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Tuusulanväylän liikenneselvityksen tavoitteena on ollut osoittaa tarkasteluosuuden 
liikennekuormituksen, toimivuuden ja toimintavarmuuden kehitysennusteet 
erilaisissa maankäytön ja toimintaympäristön kehitysskenaarioissa sekä tunnistaa ja 
priorisoida toimenpidetarpeet liikennöitävyyden säilyttämiseksi.

Liikenneselvitys kattaa Tuusulan Itäväylän liittymän ja Helsingin Koskelantien välisen 
Tuusulanväylän osuuden lähiympäristöineen. Tarkasteluosuus on pituudeltaan noin 
20 km ja se on jaoteltu rooliltaan ja merkitykseltään kolmeen erilaiseen jaksoon: 

• Tuusulan Itäväylä-Kehä III (9,6 km)

• Kehä III-Kehä I  (5,5 km)

• Kehä I-Koskelantie (4,7 km)

Tuusulanväylän käytävässä on vireillä myös muun tie- ja katuverkon sekä maankäytön 
ja kaupunkiliikenteen uudistamishankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulanväylän
liikenteeseen. Toisaalta myös näiden toimien suunnittelussa tulee huomioida 
Tuusulanväylän toimivuus ja toimintavarmuus.

Liikenneselvitys on laadittu Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta vastuuhenkilönä 
Eeva Kopposela. Työn ohjaukseen ovat osallistuneet myös kuntien ja Finnavian
edustajat. Konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut 
Hannu Pesonen. Tämän tiivistelmäraportin ohella liikenneselvityksestä on laadittu 
taustaraportti, johon on kerätty laajasti työn aikana muodostettua aineistoa. 



Tuusulanväylän rooli 
liikennejärjestelmässä
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Tuusulanväylä (kantatie 45) on Helsingin seudun keskiosan keskeinen 
työssäkäynti- ja asiointiyhteys sekä tärkein Helsingin lentoaseman ja 
pääkaupunkiseudun välinen tieyhteys. Tuusulanväylä yhdistää myös mm. 
Kehä III:n logistiikkavyöhykkeen Helsinkiin ja sen kantakaupungin satamiin.

Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet 2040 -työssä 
(Uudenmaan ELY-keskus 2022) Tuusulanväylä on määritetty keskeiseksi 
valtakunnallisen ja pitkämatkaisen tavaraliikenteen reitiksi sekä keskeiseksi 
pitkämatkaisen linja-autoliikenteen reitiksi (viereiset kuvat).

Jakso Tuusulan Itäväylän ja Kehä I:n välillä on määritetty maakunnallisesti 
merkittäväksi tiejaksoksi, jolla pyritään melko hyvään sujuvuuteen ja 
toimintavarmuuteen, mutta liikenteen lyhytkestoinen paikallinen 
ruuhkautuvuus on hyväksyttävää. Joukkoliikenne ja tavaraliikenne 
priorisoidaan tarvittaessa. Nopeustasotavoite on vähintään 80 km/h. 

Jakso Kehä I-Asesepäntie on määritetty seudullisesti merkittäväksi ydin-
alueen lähestymisjaksoksi ja jakso Asesepäntie-Koskelantie kaupunkimaisena 
kehitettäväksi seudullisesti merkittäväksi tie- tai katujaksoksi. 
Sujuvuusvaatimukset Kehä I:n eteläpuolella ovat lievempiä, mutta 
joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen toimintavarmuus  tulee turvata. 
Henkilöautoliikenteen ruuhkautuvuus on hyväksyttävää, jos se ei uhkaa 
seudullisesti merkittävien tiejaksojen toimintavarmuutta.

Keskeiset valtakunnallisen tai 

pitkämatkaisen seudullisen 

tavaraliikenteen ja linja-

autoliikenteen reitit Helsingin 

seudulla. (Helsingin seudun 

tieverkon luokitus ja 

palvelutasotavoitteet 2040, 

Uudenmaan ELY-keskus 

2022).



Liikenneturvallisuus
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Tarkasteluosuudella on vuosina 2016-2020 sattunut 58 henkilövahinko-
onnettomuutta, joista oli

• 28 kpl (48 %) peräänajo-onnettomuuksia

• 14 kpl (24 %) yksittäisonnettomuuksia

• 5 kpl (9 %) risteävien tai kääntyvien ajoneuvojen onnettomuuksia

• 11 kpl (19 %) muita henkilövahinko-onnettomuuksia

Lisäksi tarkasteluosuudella on sattunut 219 poliisin raportoimaa muuta 
kuin henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Näistä 
eläinonnettomuuksia oli 16 kpl, ja ne olivat pääosin keskittyneet 
Tammiston liittymän eteläpuoliselle peltoaukealle sekä Läntisen 
Valkoisenlähteentien ja Tuusulan Itäväylän väliselle jaksolle.



Liikenteen nykyinen sujuvuus ja 
toimintavarmuus 

5

Syksyllä 2019 ennen koronapandemiaa Tuusulanväylä on ollut yksi Helsingin 
seudun ruuhkautuneimpia tiejaksoja.

