuskustannukset
Rakentamisen aikainen korko
Välilliset ja vältetyt investoinnit

0,00
11,35
0,02
0,00

0,00
44,71
1,57
0,00

0,00
43,36
1,55
0,00

0,00
81,10
4,33
0,00

0,00
79,75
4,31
0,00

HYÖDYT 3404,58 3290,07 194,51 3328,27 311,94
Väylänpitäjän kustannukset
Kunnossapitokustannukset

14,06
14,06

14,61
14,61

-0,54
-0,54

15,26
15,26

-1,19
-1,19

Tienkäyttäjien matkakustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)

2973,68
1694,50
1279,18

2869,89
1625,03
1244,86

103,79
69,47
34,31

2818,77
1589,93
1228,84

154,91
104,57
50,34

Kuljetusten kustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)

801,82
357,64
444,19

776,03
342,26
433,77

25,79
15,37
10,42

759,88
333,69
426,18

41,94
23,94
18,00

Turvallisuusvaikutukset
Onnettomuuskustannukset

178,36
178,36

172,46
172,46

5,90
5,90

168,28
168,28

10,08
10,08

Ympäristövaikutukset
Päästökustannukset
Melukustannukset

103,10
83,79
19,31

98,31
83,04
15,28

4,79
0,75
4,03

92,15
82,23
9,92

10,95
1,56
9,39

Vaikutukset julkiseen talouteen
Polttoaine- ja arvonlisäverot

666,51
666,51

649,09
649,09

-17,42
-17,42

640,39
640,39

-26,12
-26,12

Jäännösarvo
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa

0,08
0,08

1,44
1,44

1,36
1,36

2,43
2,43

2,35
2,35

Rakentamisen aikaiset haitat
Siirtyvän liikenteen hyödyt

0,00 6,42 -6,42
42,44

11,90 -11,90
78,68

Hyöty-Kustannussuhde (H/K) 4,33 3,71

Taulukko 14. Erittely siirtyvän liikenteen hyödyistä.

Vaihtoehto Vaihtoehto 
VE 2 VE 3

Tienkäyttäjien kustannukset 23,43 49,10
Kuljetusten kustannukset 8,56 21,81
Turvallisuusvaikutukset 10,86 9,29
Julkisen talouden vaikutukset -0,41 -1,52
Yhteensä 42,44 78,68

Taulukko 15. Herkkyystarkasteluiden hyöty-kustannussuhteet 
(H/K). 

Vaihtoehto Vaihtoehto 
VE 2 VE 3

Perustarkastelu 4,33 3,71
Minimiennuste 3,20 2,71
Maksimiennuste 6,35 5,49
Kustannukset -10 % 4,81 4,12
Kustannukset +10 % 3,94 3,38
Siirtyvä liikenne -50 % 3,89 3,24
Siirtyvä liikenne +50 % 4,80 4,18

8.4. Herkkyystarkastelut

Herkkyystarkasteluina on työssä käytetyn liikennemäärän perusennusteen li-

säksi arvioitu kannattavuutta hankearvioinnin luvussa 2.7 kuvatuilla liikenteen 

maksimi- ja minimiennusteilla. Maksimiennusteella hankevaihtoehtojen hyö-

ty-kustannussuhteet ovat noin 50 prosenttia korkeammat kuin perusennus-

teella ja minimiennusteella vastaavasti noin 25 prosenttia alemmat. Käytetyllä 

ennusteella on siten erittäin suuri merkitys hankkeen kannattavuustulokseen.

Herkkyystarkastelut on lisäksi tehty rakentamiskustannusten osalta vaih-

toehtoisilla kustannuksilla, jotka kuvastavat kustannusten arviointiin liittyvää 

epävarmuutta. Kummassakin vaihtoehdossa on kustannusmuutosten arvioitu 

olevan enintään -10 % ja +10 %. Kustannusten muutoksen vaikutus on tällöin 

vastaavasti + 11 % ja -9 %. 

Koska käytettyyn menettelyyn siirtyvän liikenteen vaikutuksesta liittyy kah-

den laskentamenetelmän tulosten yhdistämisen takia tavanomaista suurempi 

epävarmuus, on herkkyystarkastelu tehty myös olettaen, että siirtyvän liiken-

teen hyödyistä toteutuu vain 50 % tai että ne toteutuvat puolitoistakertaisina. 

Näiden vaikutukset kannattavuuden tunnuslukuihin ovat vastaavasti välillä 

-13 % ja +13 %.

Herkkyystarkasteluiden hyöty-kustannussuhteet ovat esitetty taulukossa 

15.

Hankevaihtoehtojen toteuttaminen on erittäin kannattavaa kaikissa tarkas-

telutilanteissa. Vaihtoehdon VE 2 hyöty-kustannussuhteet vaihtelevat arvojen 

3,2 ja 6,3 välillä. Vaihtoehdolla VE 3 hyöty-kustannussuhteet ovat kauttaal-

taan alempia kuin vaihtoehdolla VE 2, mutta nekin ovat kuitenkin välillä 2,7 ja 

5,5. Yhteenveto herkkyystarkasteluista on esitetty kuvassa 46.

