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Alkusanat
Valtatie 1 on Helsingistä Turkuun johtava valtatie, joka 
on osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja kuuluu TEN-T 
ydinverkkoon välillä Kehä III – vt2. Aluevaraussuunni-
telma koskee osuutta Tuomarilan ja valtatien 2 välillä. 
Suunnitteluosuuden pituus on noin 20 kilometriä.

Aluevaraussuunnitelman päätavoitteena on ollut sel-
vittää kolmansien kaistojen tilantarve välille Tuoma-
rilan ja valtatien 2 välillä. Aluevaraussuunnitelmassa 
on esitetty kolmansien kaistojen aiheuttamat toimen-
piteet, niiden aluevaraukset ja arvioitu niiden vaiku-
tuksia. Tavoitteena on ollut varmistaa valtatien 1 lii-
kenteen sujuvuus ja toimintavarmuus sekä parantaa 
tiejakson melusuojausta.

Aluevaraussuunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 
2020 ja työ valmistui keväällä 2022. Aluevaraussuun-
nitelma toimii jatkosuunnittelun lähtökohtana ja ohjee-
na. 

Ramboll Finland Oy on laatinut aluevaraussuunnitel-
man kanssa saman aikaisesti selvityksen Valtatien 1 
liikenneanalyysit ja simuloinnit välillä Tuomarila – vt 2. 
Ramboll Finland Oy on laatinut suunnitelmasta myös 
selvityksen Valtatien 1 kehittäminen Tuomarila - vt 2, 
toimenpiteiden vaikutusten ja vaiheistuksen arviointi. 
Sitowise on  laatinut Vt 1 nopeusrajoitusselvityksen 
välillä Espoo (Tuomarila) - Lohja.

Suunnitelman tilaajana on toiminut Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infra-
struktuuri vastuualue. Työn ohjauksesta ja päätöksen-
teosta on vastannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet: 
 
L=liikennevastuualue, Y= ympäristövastuualue

Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus (L)
Eeva Kopposela, Uudenmaan ELY-keskus (L)
Jaakko Kuha, Uudenmaan ELY-keskus (L)
Larri Liikonen, Uudenmaan ELY-keskus (Y)

Arto Kärkkäinen, Uudenmaan ELY-keskus (L)
Hannu Palmen, Uudenmaan ELY-keskus (L)
Heli Siimes, Uudenmaan ELY-keskus (L) 
Maija Stenvall, Uudenmaan ELY-keskus (L)
Heidi Mäenpää, Väylävirasto
Matti Ryynänen, Väylävirasto
Aulis Palola, Espoo 
Samuel Tuovinen, Espoo
Kati Vuorinen, Espoo
Tero Luomajärvi, Kirkkonummi
Seppo Mäkinen, Kirkkonummi
Hannu Ruhanen, Kirkkonummi
Marko Suni, Kirkkonummi 
Toni Keski-Lusa, Vihti
Laura Kilpeläinen, Vihti 
Matti Kokkinen, Vihti
Eeva Elmnäinen, Ramboll Finland Oy
Elina Tamminen, Ramboll Finland Oy
Hannu Pesonen, Ramboll Finland Oy 
Eveliina Heiska, AFRY Finland Oy
Hanna Kuusisto, AFRY Finland Oy
Marialina Norring, AFRY Finland Oy 

Suunnitelma on tehty AFRY Finland Oy:ssä, jossa työ-
hön ovat osallistuneet Eveliina Heiska (projektipäällik-
kö), Hanna Kuusisto (väyläsuunnittelun pääsuunnitteli-
ja), Marialina Norring, Kari Tarkiainen, Carina Muinonen, 
Toni Martikainen, Mikko Kuosmanen (sillat), Matti Kont-
tinen (geotekniikka), Tapio Lukkari (meluselvitys) ja 
Johanna Laine (raportin taitto). Suunnitelmaan liittyvät 
liikenne-ennusteet ja vaiheistuksen arviointi on tehty 
erillisenä toimeksiantona Ramboll Finland Oy:ssä, jos-
sa työstä ovat vastanneet Hannu Pesonen ja Kalle Syr-
jäläinen.

Helsingissä kesäkuussa 2022, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue
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1. Lähtökohdat ja tavoitteet

1.1 Työn tavoite ja     
 suunnittelualue

Hanke käsittää noin 20 km pituisen osuuden Tuoma-
rilan ja valtatien 2 välillä (kuva 1). Osuus sijoittuu Es-
poon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin alueilla.

Suunnitelma käsittää valtatien parantamisen raken-
tamalla kolmannet kaistat Tuomarilan ja valtatien 2 vä-
liselle osuudelle. Hankkeen tavoitteena on varmistaa 
valtatien 1 liikenteen sujuvuus ja toimintavarmuus se-
kä parantaa liikenneturvallisuutta vähentämällä ruuh-

kautuvuutta. Tavoitteena on ottaa huomioon Espoo-
Salo ratahankkeen vaikutukset maankäyttöön ja siten 
valtatien liikenteeseen sekä turvata raskaan liikenteen 
toimintaedellytykset. Hankkeen tavoitteena on myös 
parantaa tiejakson melusuojausta ja vähentää valta-
tien muodostamaa estevaikutusta. 

1.2 Suunnittelujakson rooli   
 liikennejärjestelmässä

Valtatie 1 kuuluu Suomen maanteiden tason I pää-
väyläverkkoon, jonka palvelutasosta on asetuksessa 
maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palve-
lutasosta (2018) määritetty mm. seuraavaa:

• Tason I pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkä-

matkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. 

Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h. 

Moottoriteillä nopeusrajoituksen on oltava 120 km/h. 

Tason I pääväylillä on oltava turvallisia ohitusmah-

dollisuuksia säännöllisin välein. Tason I pääväylillä 

liittymien määrän on oltava rajoitettua. Liittymien on 

oltava sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa 

pääsuunnan liikennettä.

• Tienpitäjä voi poiketa nopeusrajoituksen vähim-

mäistasosta liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja 

maankäyttöön liittyvien syiden takia, jos paikalliset 

olosuhteet sitä vaativat. Tienpitäjän on kuitenkin 

päätöstä tehdessään huomioitava pitkänmatkaisen 

liikenteen mahdollisimman ennakoitavan ja tasaisen 

matkanopeuden turvaaminen maanteiden pääväylillä. 

Tienpitäjä voi myös poiketa moottoriteillä edellytettä-

västä nopeusrajoituksesta vastaavilla perusteilla.  

• Erityisesti kaupunkialueilla tienpitäjän on sovitetta-

va nopeusrajoitukset ja liikennealueiden ratkaisut 

paikallisiin olosuhteisiin ja kaupunkien maankäyttöön. 

Näillä alueilla tienpitäjä voi poiketa nopeusrajoituksen 

vähimmäistasoista.

Tiejakso Kehä III - Vt 2  kuuluu lisäksi kansainväliseen 
TEN-T –ydinverkkoon ja Kehä III:n sisäpuolinen jakso 
kattavaan verkkoon. Valtatie 1 on osa kansainvälistä 
E18 -yhteyttä.

Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasota-
voitteet -työssä (Liikennevirasto 2018, kuva 2) tarkas-
telujakso on määritetty

• keskeiseksi valtakunnallisen ja pitkämatkai- 
 sen tavaraliikenteen reitiksi 

• keskeiseksi pitkämatkaisen linja-autoliiken-
 teen reitiksi 
• Kehä III:n ulkopuolella valtakunnallisesti mer-
 kittäväksi tiejaksoksi
• Kehä III:n sisäpuolella maakunnallisesti mer-
 kittäväksi tiejaksoksi.

Kuva 1. Suunnittelualue.
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Turunväylän (vt 1) merkitys kuorma-autoliikenteen 
reittinä on suurimmillaan välillä Kehä III - vt 2. Myös 
pitkämatkaista seudullista liikennettä (matkanpituus 
30-80 km) sekä valtakunnallista liikennettä (matkanpi-
tuus yli 80 km) on eniten jaksolla Kehä III - vt 2.

Valtakunnallisen liikenteen ekvivalenttimäärällä (5 
x kuorma-autot + LA-matkustajat + henkilöautot) mi-
tattuna Turunväylä on Helsingin seudun merkittävin 
valtateiden 4 ja 3 jälkeen. Turunväylällä Kehä III:n - vt 
2:n ja välillä valtakunnallisen liikenteen osuus liiken-
ne-ekvivalenteista on noin 29 % ja Kehä III:n ja Kehä 
II:n välillä noin 17 %.

Liikennejärjestelmätasolla suunnittelujakso kytkey-
tyy keskeisesti mahdolliseen Espoo-Salo-rataan ja 
sen asemanseutujen maankäytön kehittämiseen. 

1.3 Aikaisemmat suunnitelmat  
 ja päätökset

Hankkeesta ei ole aikaisemmin laadittu yhtenäistä ko-
ko aluetta koskevaa suunnitelmaa. Lisäkaistojen to-
teuttamista on tarkasteltu Turunväylän (valtatie 1) ja 
Espoo – Lohja -radan liikennekäytäväselvityksessä 
vuodelta 2007. Lisäksi Turunväylän 3+3 -kaistaistami-
sesta välillä Kehä II – Kehä III on tehty hankeselvitys 
vuonna 2016.

1.4 Liittyminen muuhun    
 suunnitteluun

Valtatie 1 liittyy tiiviisti Espoo – Salo oikoradan yleis-
suunnitteluun. Rata sijoittuu valtatien kanssa samaan 
maastokäytävään ja valtatien hankealueella rata ris-
teää valtatien 1 kanssa Ämmässuon eritasoliittymän 
kohdalla. Ratahankkeessa on tehty suunnitelmat val-
tatien nykyisten Veikkolan ja Ämmässuon eritasoliit-
tymien parantamiseksi ja suunnitelma uudelle Histan 
eritasoliittymälle. Eritasoliittymien suunnittelussa on 
varauduttu valtatien kolmansiin kaistoihin.

Espoo – Salo oikoradan ratasuunnitelman laatimi-
nen on käynnistynyt 2021. Ratasuunnitelman yhtey-
dessä laaditaan tiesuunnitelmat Veikkolan, Histan ja 
Ämmässuon eritasoliittymille.

Tämän aluevaraussuunnitelman yhteydessä eril-
lisenä toimeksiantona on laadittu valtatien 1 liiken-
neanalyysit ja simuloinnit välillä Tuomarila – vt 2. 
Selvityksen eri liikenne-ennusteisiin pohjautuvat toi-
mivuustarkastelut tukevat aluevaraussuunnitelmaa ja 
kolmansien kaistojen tarpeen arvioimista.

Aluevaraussuunnitelman päätteeksi on tarkasteltu 
toimenpiteiden vaiheistamista selvityksessä Valtatien 
1 kehittäminen Tuomarila - vt 2, toimenpiteiden vaiku-
tusten ja vaiheistuksen arviointi.

Suunnitelma-alueen nopeusrajoituksen muutta-
mista on tarkasteltu erillisessä selvityksessä  Vt 1 no-
peusrajoitusselvitys välillä Espoo (Tuomarila) - Lohja.

Kuva 2. Suunnittelujakson luokitus Helsingin seudun tieverkolla (Liikennevirasto 2018).
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2. Suunnittelualueen nykytilanne

2.1 Nykyinen tieverkko ja sen  
 ominaisuudet
Valtatietä 1 on rakennettu moottoritieksi 1950-luvun 
lopulta alkaen ja osuus Lohjanharjulle on valmistunut 
moottoritienä 1970-luvulla.

Valtatien 1 nopeusrajoitus on hankeosuudella val-
tatieltä 2 Kehä III:lle 120 km/h ja Kehä III:lta itään 100 
km/h. Tien geometria on pienipiirteinen eikä se täytä 

120 km/h suunnittelunopeuden mukaisia suuntauksel-
le asetettuja nykyvaatimuksia.

Suunnitteluosuudella on kuusi eritasoliittymää ja 
yksi raskaan liikenteen taukopaikka (kuva 3). Lommi-
lan eritasoliittymässä on lisäksi pitkänmatkan linja-au-
toliikenteen vaihtopysäkit. Aluevaraussuunnitelmassa 
valtatien paalutus on lännestä itään.

2.1.1 Nykyiset sillat

Suunnittelualueella on 42 nykyistä siltaa (taulukko 1). 
Nykyisten siltojen rakenteet eivät vastaa tämän het-
ken kuormitusvaatimuksia. Vapaa tila ei kaikissa sil-
loissa ole riittävä kolmansille kaistoille.

Kuva 3. Näkymä Veikkolan eritasoliittymästä länteen.

Taulukko 1. Nykyiset sillat Palojärveltä Tuomarilaan.