Erityisen ruuhkautunutta liikenne on ollut Kehä III:n ja Kehä I:n välisellä 
osuudella, jossa etelän ajosuunnan jonoutuminen on aamuisin yltänyt 
tyypillisesti Kehä III:n pohjoispuolella ja pohjoisen ajosuunnan jonoutuminen 
iltapäivisin Kehä I:n eteläpuolelle saakka. 

Liikenne on ruuhkautunut myös Läntisen Valkoisenlähteentien 
pohjoispuolella, jossa poikkileikkaus muuttuu 3+3-kaistaisesta 2+2-
kaistaiseksi. Ruuhkautumista on tapahtunut erityisesti aamuliikenteessä 
etelän ajosuunnassa, mutta selvästi lievemmin kuin Kehä III:n ja Kehä I:n 
välillä.

Kehä I:n eteläpuolella liikenne on ruuhkautunut erityisesti Asesepäntien 
liittymän ja Pohjolankadun valo-ohjatun tasoliittymän välillä. Tämän 
tyyppinen ruuhkautuminen on katuverkkoon päättyvien säteittäisväylien 
tyypillinen ominaisuus.

Kehä I
Kehä I

Kehä III
Kehä III

Mt 152
Mt 152

Tuusulan 

Itäväylä
Tuusulan 

Itäväylä



Liikenteen ja sujuvuuden kehitys 
Tuomarinkartanon mittauspisteessä 

6

Kehä III:n ja Kehä I:n välillä sijaitsevassa 
Tuomarinkartanon mittauspisteessä havaitaan 
liikenteen ruuhkautuminen pohjoisen ajosuunnassa, 
koska mittauspiste sijaitsee tässä ajosuunnassa 
ennen 2+2 –kaistaista pullonkaulakohtaa.

Ruuhkautuminen iltapäivisin on pahentunut ja sen 
kesto on pidentynyt syksyyn 2019 saakka, jolloin 
mittaustietojen perusteella pohjoisen ajosuunnan 
ruuhkautuminen on kestänyt syksyn arkipäivisin 
tyypillisesti yli 3 tuntia. Voimakas ruuhkautuminen 
on myös laskenut liikenteenvälityskykyä: 
huipputuntiliikenne on ollut syksyllä 2019 noin 20 % 
pienempää kuin huippuvuosina.

Iltapäiväliikenne on ollut selvästi ruuhkautunut 
myös syksyllä 2021 , mutta ruuhkautuminen on ollut 
lievempää ja selvästi lyhytkestoisempaa kuin ennen 
koronapandemiaa.

Aamuliikenteen ruuhkautuvuutta Helsingin 
suuntaan mittauspiste ei havaitse, koska se sijaitsee 
tässä ajosuunnassa pullonkaulakohdan jälkeen.



Liikenteen koostumus ja kuormitus
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Tuusulanväylän arkivuorokausiliikennemäärä oli syksyllä 2019 Tuusulan 
Itäväylän ja Kehä III:n välillä 40 000-63 000 ajon/vrk, Kehä III:n ja Kehä I:n välillä 
79 000-93 000 ajon/vrk ja Kehä I:n ja Koskelantien välillä 44 000-52 000 
ajon/vrk.

Kuorma-autoliikenteen määrä on suurinta Koivukylänväylän ja Kehä III:n välillä 
(3 800-5 200 KA/vrk). Vähiten kuorma-autoliikennettä on Kehä I:n ja 
Koskelantien välillä (1 600-2 300 KA/vrk).

Linja-automatkustajia on liikennemallinnuksen perusteella eniten Pakilantien ja 
Koskelantien välisellä osuudella (30 000-37 000 matkustajaa/vrk) ja vähiten 
Kehä III:n pohjoispuolella (4 000-8 000 matkustajaa/vrk). Voimakkaasti 
ruuhkautuvalla jaksolla Tammisto-Tuomarinkylä linja-automatkustajia oli 
mallinnuksen perusteella arkisin noin 16 000.

Pitkämatkaisen liikenteen (matkanpituus yli 30 km) määrä on selvästi suurin 
Kehä III:n pohjoispuolella (20 000-30 000 ekvivalenttia, 35-43 %) ja pienin Kehä 
I:n ja Koskelantien välillä (n. 6 000 ekvivalenttia, 7-8 %).

Huipputuntiliikennemäärät ylittävät välityskyvyn selkeäasti Kehä III:n ja 
Tuomarinkylän välillä. Myös Tuusulan Itäväylän liittymässä, Koivukylän ja 
Läntisen Valkoisenlähteentien välillä sekä Mäkelänkadun katujaksolla syksyn 
2019 vilkkaimpien päivien huippukuormitukset ovat ylittäneet tai hiponeet 
välityskykyä.



Liikenne-ennusteet
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Liikenne-ennusteet on laadittu seuraavissa ennusteskenaarioissa:

• 2030 VE 0. Sisältää vain lähes varmat liikennehankkeet 
(rakenteilla tai ainakin alustavasti hyväksytyt).