Kuva 45. Yhteenveto herkkyystarkasteluista. 

Perustarkastelu

Liikenne-ennuste

Kustannusarvio

Siirtyvä liikenne

VE 2

VE 3

Vaihteluväli

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Hyöty-kustannussuhde (H/K)
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9. Tavoitteiden toteutuminen

9.1. Valtakunnallisten alueenkäyttö-
tavoit teiden toteutuminen tässä 
hankkeessa

Hanke toteuttaa hyvin valtakunnallisten alueenkäyttötavoitteet:

• Nykyisen valtatien 3 eli Hämeenlinnanväylän parantaminen kolmansilla 

kaistoilla lisää Hämeenlinnaväylän välityskykyä. Välityskyvyn paranta-

minen sekä uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä luovat edellytykset 

yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen Hämeenlinnanväylän varrella mm. 

Kuninkaantammen ja Kaivokselan uusilla asuinalueilla hyödyntäen ole-

massa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

• Hämeenlinnaväylän parantaminen edistää valtakunnallisen liikennejärjes-

telmän toimivuutta ja taloudellisuutta parantamalla kuljetusten matka-ajan 

ennustettavuutta myös ruuhka-aikaan erityisesti Länsisatamaan suuntau-

tuvan raskaan liikenteen kannalta. Kolmansien kaistojen myötä raskas 

liikenne pystyy kulkemaan ruuhka-aikojen ulkopuolella välillä Kehä III–

Kehä I nopeusrajoitusten mahdollistamalla tasolla eikä esimerkiksi onnet-

tomuustilanteet estä kokonaan raskaan liikenteen kulkua. 

• Myös bussiliikenne hyötyy häiriöttömämmästä liikennevirrasta, jolloin bus-

sit pysyvät paremmin aikataulussa. Aikataulun mukaisesti ajavat bussit, 

houkuttelevat joukkoliikennematkustajia. Kokonaisuudessaan joukkolii-

kenteen suosi tulee vähenemään hieman Hämeenlinnanväylän välitysky-

vyn kasvaessa.

• Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä toteutetaan Valtioneuvos-

ton päätöksen mukainen tarvittava melusuojaus. Melusuojaus ehkäisee 

luontoa ja asukkaita melulta aiheutuvilta ympäristö- ja terveyshaitoilta. 

Kehittämisselvityksessä meluntorjuntakohteet ovat Liikenneviraston 

vuosille 2013-2018 laaditun meluntorjuntaohjelman mukaisia. Liikennevi-

raston meluntorjuntaohjelman melulaskelmat on laskettu vuoden 2011 lii-

kenteelle eli meluntorjuntaohjelman laatimisen aikaiselle nykyliikenteelle. 

Jatkosuunnitelmassa tulee laatia tätä hanketta koskevat melulaskennat, 

jotka lasketaan jatkosuunnitellun aikana sovituille ennusteliikennemääril-

le. Jatkosuunnittelun melutarkasteluilla mitoitetaan esteet Valtioneuvoston 

päätöksen mukaisille melurajoilla.

• Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on esitetty niin, että ne ovat yhtenäisiä 

ja loogisia ja mahdollisuuksien mukaan eritasossa ajoneuvoliikenteen 

kanssa. Yhteydet pysäkeille on esitetty esteettömiksi. Hämeenlinnaväylän 

varren asukkaille pyritään toteuttamaan terveellinen, turvallinen ja viihtyi-

sä ympäristö.

• Hämeenlinnaväylän varrella sijaitsee useita luonto- ja kulttuuriympäris-

tökohteita. Kehittämisselvityksen lähtökohtana on, että arvokkaat luon-

nonperinnön arvot turvataan sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta 

sekä ekologisten yhteyksien säilymistä. Hanke ei ulotu Mätäojanlaakson 

suojelualueelle. Jatkosuunnittelussa kuitenkin täytyy erityisesti kiinnittää 

huomiota Mätäojanlaakson luontoarvoihin ja varmistaa, että elinvoimai-

suutta ei heikennetä niin suunnittelussa tai rakentamisen yhteydessä. 

Liito-oravien yhteyksien säilymisessä täytyy suunnittelutyötä tehdä tiivistii 

kaavoitustyön kanssa. Kulttuuriympäristön kohteet tulee inventoida ennen 

rakentamistyön aloittamista.

• Mätäojanlaakso toimii myös alueen asukkaiden virkistyskäytössä. 

Hankkeessa pyritään säilyttämään hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet 

Mätäojanlaakson suojelualueelle.

• Hankealueella sijaitsee Kaivokselan I-luokan pohjavesialue. Kehittämis-

selvityksen kustannusarviossa on varauduttu pohjavesisuojaukseen. Poh-

javesisuojauksen tarve tulee selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

9.2. Hankkeelle annettujen tavoitteiden 
toteutuminen

Edellä esitettyjen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi hank-

keelle asetettiin omat hanketta koskevat tavoitteet. Hankkeen tavoitteet to-

teutuvat seuraavasti:

Kuljetukset

Kuljetusten matka-ajan ennustettavuus paranee välityskyvyn parantuessa. 