Sillan nimi ja tunnus Siltatyyppi
Rakennusvuosi 

(suunnitteluvuosi)

Palojärven risteyssilta U-1115 Teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta 1971 (1966)

Palojoen silta U-1116 Teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta 1971 (1966)

Pohjatalon alikulkukäytävä U-1118 Teräsbetoninen laattakehäsilta 1971 (1966)

Rauhalan risteyssilta U-1097 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1966)

Palorannan silta U-1119 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1965)

Ahteen risteyssilta U-1082 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta 1969

Koversuon akk U-5092 Teräksinen putkisilta 1969

Havulinnan risteyssilta U-1563 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1966)

Väliojan silta U-5502 Teräksinen putkisilta 2005

Veikkolan alikulkukäytävä U-1083 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Perälän risteyssilta U-1084 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Veikkolan risteyssilta U-1015 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta (1964)

Kosken alikulkukäytävä U-1014 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Haapajärven akk U-5088 Teräksinen putkisilta 1967

Kolmirannan risteyssilta U-1013 Teräsbetoninen laattakehäsilta
1967

(1964)

Pitkälammen akk U-5087 Teräksinen putkisilta 1967

1967

(1964)

1967

(1964)

Hki-Tku VT:n risteyssilta U-1010 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta (1964)

Arkiniityn alikulkukäytävä U-1009 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

1967

(1964)

1967

(1964)

Svartbäckin risteyssilta U-1562 Jännitetty betoninen jatkuva laattasilta (1964)

1967

(1964)

Mustajoen silta U-1007 Teräsbetoninen laattakehäsilta

Nupurin risteyssilta U-1008 Teräsbetoninen laattakehäsilta

Histan alikulkukäytävä U-1011 Teräsbetoninen laattakehäsilta

Siikajärven risteyssilta U-1012 Teräsbetoninen laattakehäsilta

Storgårdin risteyssilta U-1005 Teräsbetoninen laattakehäsilta
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Pitkälammen akk U-5087 Teräksinen putkisilta 1967

Siikajärven risteyssilta U-1012 Teräsbetoninen laattakehäsilta
1967

(1964)

Histan alikulkukäytävä U-1011 Teräsbetoninen laattakehäsilta
1967

(1964)

Hki-Tku VT:n risteyssilta U-1010 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta (1964)

Arkiniityn alikulkukäytävä U-1009 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Nupurin risteyssilta U-1008 Teräsbetoninen laattakehäsilta
1967

(1964)

Mustajoen silta U-1007 Teräsbetoninen laattakehäsilta
1967

(1964)

Svartbäckin risteyssilta U-1562 Jännitetty betoninen jatkuva laattasilta (1964)

Storgårdin risteyssilta U-1005 Teräsbetoninen laattakehäsilta
1967

(1964)

Morbyn risteyssilta U-1004 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Laaksotien alikulkukäytävä U-1003 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Pitkäniityn ylikulkukäytävä U-2022 Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta (1995)

Rintamaan risteyssilta U-2024 Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta (1995)

Espoon risteyssilta (N) U-3690 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1994)

Turunväylän risteyssilta U-2017 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1994)

Espoon risteyssilta (S) U-1690 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1985)

Helkaman risteyssilta U-2016 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1994)

Paimenportin akk U-5084 Teräksinen putkisilta 1988

Espoon liittymän risteyssilta U-619 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1958)

Kirkkojärven silta U-618 Teräsbetoninen laattasilta
1959 / 1986-levennys

(1960 / 1988-levennys)

Naapurinmäen silta U-8612 Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta (2016)

Kasavuoren alikulkukäytävä U-617 Teräsbetoninen laattasilta
1960

(1960)

Tuomarilan ylikulkusilta (N)  U-616 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta 1960

Tuomarilan ylikulkusilta (S) U-2616 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta
1959

(1960)

Ullanmäen alikulkukäytävä U-5080 Teräksinen putkisilta 1960

2.1.2 Erikoiskuljetukset

Valtatie 1 ei kuulu suunnittelujaksolla suurten erikois-
kuljetusten verkkoon. Erikoiskuljetukset käyttävät rin-
nakkaistietä 110.

2.2 Liikenne ja sen kehitys

Valtatien keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät 
(KVL/raskas liikenne) ennen koronaepidemiaa vuo-
delta 2019 ovat: 

• Valtatie 2 - Veikkola 39 300 / 2 700 ajoneuvoa.
• Veikkola - Ämmässuo 42 400 / 2 900 ajoneu-

voa.
• Ämmässuo - Kehä III 44 200 / 3 900 ajoneuvoa.
• Kehä III- Tuomarila 45 600 / 2 300 ajoneuvoa.
• Tuomarila - Kehä II 58 000 / 2 500 ajoneuvoa.

Arkivuorokausiliikennemäärät ovat jonkin verran vuo-
den keskimääräistä vuorokausiliikennettä suuremmat. 
Esimerkiksi Ämmässuon ja Kehä III:n välillä Nupurin 
mittauspisteessä vuoden 2019 syys-lokakuun arkivuo-
rokausiliiketeen mediaani oli 50 130 ajon/vrk (kuva 4). 
Näistä 480 oli linja-autoja ja 4 920 muita raskaita ajo-
neuvoja. 

Syksyn vilkkaimpina arkipäivinä (vilkkaimmat 10 % 
arkipäivää) kokonaisliikennemäärä oli Nupurin kohdal-
la noin 19 % mediaaniarvoa suurempi. Arkivuorokausi-
liikenne on Nupurin kohdalla kasvanut 2013-2019 7 %.

Rakennusvuosi

(suunnitteluvuosi)

Palojärven risteyssilta U-1115 Teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta 1971 (1966)

Palojoen silta U-1116 Teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta 1971 (1966)

Pohjatalon alikulkukäytävä U-1118 Teräsbetoninen laattakehäsilta 1971 (1966)

Rauhalan risteyssilta U-1097 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1966)

Palorannan silta U-1119 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1965)

Ahteen risteyssilta U-1082 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta 1969

Koversuon akk U-5092 Teräksinen putkisilta 1969

Havulinnan risteyssilta U-1563 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta (1966)

Väliojan silta U-5502 Teräksinen putkisilta 2005

Veikkolan alikulkukäytävä U-1083 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Perälän risteyssilta U-1084 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Veikkolan risteyssilta U-1015 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta (1964)

Kosken alikulkukäytävä U-1014 Teräsbetoninen laattakehäsilta (1964)

Haapajärven akk U-5088 Teräksinen putkisilta 1967

1967

(1964)

Sillan nimi ja tunnus Siltatyyppi

Kolmirannan risteyssilta U-1013 Teräsbetoninen laattakehäsilta
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Syksyn mediaaniarkipäivän aamun huipputunti oli Nu-
purin kohdalla Helsingin suuntaan 3 300 ajon/h ja ilta-
päivän huipputunti Turun suuntaan 3 600 ajon/h (kuva 
5). Syksyn vilkkaimpina päivinä (vilkkaimmat 10 % ar-
kipäivää) huipputuntiliikenne on ollut aamuisin noin 12 
% ja iltapäivisin noin 8 % mediaaniarkipäivää suurem-
pia. Vilkkaimpina iltapäivinä liikennemäärä on melko 
lähellä arvioitua välityskykyä (n. 4 200 ajon/h) Turun 
ajosuunnassa. Huipputuntiliikennemäärä on laskenut 
2013-2019 Helsingin suuntaan 2 % mutta kasvanut 
Turun suuntaan 2%.

Liikenteen sujuvuutta on tarkasteltu syksyn 2019 
HERE-paikannustietojen perusteella. Vilkkaimpien 
päivien kuormitushuippuna liikenne hidastuu selväs-
ti aamun ruuhkahuippuina välillä Lommila-Tuomarila 
ja iltapäivän ruuhkahuippuina välillä Kehä III-Ämmäs-
suo. Useimpina arkipäivinä liikenne suunnittelujaksol-
la sujuu kuitenkin ilman merkittävää ruuhkautumista.

Valtatien 1 liikenteen suuntautumista Nupu-
rin kohdalla on arvioitu liikennemallin avulla Hel-
singin suunnan aamuhuipputuntiliiketeen osalta: 

• Nupurin kohdan henkilöautoliikenteestä  
 vajaa puolet on peräisin Helsingin seudun ul- 
 kopuolelta Lohjan, Turun tai Porin suunnilta. 
 Yli kolmannes liikenteestä suuntautuu Kehä 
 III:lle, loput jatkaa Kehä III:n sisäpuolelle mm.  
 Länsiväylälle, Turunväylän loppuun Helsinkiin 
 tai Kehä I:lle. 

• Nupurin kohdan kuorma-autoliikenteestä noin 
 puolet on peräisin Helsingin seudun ulkopuo- 
 lelta Turun tai Porin suunnilta. Noin neljännes 
 kuorma-autoliikenteestä suuntautuu Kehä 
 III:lle, loput jatkaa Kehä III:n sisäpuolelle mm.  
 Länsiväylälle, Turunväylän loppuun Helsinkiin 
 tai Kehä I:lle.

Kuva 4. Syksyn arkivuorokausiliikenteen kehitys 2012-2019 vt 1 Nupurin mittauspisteessä. Kuva 5. Syksyn arkivuorokausien huipputuntiliikennemäärien kehitys 2012-2019 vt 1 Nupurin mittauspisteessä.



9

2.3 Liikenneturvallisuus

Suunnitteluosuudella on vuosina 2015-2019 tapah-
tunut välillä valtatie 2 – Kehä III 102 liikenneonnetto-
muutta, joista 30 on johtanut henkilövahinkoihin (kuva 
6 ja 7). Kehä III:n ja Tuomarilan välillä onnettomuuksia 
on tapahtunut 23, joista 6 on ollut henkilövahinko-on-
nettomuuksia. Suunnittelujaksolla on tapahtunut yksi 
kuolemaan johtanut suistumisonnettomuus Kirkko-
nummella Veikkolan ja Espoon rajan välillä.

Kilometrisuoritteeseen suhteutettu henkilövahin-
ko-onnettomuuksien määrä (henkilövahinko-onnet-
tomuusaste) on ollut suunnitteluosuudella 2,3-2,4 
onn/100 milj. km. Verrokkijaksoilla vt 3, 4 ja 7 Kehä 
III:n Helsingin seudun rajan välillä henkilövahinko-
onnettomuusasteen keskiarvo on ollut 2,9 eli hieman 
suurempi kuin suunnittelujaksolla.

 

Vt1 jakso vt2-Kehä III Vt 1 jakso Kehä III-Tuomarila
HeVa Omaisuus Yhteensä HeVa Omaisuus Yhteensä

Kääntyminen 0 Kääntyminen 0
Ohitus 2 5 7 Ohitus 1 2 3
Kohtaaminen 0 Kohtaaminen 0
Peräänajo 14 15 29 Peräänajo 2 4 6
Eläin 1 27 28 Eläin 3 3
Yksittäinen/muu 13 25 38 Yksittäinen/muu 3 7 10
Risteäminen 0 Risteäminen 1 1
Mopedi 0 Mopedi 0
Polkupyörä 0 Polkupyörä 0
Jalankulkija 0 Jalankulkija 0
Yhteensä 30 72 102 Yhteensä 6 17 23

Heva-aste 2.4 onn/100 milj. ajon.km Heva-aste 2.3 onn/100 milj. ajon.km
Heva-tiheys 0.3 onn/tie-km Heva-tiheys 0.4 onn/tie-km

Kuva 6. Vt1:n henkilövahinko-onnettomuudet 2015-2019.

 
Kuva 7. Henkilövahinko-onnettomuudet 2015-2019 tapahtumapaikoittain ja onnettomuustyypin mukaan.



10

2.4 Kaavoitus

2.4.1 Maakuntakaava ja Uusimaa-kaava  
 2050 

Vuonna 2016 on aloitettu Uudenmaan kokonaismaa-
kuntakaavan (Uusimaa-kaava 2050) laadinta (kuva 8).  
Uusimaa-kaavan kokonaisuus sisältää kolme vaihe-
maakuntakaavaa, jotka on laadittu Helsingin seudulle 
sekä Itä- ja Länsi-Uudellemaalle. Uusimaa-kaava kat-
taa siis lähes koko Uudenmaan alueen ja kaavassa 
käsitellään kaikki keskeiset maankäytön teemat. Kaa-
van aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaavaa on valmis-
teltu vuosina 2016−2020. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi  maakuntakaavakoko-
naisuuden 25.8.2020, ja maakuntahallitus päätti kaa-
vojen voimaantulosta 7.12.2020. 

Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 
22.1.2021 valtuuston hyväksymispäätösten täytän-
töönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 
24.9.2021 hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpano-
kieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin 
valitukset oli hylätty, ja kaavakokonaisuus tuli pääosin 
voimaan.

Uusimaa-kaavan voimaantulon myötä 2021 on kumot-
tu Uudenmaan ensimmäinen, toinen ja kolmas vaihe-
maakuntakaava.

Uusimaa-kaavassa on osoitettu seuraavia suunnitte-
lun kannalta olennaisia merkintöjä:  

• Valtatie 1 on osoitettu merkinnällä valtakun-
 nallisesti merkittävä kaksiajoratainen tie välillä 
 valtatie 2 – Kehä III. Välillä Kehä III- Kehä II 
 valtatie 1 on osoitettu olevan maakunnallisesti 
 merkittävä tie. 

• Lommilaan ja Histaan on osoitettu joukkolii- 
 kenteen vaihtopaikat. 

• Kaavassa on esitetty 4 viheryhteystarvetta. 

Kuva 8. Uusimaa-kaava 2050, ote Helsingin seudun vaihemaakuntakaava.
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2.4.2 Yleiskaavoitus

Vihdin kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin 
kunnanvaltuustossa 21.9.2020 ja kaava sai lainvoi-
man 19.10.2021 (kuva 9). Strategisella yleiskaavalla 
luotiin yhteinen näkemys Vihdin maankäytön tulevai-
suudesta pitkällä aikavälillä. Kaavan tavoitteena oli 
alueidenkäytön strategisten linjausten tekeminen ja 
luoda kokonaiskuva kunnan maankäytön kehitykses-
tä.

Kirkkonummella on voimassa yleiskaava 2020 (ku-
va 10), joka on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2000. 
Yleiskaavassa on pohjoiselle Kirkkonummelle osoitet-

tu pääasiassa pientalovaltaista aluetta (AP), keskus-
tatoimintojen alue (C), lähivirkistysalueita (VL)  sekä 
maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MU), 
luonnonsuojelualuetta (SL-1, SL/v) ja yritystoiminnan 
aluetta (PT) sekä vähäisessä määrin loma-asuntoalu-
eita (RA-1, RA-3). Yleiskaavassa ei ole osoitettu ESA-
radan ratalinjaa eikä Nuuksion Natura 2000 -aluetta, 
sillä yleiskaavan ratkaisut ovat peräisin 1990-luvun 
suunnittelutilanteesta. Yleiskaavassa alueelle osoitet-
tu maankäyttö ei ole myöskään samasta syystä luon-
teeltaan rataan ja tulevaan seisakkeeseen tukeutu-
vaa.

Kuva 9. Vihdin strateginen yleiskaava (lähde: www.vihti.fi).

Kuva 10. Kirkkonummen yleiskaava 2020 (lähde: Kirkkonummen karttapalvelu).

Pohjoisella Kirkkonummella on vireillä Pohjoisen Kirk-
konummen liikennekäytävän osayleiskaava, jonka 
suunnittelu alkoi vuonna 2019 (kuva 11). Osayleis-
kaavan ensisijaisena tavoitteena on osoittaa ESA-
radan yleissuunnittelun mukainen ratalinjaus lain-
voimaisessa osayleiskaavassa. Kunnan tavoitteena 
on tämän lisäksi osoittaa samassa kaukoliikenteen 
ratakäytävässä liikennöivää lähijunaliikennettä pal-
velevan Veikkolan seisakkeen sijainti, sinne johtavat 
liikenneyhteydet sekä seisakkeen välittömän lähialu-
een maankäyttö. Osayleiskaavan valmisteluaineisto 
on valmistunut vuonna 2020.
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Kuva 11. Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava.
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Kuva 12. Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I (lähde: lähde: Espoon karttapalvelu).