• 2030 BAU. Liikenneverkkona MAL 2019 –suunnitelman verkko 
vuodelle 2031. Sisältää mm. Tuusulanväylän eteläosan 
raitiotien ja bulevardikaupungin sekä Lahdenväylän 
parantamisen Kehä I:n ja Kulomäentien välillä.

• 2050 BAU. Perusskenaario, jossa mm. herkkyys- ja 
vaikutustarkastelut on laadittu. Sisältää täydennyksiä MAL 
2019-suunnitelman verkkoon, mm. Kehä IV, Tuusulan Itäväylän 
eritasojärjestelyt ja Lentorata.

• 2050 MAX. Kuvaa liikenneverkon mahdollista kehitystä hyvin 
pitkällä aikajänteellä. Sisältää Tuusulanväylän osalta 
kolmannet kaistat väleille Kehä III-Tuomarinkylä ja 
Koivukylänväylä-Läntinen Valkoisenlähteentie sekä Ylästöntien
suuntaisliittymän.

Kaikissa skenaarioissa henkilöautoliikenteen kilometrikustannukset 
käytettävissä oleviin tuloihin nähden on oletettu säilyvän vuoden 
2018 tasossa. Skenaariot eivät sisällä tienkäyttömaksuja.



Sujuvuuden ja toimintavarmuuden kehitysennusteet, 
Tuusulan Itäväylä - Kehä III
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Jakson kriittisimmät pullonkaulat ovat väli Koivukylänväylä-Läntinen 
Valkoisenlähteentie sekä Tuusulan Itäväylän tasoliittymä. 2030 BAU-
skenaarioon sisältyvät muun liikenneverkon muutokset lieventävä hieman  
kuormitusongelmaa.

Kun Tuusulan Itäväylän eritasoliittymä liikennejärjestelyineen on täydennetty 
verkkoon, liikenne ja ylikuormitus kasvaa välillä Koivukylänväylä-Läntinen 
Valkoisenlähteentie. Ruuhkautuminen kuitenkin rajoittaa liikenteen kasvua.

Kun Tuusulanväylän lisäkaistat Koivukylänväylä-Läntinen Valkoisenlähteentie 
sekä Kehä III-Tuomarinkylä on täydennetty vuoden 2050 skenaarioon, myös 
jakson Kulomäentie-Koivukylänväylä välityskyky 2+2 –kaistaisena ylittyy.

Tuusulan Itäväylän liittymäjärjestelyt kasvattavat painetta lisäkaistojen 
Koivukylänväylä-Läntinen Valkoisenlähteentie toteuttamiselle. Nämä 
lisäkaistat puolestaan kasvattavat painetta myös lisäkaistojen 
Kulomäentie-Koivukylänväylä toteuttamiselle. 

Pelkästään yksittäisen kohteen parantaminen lisää ruuhkautuvuutta 
muilla lähijaksoilla.

Jakson Tuusulan Itäväylä-Läntinen Valkoisenlähteentie parantamista tulisi 
tarkastella ajallisesti melko tiiviinä kokonaisuutena.
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Sujuvuuden ja toimintavarmuuden kehitysennusteet, 
Kehä III - Kehä I
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Jakson ruuhkautuminen on ollut erittäin voimakasta ja aiheuttanut merkittävää 
toimintavarmuuden ja matka-aikojen ennakoitavuuden heikentymistä, mikä 
haittaa mm. Lentoasemalle suuntautuvaa liikennettä sekä jakson linja-
autoliikennettä (n. 16 000 matkustajaa/vrk). Liikennemallianalyysin perusteella 
noin neljännes jakson kuorma-autoliikenteestä ja viidennes 
henkilöautoliikenteestä suuntautuu lentoaseman alueelle.

2030 BAU-skenaarioon sisältyvät liikenneverkon muutokset (mm. 
Mäkelänbulevardi, vt 4:n parantamistoimet Kehä I-Kulomäentie) lieventävät 
kuormitusongelmaa hieman, jolloin kuormitusasteet palautuvat lähes vuoden 
2019 tasolle.

Lisäkaistojen Kehä III-Tuomarinkylä toteuttaminen kasvattaa jakson 
huipputuntiliikenteitä noin 30 %, mikä kertoo merkittävästä patoutuneesta 
kysynnästä.

Lisäkaistojen Kehä III-Tuomarinkylä rakentaminen on välityskyvyn riittävyyden 
ja liikennejärjestelmän toimintavarmuuden näkökulmasta ajankohtaista jo 
lähitulevaisuudessa, jos liikennekuormitus palautuu koronapandemiaa 
edeltävälle tasolle tai sen tuntumaan.

Lisäkaistat ovat käytännössä edellytys myös Ylästöntien suuntaisliittymän 
toteuttamiselle.
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Sujuvuuden ja toimintavarmuuden kehitysennusteet, 
Kehä I - Koskelantie
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Liikennekuormitus on v. 2019 täyttänyt välityskyvyn Tuusulanväylän päättävässä 
Pohjolankadun tasoliittymässä sekä syvemmällä katuverkossa sijaitsevassa 
Koskelantien tasoliittymissä. Tämä on kantakaupunkiin päättyvien säteittäisten 
pääväylien yleinen ominaisuus.