Tämä hyödyttää erityisesti Länsisatamaan suuntautuvaa raskasta liikennettä 

sekä paikallista jakeluliikennettä.

Turvallisuudelle asetetut tavoitteet täyttyvät henkilövahinkoon johtavien on-

nettomuuksien osalta välttävästi. Välityskykyongelmien poistuttaessa vähe-

nee mm. peräänajojen riski. Kolmannet kaistat pidentävät Kehä I:lle suun-

tautuvan liikenteen sekoittumisaluetta, jolloin äkkinäisiä häiriötä aiheuttavia 

kaistan vaihtoja tapahtuu vähemmän. Leveämpi poikkileikkaus sallii myös 

suuremmat nopeudet etenkin ruuhka-aikoina, jolloin onnettomuuksien kes-

kimääräinen vakavuus kasvaa. Eritasoliittymien mitoitusohjeiden mukaiset 

erkanemis- ja liittymiskaistat helpottavat Hämeenlinnanväylän liikennevirtaan 

liittymistä. Bussipysäkkien mitoitusohjeiden mukaiset erkanemis- ja liittymis-

kaistat helpottavat bussien liittymistä liikennevirtaan ja vähentämät pysäkiltä 

poistuvien bussien aiheuttamia häiriötä. Kaikki nämä toimenpiteet parantavat 

sekä raskaan liikenteen että muun ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

Matkat

Suunnitelman myötä kevyen liikenteen verkko täydentyy merkittävästi. Hank-

keen pohjalta Hämeenlinnanväylän itäpuolelle kehitetään laatureitin tasoinen 

selkeästi jatkuva kevyen liikenteen yhteys. Lisäksi lisätään poikittaisyhteyk-

siä, joilla vähennetään pääväylän aiheuttamaa estevaikutusta. Yhtenäinen ja 

sujuva pääreitti Hämeenlinnanväylän itäpuolella parantaa merkittävästi jalan-

kulun- ja pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Pääreitille on esitetty risteämät 

ajoneuvoliikenteen kanssa eritasoon.

Hankkeessa on esitetty joukkoliikenteen parantavia toimenpiteitä. Pysäkit 

ovat mitoitusohjeiden mukaisia, niin erkanemis- ja liittymiskaistoineen, mikä 

parantaa matka-ajan ennustettavuutta ja turvallisuutta. Yhteydet pysäkeille on 

esteettömät. Kuninkaantammen pysäkit on esitetty Kuninkaantammen erita-

soliittymän yhteyteen, joka mahdollistaa hyvät yhteydet Kuninkaantammeen. 

Kehittämisselvityksessä on jäänyt ratkaisematta Kaivokselan eritasoliitty-

män joukkoliikenteen pysäkkien pitkät etäisyydet toisistaan. Kaivokselan eri-

tasoliittymän pysäkit ovat edelleen kaukana poikittaisrunkolinjan 560 pysä-

keistä. Sujuvat vaihtoyhteydet, vaihtopysäkit ja Raide-Jokeri 2:n pysäkit tulee 

yhteensovittaa Raide-Jokeri 2 suunnittelun kanssa.
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Ihmiset ja ympäristö

Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä toteutetaan Liikenneviraston 

meluntorjunnan toimenpidesuunnitelman mukainen melusuojaus. Melusuoja-

uksen taso tulee tarkistaa jatkosuunnittelussa niin, että melusuojaus on Val-

tioneuvoston päätöksen mukainen.

Hankkeessa ei lisätä Hämeenlinnanväylän estevaikutusta. Kaikki nykyiset ali-

kulkukäytävät ja ylikulkusillat säilyvät. Estevaikutusta vähennetään uudella 

Kuninkaantammen eritasoliittymällä.

Hanke ei ulotu Mätäojanlaakson suojelualueelle. Jatkosuunnittelussa kui-

tenkin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota Mätäojanlaakson luontoarvoihin ja 

varmistaa, että alueen elinvoimaisuutta ei heikennetä niin suunnittelussa tai 

rakentamisen yhteydessä. Liito-oravien yhteyksien säilymisessä täytyy suun-

nittelutyötä tehdä tiivistii kaavoitustyön kanssa. Kulttuuriympäristön kohteet 

tulee inventoida ennen rakentamistyön aloittamista.

Suunnittelualueella sijaitsee useita kulttuuriympäristön ja arkeologisia koh-

teita. Liikennealueilla sijaitsevat kohteet tulee inventoida ennen rakentamis-

työn aloittamista. 

Hankealueella sijaitsee Kaivokselan I-luokan pohjavesialue. Kehittämissel-

vityksen kustannusarviossa on varauduttu pohjavesisuojaukseen. Pohjavesi-

suojauksen tarve tulee selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Kuninkaantammen asuinalue liittyy luontevasti nykyiseen liikennejärjestel-

mään. Yhteyksiä parannetaan Kuninkaantammen eritasoliittymän rakenta-

misella. Kuninkaantammen eritasoliittymän rakentaminen sujuvoittaa myös 

Kaivokselan alueen liikennettä. 