Espoossa on voimassa pohjoisosien yleiskaava osa 
I (lainv. 1997) (kuva 12). Histan alue on merkitty kaa-
vassa selvitysalueeksi. Alue sisältyy vireillä olevaan 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan.

Espoon pohjois- ja keskiosien uutta yleiskaavaa alet-
tiin valmistella, koska nykyinen vuonna 1997 lain-
voiman saanut Espoon pohjoisosien yleiskaava ei 
pystynyt enää vastaamaan kasvavan  kaupungin 
haasteisiin. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
van alueeseen kuuluu noin puolet Espoon alueesta ja 
kaava tähtää vuoteen 2050 (kuva 13). Yleiskaavassa 
varaudutaan Espoon kasvuun vahvistamalla kaupun-
kirakenteen toiminnallista eheyttä täydennysrakenta-
malla sekä luomalla edellytykset hyvälle joukkoliiken-
teelle. Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. – 20.10.2020. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksyttiin 
osittain kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Yleiskaa-
va ei ole lainvoimainen.

ELY-keskus on hakenut oikaisua yleiskaavan hyväk-
symispäätökseen. Oikaisukehotus koskee esimerkiksi 
uuteen ratakäytävään liittyvien alueiden suunnittelun 
ja toteutuksen ajoittamista koskevia yleiskaavamää-
räyksiä, hajarakentamisen ja lomarakentamisen mitoi-
tusperusteita sekä joidenkin pientaloalueiden varauk-
sia. Lisäksi ELY-keskus edellytti, että elinkeinoelämän 
alueiden kaavamääräystä tarkistetaan tilaa vaativan 
kaupan osalta. Yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.

2.4.3 Asemakaavoitus

Asemakaavoitettua aluetta valtatiellä 1 ja sen välittö-
mässä läheisyydessä on Vihdissä valtatien 2 ja Van-
han Turuntien välillä (mt 110), Kirkkonummen alueella 
Veikkolassa ja Espoossa Kolmperän, Ämmässuon ja 
Nupurinjärven kohdalla sekä Espoon eritasoliittymän 
ja Kehä II:n välillä sekä Kauniaisissa. Asemakaavoite-
tut alueet on esitetty kuvissa 14-20.

Lisäksi Espoossa on vireillä asemaakaavat Nupurin-
kallio ja Kolmperänranta.

Kuva 14. Asemakaavoitettu alue Vihdissä (lähde: Vihdin karttapalvelu).

Kuva 13. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava (lähde: lähde: Espoon karttapalvelu).
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Kuva 15. Asemakaavoitettu alue Kirkkonummella 
(lähde: Kirkkonummen karttapalvelu).

Kuva 16. Asemakaavoitettu alue Espoossa Kolmperän ja Ämmässuon kohdalla (lähde: Espoon karttapalvelu). Kuva 17. Asemakaavoitettu alue Nupurinjärven kohdalla (lähde: Espoon karttapalvelu).
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Kuva 18. Asemakaavoitettu alue Espoon eritasoliittymän kohdalla (lähde: Espoon karttapalvelu).

Kuva 20. Asemakaavoitettu alue Kauniaisissa (lähde: Kauniaisten karttapalvelu).

Kuva 19. Asemakaavoitettu alue Lommilan eritasoliittymän ja Kehä II:n välillä (lähde: Espoon karttapalvelu).
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2.5  Ympäristö

2.5.1 Luonnonympäristö

Suunnitteluosuuden läheisyydessä on kolme luonnon-
suojelualuetta. Nuuksion kansallispuisto ulottuu lähim-
mäksi valtatietä Veikkolan pohjoispuolella. Nuuksion 
kansallispuisto kuuluu Veikkolan kohdalla lähes ko-
konaan Nuuksion Natura 2000-alueeseen (kuva 21). 
Ämmässuon eritasoliittymän ja Nupurinjärven leväh-
dysalueiden eteläpuolella on Kakarlamminsuon luon-
nonsuojelualue (kuva 22). Kirkkojärven kohdalla Kau-
niaisten alueella on Kasavuoren luonnonsuojelualue 
(kuva 23). Valtatie 1 ei rajaudu suoraan luonnonsuo-
jelualueisiin.

Nupurinjärven paikallisesti arvokas luontokohde 
sijoittuu Nupurinjärven levähdysalueiden pohjoispuo-
lelle ja se rajautuu valtatien välittömään läheisyyteen 
(kuva 24).

Kuva 21. Nuuksion kansallispuisto ja Natura 2000 -alue. Natura 2000-alueen rajaus esitetty tum-
man vihreällä viivalla.

Kuva 22. Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue (lähde: Espoon karttapalvelu).

Kuva 23. Kasavuoren luonnonsuojelualue (lähde: Kauniaisten karttapalvelu).
Kuva 24. Nupurinjärven luontokohde ja Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue (lähde: 
Espoon karttapalvelu).
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2.5.2 Kulttuuriympäristö

Kiinteät muinaisjäännökset ja suojellut rakennukset 
on esitetty kuvissa 25 ja 26. Gumbölessä kivikautinen 
asuinpaikka rajautuu valtatiehen 1. Asuinpaikka sijait-
see metsässä ja pellolla noin 300 metriä Gumbölen 
kartanosta koilliseen. 

Lommilan eritasoliittymän Helsinkiin johtava ramppi 
sijaitsee osittain Espoon kirkonmäen alueella, joka on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö (kuva 27). Kirkonmäki on Espoonjokilaaksosta 
kohoava harjanne, jolla kirkko, pitäjäntupa ja pappilan 
rakennukset sijaitsevat. Lisäksi alueella sijaitsee Löf-
kullan golfkenttä.

Kuva 25. Muinaisjäännökset välillä Palojärvi - Kolmiranta (lähde kartta.museoverkko.fi).

Kuva 27. Espoon kirkonmäki.

Kuva 26. Muinaisjäännökset välillä Kolmiranta-Tuomarila (lähde kartta.museoverkko.fi).
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2.6 Pohjavesi

Suunnitteluosuudelle sijoittuu kaksi 1-luokan pohjave-
sialuetta, Veikkola Ja Veikkola II. Aluevaraussuunni-
telman toimenpiteet eivät ulotu pohjavesialueille eivät-
kä muuta alueiden tilannetta.

2.7 Riista-aidat

Hankealueella valtatie on suojattu riista-aidalla n. 9,5 
km matkalla. Riista-aita alkaa Veikkolan eritasoliitty-
mäalueelta ja se päättyy Nupurinkalliontien kohdalle.

2.8 Melu

Nykyisiä meluesteitä on Palojärven eritasoliittymässä, 
Veikkolassa, Nupurinjärven levähdysalueiden kohdal-
la, Espoon eritasoliittymän länsipuolella, Kirkkojärvel-
lä, Tuomarilan eritasoliittymässä ja sen itäpuolella (ku-
va 28). Nykyinen meluntorjunta on toteutettu valleilla, 
aidoilla ja kaiteilla. Meluesteitä on toteutettu erillisinä 
parantamistoimenpiteinä. Viimeisimpänä on toteutet-
tu osa Veikkolan kohdan meluesteistä vuonna 2020. 
Osa Veikkolan meluesteistä on suunnitelmahetkellä 
toteuttamatta Veikkolassa. Hanke odottaa Väyläviras-
ton toteutuspäätöstä.

Nykytilanteessa yli 55 dB alueella on 413 kiinteis-
töä. Näistä kiinteistöistä 271 on 55-60 dB alueella, 103 
kiinteistöä on 60-65 dB alueella, 27 kiinteistöä 65-70 
dB alueella ja yli 70 dB alueella on 12 kiinteistöä.

Kuva 28. Nykyiset meluesteet Nupurinjärven levähdysalueen kohdalla.
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3 Liikenne-ennusteet

3.1 Ennusteskenaariot

Suunnittelujaksolle on laadittu useita erilaiseen maan-
käytön, liikennejärjestelmän ja Turunväylän kehityk-
seen perustuvia liikenne-ennusteita, joiden perusteella 
voidaan arvioida kapasiteetin riittävyyttä suunnittelu-
jakson eri osissa. Kaikki liikenne-ennusteet on laadittu 
HSL:n Helmet-liikennemallijärjestelmällä. Huipputunti-
en liikennemääräennusteet on kalibroitu syksyn 2019 
huipputuntien liikennemääriin suunnittelujaksolla si-
jaitsevien mittauspisteiden tietojen perusteella.

Suunnittelujakson liikennekuormituksen ja kapasi-
teetin riittävyyden kannalta erittäin merkittäviä muuttu-
jia ovat mahdollinen ESA-rata ja sen asemanseutujen 
uusi maankäyttö sekä henkilöautoliikenteen hinnassa 
tai hinnoittelussa tapahtuvat muutokset.

Tarkastellut liikenne-ennusteskenaariot ovat seu-
raavat:

Nykytilanne. Vt 1 ja sen liikenne syksyn 2019 mu-
kainen, joukkoliikennejärjestelmä 2018, maankäyttö 
2017. Kokemusperäinen lähtökohtatilanne mm. liiken-
teen ja sujuvuuden kehityksen arviointiin.

2030 BAU. Muuten sama kuin 2030 MAL, mutta ske-
naario ei sisällä tienkäyttömaksuja, joukkoliikenteen 
lipunhinnan alennuksia eikä pysäköintimaksujen ko-
rotuksia. Ei lisäkaistoja vt 1:llä.

2040 TK BAU. Muuten sama kuin edellinen, mutta 
Helsingin seudun ja läntisen Uudenmaan kuntakoh-
tainen väestönkasvu täsmäytetty tilastokeskuksen 
tuoreimpaan väestöennusteeseen vuodelle 2040. Ei 
lisäkaistoja vt 1:llä.

2030 MAL. MAL 2019 –suunnitelman mukainen 
maankäyttö, liikenneverkko ja hinnoittelutoimet. Ei li-
säkaistoja vt 1:llä.

2050 BAU. Muuten sama kuin 2050 MAL, mutta ske-
naario ei sisällä tienkäyttömaksuja, joukkoliikenteen 
lipunhinnan alennuksia eikä pysäköintimaksujen ko-
rotuksia. Vt 1 lisäkaistat Lommilan liittymään saakka.

2050 MAL. Pitkän aikavälin skenaario, joka sisältää 
MAL-suunnitelmassa vuoden 2030 jälkeen kaavaillut 
hankkeet, toimet ja maakäytön kehityksen. ESA-rata 
sisältyy liikenneverkkoon. Vt 1 lisäkaistat Lommilan 
liittymään saakka.

2050 ESA BAU. Skenaario sisältää edellisten skenaa-
rioiden lisäksi lisäksi ESA-radan käytävään kaavaillun 
maankäytön kuntien suunnitelmien pohjalta. Ei sisällä 
MAL-hinnoittelutoimia (tienkäyttömaksuja, joukkolii-
kenteen lipunhinnan alennuksia eikä pysäköintimak-
sujen korotuksia). Vt 1 lisäkaistat Histan liittymään 
saakka.

2050 ESA MAL. Muuten sama kuin 2050 ESA BAU, 
mutta sisältää MAL-hinnoittelutoimet (tienkäyttömak-
sut, joukkoliikenteen lipunhinnan alennukset ja pysä-
köintimaksujen korotukset). Vt 1 lisäkaistat Histan liit-
tymään saakka.

2050 ESA BAU plus. Muuten sama kuin 2050 ESA 
BAU, mutta Veikkolaan on sijoitettu 2000 asukasta 
enemmän ja valtatien 1 lisäkaistat on jatkettu valtatien 
2 liittymään saakka.

ESA-skenaarioissa ESA-radan asemanseutujen Myn-
tinmäki-Lohja väestönkasvu vuoteen 2050 mennessä 
on kuvattu olevan yhteensä noin 44 000 asukasta ja 
4400 työpaikkaa, ESA plus-skenaariossa noin 46 000 
asukasta

3.2 Huipputuntikuormitukset ja  
 kapasiteetin riittävyys

Palojärvi-Veikkola
Välityskyvyksi on arvioitu 4200 ajon/h/suunta (2+2, 
120 km/h, pitkät liittymävälit) (kuva 29). 2050 ESA 
BAU PLUS –skenaariossa välityskyky on noin 6000 
ajon/h/suunta (3+3 kaistaa).

Normaalissa ruuhkaliikenteessä nykyinen välitysky-
ky riittää kaikissa ennusteskenaarioissa, mutta 2050 

ESA BAU-skenaariossa ollaan iltapäivisin hyvin lähel-
lä välityskykyä.

Syksyn vilkkaimpina arkipäivinä nykyinen välitysky-
ky ylittyy iltapäivisin skenaarioissa 2050 ESA BAU ja 
MAL, myös skenaariossa 2050 BAU ollaan aivan väli-
tyskyvyn tuntumassa.

Kolmansien kaistojen rakentaminen 2050 ESA BAU 
PLUS-skenaariossa kasvattaa selvästi erityisesti ilta-
huipputunnin liikennemääriä.

Kuva 29. Kuormitusennusteet Palojärvi-Veikkola syksyn mediaaniarkipäivien (ylempi) ja vilkkaimpien 
arkipäivien (alempi) aamun ja iltapäivän ruuhkaliikenteessä.
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Ämmässuo-Kehä III

Välityskyvyksi on arvioitu nykyisin 4200 ajon/h/suunta 
(2+2) ja 2050 ESA-skenaarioissa 6000 ajon/h/suunta 
(3+3 kaistaa) (kuva 30).

Normaalissa ruuhkaliikenteessä nykyinen välitysky-
ky riittää kaikissa ennusteskenaarioissa ESA-skenaa-
rioita lukuun ottamatta, mutta 2050 BAU-skenaariossa 
ollaan iltapäivisin hyvin lähellä välityskykyä.

Kuva 30. Kuormitusennusteet Ämmässuo-Kehä III syksyn mediaaniarkipäivien (ylempi) ja vilkkaimpien 
arkipäivien (alempi) aamun ja iltapäivän ruuhkaliikenteessä.