Vuoden 2030 BAU-skenaario sisältää Mäkelänbulevardin maankäyttö- ja 
liikenneverkkomuutokset. Mäkelänbulevardin kaavailtu haarautuminen 
Veturitielle Asesepäntien liittymän tuntumassa keventää merkittävästi 
Mäkelänkadun haaran liikennekuormitusta mm. Pohjolankadun ja Koskelantien 
tasoliittymissä.

Bulevardiratkaisuun liittyvä nopeustason ja välityskyvyn arvioitu alentaminen 
kasvattaa autoliikenteen matka-aikaa useilla minuuteilla, mikä leikkaa 
ajoneuvoliikenteen huipputuntiliikennemääriä noin kolmanneksen. 
Liikennekuormitus hakeutuu tasapainoon välityskyvyn suhteen: Ennustettu 
kuormitus on keskivertopäivien huipputunteina kuvatun välityskyvyn (2000 
ajon/h/suunta) tuntumassa, ja välityskyky ylittyy ennusteiden mukaan vain 
ajoittain. Liikenne on ruuhka-aikoina selvästi hidastunutta, mutta ei kuitenkaan 
kantakaupungin mittakaavassa erityisen ruuhkaista.

Mäkelänbulevardille Paloheinän ja Veturitien haarauman välille kuvattu 
välityskyky 2000 ajon/h/suunta näyttäisi olevan juuri ja juuri riittävä BAU-
skenaarioissa. Veturitien haarauman ja Koskelantien välillä Mäkelänkadun 
välityskyvyksi näyttäisi riittävän noin 1500 ajon/h/suunta.
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Liikenne-ennusteiden herkkyystarkastelut
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MAL 2023 –suunnitelmaversion ve 1 maankäyttöluvuilla v. 
2040 huipputuntien ruuhkasuuntien liikennekuormitukset ovat 
tarkastelussa varsin lähellä 2050 BAU-ennusteen (MAL 2019 –
suunnitelman arvio vuodelle 2050) lukuja, vaikka viitevuosi on 
kymmenen vuotta aikaisempi. Näin ollen on mahdollista, että 
vuoden 2050 kuormitusennusteet saavutetaan jo noin 10 
vuotta aiemmin. 

Liikenteen hinnan muutoksilla on merkittävä vaikutus 
liikenteen kysyntään. Autoilun kilometrikustannusten muutos 
vaikuttaa liikenteeseen selvästi tasaisemmin kuin tarkasteltu 
tiemaksumalli. 

Etätyöskentelyn pysyvä yleistyminen koronapandemiaa 
edeltävään tasoon (työssäkäyntimatkat -10 %) vähentää 
hieman ruuhkaliikenteen kuormituksia, mutta selvästi 
vähemmän kuin tarkastellut hinnanmuutokset.

Kehä IV:n lisääminen verkkoon kasvattaa Tuusulanväylän
kuormitusta Kehä IV:n liittymän pohjoispuolella ja vähentää 
eteläpuolella. Kehä IV:een kytkeytyvä maankäytön 
kehittyminen kuitenkin todennäköisesti kasvattaa osaltaan 

Tuusulanväylän liikennettä sekä Kehä IV:n etelä- että 
pohjoispuolella.

Lahdenväylän parantamistoimet välillä Kehä III-Kulomäentien 
keventävät hieman Tuusulanväylän kuormitusta, mutta 
vaikutus jää melko lieväksi. Sen sijaan Lahdenväylän 
nopeustason lasku Kehä I:n eteläpuolella kasvattaisi hieman 
Tuusulaväylän eteläosan bulevardijakson kuormitusta.

Tuusulanväylän pohjoisosan yksittäiset välityskykyä lisäävät 
toimet kasvattavat selvästi koko pohjoisen jakson liikennettä, 
mutta vaikutus Kehä III:n eteläpuolelle jää lieväksi.

Jakson Kehä III-Tuomarikylä lisäkaistat lisäävät hieman 
kuormituksia Kehä I:n eteläpuolella, mutta vain vähän Kehä 
III:n pohjoispuolella.

Tuusulanväylän ruuhkaisimmilla jaksoilla (erityisesti  Kehä III-
Kehä I) huipputuntikuormitukset muuttuvat eri 
herkkyystarkasteluissa vain vähän, koska mahdollisesti 
poistuva kysyntä korvautuu reittiä vaihtavalla (palautuvalla) 
kysynnällä eikä toisaalta liikenteen kasvulle ole ilman 
välityskyvyn lisäämistä tilaa.



Kehittämistoimien vaikutukset vuoden 
2050 ennusteskenaariossa
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Kaikki tarkastellut välityskykyä kasvattavat toimet lisäävät selvästi Tuusulanväylän
liikennettä toimenpidealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Liikennemäärät 
kasvavat hieman myös etäämpänä Tuusulanväylällä. Liikennemäärät puolestaan 
vähenevät selvästi rinnakkaisilla tie- ja katuyhteyksillä. Esimerkiksi Lahdenväylällä 
kaikkien tarkasteltujen toimien yhteisvaikutus on ruuhkasuunnan liikennettä 5-10 % 
vähentävä. Rinnakkaisella katuverkolla liikenteen suhteellinen vähenemä voi olla suuri.