Kaivokselan kaavoitus tulee yhteensovittaa Hämeenlinnanväylän paran-

tamisen kanssa, jotta liikennejärjestelmästä saadaan yhtenäinen, sujuva ja 

ympäristönsä huomioiva.
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10. Jatkotoimenpiteet
10.1. Jatkosuunnittelu ja toteuttaminen

Muu suunnittelu

Helsingin kaupungin tavoitteena on parantaa Kuninkaantammen asuinalu-

eelta yhteyksiä etelän suuntaan. Tällä hetkellä yhteydet Kuninkaantammen 

asuinalueelta tapahtuvat Vantaan kaupungin kautta mm. Kaivokselan erita-

soliittymän kautta. Yhteyksiä parantaisi Kuninkaantammen eritasoliittymä. 

Kuninkaantammen eritasoliittymän toteuttaminen edellyttää suunnittelukoko-

naisuuden V1 eli kolmansien kaistojen toteuttamisen välille Kannelmäki – Kai-

voksela. Kuninkaantammen eritasoliittymän jatkosuunnittelun ja toteuttami-

sen aikataulusta ei ole päätöksiä.

Vantaan kaupunki laatii parhaillaan koko kaupungin yleiskaavaa, jossa ny-

kyinen teollisuusalue Kaivokselassa Hämeenlinnanväylän itäpuolella muuttuu 

mahdollisesti asuinalueeksi. Asuinalueeksi kaavoitettava nykyinen teollisuus-

alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän itäpuolella. Kaavoitustyö ja Hämeenlin-

nanväylän kolmansien kaistojen suunnittelu tulee laatia tiiviissä yhteistyös-

sä kaikissa kaavoitus- ja suunnitteluvaiheissa, jotta sekä aluesuunnittelun ja 

Hämeenlinnanväylän parantamisen tavoitteet ja tarpeet toteutuvat. Maantien 

suunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oike-

usvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden 

käyttöön on selvitetty.

Kaavoitustyön rinnalla Vantaan kaupunki on selvittänyt Kaivokselan eri-

tasoliittymän ja Vaskivuorentien ja sen liittymien toimivuutta sekä selvittänyt 

Raide-Jokeri 2:n linjausvaihtoehtoja. Raide-jokeri 2:sen linjaus, sujuvat vaih-

toyhteydet Hämeenlinnanväylältä Raide-Jokeriin, Hämeenlinnan vaihtopy-

säkit sekä Raide-Jokeri 2:sen pysäkit tulee yhteensovittaa jatkosuunnittelus-

sa.

Ympäristövaikutusten arviointi

Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on anta-

nut hankkeesta kannanoton, jonka mukaan kehittämisselvityksessä esitetyt 

parantamistoimenpiteet Hämeenlinnanväylälle välillä Kannelmäki – Martin-

kyläntie eivät edellytä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointi me-

nettelyä. Hanke ei ole YVA-lain liitteenä 1 olevan hankeluettelon mukainen 

hanke, johon tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Liitteen 

1 mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettely tulee laatia nykyisen tien 

leventämishankkeesta, joka on yli 10 kilometriä pitkä. Hämeenlinnanväylä 

välillä Kannelmäki – Martinkyläntie on viisi kilometriä pitkä olemassa oleva 

nelikaistainen jatke Hämeenlinnan moottoritielle (E12), jota esitetään leven-

nettäväksi kuusikaistaiseksi. Hämeenlinnaväylä jatkuu toimenpidealueen ete-

läpuolella kuusikaistaisena. 

Yleissuunnitelma

Viranomaisen tulee arvioida, laaditaanko hankkeesta tai sen hankeosis-

ta maantielain mukaista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma on laadittava, 

jolleivat hankkeen vaikutukset ole vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen 

vaikutuksia ole jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeus-

vaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelman laatiminen voi olla tarpeen 

suunnittelualueella käynnissä olevien kaavoituksen ja väyläsuunnittelun yh-

teensovittamiseksi. Yleissuunnitelman yhteydessä tulee maanomistajille, 

asukkaille ja muille asianosaisille antaa mahdollisuus osallistua suunnitelman 

valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suul-

lisesti mielipiteensä asiassa. Yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä, jos se on 

maakuntakaavan tai yleiskaavan vastainen.

Tiesuunnitelma

Hankkeesta tulee laatia tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmassa osoitetaan väylien 

sijainnit, korkeusasemat sekä poikkileikkaukset niin, että tiealue voidaan mer-

kitä maastoon ja että voidaan selvittää suunnitelman yhteensopivuus ase-

makaavan kanssa. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista se-

kä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten 

poistamiseksi tai vähentämiseksi, kuten meluhaitoista ja tarvittavasta melu-

suojauksesta. Tiesuunnitelmassa tarkennetaan arvioita hankkeen rakentami-

sen kustannuksista. Kuten yleissuunnitelmassa, tiesuunnitelman yhteydessä 

tulee maanomistajille, asukkaille ja muille asianosaisille antaa mahdollisuus 

osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja 

lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Tiesuunnitelmaa ei voi-

da hyväksyä, jos se on asemakaavan vastainen. Ennen toteuttamista hank-

keesta laaditaan vielä rakennussuunnitelma. Toteuttaminen ei voi alkaa ilman 

hyväksyttyä tiesuunnitelmaa.