Syksyn vilkkaimpina arkipäivinä nykyinen välityskyky 
ylittyy iltapäivisin skenaarioissa 2050 BAU. Myös ske-
naariossa 2030 BAU ja 2050 MAL ollaan hyvin lähellä 
välityskykyä.

3+3 –kaistainen välityskyky on riittävä kaikissa ske-
naarioissa, mutta 2050 ESA BAU PLUS –skenaarios-
sa vapaata välityskykyä jää melko vähän.

Lommila-Tuomarila

Välityskyvyksi on arvioitu nykyisin 4200 ajon/h/suun-
ta (2+2) ja kaikissa vuoden 2050 skenaarioissa 6000 
ajon/h/suunta (3+3 kaistaa) (kuva 31).

Normaalissa iltapäivän ruuhkaliikenteessä nykyi-
nen välityskyky lähes täyttyy nykytilanteessa ja kaikis-
sa 2030/2040 –skenaarioissa ilman MAL-hinnoittelu-
toimia.

Syksyn vilkkaimpina arkipäivinä nykyinen välityskyky 
ylittyy iltapäiväliikenteen osalta nykytilanteessa ja kai-
kissa 2030/2040 –skenaarioissa ilman MAL-hinnoitte-
lutoimia.

Skenaariossa 2050 ESA BAU PLUS 3+3 –kaistai-
sen tien välityskyvystä on käytössä normaalissa ilta-
päiväliikenteessä 88 % ja syksyn vilkkaimpina arkipäi-
vinä noin 97 %. Liikenteen kasvua kuitenkin rajoittaa 
välityskyvyn täyttyminen Kehä I:n ja Tuomarilan liitty-
mien välillä.

Kuva 31. Kuormitusennusteet Lommila-Tuomarila syksyn mediaaniarkipäivien (ylempi) ja vilkkaimpien 
arkipäivien (alempi) aamun ja iltapäivän ruuhkaliikenteessä.
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3.3 Toimivuustarkastelut

3.3.1 Simulointiskenaariot
Tarkastelujaksosta on rakennettu Vissim-simulointi-
malli, joka idässä yltää Kehä I:n liittymään saakka ja 
lännessä vt 2:n liittymän länsipuolelle. Vissim-mallilla 
simuloitu liikenteen toimivuus vastaa nykytilanteen 
osalta varsin hyvin havaittua liikennetilannetta.

Nykytilanteen lisäksi on simuloitu kolme ennustes-
kenaariota (liikennekysyntä-kaistajärjestelykombinaa-
tiota). Simulointien tavoitteena on ollut osoittaa toi-
menpiteiden tarve (toimivuus ilman parantamistoimia) 
sekä varmistaa toimivuus parantamisratkaisut toteu-
tettuna.

Simuloidut ennusteskenaariot ovat seuraavat:

• Nykytilanne (2019). Kokemusperäinen lähtökotatilan-
ne mm. liikenteen ja sujuvuuden kehityksen arvioin-
tiin.

• 2030 BAU (ei lisäkaistoja).
• 2050 BAU (lisäkaistat Tuomarila-Lommila).
• 2050 ESA BAU plus (lisäkaistat Tuomarila-Kehä III ja 

Kehä III-vt2).

3.3.2 Tulokset
Suunnittelujaksolla Tuomarila-vt2 liikenne sujuu ny-
kytilanteessa varsin hyvin, mutta Lommilan valo-oh-
jaamattomat ramppiliittymät kuormittuvat ajoittain voi-
makkaasti.

Vuoden 2030 BAU-ennusteskenaarioissa Lommi-
lan valo-ohjaamattomien ramppiliittymien ruuhkautu-
minen johtaa iltapäivisin ajoittain Turunväylälle ulottu-
viin jonoihin. Valo-ohjattuna liittymät toimivat selvästi 
paremmin, eikä jonoutuminen yllä moottoritielle.

Vuoden 2030 BAU-ennusteskenaariossa liikenne 
sujuu varsin hyvin Lommilan ja vt 2:n välillä, mutta il-
tapäivisin syntyy hieman ruuhkaa Tuomarilan liittymän 
kohdalle, jossa kaistamäärä supistuu kahteen.

Vuoden 2050 BAU –skenaariossa (ilman ESA-ra-
dan asemanseutujen merkittävää uutta maankäyttöä) 
liikenne ruuhkautuu aamuisin Ämmässuon ja Kehä 
III:n välillä ja iltapäivisin Tuomarilan ja Lommilan vä-
lillä (lisäkaistoista Tuomarila-Lommila huolimatta) se-
kä Kehä III:n liittymärampilla idästä Turun suuntaan. 
Ruuhkautuminen johtuu nykyisen välityskyvyn täytty-
misestä Ämmässuon ja Lommilan välisellä jaksolla. 
Simuloitu keskimääräinen viivytys kasvaa nykyisestä 

aamuisin välillä vt 2-Kehä II noin 2 minuuttia ja iltapäi-
visin välillä Kehä II-vt 2 lähes 4 minuuttia.

ESA-radan ja sen asemanseudulle kaavaillun 
maankäytön toteutuminen (2050 ESA BAU) kasvattaa 
selvästi valtatien 1 kuormitusta. Ennusteliikenteellä il-
man liikenteen hinnoittelumuutoksia lisäkaistoihin on 
tarpeen varautua ainakin Lommilan ja Kehä III:n liitty-
mien sekä Kehä III:n ja Histan uuden liittymän välillä.

Maankäytön ja liikenteen kehityksestä riippuen lisä-
kaistojen rakentamiseen tulee ESA-rataskenaariossa 
varautua myös Histan ja Veikkolan sekä mahdollisesti 
myös Veikkolan ja vt 2:n liittymän välillä.

MAL-suunnitelman mukaisten liikenteen hinnoitte-
lutoimien toteutuessa valtatien 1 kysyntä ylittää nykyi-
sen kapasiteetin kaikissa vuoden 2050 skenaarioissa 
Tuomarilan ja Lommilan välillä, 2050 ESA-rataske-
naarioissa myös Lommilan ja Kehä III:n välillä sekä 
Kehä III:n ja Histan liittymän välillä. Sen sijaan Histan 
ja vt 2:n välillä nykyinen välityskyky on täpärästi riit-
tävä myös 2050 ESA-rataskenaariossa, joissa MAL-
hinnoittelutoimet ovat kuvattuina.

Missään laaditussa ennusteskenaariossa Kehä III:n 
liittymän läpi pääajoradalla kulkevan liikenteen määrä 
ei ylittänyt 2+2-kaistaisen poikkileikkauksen välitysky-
kyä.

Simulointitulokset on esitetty tarkemmin alueva-
raussuunnitelman rinnalla laaditussa liikenneselvityk-
sessä Valtatien 1 liikenneanalyysit ja simuloinnit välillä 
Tuomarila – vt 2.  
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4 Aluevaraussuunnitelma

4.1 Tiejärjestelyt

Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty kolmannet 
kaistat valtatielle 1 sekä niiden edellyttämät muutok-
set eritasoliittymien ramppeihin. Kolmannet kaistat to-
teutetaan leventämällä valtatien molempien ajoratojen 
rakennetta. 

Espoo – Salo radan yleissuunnitelmassa Veikkolan 
ja Ämmässuon eritasoliittymät sekä Histan uusi erita-
soliittymä suunniteltiin maanteiden yleissuunnitelma-
tarkkuudella ja ne on otettu huomioon aluevaraus-
suunnitelmassa.  Eritasoliittymien suunnittelu jatkuu 
tiesuunnitelmatasolla radan ratasuunnitelmassa.

Valtatie 1

Kolmannet kaistat alkavat valtatien 2 valtatiehen 1 
liittävästä Palojärven eritasoliittymästä ja jatkuvat Es-
poon eritasoliittymään Kehä III:lle.

Veikkolan länsipuolella valtatien linjausta siirretään 
pohjoiseen, jotta voidaan säilyttää eteläreunalle aikai-
semmin toteutetut meluesteet. Valtatietä rakennetaan 
uudelleen noin kahden ja puolen kilometrin matkalla.

Kehä III:n ja valtatien 1 välisen järjestelmäliittymän 
sisälle ei tule kolmansia kaistoja vaan ne loppuvat ja 
alkavat kehälle suuntautuvista rampeista. Tällöin väl-

Kuva 32. Valtatien 1 peruspoikkileikkaus.

tytään Espoon eritasoliittymän risteyssiltojen uusimi-
selta. Ratkaisun toimivuus on varmistettu liikenteelli-
sessä selvityksessä.

Lommilan ja Tuomarilan välille on toteutettu Kirkko-
järven tasauksen noston yhteydessä kolmannet kais-
tat ja kolmannet kaistat jatkuvat yhtenäisenä Tuomari-
lan eritasoliittymästä itään. Kehä III:sta itään valtatielle 
täydennetään kolmannet kaistat Tuomarilan eritasoliit-
tymään asti.

Valtatien 1 nopeusrajoitus on hankeosuudella val-
tatieltä 2 Kehä III:lle 120 km/h ja Kehä III:lta itään 100 
km/h. Valtatien nykyinen geometria ei täytä 120 km/h 
suunnittelunopeuden mukaisia suuntaukselle asetet-

tuja vaatimuksia ja siitä johtuen nopeusrajoituksen 
laskemista 100 km/h koko suunnittelualueella on har-
kittu.

Peruspoikkileikkaus on  2 x (15,5 / 11,25) + keski-
alue 4,5 – 5,0 (kuva 32). Nykyiseen keskialueeseen ei 
tehdä muutoksia.  

Palojärven eritasoliittymä

Kolmansien kaistojen tekeminen ei aiheuta toimenpi-
teitä Palojärven eritasoliittymässä. Kolmannet kaistat 
jatkuvat idän suunnan ramppien erkanemis- ja liitty-
miskaistoista.
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Kuva 33. Nupurinjärven levähdysalue.

Nupurijärven levähdysalue

Nupurinjärven levähdysalueet parannetaan nykyisille 
paikoilleen (kuva 33). Mustapurontie säilyy myös ny-
kyisellä paikallaan ja siten ratkaisussa minimoidaan 
vaikutukset Nupurinjärven luontoalueelle.

Levähdysalueiden toimivuutta parannetaan toteut-
tamalla suunnitteluohjeiden mukaiset erkanemis- ja 
liittymisrampit. Ämmässuon eritasoliittymän ja Nupu-
rinjärven levähdysalueen väliset ramppien erkanemis- 
ja liittymiskaistat yhdistetään sekoittumisalueiksi.

Kuva 33. Nupurinjärven levähdysalue.

Espoon eritasoliittymä

Espoon eritasoliittymän sisälle ei toteuteta kolmansia 
kaistoja vaan kolmannet kaistat jatkuvat ramppien er-
kanemis- ja liittymiskaistoista.

Idästä kehälle suuntautuvan rampin erkaneminen 
siirretään idemmäs Lommilan eritasoliittymän sisälle. 
Ramppi toimii myös rinnakkaisramppina, jonka välityk-
sellä Lommilan linja-autoramppi liitetään takaisin val-
tatiehen.

Lommilan eritasoliittymä

Lommilan linja-autoramppien erkanemiset ja liittymiset 
muutetaan kolmansien kaistojen mukaisiksi ja niiden 
liikennöitävyyttä parannetaan (kuva 34). Espoontielle 
johtavien ramppien erkanemiset ja liittymiset muute-
taan uusien pysäkkiramppien mukaisiksi. 

Lommilan uusi risteyssilta on esitetty nykyisen puret-
tavan sillan länsipuolelle, jotta nykyistä siltaa voidaan 
käyttää työnaikana. Myöhemmin on mahdollista täy-
dentää Espoontie kaksiajorataiseksi tekemällä toinen 
silta viereen nykyisen sillan paikalle. Espoontien jär-
jestelyt esitetään Lommilan asemakaavan kunnallis-
tekniikan yleissuunnitelmassa ja se on otettava huo-
mioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa (kuva 35).

Lommilan eritasoliittymässä tutkittiin myös vaihtoeh-
toa, jossa Lommilan länteen suuntautuvalla pysäkki-
rampilla ja Espoon eritasoliittymän erkanemisrampilla 
oli yhteinen sekoittumisalue. Kolmas kaista päätettiin 
valtatien vasemmalta reunalta ennen Espoon erita-
soliittymän risteyssiltoja. Sekoittumisalue jäi lyhyeksi, 
koska Lommilan ja Espoon eritasoliittymät ovat lä-
hellä toisiaan. Suurilla nopeuksilla ja liikennemäärillä 
ratkaisu aiheutti riskin liikenneturvallisuudelle. Lisäksi 
kolmannen kaistan päättäminen valtatien vasemmalta 
reunalta olisi ollut tavanomaisesta poikkeava ratkaisu, 
koska yleensä kolmannet kaistat päättyvät rampin er-
kanemiskaistaksi.

Kuva 34. Lommilan eritasoliittymä.

Kuva 35. Lommilan asemakaavan yleissuunnitelma.
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Tuomarilan eritasoliittymä

Valtatien kolmansien kaistojen jatkaminen Tuomari-
lasta länteen edellyttää uusien erkanemis- ja liittymis-
kaistojen tekemistä Tuomarilan suuntaisliittymän ram-
peille.

Ratahankkeeseen liittyvät 
eritasoliittymät

Espoo – Salo ratahankkeen yleissuunnitelmassa on 
tehty suunnitelmat valtatien nykyisten Veikkolan ja 
Ämmässuon eritasoliittymien parantamisesta ja suun-
niteltu uusi Histan  eritasoliittymä. Eritasoliittyminen 
suunnittelussa on varauduttu valtatien kolmansiin 
kaistoihin. Aluevaraussuunnitelmassa on Veikkolan, 
Ämmässuon ja Histan eritasoliittymät otettu huomioon 
ratahankkeen ratkaisujen mukaisina ja aluevarauk-
sessa on otettu erkanemis- ja liittymiskaistojen tilan-
tarve huomioon. Eritasoliittymien tilantarve tarkentuu 
ratasuunnitelmavaiheessa, johon sisältyy em. erita-
soliittymien tiesuunnittelu.