Tuusulan Itäväylän eritasoliittymä liikennejärjestelyineen sekä lisäkaistat Kehä III-
Tuomarinkylä synnyttävät suurimmat aikahyödyt , kumpikin n. 4 milj. euroa/v. Kaikkien 
tarkasteltavien toimien yhteenlasketut aikahyödyt ovat noin 12 milj. euroa/v. Näistä 
noin 58 % kohdistuu henkilöautoliikenteeseen, 24 % kuorma-auto- ja rekkaliikentee-
seen, 15 % pakettiautoliikenteeseen ja 3 % linja-autoliikenteeseen matkustajineen.

Koska toimenpiteistä syntyy henkilöautoliikenteelle selvästi suuremmat hyödyt kuin 
linja-autoliikenteelle, kasvaa henkilöautoilun houkuttelevuus linja-automatkustamiseen 
nähden. Kaikki tarkastellut toimenpiteet yhteenlaskettuna henkilöautomatkojen 
määrää kasvaa yli 2800 matkalla/vrk.

Tarkastellut toimenpiteet kasvattavat autoliikenteen km-suoritetta yhteenlaskien noin 
146 000 ajon.km/vrk. Liikennesuorite kasvaa moottoriteillä ja muilla pääväylillä, mutta 
laskee katuverkolla siitäkin huolimatta, että henkilöautomatkojen määrä kasvaa. 
Liikennesuoritteen muutoksen aiheuttama CO2-päästöjen kasvu vuoden 2030 
arvioidulla autokannalla on kiinteillä päästökertoimilla (liikenteen olosuhdemuutoksia 
ei huomioitu) laskettuna noin 3600 tonnia/v.



Johtopäätökset ja suositukset, Kehä I - Koskelantie
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Tuusulanväylän muuttaminen katumaiseksi bulevardiksi Kehä 
I:n ja Koskelantien välillä liittyy käytävän maankäytön, 
kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmän uudistamiseen. Näin 
ollen muutokset eivät lähde Tuusulanväylän toimivuuden ja 
toimintavarmuuden tarpeista, mutta myös nämä tarpeet tulee 
huomioida liikennejärjestelyjen suunnittelussa.

Bulevardijärjestelyt kasvattavat selvästi autoliikenteen matka-
aikoja Kehä I:n ja Koskelantien välillä, jolloin autoliikennettä 
siirtyy muille reiteille. Osa automatkoista korvautuu muilla 
kulkutavoilla ja toisaalta osa matkoista suuntautuu muualle 
yhteyden hidastuessa. Bulevardijärjestelyjen myötä 
autoliikenteen määrä ruuhka-aikoina vähenee Tuusulanväylällä
Kehä I:n ja Asesepäntien välillä näistä syistä nykyisestä arviolta 
noin kolmanneksen. Veturitien haarauman eteläpuolella 
Mäkelänkadun suunnan autoliikenteen määrä laskee nykyisestä 
arviolta noin puoleen.

Liikenteen toimintavarmuuden näkökulmasta bulevardijakson 
alkuosa Kehä I:n suunnasta vaikuttaisi toimivan työssä kuvatuilla 
oletuksilla juuri ja juuri, jos aamuliikenteen välityskykyä on 
Helsingin ajosuunnassa Veturitien haarautumaan saakka 
vähintään 2000 ajon/h/suunta ja jonotustilaa ennen ensimmäistä 

tasoliittymää vähintään noin 1000 metriä, jotta jonoutuminen ei 
yltäisi Kehä I:n liittymään saakka edes keskimääräistä 
ruuhkaisempina päivinä.

Veturitien eteläpuolella Mäkelänkadun suunnan välityskyvyksi 
näyttäisi riittävän noin 1500 ajon/h/suunta, jos liikenteestä osa 
haarautuu Veturitielle. 

Iltapäiväliikenteessä ruuhkautuminen tapahtuu pohjoisen 
ajosuunnassa, jolloin jakson jonoutuminen ei uhkaa esimerkiksi 
Kehä I:n toimivuutta.

Suorat linja-autoyhteydet pohjoisesta Helsingin keskustaan 
vähenevät ja hidastuvat bulevardijärjestelyjen seurauksena. Linja-
automatkustus Pakilan eteläpuolella vähenee merkittävästi myös 
siksi, että matkustajia siirtyy kehitettävään raitioliikenteeseen 
sekä Käpylän aseman syöttöliikenteeseen.

Rinnakkaisen Lahdenväylän mahdolliset matka-aikaa lisäävät 
toimet Kehä I:n eteläpuolella kasvattaisivat Mäkelänbulevardin
ruuhkaliikenteen kuormitusta arviolta muutaman prosentin.