Toteuttaminen

Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteuttamisena aikataulusta ei ole päätöksiä. 

10.2. Jatkosuunnittelussa huomioon 
otettavat asiat

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitustyö tulee tapahtua yhteistyössä väylä-

suunnittelun kanssa. Yhteensovitus onnistuu parhaiten, kun sekä kaavoitus-

työssä että väyläsuunnittelussa on saman suunnittelutason vaihe käynnissä: 

Yleiskaavoituksen kanssa väylän yleissuunnitelma ja tiesuunnitelman kanssa 

asemakaavoitus. Suunnittelua edes auttaa myös ajantasainen tieto nykyises-

tä ja tulevasta asukaskannasta ja asukasmääristä.

Kaavoituksen ja väyläsuunnittelun yhteensovitustyö tulee käynnistää Kai-

vokselan kaava-alueella. Kaivokselan kaavoitustyössä Vantaanlaaksontie on 

esitetty siirrettäväksi Hämeenlinnanväylän rinnalle. Suunnitelmien yhteenso-

vituksessa tulee huomioida kummankin väylän tavoitteet, tarpeet ja tilanva-

raus.

Kehittämisselvityksessä on jäänyt ratkaisematta Kaivokselan eritasoliitty-

män joukkoliikenteen pysäkkien pitkät etäisyydet toisistaan. Kaivokselan eri-

tasoliittymän pysäkit ovat edelleen kaukana poikittaisrunkolinjan 560 pysä-

keistä. Sujuvat vaihtoyhteydet, vaihtopysäkit ja Raide-Jokeri 2:n pysäkit tulee 

yhteensovittaa Raide-Jokeri 2 suunnittelun kanssa.

Kehittämisselvityksessä esitetyt toimenpiteet aiheuttavat asemakaavan-

muutoksia. Väylien tilantarve tarkentuu jatkosuunnittelussa. Tilantarvetta voi-

daan pienentää mm. tukimuurien avulla. Tiivis yhteistyö kaupunkien asema-

kaavoittajien kanssa luo väylien parantamiselle parhaan lopputuloksen.

Pitkän tähtäimen hankkeena esitetty Kehä I eritasoliittymän kokonaisval-

tainen parantaminen tulee yhteensovittaa asemakaavoituksen kanssa. Ke-

hittämisselvityksessä todettiin muutama mahdollinen kaavoitusmuutostarve 

eritasoliittymän kaakkois- ja luoteisnurkissa.
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Mittaus- ja tutkimustarpeet

Kehittämisselvityksessä käytössä oli kaupunkien omat lasermittausaineistot 

sekä aiemmissa suunnitelmissa laaditut maastomallit. Jatkosuunnittelua var-

ten maastomittaukset tulisi tehdä koko suunnittelualueelta. Maastomittausten 

yhteydessä tulisi myös inventoida olemassa olevat kuivatusrakenteet.

Kehittämisselvityksen käytössä oli Hämeenlinnanväylälle tehdyt aikaisem-

mat maaperätutkimukset. Uusia maaperätutkimuksia tulee jatkosuunnittelua 

varten tehdä mm. Kuninkaantammen eritasoliittymän kohdalta, Mätäojansuon 

suojelualueen läheisyydestä (luonnonsuojelualueen luonne huomioiden) se-

kä uusien siltojen ja meluesteiden kohdalta. Maaperätutkimuksia tulee tar-

kentaa joka suunnitteluvaiheessa. Maaperätutkimuksissa on erityisen tärkeä 

selvittää pehmeiköt sekä kallioperäolosuhteet, jotka vaikuttavat olennaisesti 

hankkeen rakennuskustannuksiin.

Kehittämisselvityksessä käytettiin Liikennekäytäväselvityksessä (Strafica 

Oy) laadittuja liikenne-ennusteita. Kaivokselan eritasoliittymän toimivuustar-

kasteluissa hyödynnettiin myös Kaivokselan eritasoliittymän toimivuuteen ja 

Raide-Jokeri 2:n linjauksen suunnittelua varten laadittuja liikenne-ennusteita. 

Jatkosuunnittelu varten liikennemäärät tulisi päivittää liikennelaskentojen ja 

LAM-pisteiden (liikenteen automaattiset mittauspisteet) aineiston avulla. Lii-

kenne-ennusteihin tulee vaikuttamaan Helsingin uuden vielä lainvoimattoman 

yleiskaavan ratkaisut. Liikenteen toimivuustarkastelut tulee tehdä päivitetyillä 

liikennemäärä ja -ennustetiedoilla.

ELY-keskuksella ja kaupungeilla on rekisterit omistamistaan silloista, joihin 

on kirjattu tietoa sillan kunnosta. Jatkosuunnittelun lähtötiedoksi tulisi arvioi-

da nykyisten siltojen kunnot tarkemmin. Suunnitteluosuudella sijaitsee useita 

välttävän kuntoisia siltoja, joiden kunto voi muuttua merkittävästi ajan kulues-

sa. Kuntoarvioiden yhteydessä tulisi arvioida, voidaanko nykyistä siltaa kun-

nostaa ja leventää vai onko syytä harkita sillan uusimista.