4.2 Sillat

Suunnitteluosuudella on 42 nykyistä siltaa. Kolmansi-
en kaistojen tekeminen ei aiheuta toimenpiteitä kah-
delletoista nykyiselle sillalle. Yksi nykyisistä silloista 
on esitetty levennettäväksi ja muut sillat on esitetty 
kokonaan uusittavaksi. Nykyisistä silloista viisi on uu-
sittava, koska niiden vapaa tila ei ole riittävä kolman-
sille kaistoille. Lisäksi suuri osa nykyisistä silloista on 
vanhoja ja jo käyttöikänsä loppupuolella. Niiden leven-
täminen on rakenteellisesti haastavaa eivätkä niiden 
rakenteet vastaa tämän hetken kuormitusvaatimuksia.

Uusien siltojen vapaan tilan korkeus on 5,0 metriä.

Nykyiselleen jäävän Svartbäckin risteyssillan (U-1562) 
vapaan tilan korkeus on 4,6 metriä. Muissa säilyvissä 
risteyssilloissa vapaan tilan korkeus on vähintään 5,0 
metriä.

Siltaluettelo on esitetty liitteenä 1.

4.3 Viheryhteydet

Palojärven ja Veikkolan välille on sekä maakuntakaa-
vassa että Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa 
ja erillisessä vt 1 Hirvieläinselvityksessä esitetty riis-
tayhteyttä valtatien poikki. Aluevaraussuunnitelmassa 
ei yhteyttä ole esitetty, koska riistayhteyden sijainnissa 
on otettava huomioon myös kulku Espoo – Salo radan 
poikki. Alustavasti on kuitenkin katsottu, että yhteyden 
voi sijoittaa uutena riistasiltana esimerkiksi Vihdin ja 
Kirkkonummen rajalla olevien kallioleikkauksien koh-
dalle tai toteuttaa Päivärinteentietä varten tuleva ris-
teyssilta riistasiltana. 

Väyläviraston investointiohjelmassa on ehdolla to-
teutukseen v. 2022–2029 perusväylänpidon kohtee-
na Vt1 Korissuonmäen vihersilta. Vihersillan alustava 
sijainti on maakuntakaavassa esitetyssä paikassa lä-
hellä Vihdin ja Kirkkonummen rajaa Vanhaa Turuntien 
(mt 110) itäpuolella.

Uusimaa-kaava 2050 on esitetty lisäksi kolme muu-
ta viheryhteyttä (Kolmirannan länsipuoli, Nupurinjärvi 
ja Espoonjoki). Kolmirannan länsipuolen ja Nupurijär-
ven yhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi jättämällä 
korkeita puita. 

4.4 Pohjanvahvistukset

Alueen maaperätiedot pohjautuvat GTK:n maaperä-
kartan (http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara) ja GTK:n 
pohjatutkimustietokannan (http://gtkdata.gtk.fi/Pohja-
tutkimukset) aineistoihin. Tämän hankkeen yhteydes-
sä ei ole tehty täydentäviä pohjatutkimuksia. GTK:n 
pohjatutkimustietokannan tutkimuksista vain vähäi-
nen määrä sivusi aluevaraussuunnitelman mukaista 
aluetta. Pohjanvahvistustoimenpiteet on arvioitu maa-
peräkartan ja lähimpien GTK:n pohjatutkimusten pe-
rusteella.

Arvio pohjanvavistustarpeista valtatiellä 1:
• Plv. 590 – 1665 stabilointi
• Plv. 1840 – 2100 stabilointi
• Plv. 2875 – 3160 stabilointi
• Plv. 3360 – 5080 paalulaatta
• Plv. 13780 – 13920 stabilointi
• Plv. 14200 – 15175 paalulaatta
• Plv. 15620 – 15800 stabilointi
• Plv. 15840 – 15920 stabilointi
• Plv. 16090 – 16380 stabilointi
• Plv. 16820 – 17300 stabilointi
• Plv. 17380 – 17610 stabilointi
• Plv. 17755 – 17920 stabilointi
• Plv. 19570 – 20740 paalulaatta
• Plv. 21515 – 21585 stabilointi
• Plv. 21880 – 22200 stabilointi.

Kuva 36. Lommilan asemakaavan yleissuunnitelma.
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4.5 Merkittävät johdot

Aluevaraussuunnitelmassa selvitettiin suunnittelualu-
een merkittävimmät johdot.

Fingridin ilmajohtoja kulkee valtatien yli Kehä III:n 
länsipuolella (kuva 37). Aluevaraussuunnitelmassa ei 
esitetä muutoksia kyseiselle kohdalle. Gasgridin johto-
ja suunnittelualueella ei ole. 

Histan eritasoliittymän kohdalle on suunnitteilla Ca-
runan Kolmirannan voimajohto (kuva 38). Kirkkonum-
men alueella vesijohdot risteävät valtatien 1 pääosin 
siltapaikkojen kohdalla.

Kuva 37. Ilmajohdot Espoon eritasoliittymässä. Kuva 38. Carunan voimajohdon (2x110 kV) alustava sijainti Histassa (lähde: Caruna).

4.6 Meluntorjunta

Nykyisen meluntorjunnan riittävyyttä ja ennustetilan-
teessa tarvittavaa meluntorjuntaa tarkasteltiin melu-
mallinnuksella. Melutasojen laskennallinen mallinnus 
tehtiin SoundPLAN-ohjelmalla käyttäen yhteispohjois-
maista tieliikennemelumallia. Laskentatuloksia on tar-
kasteltu käyttäen vertailuarvoina valtioneuvoston pää-
töksessä 993/1992 annettuja melutason ohjearvoja.

Nykytilanteen laskennassa otettiin huomioon nykyi-
set meluesteet. Nykytilanteen laskennassa nopeute-
na käytettiin nykyisiä nopeusrajoituksia (vt 2 – Kehä 
III 120 km/h, Kehä III-Tuomarila 100 km/h). Liikenne-
määränä käytettiin vuoden 2019 keskivuorokausilii-
kennettä. Nykytilanteen melutasot on esitetty melu-
kartoilla liitteessä 2.

Ennustetilanteen arkivuorokausiliikennemääränä käy-
tettiin vuoden 2050 liikenne-ennustetta (2050 ESA 
BAU plus).  Ennusteessa on otettu huomioon Espoo 
– Salo oikoradan yhteyteen suunnitellun  maankäytön 
muodostama liikenne sekä Veikkolaan 2000 asukasta 
lisäys. Ennustetilanteen laskennassa käytettiin nope-
utena 100 km/h. Melulaskennassa otettiin huomioon 
vain valtatien 1 liikenne.

ESA-radan yhteydessä suunniteltujen eritasoliitty-
mien ramppeja ei ole otettu huomioon laskennassa. 
Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty meluvalli His-
tan eritasoliittymän kohdalle. Vallia ei voida toteuttaa, 
jos Histan eritasoliittymä toteutetaan. 

Aluevaraussuunnitelman tavoitteena oli tunnistaa 
ne kohteet, joissa melusuojausta tarvitaan. Melulas-

kentojen perusteella on selvitetty yhteiskuntatalou-
dellisesti järkevät meluntorjuntatoimenpiteet, joilla 
pyritään saavuttamaan ohjearvojen mukaiset keski-
äänitasot v. 2050 tilanteessa. 

Esteiden suunnittelun lähtökohdaksi on sovittu, että 
vallien ja niiden päällä mahdollisesti olevien meluaito-
jen maksimikorkeus on tsv +5 metriä. Meluvalleja on 
esitetty kaikkiin niihin kohtiin, joissa se on tilan puoles-
ta ollut mahdollista. Kohdat, joissa valleille ei ole ollut 
tilaa, on esitetty maksimissaan kolme metriä korkea 
meluseinä pientareella. Tätä korkeammilla esteillä ei 
saavutettu sellaista hyötyä, että se olisi kokonaistalou-
dellisesti kannattavaa. 

Aluevaraussuunnitelmassa sovituilla periaatteil-
la esitetyistä melusuojauksista huolimatta suunnitte-
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lualueella jää kiinteistöjä melualueelle. Esimerkiksi 
Veikkolassa kiinteistöjä jää melualueelle esteistä huo-
limatta. Kaikkien kiinteistöjen kohdalle ei ole esitetty 
melusuojausta, koska kiinteistöt sijaitsevat rinteessä 
ylempänä melunlähdettä ja sen takia niiden suojaa-
minen on haastavaa. Tällaisia kiinteistöjä on esimer-
kiksi Nupurinjärven levähdysalueen eteläpuolella ja 
Espoon eritasoliittymän länsipuolella. Aluevaraus-
suunnitelmassa ei ole esitetty suojauksia yksittäisille 
kiinteistöille, koska se ei ole kokonaistaloudellisesti 
kannattavaa. 

Valtatien linjausta on siirretty noin kahden ja puo-
len kilometrin matkalla Veikkolan länsipuolella pohjoi-
seen, jotta eteläreunalle aikaisemmin toteutetut me-
luesteet säilyvät. Myös Palojärven eritasoliittymässä 
oleva melukaide, Nupurinjärven levähdysalueiden 
kohdalla ajoratojen välissä oleva meluaita ja Tuomari-
lan eritasoliittymässä oleva meluaita säilyvät. Säilyvät 
nykyiset esteet on otettu huomioon melulaskennassa. 

Taulukossa 2 on esitetty laskennoissa käytetyt me-
luesteet, niiden sijainnit ja esteiden korkeus. Melun-
torjuntaratkaisut tarkentuvat seuraavassa suunnitel-
mavaiheessa. 

Ennustetilanteen mukaiset melutasot on esitetty 
melukartoilla liitteessä 3 (ilman meluntorjuntaa) ja liit-
teessä 4 (meluntorjunta). Meluntorjunnan vaikutuksia, 
tehokkuutta ja tarvittavaa meluntorjuntaa on arvioitu 
luvussa 5.7.

Taulukko 2. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet.

Tyyppi Sijainti  Pituus (m) Korkeus 
(m) 

Huom. 

Paaluväli Puoli  
Vt2-Veikkola  
Kaide  700 - 810 oik 110 1.6   
Aita+valli 805 - 1000 oik 195 tsv +5   
Valli 1000 - 1305 oik 305 tsv +5   
Kaide  1295   1350 oik 55 1.6 Kaide sillalla. 
Valli 1340 - 1645 oik 305 tsv +5   
Kaide  1730 - 2250 oik 520 3   
Aita+valli 2240 - 2440 oik 200 tsv +4   
Valli 2440 - 2655 oik 215 tsv +4   
Valli 2825 - 3100 oik 275 tsv +5   
Kaide 3090   3135 oik 45 1.6 Kaide sillalla. 
Kaide 3360 - 3692 oik 332 3 Nykyinen este. 
Aita 3700 - 3972 oik 272 5 Nykyinen este. 
Aita+valli 3720 - 3790 vas 70 tsv +4   
Valli 3790 - 4070 vas 280 tsv +5   
Aita+valli 3954 - 4155 oik 201 mp +4 Nykyinen este. 
Aita+valli 4070 - 4175 vas 105 tsv +5   
Aita+valli 4155 - 4322 oik 167 tsv +6m Nykyinen este. 
Kaide  4175 - 5020 vas 845 3   
Kaide 4296 - 4831 oik 535 4 Nykyinen este. 
Aita+valli 4821 - 4960 oik 139 tsv + 5 Nykyinen este. 
Kaide 4950 - 5000 oik 50 1 Nykyinen este. 
Aita+valli 4880 - 5132 oik 252 tsv +6 Nykyinen este. 
Aita+valli 5128 - 5389 oik 261 mp +4 Nykyinen este. 
Valli 5375 - 5571 oik 196 tsv +6 Nykyinen este. 
Kaide  5550 - 5795 oik 245 1.5   
Veikkola-Hista 
Valli 8560 - 9460 oik 900 tsv +5   
Valli 8830 - 9390 vas 560 tsv +5   
Kaide  9380 - 9800 vas 420 3 Pientareella. 
Valli 9800 - 9900 vas 100 tsv +5   
Valli 10320 - 10565 oik 245 tsv +2.5   
Kaide 10555   10610 oik 55 1.6 Kaide sillalla. 
Valli 10600 - 11260 oik 660 tsv 2.5   
Kaide 11250   11295 oik 45 1.6 Kaide sillalla. 
Valli 11285 - 11550 oik 265 tsv 2.5   
Hista-Kehä lll 
Aita+valli 13420 - 13780 vas 360 tsv +5   

Kaide 13785 - 13855 vas 70 3 
Levähdysalueen 
rampin takana. 

Kaide 13855 - 13950 vas 95 1.6 
Levähdysalueen 
rampin takana. 

Aita 13805 - 14380 kesk 575 2.5 Nykyinen este. 

Kaide 13855 - 14220 vas 365 3 

Levähdysalueen 
ja päätien 
välissä 

Kaide 14045 - 14220 vas 175 1.6   
Kaide 14220 - 14405 vas 185 3   
Aita+valli 14395 - 14490 vas 95 tsv +3.5   
Aita+valli 14555 - 14700 vas 145 tsv +3.5   
Kaide 14695 - 15200 vas 505 3   
Kaide 16080 - 16355 vas 275 1.6   
Kaide 16915 - 17190 oik 275 1   
Kaide 17005 - 17095 vas 90 1.5   
Aita+valli 17070 - 17360 vas 290 tsv +5   

Aita 17360 - 18335 vas 975 tsv +4-5m   
Kaide 17475 - 17625 oik 150 1.6   
Kaide 17480 - 17580 vas 100 1.6   

Korvaa nykyisen 
Aita 17595 - 17970 oik 375 tsv +4.5-6 esteen 
Kehä lll-Tuomarila 
Kaide 19840 - 20415 oik 575 1.4   
Kaide 19840 - 20505 vas 665 1.4   
Valli 21110 - 21475 vas 365 tsv +5   
Kaide 21330 - 21575 oik 245 1.6   
Kaide 21465 - 21615 vas 150 3   

Liittyy nykyiseen 
Aita 21620 - 21840 oik 220 2-4 aitaan. 
Kaide 21795 - 21900 vas 105 1.6   
Kaide 21890 - 22000 oik 110 3   

Aita nykyisen 
Aita 22000 - 22300 oik 300 3-5 vallin päällä 

Aita nykyisen 
Aita 22075 - 22415 vas 340 2-4 vallin päällä 
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5.1 Liikenteelliset vaikutukset

ESA-radan ja sen asemanseudulle kaavaillun maan-
käytön toteutuminen (ESA BAU) kasvattaa selvästi 
valtatien 1 liikennemääriä vuoden 2050 ennusteliiken-
teellä ilman liikenteen hinnoittelumuutoksiakin. Lisä-
kaistoihin on tarpeen varautua ainakin Lommilan ja 
Kehä III:n liittymien sekä Kehä III:n ja Histan uuden liit-
tymän välillä. Maankäytön kehityksestä riippuen lisä-
kaistojen rakentamiseen tulee ESA-rataskenaariossa 
varautua myös Histan ja Veikkolan sekä mahdollisesti 
myös Veikkolan ja vt 2:n liittymän välillä. 