Jakson suunnittelu on vielä alkuvaiheessaan, joten 
yksityiskohtaisempia toimivuus- tai vaikutusanalyysejä ei ole 
tämän selvityksen yhteydessä tehty.
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Jakso Kehä III-Tuomarinkylä on ollut ennen koronapandemiaa 
Tuusulan-väylän selvästi ylikuormittunein ja voimakkaimmin 
ruuhkautuva jakso. Ruuhkautuminen on ollut myös pitkäkestoista, 
ja on aiheuttanut merkittävää toimintavarmuuden ja matka-
aikojen ennakoitavuuden heikentymistä mm. lentoasemalle 
suuntautuvalle liikenteelle sekä jakson linja-autoliikenteelle. Jakso 
on ollut Tuusulanväylän ruuhkautunein ja liikennejärjestelmän 
toimintavarmuuden kannalta koko Helsingin seudun 
ongelmallisimpia jaksoja.

Kolmansien kaistojen rakentaminen jaksolle on liikennöitävyyden 
ja toimintavarmuuden näkökulmasta tarpeen, mikäli 
liikennemäärät palautuvat syksyn 2019 tasolle tai lähelle sitä. 
Lisäkaistat mahdollistavat myös liikenteen kasvun jaksolla. Samalla 
tulee varmistaa Tammiston liittymäjärjestelyjen toimivuus siten, 
ettei jonoutuminen yllä Tuusulanväylän ajoradoille.

Lisäkaistojen toteuttaminen tälle jaksolle ei aiheuta 
ketjureaktiota, jossa liikennekuormituksen kasvu toisaalla 
aiheuttaisi lisää liikenneverkon parantamistarpeita. 

Jaksolla on merkittävästi piilevää ylikysyntää, joka 
ruuhkautumisen takia käyttää muita reittejä. Tästä syystä 
autoliikenteen kysyntämuutokset vaikuttavat vain hieman jakson 

kuormitukseen, kun esimerkiksi poistuva kysyntä korvautuu 
reittejä muuttavalla liikenteellä. Lisäkaistat Kehä III-Tuomarinkylä 
kasvattavat kriittisiä kuormitusasteita Kehä I:n ja Pakilan välisellä 
suunnitellulla bulevardijaksolla 3-4 %, mutta muualla vain vähän.

Lisäkaistojen kustannusarvio on  suuruusluokaltaan noin 20 milj. 
euroa. Alustavan arvion mukaan lisäkaistat synnyttävät 
vuositasolla noin 4 milj. euron aikahyödyt, joista noin puolet 
kohdistuu henkilöautoliikenteelle. Henkilöautoliikenteen 
kilpailukyky muihin kulkutapoihin paranee, mikä lisää 
henkilöautomatkojen määrää ja edelleen kilometrisuoritetta 
erityisesti pääväylillä.

Tammiston liittymäalueen parantamistarpeet liittyvät 
ensisijaisesti katuverkon toimivuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Tammiston liittymäalueen toimivuus ja Tuusulanväylälle ulottuvan 
jonoutumisen välttäminen on tärkeää myös Tuusulanväylän
toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta. Tästä syystä 
liittymäalueen parantamistoimet on tarpeen toteuttaa viimeistään 
Tuusulanväylän lisäkaistojen rakentamisen yhteydessä. Tammiston 
liittymäalueen ns. pikaparannusten kustannusarvion 
suuruusluokka on n 2 milj. euroa.
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Jakso Koivukylänväylä-Läntinen Valkoisenlähteentie sekä 
Tuusulan Itäväylän tasoliittymä ovat ennen koronapandemiaa 
toimineet välityskykynsä tuntumassa ja liikenne on ollut ajoittain 
ruuhkautunutta. Ruuhkautuminen on ollut kuitenkin 
merkittävästi lievempää kuin Kehä III:n ja Kehä I:n välillä. Jo 
melko lievä liikenteen kasvu syksyn 2019 liikennemääriin nähden 
kuitenkin lisäisi ruuhkautuvuutta selvästi.

Muuttuvalla nopeusrajoitus- ja varoitusjärjestelmällä sekä 
toteuttamalla rinnakkaiselle Lahdenväylälle ohjelmoidut 
parantamistoimet voidaan lieventää Tuusulanväylän pohjoisosan 
ruuhkautumista ja siitä syntyviä liikenneturvallisuusongelmia 
ennen kuin ruuhkat poistavat välityskykyinvestoinnit saadaan 
toteutettua. Onnettomuuksien ehkäisy vähentää myös tien 
häiriöherkkyyttä ja lisää toimintavarmuutta.

Tuusulan Itäväylän nykyinen tasoliittymä on ennen 
koronapandemiaa ruuhkautunut ajoittain erityisesti 
iltapäiväliikenteessä pohjoisen ajosuunnassa. Liikenteen 
kasvaessa noin 5 % toimivuus säilyy keskivertopäivinä vielä 
kohtuullisena, mutta vilkkaimpina arkipäivinä jonoutuminen 

kasvaa selvästi. Liikenteen kasvaessa nykyisestä yli 10 % 
toimivuus heikentyy keskivertopäivinä välttäväksi ja vilkkaimpina 
arkipäivinä jonot kasvavat iltapäiväliikenteessä Tuusulan 
ajosuunnassa erittäin pitkiksi.