Hankealueen lähiympäristössä on Suomen ympäristökeskuksen tietojär-

jestelmän (MATTI) mukaan useita kohteita, joissa on mahdollisesti pilaan-

tunutta maaperää. Myös hankealueella tehdyissä keskikaistan maaperän 

pilaantuneisuustutkimuksissa löydettiin kohteita, joissa oli ohjearvot ylittäviä 

haitta-ainepitoisuuksia. Jatkossa on syytä varautua selvittämään maaperän 

mahdollista pilaantuneisuutta hankealueella. Tutkimusten kohdentamiseen 

vaikuttaa suunnitellun hankkeen maan muokkaamis- ja kaivamistarve, herk-

kien kohteiden läheisyys sekä aiemmat selvitykset ja arviot mahdollisista pi-

laantuneista maista.

Väyläsuunnitelmat

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa:

• Kehittämisselvityksessä ei ole suunniteltu uusia siltoja, siltojen leven-

nyksiä tai tukimuureja. Uudet sillat, siltojen levennykset ja tukimuurit on 

tarkasteltu sillä tarkkuudella, että niiden alustavat kustannusarviot on 

saatu selvitettyä.

• Kehittämisselvityksessä ei ole laadittu suunnittelualuetta koskevaa 

arkkitehtisuunnitelmaa. Jatkosuunnittelussa arkkitehtuurisuunnitelma on 

syytä laatia ja määritellä tavoitteet yhteysvälin miljöölle. Arkkitehtisuunni-

telmassa tulisi määritellä arkkitehtuuritavoitteet esim. meluesteille, silloille 

ja tukimuureille.

• Kehittämisselvityksessä ei laadittu meluselvitystä vaan hyödynnettiin Lii-

kenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa sitä varten laadittua 

meluselvitystä. Toimintasuunnitelmassa esitetty melusuojaus on laskettu 

vuoden 2011 liikennemäärillä. Melusuojauksen laajuus ja korkeus tulee 

määritellä jatkosuunnittelussa sovitulle ennusteliikennemäärällä.

• Kehittämisselvityksessä ei ole esitetty Hämeenlinnanväylälle telematiikka. 

Hämeenlinnanväylän jatkosuunnitteluun tulisi sisällyttää liikenteen hal-

linnan suunnittelu. Näin Hämeenlinnanväylän parantamisen suunnittelun 

yhteydessä voidaan huomioida mahdollisten liikenteen hallinnan laittei-

den sijainti ja kaapelointitarpeet.
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Kustannusarvion periaatteet
Alustava kustannusarvio on laadittu hyödyntäen aikaisempien suunnitelmien kustannusar-
viota, laskemalla Foren hankeosalaskelmalla sekä täydennetty kustannusarvioita asiantuntija-
arvioilla.

Kustannusosuudet
Kustannusosuudet on jaoteltu kehittämiskokonaisuuksien mukaan, jotka ovat:

 V1a: K ehä I pikaparannus
 V1b: lisäkaistat Kaivokselan liittymään asti

o ve1 sis. Kaivokselan etl:n rampin etelästä itään
o ve2 sis. Kaivokselan etl:n nyk. ramppiliittymien parantamisen mm. liikennevaloin

 V2: Kuninkaantammen liittymän yhteydet mukaan lukien Vanha-Kaarelantie
 li V3: säkaistat jatkettu Martinkylän etl:n saakka

Indeksimuunnokset
Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki–Kaivoksela, rakennussuunnitelman kustannus-
arvio on päivitetty vuoden (2017) hintatasoon:

 lähtötaso 2/2009, Ma 2ku 000=135,9, alkup k. ustannu 2s 3,8 M€
 Indeksipäivitys 8/2017, Maku 2000=155,97, lopullinen kustannus 27,3 M€

Kustannuslaskelmassa on käytetty Kannelmäki–Kaivoksela välillä kolmansien kaistojen ja
ramppien osalta tiesuunnitelman (vuodelta 2008) kustannusarviota.

Laskelmakertoimet
 Kustannustaso (MAKU-indeksi) on 110,60 (2010=100), huhtikuu 2017
 Aluekerroin 1, (1 pääkaupunkiseutu)
 Hankkeen k oko on su huret ankkeet ( 0,95)
 Hankkeen toteutusympäristö on vaikea (1,03), koska kyseessä on ahdas ja vilkas ym-

päristö
 Raportoinnin ALV-prosentti 24
 Korkokanta 5,0
 Penger- / leikkausmateriaalien kuljetusmatkojen oletusarvo on 1–5km