5 Vaikutukset
5.1 Liikenteelliset vaikutukset

Toimenpiteiden vaikutuksia on tarkasteltu aluevaraus-
suunnittelun päätteeksi laaditussa selvityksessä Val-
tatien 1 kehittäminen Tuomarila - vt 2, toimenpiteiden 
vaikutusten ja vaiheistuksen arviointi. Toimenpiteiden 
liikenteelliset vaikutukset on arvioitu koko suunnitte-
lujakson osalta pääosin IVAR3-ohjelmistolla vuoden 
2040 perusennusteen mukaisessa tilanteessa, joka ei 
sisällä ESA-rataa ja sen asemanseutujen uutta maan-
käyttöä. Lähtökohtana on ollut, että suunnittelujakson 
nopeusrajoitus on laskettu myös kesäaikaan 100 km/
h:een lisäkaistojen toteutuksesta riippumatta. 

On syytä huomioida, että erityisesti aikasäästöt riip-
puvat hyvin voimakkaasti liikenteen kehityksestä tai 
tarkasteluvuodesta. ESA-radan maankäytön sisäl-
tävässä ennusteskenaariossa aikasäästöt ovat suu-
ruusluokaltaan kaksinkertaiset perusennusteeseen 
nähden.

Liikenneonnettomuudet

Kolmansien kaistojen toteuttamisen turvallisuusvaiku-
tuksena on käytetty Tarva-ohjelmiston vaikutuskertoi-
men mukaista 5 % henkilövahinko-onnettomuusvähe-
nemää toteutettavien kaistojen osuudelle.

Turvallisuusvaikutusten arviointiin liittyy epä-
varmuutta, ja vaikutukset riippuvat vahvas-
ti liikennemääristä. Vaikutukset saattavat eri 
liikennemäärien tasolla olla erisuuntaisia: 

• Vilkkaan liikenteen aikana lisäkaistat lisäävät välitys-
kykyä vähentäen ruuhkautumisesta johtuvia onnetto-
muuksia, kuten peräänajoja

• Hiljaisemman liikenteen aikana lisäkaistat voivat 
nostaa ajonopeuksia ja näin ollen kasvattaa onnetto-
muuksien vakavuuksia

• Kaistanvaihtotilanteista aiheutuvien onnettomuuksien 
määrä todennäköisesti kasvaa, ne eivät kuitenkaan 
ole tyypillisesti vakavimpia onnettomuuksia.

Lisäkaistojen rakentamisen liikenneturvallisuusvaiku-
tukset jäävät näistä syistä melko pieniksi: henkilöva-
hinko-onnettomuuksien määrä koko suunnittelujaksol-
la vähenee arviolta alle yhdellä onnettomuudella/vuosi 
vuoden 2040 perusennusteen tilanteessa. Liikenne-
kuormituksen kasvaessa lisäkaistojen onnettomuuk-
sia vähentävä vaikutus voi olla hieman suurempi.

Liikenteen CO2-päästöt

Myös liikenteen CO2-päästöjen muutosten arviointiin 
liittyy epävarmuutta, joka liittyy sekä vaikutusmekanis-
meihin että autokannan kehitykseen. Vaikutus riippuu 
sekä ruuhkautumisen että ajonopeuden muutoksista, 
jotka vaikuttavat päästöihin erisuuntaisesti. 

IVAR3-ohjelmistolla arvioituna liikenteen CO2-pääs-
tövaikutuisten etumerkki vaihtelee jaksoittain sekä lii-
kenteen kehitysennusteen perusteella: suurilla kuor-
mitusasteilla lisäkaistat vähentävät päästöjä, mutta 
pienillä kuormitusasteilla kasvattavat niitä. Kokonai-
suudessaan vaikutus on kuitenkin suhteellisen vä-
häinen: vuoden 2040 perusennusteen tilanteessa 
päästöt kasvavat alle 1000 tonnia/vuosi. Liikennekuor-
mituksen kasvaessa suuremmaksi lisäkaistojen vaiku-
tus kääntyy päästöjä hieman vähentäväksi.

Meluvaikutukset on arvioitu jäljempänä omassa ala-
luvussaan.

Raskas ajoneuvoliikenne
Raskaiden ajoneuvojen (kuorma-autot, ajoneuvoyh-
distelmät sekä linja-autot) ajokustannukset vähenevät 
lisäkaistojen seurauksena noin 1,2 milj. euroa/v vuo-
den 2040 perusennusteen mukaisessa tilanteessa. 
Pääosa raskaan liikenteen säästöistä on aikakustan-
nussäästöjä. Lisäkaistojen aikakustannuksia vähentä-
vä vaikutus kasvaa liikennekuormituksen kasvaessa 
tästä.

Kuorma-autoliikenteen määriin tai reitinvalintaan lisä-
kaistoilla ei ole merkittävää vaikutusta.

Kevyt ajoneuvoliikenne

Kevyiden ajoneuvojen (henkilö- ja pakettiautot) kus-
tannukset vähenevät lisäkaistojen seurauksena noin 
2,6 milj. euroa/v vuoden 2040 perusennusteen mu-
kaisessa tilanteessa. Säästöt ovat kokonaan aikakus-
tannussäästöjä, ajoneuvokustannukset jopa nousevat 
ajonopeuksien kasvun seurauksena. Lisäkaistojen ai-
kakustannuksia vähentävä vaikutus kasvaa varsin jyr-
kästi liikennekuormituksen kasvaessa tästä.

Lisäkaistat, erityisesti ruuhkakohtien pullonkaulojen 
avaaminen vaikuttaa reitinvalintoihin ja määriin siten, 
että liikennemäärät suunnitteluosuudella kasvavat ja 
hieman vähenevät vaihtoehtoisilla ajoreiteillä. Vaiku-
tus riippuu mm. liikennekuormituksen kehityksestä se-
kä liikenneverkon välityskyvystä myös suunnittelujak-
son ulkopuolella. Suurimmillaan lisäkaistojen vaikutus 
Turunväylän liikennemääriin voi olla ruuhka-aikoina 
ja ruuhkasuunnassa jopa noin neljänneksen kasvat-
tava, kun kysyntä ylittää välityskyvyn ilman lisäkais-
toja. Ruuhka-aikojen ulkopuolella tai ruuhkan vasta-
suunnassa lisäkaistojen vaikutukset liikennemääräiin 
jäävät pieniksi.

Kunnossapitokustannukset
Lisäkaistat ja meluesteet kasvattavat kunnossapidet-
tävän tiealan ja rakenteiden määrää. IVAR3-ohjel-
mistolla arvioituna kunnossapitokustannukset kasvat 
noin 0,5 milj. euroa/vuosi. Kunnossapitokustannusten 
muutos ei ole erityisen herkkä liikennemäärien kehi-
tykselle.

5.2 Nopeusrajoituksen 
muutoksen vaikutukset

Sitowise laati keväällä 2022 Vt1 Nopeusrajoitusselvi-
tyksen välillä Espoo (Tuomarila) – Lohja. Vt1:n pie-
nipiirteisen geometrian, kiristyneiden turvallisuus-
tavoitteiden ja toisaalta myös valtatietä 1 koskevien 
käynnistyneiden suunnitelmien johdosta on katsottu 
tarpeelliseksi uudelleenarvioida nykyisen nopeusra-
joituksen perusteita.

Muiden valtateiden LAM-pistevertailun perusteella on 
todettavissa, että valtatiellä 1 ajetaan huomattavan 
paljon ylinopeutta pienipiirteiseen geometriaan näh-
den, mutta erot vertailuväyliin ovat kuitenkin  pieniä. 
Kesäaikana valtatiellä 1 yli 100km/h ajaneita on ollut 
79% ja yli 120km/h ajaneitakin hieman reilu 31%. Ver-
tailuväylillä luvut ovat olleet kesäkaudella Vt3 85% ja 
42%, Vt4 85% ja 45%, ja Vt7 81% ja 34%. Onnet-
tomuuksien suhteen valtatie 1 ei juurikaan poikkea 
muista pääkaupunkiseudun säteittäisistä moottoriteis-
tä (vt3, vt4 ja vt7).

Tarkastelujaksolla Lohjan kunnanraja – Munkkiniemi 
nopeusrajoitusmuutoksen (120 km/h --> 100 km/h) 
myötä matka-ajat pitenevät korkeintaan muutamal-
la minuutilla. Poikkeuksellisen suuret liikennemäärät 
kasvattavat merkittävästi aikasuoritetta ja sen kautta 
laskettavia kustannuksia Helsingin seudulla. Yleisesti 
nopeusrajoitusten laskun myötä liikennemäärät pää-
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osin vähenevät ja liikennettä siirtyy ulkopuoliselle ver-
kolle, jolloin myös tarkastelujakson sujuvuus paranee. 
Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ovat kuitenkin vä-
häisiä. Lisäksi on otettava huomioon että kolmannet 
kaistat välillä vt 2 – Tuomarila parantavat tilannetta 
sekä ruuhkautumisen, viivytysten  että liikenneturval-
lisuuden osalta. 

Nopeusrajoituksen laskun yhteiskuntataloudelliset 
vaikutukset tarkastelujaksolla vt 2 – Tuomarila on arvi-
oitu olevan seuraavat:
• Matka-aikakustannukset kasvavat noin 1,5 milj.e / v.
• Ajoneuvokustannukset laskevat noin 3,3 milj.e / v.
• Onnettomuuskustannukset laskevat noin 0,2 milj.e / v.
• Päästökustannukset laskevat noin 0,2 milj.e / v.
• Valtion verotulot (neg.hyöty) vähenevät noin 1,5 milj.e 

/ v.
• Yhteensä yhteiskuntataloudelliset säästöt (hyödyt) 

ovat noin 0,8 milj.e / v.

5.3 Maankäyttö ja kaavoitus

Valtatien 1 lisäkaistat mahdollistavat maankäytön ke-
hittämisen ja asukasmäärien kasvun alueella. Taulu-
kossa 3 on lueteltu kohdat, joissa aluevaraussuunni-
telmassa esitetty toimenpiteet edellyttävät muutoksia 
voimassa oleviin liikennealueen rajoihin.

Taulukko 3. Voimassa olevien liikennealueiden muutoskoh-
dat.

Paaluväli Puoli Kunta/Kaupunki 
3500 - 4200 vas. Kirkkonummi 
5100 - 6950 vas. Kirkkonummi 

14450 - 15350 vas. Espoo 
16100 - 16350 vas. Espoo 
17300 - 17950 oik. Espoo 
18900 - 19250 vas. Espoo 
19400 - 19900 vas. Espoo 
19400 - 19900 oik. Espoo 
20650 - 20850 vas. Kauniainen 
21100 - 21500 vas. Kauniainen 
21800 - 22000 oik. Espoo 
22050 - 22200 vas. Espoo 

 
Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt tilavaraukset on 
otettava huomioon suunnittelualuetta koskevissa tu-
levissa kaavahankkeissa. Muutoskohdat tarkentuvat 
seuraavassa suunnitelmavaiheessa.

Aluevaraussuunnitelma ei ole ristiriidassa Uusimaa-
kaava 2050 kanssa. 

5.4 Vaikutukset kiinteistöihin

Valtatietä parannetaan nykyisessä maastokäytäväs-
sä, jolloin suurimmat vaikutukset kohdistuvat kiinteis-
töihin, jotka ovat jo nykytilanteessa hyvin lähellä valta-
tietä. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt 
eivät mahdu nykyiselle tie- ja liikennealueelle, vaan 
aluetta pitää laajentaa. 

Aluevaraussuunnitelmassa esitetylle tiealueelle si-
joittuu 8 rakennusta. Melualueelle jää 423 sellaista 
kiinteistöä, joiden suojaaminen on korkeusasemien 

takia mahdotonta tai suojaaminen ei ole yhteiskun-
tataloudellisesti kannattavaa. Melualueella jäävien 
kiinteistöjen ja sellaisten kiinteistöjen, joiden asuinolo-
suhteet heikkenevät merkittävästi, mahdolliset lunas-
tukset käsitellään tiesuunnitelmavaiheessa. 

Aluevaraussuunnitelma aiheuttaa muutoksia kah-
deksan yksityistien sijaintiin.

5.5 Vaikutukset maisemaan

Parantamistoimenpiteet sijoittuvat olemassa olevaan 
väyläympäristöön eikä suunnitelmassa esitetä uusia 
maisemaa merkittävästi muuttavia tiejärjestelyjä, ku-
ten uusia eritasoliittymiä. Kolmannet kaistat, ramppi-
järjestelyt sekä meluntorjuntarakenteet edellyttävät 
kuitenkin lisätilaa.

Maisemallisesti merkittävimmät muutokset ovat uu-
det meluseinät, Nupurinjärven levähdysalueiden uusi-
minen ja Lommilan eritasoliittymän muutokset. Uudet 
meluseinät muuttavat maisemaa sulkemalla näkymiä. 
Seuraavassa suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota meluesteiden sovittamiseen ympä-
ristöön ja niiden arkkitehtuuriin. Suunnitelmassa esite-
tyt uusittavat sillat on esitetty rakennettavaksi nykyis-
ten siltojen kohdille. 

Kokonaisuutena parannustoimenpiteiden vaikutuk-
set maisemaan ovat vähäisiä, sillä toimenpiteet koh-
distuvat nykyiseen moottoritieympäristöön. 

5.6 Vaikutukset ympäristöön

Valtatien 1 leventämistoimenpiteet eivät suoraan ra-
jaudu suunnittelualueen läheisyydessä oleviin kol-
meen luonnonsuojelualueeseen. 