Mikäli liikenne palautuu koronapandemiaa edeltävälle kasvu-
uralle ja seudun muu liikenneverkko kehittyy suunnitellusti, 
ylikuormittuu nykyinen tasoliittymä ennen vuotta 2040 siitäkin 
huolimatta, että rinnakkaiselle Lahdenväylälle toteutetaan MAL 
2019-suunnitelmassa ohjelmoidut parantamistoimet Kehä I:n ja 
Kulomäentien (mt 152) välille.

Tuusulan Itäväylän liittymän välityskyvyn lisäämismahdollisuudet 
tasoliittymänä ovat rajalliset. Liittymää on suunniteltu 
parannettaksi eritasoliittymäksi, jossa pääsuunta käännetään 
Itäväylän suunnalle. Suunnitelmaan sisältyy 
rinnakkaistiejärjestelyt, jolloin myös Vanhan Tuusulantien
tasoliittymä suljetaan. 
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Tuusulan Itäväylän eritasoliittymän toteuttaminen lisää 
Tuusulanväylän pohjoisosan liikennettä, jolloin Koivukylän ja 
Läntisen Valkoisenlähteentien välisen jakson nykyinen välityskyky 
ylittyy. Tästä syystä lisäkaistat Koivukylänväylä-Läntinen 
Valkoisenlähteentie sekä Tuusulan Itäväylän tasoliittymän 
parantaminen on syytä toteuttaa ajallisesti lähellä toisiaan.
Näistä pelkästään toisen kohteen parantaminen lisäisi 
liikennekuormitusta toisessa kohteessa, joten molempien 
kohteiden parantaminen samoihin aikoihin on perusteltua. 
Molempien kohteiden parantaminen on tarpeen vuoteen 2040 
mennessä, mikäli liikenteen kasvu palautuu koronapandemiaa 
edeltävälle kasvu-uralle.

Lisäkaistojen toteuttamisen yhteydessä on syytä harkita 
Koivukylänväylän liittymän parantamista vuoden 2007 
tiesuunnitelman mukaisesti, mikä mahdollistaa Kehäradan 
Ruskeasannan aseman vaihtoyhteyden ja liityntäpysäköinnin 
toteuttamisen liittymän kohdalle.

Jakson Kulomäentie-Koivukylänväylä kuormitus kasvaa 
ennusteiden mukaan yli välityskyvyn, mikäli Tuusulan Itäväylän 

eritasojärjestelyt ja lisäkaistat Koivukylänväylä-Läntinen 
Valkoisenlähteentie toteutuvat. Myös Kehä IV:n toteutumiseen 
kytkeytyvä maankäytön kehittyminen erityisesti Tuusulanväylän
ja Myllykyläntien välillä (Focus-alue) todennäköisesti kasvattaisi 
Tuusulanväylän liikennettä.

Lisäkaistojen Kulomäentie-Koivukylänväylä toteuttamiseen on 
syytä varautua melko pian jakson Koivukylänväylä-Läntinen 
Valkoisenlähteentie lisäkaistojen toteuttamisen jälkeen ja 
viimeistään Kehä IV:n 1. vaiheeseen (Tuusulanväylä-
Myllykyläntie) kytkeytyvän maankäytön toteutuessa. Samalla 
tulee varmistaa Kulomäentien liittymäjärjestelyjen toimivuus 
siten, ettei jonoutuminen yllä Tuusulanväylän ajoradoille.
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1. Hankitaan päätöksenteko- ja toteuttamisvalmius Tuusulanväylän lisäkaistoille Kehä III-
Tuomarinkylä sekä Tammiston liittymän parantamistoimille jo lähivuosina. Seurataan 
Tuusulanväylän liikenteen ja liikennöitävyyden kehittymistä vuosittain. Toimintavarmuuden 
säilyttämisen näkökulmasta jakson toimenpiteet ovat tarpeen viimeistään siinä vaiheessa, kun 
Tuusulanväylän liikennekuormitus palautuu syksyn 2019 tasolle.

2. Toteutetaan Vanhan Tuusulantien ja Kehä III:n väliselle jaksolle muuttuva nopeusrajoitus- ja 
varoitusjärjestelmä.

3. Toteutetaan Lahdenväylälle MAL 2019-suunnitelmassa ohjelmoidut kehittämistoimet välillä 
Kehä I-Kulomäentie. Lahdenväylän toimet siirtävät hieman liikennettä Tuusulanväylältä
Lahdenväylälle, mikä tukee osaltaan Tuusulanväylän pohjoisosan liikennöitävyyden 
säilyttämistä. Tavoitteena on, että Lahdenväylälle suunnitellut toimet Kulomäentielle tai 
Keravalle saakka toteutuvat vuoteen 2030 mennessä.