Perusteita

 Hankkeen alueella sijaitsee kaksi pehmeikköaluetta: Kannelmäen eritasoliittymän poh-
joispuolella ja Martinlaakson eritasoliittymän alueella, johon on esitetty seuraavia poh-
janvahvistustoimenpiteitä:

o Plv 4950–5550 ja 8700–9200 oletuksena on käytetty kevennystä
o Plv 8000–8700 oletuksena on käytetty pengerpaalutusta
o Muita pohjavahvistustoimenpiteitä ei ole. Pohjaolosuhteet ovat muilta osin ole-

tettu routivaksi/routimattomaksi tai kallioksi
 Tasausviivan ja maanpinnan erotus laskelmissa on nolla
 Kuivatusrakenteet sisältyvät väylien hankeosiin ja niissä on oletuksena avo-ojakuiva-

tus
 Hanketehtävien prosenttiosuudet on oletettu korkeimpien arvojen mukaan jakautuen

työmaatehtäviin ja tilaajatehtäviin. Yhteiskustannuksissa on käytetty seuraavia arvoja:
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Tien leventäminen
 Tien leventäminen on Foressa korjausrakentamista. Hankeosana on käytetty valtatien

ajorataa; tien leventäminen 3,5 m. Ajoratamerkinnät uusitaan maalilla.
 Rampit ja ramppien erkanemis- ja liittymisalueet ovat Foressa uudisrakentamista
 Linja-autopysäkkien hidastus- ja kiihdytyskaistat ovat Foressa korjausrakentamista;

hankeosa valtatien ajorata ja tien leventäminen 3,5 m. Linja-autopysäkit ovat Foressa
uudisrakentamista, odotustila on korotettu ja reunatuki betonikiveä, lisäksi pysäkit ovat
katettuja.

Sillat
Siltojen kustannusten laskemisessa on käytetty hyväksi silta-asiantuntijan arvioita. Sillan le-
ventämisen kustannusten laskelmissa periaate oli, että pienen sillan leventäminen on neliö-
hinnaltaan kalliimpi kuin ison sillan levennys. Lisäksi siltojen kuntoraporttien pohjalta kustan-
nuksiin on tarvittaessa lisätty ylimääräisiä korjauskustannuksia.

Kannelmäki–Kaivoksela välin siltojen kustannukset on laskettu Pöyryn vuonna 2009 laati-
masta rakennussuunnitelmasta. Kustannuksista on vähennetty meluesteet, sillä meluesteiden
kustannukset on laskettu erikseen. Rakennussuunnitelman silloille on tehty indeksikorotus
käyttäen siltaindeksiä MAKU 2000 = 172,64 (4/2017). Alkuperäinen Pöyryn siltojen kustan-
nusarviossa esitetty indeksi oli MAKU 2000 =161,1.

Kaikille silloille on laskettu yhteiskustannukset sisältäen työmaatehtävät (25 %) sekä tilaaja-
kustannukset (35 %). Sillan S9 (Kaivokselan rampin alikulkukäytävä) kustannukset on laskettu
Kaivokselan itäisen rampin kustannuksiin mukaan, eikä sen kustannukset ole mukana V1 ve1
siltojen kokonaiskustannuksissa.
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Meluesteet
Kehittämisselvityksessä esitetyt meluesteet ovat Valtatien 3 parantaminen välillä Kannel-
mäki–Kaivoksela, rakennussuunnitelmassa mukaisia sekä Liikenneviraston meluntorjunnan
toimintasuunnitelman 2013-2018 kohdekorttien mukaisia meluesteitä. Kohdekorteissa estei-
den korkeus on mitoitettu pienemmille liikennemäärille, joten esteitä korotettiin hieman. Jois-
sakin tapauksissa korotusta Foreen ei voitu tehdä, sillä esimerkiksi kaiteille maksimikorkeus
on 1,5m. Kannelmäki–Kaivoksela välillä esteiden pituuksien ja korkeuksien selvittämiseen
hyödynnettiin rakennussuunnitelmassa luotuja suunnitelmakarttoja, meluesteiden tasokuvia
sekä poikkileikkauksia.

Tukimuurien ja meluvallien pituuksien arvioinnissa käytettiin apuna massataulukoita, sekä tu-
kimuurien osalta suunnittelukuvia. Meluvallien korkeudet arvioitiin jakamalla massataulukosta
saatu meluvallin kuutiomäärä vallin pituudella, jolloin saatiin yhden poikkileikkauksen pinta-
ala, josta pystyttiin arvioimaan meluvallin summittainen korkeus. Suurimmaksi osaksi melues-
teille merkittiin epävarmojen pohjaolosuhteiden vuoksi ”routiva”. Pieni osa meluesteistä mer-
kittiin paalutuksella Mätäojasuon pehmeän pohjamaan vuoksi.

Kevyen liikenteen väylät
Välillä Kannelmäki-Kaivoksela on käytetty Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki–Kai-
voksela, rakennussuunnitelman indeksikorotettuja kevyen liikenteen väylien rakennuskustan-
nusarvioita.

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitti on muilta osin laskettu Foren HOLA:ssa 4 metrin levyisiksi ja
levennettävissä kohdissa 0,5 metrin levennyksillä. Levennysten pohjaolosuhteiksi merkittiin
”routiva”, sillä pohjaolosuhteista ei voitu olla varmoja. Kehittämisselvityksessä esitetyille py-
säkkiyhteyksille ei ole laskettu kustannusarviota.