Nupurinjärven paikallisesti arvokas luontokohde rajau-
tuu osittain liikennealueeseen. Valtatien kolmas kaista 
ja Nupurinjärven levähdysalueelle erkaneva ramppi 
eivät mahdu nykyiselle liikenne-alueelle vaan liiken-
ne-aluetta tarvitaan lisää. Valtatien leventämisellä ei 
ole vaikutusta Mustapurontiehen, johon paikallisesti 
arvokas luontokohde rajautuu.

Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ei-
vät ulotu suojeltuihin rakennuksiin. Gumbölessä valta-
tiehen rajautuu kivikautinen asuinpaikka, joka on alue-
mainen muinaisjäännös. Lommilassa eritasoliittymän 
muutokset ja kolmas kaista ulottuvat osittain Espoon 
kirkonmäen valtakunnallisesti merkittävävään raken-
nettuun kulttuuriympäristöön.

5.7 Vaikutukset pinta- ja  
pohjavesiin

Vaikutukset pintavesiin ajoittuvat sekä rakennusvai-
heeseen että käytön ja kunnossapidon aikaan. Kui-
vatuksen periaatteet säilyvät ennallaan. Liikennetur-
vallisuuden parantuminen  ehkäisee onnettomuuksien 
riskiä ja siten haitta-aineiden päätymistä vesistöihin.  
Lisäksi parannustoimenpiteet parantavat myös kuiva-
tusjärjestelmien toimivuutta.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat olla mer-
kittävämpiä. Rakentamisvaiheessa alueen pintavesi-
en kiintoaine- ja ravinnekuorma voi kasvaa esimerkiksi 
puuston ja pintamaan poiston yhteydessä. Vaikutuk-
set riippuvat vuodenajasta ja sääolosuhteista, sillä 
runsaat sateet ja sulamisvedet huuhtovat mukanaan 
enemmän kiintoaineista. Rakentamisajankohdan ja 
työmenetelmien valinnalla voidaan ehkäistä kiintoai-
neksen leviämistä.

Pohjavesialueet jäävät suunnitelma-alueen ulko-
puolelle.
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5.8 Meluvaikutukset

Valtatien 1 aiheuttamat keskiäänitasot  ylittävät Val-
tioneuvoston ohjearvot (933/1992) jo nykytilanteessa. 
Tavoitetilanteessa melutasot kasvavat liikennemäärän 
kasvun myötä. Koska kolmas kaista tulee nykyisen 
ajoradan ulkoreunalla, siirtyy melulähde lähemmäs 
asutusta.  Ennustetilanteen laskennat on tehty käyttä-
en nopeutta 100 km/h, koska valtatien 1 nopeusrajoi-
tusta ollaan laskemassa. Nykytilanteessa nopeusra-
joitus on 120 km/h Kehä III:lta länteen.

Ennustetilanteessa päiväaikainen ohjearvo 55 dB 
ylittyy n. 650 asuinrakennuksella ilman meluntorjunta-
toimenpiteitä. Suunnitelmassa esitetyillä meluntorjun-
taratkaisuilla saadaan suojattua 227 rakennusta siten, 
että saavutetaan alle 55 dB:n keskiäänitaso päiväai-
kaan. Suunnittelualueelle jää noin 423 asuinraken-
nusta yli 55 dB alueelle meluntorjuntatoimenpiteistä 
huolimatta. 

Nykytilanteeseen verrattuna melutilanne paranee 
erityisesti välillä Veikkola-Hista, jossa melualueelle 
jää  55 asuinrakennusta vähemmän. Koko suunnitte-
lualueella yli 60 dB alueella jääviä asuinrakennuksia 
on vähemmän kuin nykytilanteessa.

Taulukossa 4 on esitetty yli 55 dB alueelle olevat 
asuinrakennukset nykytilanteessa, ennustetilanteessa 
ilman esteitä ja ennustetilanteessa meluntorjuntatoi-
menpiteet huomioon ottaen.

Taulukko 4. Yli 55 dB(A) alueella olevat rakennukset

  

Päivällä  Päivällä  Päivällä  Päivällä   Yhteensä 
55-60 
dB(A) 

60-65 
dB(A) 

65-70 
dB(A)  

Yli 70 
dB(A)   

Vt2-Veikkola  

Nykytilanne, 120 km/h 76 40 9 1 126 
Ennuste v. 2050  ilman 
meluntorjuntaa, 
nopeusrajoitus 100 km/h  97 34 21 4 156 
Ennuste v. 2050, 
meluntorjuntatoimenpiteet, 
nopeusrajoitus 100 km/h  

84 12 2 1 99 

Veikkola-Hista 

Nykytilanne, 120 km/h 69 13 5 2 89 
Ennuste v. 2050  ilman 
meluntorjuntaa, 
nopeusrajoitus 100 km/h  67 24 5 2 98 
Ennuste v. 2050, 
meluntorjuntatoimenpiteet, 
nopeusrajoitus 100 km/h  

 30 1   3  0 34  

Hista-Kehä lll 

Nykytilanne, 120 km/h 94 43 13 9 159 
Ennuste v. 2050  ilman 
meluntorjuntaa, 
nopeusrajoitus 100 km/h  

136 79 32 18 265 
Ennuste v. 2050, 
meluntorjuntatoimenpiteet, 
nopeusrajoitus 100 km/h  

123 39 15 10 187 

Kehä lll-Tuomarila 

Nykytilanne , 100 km/h 32 7 0 0 39 
Ennuste v. 2050  ilman 
meluntorjuntaa, 
nopeusrajoitus 100 km/h  

95 31 5 0 131 
Ennuste v. 2050, 
meluntorjuntatoimenpiteet, 
nopeusrajoitus 100 km/h  

86 16 1 0 103 
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5.9 Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset

Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt aiheuttavat 
tilapäistä haittaa liikenteelle. Kaistamuutokset, no-
peusrajoitusten alentaminen ja mahdolliset kiertotiet 
voivat aiheuttaa ruuhkautumista, lisätä matka-aikoja 
ja aiheuttaa onnettomuuksia. Erityisesti siltojen purku-
töistä syntyy myös melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. 

Jatkosuunnittelussa on tarkasteltava, pystytäänkö 
uusia siltoja rakentamaan nykyisten viereen siten, että 
nykyisiä siltoja pystyttäisiin käyttämään rakentamisen 
aikana.

Siltojen uusimiset vaikuttavat myös valtatien ylit-
täviin ja alittaviin jalankulku- ja pyörätieyhteyksiin. 
Opastuksiin ja työnaikaisten reittien turvallisuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

5.10 Rakentamiskustannukset

Rakentamiskustannukset on arvioitu Foren hanke-
osalaskennalla lukuun ottamatta siltoja, jotka on ar-
vioitu asiantuntija-arvioina. Kustannuksissa on otettu 
huomioon kolmansien kaistojen rakentamisesta ai-
heutuvat kustannukset, valtatien linjauksen siirto Veik-
kolassa, Nupurinjärven levähdysalueet, Lommilan ja 
Espoon eritasoliittymien muuttuneet ramppijärjestelyt, 
pohjanvahvistukset, sillat, melusuojaus ja yksityistie-
järjestelyt. Myös nykyisten meluesteiden ja siltojen 
purkaminen on otettu huomioon kustannuksissa. 

Kustannusarvio sisältää Veikkolan uuden risteyssil-
lan kustannukset. Kustannuksissa on mukana Palojär-
ven ja Veikkolan välille ehdotetun riistasillan kustan-
nus. Lommilan risteyssillan kustannukset on arvioitu 
nykyisen sillan levyiselle sillalle. Valaistuksen uusi-
misen kustannukset on otettu huomioon vain Veikko-
lassa, jossa valtatien linjausta muutetaan. Kustan-
nuksissa ei ole mukana Espoo – Salo ratahankkeen 
yhteydessä suunniteltujen eritasoliittymien kustannuk-
sia.

Liikenteenhallintajärjestelmän uusimisen kustannuk-
set on arvioitu asiantuntija-arviona. Kokonaiskus-
tannukset on jyvitetty neljälle laskennassa käytetylle 
yhteysvälille niiden pituuden mukaan. Liikenteenhal-
lintajärjestelmän uusimisen kokonaiskustannuksiksi 
on arvioitu 5 milj. euroa. 

Kustannusarvio ei sisällä lunastuskustannuksia.
Hanketehtäväprosenteissa on käytetty Väylävi-

raston väylähankkeiden kustannushallintaohjeen 

(46/2013) mukaisia arvoja. Työmaatehtävien osuus 
on 20 % ja tilaajatehtävien osuus aluevaraussuunni-
telmassa suunnitelluissa toimenpiteissä 24 %. 

Kustannukset on laskettu neljässä osassa toteutta-
mistarpeen mukaisesti (kuva 39). Liikenteellisesti en-
simmäinen toteutettava yhteysväli olisi Kehä lll-Tuo-
marila (D), seuraava olisi  Hista-Kehä lll (C), kolmas 
väli olisi Veikkola-Hista (B) ja viimeinen väli olisi vt 

2-Veikkola (A). Toteuttamistarpeesta ja siihen vaikut-
tavista tekijöistä on kerrottu tarkemmin osassa 3 Lii-
kenne-ennusteet. 

Aluevaraussuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat 159,3 milj. euroa 
(taulukko 5). Kustannukset on laskettu maarakennus-
kustannusindeksissä 120 (2015=100).

Kuva 39. Kustannuslaskennan aluerajaukset.
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Taulukko 5. Aluevaraussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio 
(alv. 0 %, MAKU-indeksi 120, 2015=100).

YHTEYSVÄLI, TOIMENPITEET milj. € 
A. Vt 2-Veikkola    
Valtatien leventäminen ja pohjanvahvistukset 31,2 
Yksityistiet 0,4 
Sillat 11,9 
Meluntorjunta 3,41 
Liikenteenhallintajärjestelmä 1,2 

Yhteensä, milj. euroa 48,11 
B. Veikkola-Hista    
Valtatien leventäminen ja pohjanvahvistukset 13,3 
Sillat 8,0 
Meluntorjunta 1,2 
Liikenteenhallintajärjestelmä 1,3 

Yhteensä, milj. euroa 23,8 
C. Hista-Kehä lll    
Valtatien leventäminen ja pohjanvahvistukset 22,4 
Yksityistiet 0,3 
Sillat 20,0 
Meluntorjunta 6,3 
Liikenteenhallintajärjestelmä 1,6 

Yhteensä, milj. euroa 50,6 
D. Kehä lll-Tuomarila    
Valtatien leventäminen ja pohjanvahvistukset 15,8 
Jalankulku- ja pyörätiet 0,2 
Muut maantiet 0,75 
Sillat 16,0 
Meluntorjunta 3,1 
Liikenteenhallintajärjestelmä 0,9 

Yhteensä, milj. euroa 36,75 
KOKO HANKE, YHTEENSÄ, milj. euroa 159,26 
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6. Toteutuksen vaiheistaminen ja kustannustehokkus
6.1 Tarkastelutapa

Toimenpiteiden vaiheistamista on tarkasteltu alueva-
raussuunnittelun päätteeksi laaditussa selvityksessä 
Valtatien 1 kehittäminen Tuomarila - vt 2, toimenpitei-
den vaikutusten ja vaiheistuksen arviointi. Selvitykses-
tä on laadittu oma raportti, josta seuraavaan on poi-
mittu keskeiset tulokset.

Turunväylän parantamisen tarkoituksenmukaista vai-
heistusta liikennejärjestelmän ja maankäytön eri kehitty-
misvaiheissa on arvioitu kahdella rinnakkaisella tavalla: 

1.   Liikennöitävyyden näkökulmasta huipputuntien 
kuormitusennusteiden, kapasiteetin käyttöasteiden, 
simulointitulosten sekä HCM-palvelutasojen perus-
teella. 

2.   Kustannustehokkuuden näkökulmasta eri liiken-
ne-ennusteskenaarioissa tehtyjen jaksokohtaisten 
kustannustehokkuusanalyysien ja kannattavuusarvi-
oiden perusteella. 

Liikennöitävyystarkastelut on laadittu Helmet-, Vissim- 
ja IVAR3-ohjelmistoilla. Kustannustehokkuustarkaste-
lut on laadittu IVAR3-ohjlemistolla. 

Helmet- ja Vissim-tarkasteluissa käytetyt liikenteen 
kehitysskenaariot ovat seuraavat:

Nykytilanne. Vt 1 ja sen liikenne syksyn 2019 mu-
kainen, muu liikennejärjestelmä vuoden 2018 mukai-
nen, maankäyttö vuoden 2017 mukainen. Nykytilanne 
toimii kokemusperäisenä lähtökohtatilanteena mm. lii-
kenteen ja sujuvuuden kehityksen arviointiin.

2030 BAU.  MAL 2019 –suunnitelman mukainen seu-
dullinen liikenneverkko ja maankäyttö vuodelle 2030. 
Skenaario ei sisällä tienkäyttömaksuja, joukkoliiken-
teen lipunhinnan alennuksia eikä pysäköintimaksujen 
korotuksia. Ei lisäkaistoja vt 1:llä.

2050 BAU. Pitkän aikavälin skenaario, joka sisältää 
MAL-suunnitelmassa vuoden 2030 jälkeen kaavaillut 
hankkeet, toimet ja maakäytön kehityksen. Skenaario 
ei sisällä tienkäyttömaksuja, joukkoliikenteen lipunhin-
nan alennuksia eikä pysäköintimaksujen korotuksia. 
Ei sisällä ESA-radan asemanseutujen uutta maan-
käyttöä. Vt 1:lle kuvattu lisäkaistat Tuomarilasta Lom-
milan liittymään saakka. 

2050 ESA. Skenaario sisältää 2050 BAU-skenaarion 
lisäksi ESA-radan käytävään kaavaillun maankäytön 
kuntien suunnitelmien pohjalta. ESA asemanseutujen 
Myntinmäki-Lohja väestönkasvu vuoteen 2050 men-
nessä on kokonaisuudessaan noin 44 000 asukasta 
ja 4400 työpaikkaa. Valtatien 1 lisäkaistat on kuvattu 
Tuomarilasta Kehä III:n liittymään sekä Kehä III:n liit-
tymästä valtatien 2 liittymään saakka.