4. Hankitaan päätöksenteko- ja toteuttamisvalmius Tuusulan Itäväylän eritasoliittymälle 
liikennejärjestelyineen sekä Tuusulanväylän lisäkaistoille Koivukylänväylä-Läntinen 
Valkoisenlähteentie vuoteen 2030 mennessä.  Seurataan Tuusulanväylän liikenteen ja 
liikennöitävyyden kehittymistä vuosittain. Toimintavarmuuden säilyttämisen näkökulmasta 
toimenpiteet ovat tarpeen viimeistään siinä vaiheessa, kun Tuusulanväylän liikennekuormitus 
ylittää syksyn 2019 tason noin 5 %:lla Lahdenväylän toimenpiteiden vaikutus huomioiden.

5. Varaudutaan toteuttamaan Tuusulanväylän lisäkaistat Kulomäentie-Koivukylänväylä pian 
edellisten toimien jälkeen liikenteen kehityksestä ja Kehä IV:n toteutumisesta riippuen.
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Ylästöntien suuntaisliittymän tarpeet liittyvät lähinnä Tuusulanväylän rinnakkaisen 
katuverkon toimivuuden varmistamiseen ja lähialueiden maakäytön tarpeisiin. 

Ylästöntien suuntaisliittymä ei vähennä Tuusulanväylän lisäkaistojen tarvetta, vaan 
päinvastoin kasvattaa Tuusulanväylän liikennettä. Ylästöntien suuntaisliittymä käytännössä 
edellyttää Tuusulanväylän lisäkaistoja Kehä III:n ja Tuomarinkylän välille. Ylästöntien
suuntaisliittymä kasvattaa Tuusulanväylän liikennettä Ylästöntien ja Tammiston liittymien 
välillä ja hieman myös Tammiston liittymän eteläpuolella. Lisäkaistat toteutettuna 
välityskyky on kuitenkin useimmissa ennusteskenaarioissa ja liikennetilanteissa riittävä.

Ylästöntien suuntaisliittymä vähentää liikennettä huomattavasti rinnakkaisilla kaduilla, 
erityisesti Tammiston kauppatiellä. Ylästöntien suuntaisliittymä vähentää myös Tammiston 
ramppiliittymien kuormitusta ja vähentää riskiä jonojen yltämisestä Tuusulanväylälle
saakka. Ilman Ylästöntien suuntaisliittymää on syytä selvittää perusteellisemmin Tammiston 
liittymän parantamistarpeet siten, ettei Tuusulanväylän toimivuus tai liikenneturvallisuus 
vaarannu.

Ylästöntien suuntaisliittymä avaa lyhyemmän ja sujuvamman yhteyden mm. 
Kartanonkoskelta Helsingin suuntaan ja vähentää Lentoasemantien ja Kehä III:n kautta 
Tuusulanväylälle hakeutuvaa liikennettä.

Ylästöntien suuntaisliittymästä on suunniteltu katuverkon kytkennän osalta erilaisia 
vaihtoehtoja, jotka Tuusulanväylän toimivuuden näkökulmasta eivät poikkea merkittävästi 
toisistaan.
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Tuusulanväylän ja Kulomäentien (mt152) ramppien päiden liittymien sekä Vanhan 
Tuusulantien ja Kulomäentien liittymän parantamismahdollisuuksista on laadittu 
toimenpideselvitys (Uudenmaan ELY-keskus/Trafix 2013). Toimenpiteet liittyvät mm. 
ramppiliittymien toimivuuteen. Pidemmällä aikavälillä toimenpidetarpeeseen vaikuttaa 
Kehä IV:n mahdollinen toteutuminen. Hankkeen kiireellisyys riippuu ramppiliittymien 
toimivuuden kehityksestä. Tuusulanväylän toimivuuden ja liikenneturvallisuuden 
kannalta on tärkeää, etteivät jonot yllä moottoritien ajoradalle saakka.

Kehäradan Ruskeasannan maanalainen asema on suunniteltu Koivukylänväylän 
liittymän kohdalle. Asemalle on suunniteltu vaihtopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt, 
ja niiden edellyttämät liittymän itäpuolen uudistamisjärjestelyt. Ruskeasannan asema ei 
sisälly MAL 2019 suunnitelman hankkeisiin vuoteen 2031 mennessä.

Vantaan suunniteltu pikaraitiotie ylittää Tuusulanväylän Tikkurilantien kohdalla. 
Risteyskohtaan on suunniteltu vaihtopysäkki Tuusulanväylän bussiliikenteen ja 
pikaraitioliikenteen välille. Pikaraitiotie sisältyy MAL 2019 suunnitelman hankkeisiin 
vuoteen 2031 mennessä, mutta siitä ei ole vielä tehty toteutuspäätöstä.

Myyrmäen ja Tikkurilan välinen tuleva pyöräliikenteen baana risteää Tuusulanväylän
Ylästöntien eteläpuolella. Risteämisjärjestely on tarkoituksenmukaista toteuttaa 
viimeistään Tuusulanväylän lisäkaistojen tai sen mahdollisen esivaiheen Kehä III:n 
ramppien parantamisen kanssa.



Takakansi

Tuusulanväylän (kt 45) liikenneselvitys, tiivistelmäraportti 

Uudenmaan ELY-keskus
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