Kuninkaantammi
Kuninkaantammen kustannukset on laskettu Fore-kustannuslaskentaohjelmassa. Edellises-
sä kustannusarvioinnissa laskennan perusteita ei oltu dokumentoitu, jonka vuoksi ei ollut var-
muutta, mitä kustannusarviossa esitetyt luvut tarkalleen sisälsivät. Tämän vuoksi kustannuk-
set on laskettu uudelleen käyttäen Foren hankeosalaskentaa.

Laskentakertoimet Kuninkaantammessa olivat:

 Kustannustaso (MAKU-indeksi) on 110,60 (2010=100), huhtikuu 2017
 Aluekerroin 1,00
 Kokovaikutus 1,00
 Toteutusympäristö 1,00
 Raportoinnin ALV-prosentti 24
 Korkokanta 5,0
 Penger- / leikkausmateriaalien kuljetusmatkojen oletusarvo on 1-5km

Yhteiskustannuksissa on käytetty samoja arvoja kuin muissakin Fore-laskelmissa.
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Kannanotto Hämeenlinnanväylän parantamisen YVA-tarpeesta 

 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infra-
struktuuri -vastuualue on pyytänyt kannanottoa Hämeenlinnanväylän (Vt 3) 
Hakamäentie – Kehä III parantamishankkeen osan Kannelmäki – Martinky-
läntie ympäristövaikutusten arviointimenettelytarpeesta.  
 
Nyt käsiteltävä hanke kattaa tiesuunnitelman Kannelmäki – Martinkyläntie 
mukaisen osan Hämeenlinnanväylää. Hankkeessa noin 5 km matka erita-
soliittymien välillä muutetaan 3+3 kaistaiseksi (nykyään 2+2) ja rakenne-
taan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä Kaivokselan liittymän eteläpuo-
lelle. Hämeenlinnanväylän hankealuetta koskeva osuus sijaitsee lähes ko-
konaan Helsingin ja Vantaan asemakaavojen alueella, ja väylä sekä osin 
sen lähiympäristö on merkitty yleisen tien alueeksi (LT). Näiden kaavojen 
väliin jää asemakaavoittamaton alue (Kuninkaantammi –  Kaivoksela), jolla 
Kuninkaantammen eritasoliittymä sijaitsee. Osalle hankealuetta liikenne-
alueen rajan siirto vaatii kaavamuutoksen. 
 
YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelossa on mainittu hankkeet, joihin 
on aina sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-
menettely).  Hankeluettelon liikennettä koskevan kohdan 9 b) mukaan 
YVA-menettelyä edellyttää "tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, 
että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan 
pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä". Myös hankeluettelon mukaista 
toimintaa vähäisempi, vaikutusten laadulta ja laajuudelta näihin rinnastet-
tava hanke tai jo toteutetun hankkeen laajennus voi edellyttää YVA-
menettelyä yksittäistapauksessa (YVA-lain 3.2 §). 
 
Uudenmaan ELY-keskuksessa 18.4.2018 käydyssä neuvottelussa keskus-
teltiin hankkeessa toteutettavista rakenteista, ympäristö- ja luontovaikutuk-
sista sekä siitä, edellyttääkö kyseinen hanke YVA-menettelyn sovelta-
mista. Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuu-
alue kehotti hakijaa toimittamaan kannanottopyynnön ja lausunnonannos-
sa tarpeelliset asiakirjat. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue toimitti 
hanketta koskevat asiakirjat 20.4.2018. 
 
Hankkeesta voi aiheutua erityisesti melu-, ilmapäästö- ja luontovaikutuksia 
sekä vaikutuksia maankäyttöön ja liikenteeseen. Vaikutukset on kuvattu 
Hämeenlinnanväylän Hakamäentie – Kehä III parantamishankkeen kehittä-
misselvityksessa. Luonto- ja ympäristövaikutukset kohdistuvat suurelta 
osin nykyisen ajoradan kummallekin puolelle rakennettavan uuden kaistan 
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ympäristöön sekä Kuninkaantammen eritasoliittymän alueelle. Hankkeessa 
erityisesti huomioon otettava asia on Mätäojan luonnonsuojelualue ja eri-
tyisesti suojeltavan lajin elinalue (LUO 171), jotka rajautuvat suunniteltuun 
tiealueeseen. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
katsoo, että Hämeenlinnanväylän Hakamäentie – Kehä III parantamis-
hanke välillä Kannelmäki – Martinkyläntie ei edellytä YVA-menettelyä. 
Hanke ei ole YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukainen. Hämeenlin-
nanväylä on olemassa oleva nelikaistainen jatke Hämeenlinnan moot-
toritielle (E12) ja jatkuu kuusikaistaisena viisi kilometriä pitkän hanke-
alueen eteläpuolella.  

Saadun selvityksen mukaan hanke ja sen rakentaminen eivät myös-
kään todennäköisesti aiheuta hankeluettelon hankkeiden ympäristö-
vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ottaen 
huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne on 
näin ollen ilmeistä, ettei suunniteltu toiminta edellytä päätöstä YVA-
menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa.  

 
 
 
Ylitarkastaja Erika Heikkinen 
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