IVAR3-tarkasteluissa nykytilanteen liikennemäärinä 
on käytetty tierekisterin mukaisia vuoden 2019 kes-
kimääräisiä vuorokausiliikennemääriä. Perusennus-
teena on käytetty valtakunnallisen liikenne-ennusteen 
mukaisia valtatielle 1 määritettyjä kasvukertoimia. Pe-
rustarkastelun lisäksi tarkastelut on suoritettu lisäksi 
maksimiennusteella, joka sisältää ESA-radan maan-
käytöstä aiheutuvan liikennekysynnän. 

6.2 Vaiheistus liikennöitävyyden 
säilyttämisen näkökulmasta

Tarkastelu perustuu aluevaraussuunnitelman laa-
timisen yhteydessä tuotettuihin Helmet-kuormitus-
ennusteisiin ja Vissim-mikrosimulointeihin. Lisäksi 
liikennöitävyyttä on tarkasteltu IVAR3-ohjelmiston 
HCM-palvelutasotarkastelujen perusteella. Eri me-
netelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. 
Useammilla menetelmillä tehtyjen tarkastelujen pe-
rusteella on kyetty tunnistamaan myös keskeisiä epä-
varmuustekijöitä erityisesti niissä tilanteissa, joissa 
liikennekuormitusennusteet ovat välityskyvyn tuntu-
massa.

Tuomarila - Kehä III

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta jakson 
Tuomarila-Kehä III parantamistarve ajoittuu jaksoista 
ensimmäiseksi tarkastelumenetelmästä riippumatta.

Parantamistarve tulee ajankohtaiseksi mahdollises-
ti vuoden 2030 paikkeilla riippuen mm. siitä, miten 
liikennemäärät palautuvat koronapandemiaa edel-
tävälle kasvu-uralle. Parantamiseen tulee varautua 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä ESA-radan to-
teutumisesta riippumatta.

Parantamisen tarve ajoittuu ensimmäisenä jaksolle 
Tuomarila - Lommila (nykyiset 2+2 –kaistaiset osuu-
det), mutta myös lyhyen jakson Lommila -Kehä III:n 
erkanemis/liittymisrampit idän suunnalla parantamis-
tarve tulee nopeasti vastaan.

Kehä III - Ämmässuo/Hista

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta jakson 
Kehä III-Ämmässuo/Hista parantamistarve ajoittuu 
seuraavaksi jakson Tuomarila-Kehä III jälkeen tarkas-
telumenetelmästä riippumatta.

Ilman ESA-radan toteutumista jakson parantamistarve 
Ämmässuon liittymään saakka tulee todennäköisesti 
ajankohtaiseksi vuoteen 2050 mennessä ja ESA-ra-
taskenaariossa vuoteen 2040 mennessä Histan liitty-
män saakka.

Hista - Veikkola

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta jakson 
Hista-Veikkola parantamistarve ajoittuu kolmanneksi 
jakson Kehä III - Hista jälkeen tarkastelumenetelmäs-
tä riippumatta.

Ilman ESA-radan toteutumista jakson parantaminen 
saattaa tulla ajankohtaiseksi vuoden 2050 paikkeille. 
Eri menetelmät antavat liikennöitävyyden kehityksestä 
hieman erilaisen kuvan.

ESA-rataskenaariossa jakson parantaminen saattaa 
tulla ajankohtaiseksi vuoden 2040 paikkeilla, mutta 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Veikkola - vt 2

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta jakson 
Veikkola - vt 2 parantamistarve ajoittuu viimeiseksi tar-
kastelumenetelmästä riippumatta.
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Ilman ESA-radan toteutumista jakson parantaminen ei 
näytä tarpeelliselta vuoteen 2050 mennessä.

ESA-rataskenaariossa jakson parantaminen tulee 
mahdollisesti ajankohtaiseksi vuoden 2050 paikkeilla.

6.3 Vaiheistus 
kustannustehokkuuden 
näkökulmasta

Tarkastelut on laadittu IVAR3-ohjelmistolla jakso-
kohtaisesti nykytilanteesta sekä eri ennustevuosille. 
Tärkein tunnusluku on investointien tuottoaste, joka 
kertoo yhden vuoden hyödyt suhteessa investointi-
kustannukseen. Keskeisin kysymys on, milloin jakson 
tuottoaste ylittää kannattavuustavoitteen, joksi on ase-
tettu 3,5 %.

Tuottoasteeseen vaikuttaa hyötyjen lisäksi se, kuin-
ka kallista jakson parantamien on. Osuuskohtai-
set kustannukset tiepituutta kohti ovat seuraavat: 

• Vt 2 – Veikkola: 8,0 M€/km
• Veikkola – Hista: 4,3 M€/km
• Hista – Kehä III: 7,8 M€/km
• Kehä III – Tuomarila: 13,6 M€/km

Tuloksista nähdään, että tuottoaste ja sen indikoima 
tarkoituksenmukainen toteutusajankohta riippuvat hy-
vin voimakkaasti liikenteen ennustusta kehityksestä ja 
toisaalta jaksosta.

Taulukossa 6 on esitetty jaksokohtaiset investoinnin 
tuottoasteet (yhden vuoden nettohyödyt/investointi-
kustannukset), joiden perusteella voidaan arvioida 
parantamistoimenpiteiden kustannustehokkuutta eri 
ennustevuosien tilanteissa. 

Negatiiviset tuottoasteet on esitetty punaisella, ja ne 
tarkoittavat, että toimenpiteistä on kyseisissä tarkaste-
lutilanteissa nettovaikutuksena enemmän haittoja kuin 
hyötyjä. Alemmilla liikennemäärien tasoilla lisäkaistat 
hieman nostavat keskimääräisä ajonopeuksia, jolloin 
ajoneuvokustannukset kasvavat polttoaineen (energi-
an) kulutuksen kasvaessa enemmän kuin aikakustan-
nuksissa saavutettavat hyödyt kasvavat.

Liikennemäärien ollessa korkeampia kolmansien kais-
tojen tarjoama lisävälityskyky sujuvoittaa liikennettä 
vilkkaimpina ajankohtina, mikä tuottaa sekä aika- että 
ajoneuvokustannushyötyjä keskimääräisten ajonope-
uksien ollessa korkeampia ja polttoaineen kulutuksen 
ollessa vähäisempää ruuhkaiseen liikennetilantee-
seen verrattuna.

Erityisesti Kehä III:n ulkopuolisten jaksojen tuottoaste 
kasvaa jyrkästi, mikäli ESA-radan asemille kaavailtu 
maankäyttö lähtee toteumaan (ESA-ennusteet).

6.4 Alustavat arvioit 
toimenpiteiden 
kustannustehokkuudesta

Kustannustehokkuus on voimakkaasti riippuvainen 
liikenteen kehityksestä sekä tarkasteltavasta hanke-
kokonaisuudesta. Varsinainen hankearviointi kan-
nattavuusanalyyseineen laaditaan myöhemmin, kun 
suunniteltava tai ohjelmoitava hanke määritellään tar-
kemmin. Tässä vaiheessa saattaa olla myös nykyis-
tä parempaa tietoa liikennemäärien palautumisesta 
koronapandemian jälkeen sekä mahdollisesti myös 
ESA-radan toteutumismahdollisuuksista tai aikatau-
lusta.

IVAR3-ohjelmistolla arvioituna koko suunnitteluosuu-
den alustava hyöty-kustannussuhde on hieman yli 
yhden, mikäli koko suunnitteluosuus valmistuisi yhte-
nä hankkeena vuonna 2040 perusskenaarion mukai-
sessa tilanteessa ilman ESA-rataa ja siihen liittyvää 
maankäytön kehittämistä. Tässä tilanteessa jaksojen 
Tuomarila-Kehä III, Kehä III-Ämmässuo/Hista ja Äm-
mässuo/Hista-Veikkola alustavat hyöty-kustannus-
suhteet ovat yli yhden, mutta jakson Veikkola-vt 2 sel-
västi alle yhden.

Aikaisemmin toteutettuna alustava hyöty-kustannus-
suhde jää alle yhden. Mikäli ESA-radan sisältävä en-
nusteskenaario toteutuu, hankkeen alustava hyöty-
kustannussuhde vuonna 2040 toteutettuna olisi noin 
2-kertainen perusskenaarioon nähden.

On syytä huomioida, että tässä vaiheessa laaditut kus-
tannustehokkuuslaskelmat ovat alustavia ja tarkentu-
vat aikanaan, kun liikenteen kehityksestä ja suunnit-
teluosuuden hankkeistamisesta on parempaa tietoa. 
Hyöty-kustannussuhde ei myöskään kuvaa hankkeen 
optimaalista käyttöönottoajankohtaa, vaan pitkän ai-
kavälin kannattavuutta tietyllä käyttöönottovuodella. 
On mahdollista, että hankkeen tuotto alkuvuosina ei 
ylitä kannattavuustavoitetta, vaikka 30 vuodelta las-
kettuna hyödyt ylittäisivätkin investointikustannukset.

6.5 Jaksokohtaiset 
johtopäätökset

Tuomarila - Kehä III

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta kiireel-
lisin osahanke on Tuomarila - Kehä III. Liikennöitävyy-
den säilyminen on kuitenkin hyvin herkkä liikenteen 
kehitykselle. Mikäli liikenteen kasvu palautuu korona-
pandemiaa edeltävälle kasvu-uralle, liikennöitävyys 
uhkaa heiketä merkittävästi mahdollisesti jo vuoden 
2030 ennustetilanteessa, mutta todennäköisesti vii-
meistään 2040 mennessä. Mikäli liikenne ei kasva 
vuoden 2019 tasoa suuremmaksi, jakson parantami-
nen ei ole välityskyvyn näkökulmasta tarpeen.

Jakson investointikustannukset suhteutettuna paran-
nettavan väyläosuuden pituuteen ovat jaksoista sel-
västi suurimmat, mikä heikentää investointien kustan-
nustehokkuutta. Tästä huolimatta jakson investointien 

Tuomarila - Kehä III Kehä III - Hista Hista - Veikkola Veikkola - vt 2
Hyödyt M€ Tuottoaste Hyödyt M€ Tuottoaste Hyödyt M€ Tuottoaste Hyödyt M€ Tuottoaste

Nyky 0,259 0,7 % -0,159 -0,3 % -0,334 -1,3 % -0,197 -0,5 %
2030 0,700 1,8 % 0,533 1,0 % -0,096 -0,4 % -0,136 -0,4 %
2040 1,448 3,7 % 1,666 4,3 % 0,712 1,8 % 0,712 1,8 %
2050 2,409 6,2 % 4,134 7,8 % 2,067 8,2 % 0,861 2,2 %
2040 ESA
2050 ESA

1,780 4,6 % 3,875 7,3 % 1,933 7,7 % 0,791 2,1 %
3,727 9,6 % 11,185 21,0 % 7,481 29,8 % 4,270 11,1 %  

Taulukko 6. Jaksokohtaiset vuosihyödyt (luku) ja tuottoasteet (%) eri ennusteskenaarioissa.
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tuottoaste on vuoden 2030 tilanteessa selvästi parem-
pi kuin muilla jaksoilla, ja vuoden 2040 ennustetilan-
teessa tuottoaste on jo ylittänyt kannattavuusrajan yh-
dessä jakson Kehä III - Hista kanssa.

Parantamistoimien tarve tai kustannustehokkuus eivät 
ole erityisen riippuvaisia ESA-radan ja sen maankäy-
tön toteutumisesta.

Kehä III - Hista

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta toisek-
si kiireellisin osahanke on Kehä III-Hista. Liikennöitä-
vyyden säilyminen on tälläkin jaksolla hyvin herkkä 
liikenteen kehitykselle. Mikäli liikenteen kasvu palau-
tuu koronapandemiaa edeltävälle kasvu-uralle, liiken-
nöitävyys uhkaa heiketä merkittävästi mahdollisesti jo 
vuoden 2040 tuntumassa, mutta todennäköisesti vii-
meistään vuoteen 2050 mennessä, vaikka ESA-radan 
toteutuspäätöstä ei tehtäisi. 

Jakson investointikustannukset suhteutettuna paran-
nettavan väyläosuuden pituuteen ovat keskitasoa 
muihin jaksoihin nähden. Investointien tuottoaste ylit-
tää kannattavuusrajan jo vuoden 2040 tilanteessa il-
man ESA-radan toteuttamispäätöstä yhdessä jakson 
Tuomarila - Kehä III kanssa.

Parantamistoimet näyttävät olevan tarpeelliset myös 
ilman ESA-rataa vuoden 2040 jälkeen, mutta paran-
tamistoimien tarve nopeutuu ja kustannustehokkuus 
kasvaa selvästi, mikäli ESA-rata ja erityisesti Histan 
alueen maankäyttö toteutuu.

Hista - Veikkola

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta jakson 
parantaminen ei ole välttämättä tarpeen ennen vuotta 
2050, mikäli ESA-radasta ei tehdä toteuttamispäätös-

tä. Mikäli ESA-radasta tehdään lähitulevaisuudessa 
toteutuspäätös, joka kasvattaa käytävän maankäyttöä 
merkittävästi jo 20 lähivuoden aikana, voi liikennöitä-
vyyden säilyttäminen edellyttää parantamistoimia jo 
vuoteen 2040 mennessä.

Jakson investointikustannukset parannettavan väy-
läosuuden pituuteen suhteutettuna ovat edullisim-
mat muihin jaksoihin nähden, mikä parantaa jakson 
investointien kustannustehokkuutta.  Ilman ESA-ra-
taa investointien tuottoaste ylittää kannattavuusrajan 
vuoden 2045 paikkeilla ja ESA-radan toteutuessa jo 
ennen vuotta 2040.

Parantamistoimien tarve ja ajoitus ovat melko pal-
jon riippuvaisia ESA-radan toteutumisesta ja asemi-
en maankäytön kehittämisestä erityisesti käytävässä 
Veikkola -Etelä-Nummela - Lohja.

Veikkola - vt 2

Liikennöitävyyden säilyttämisen näkökulmasta jak-
son parantaminen ei näytä tarpeelliselta vielä vuonna 
2050, mikäli ESA-radasta ei tehdä toteuttamispäätös-
tä. Mikäli ESA-radasta tehdään toteutuspäätös, voi 
liikennöitävyyden säilyttäminen edellyttää paranta-
mistoimia jo vuoteen 2050 mennessä, mutta ei vielä 
vuonna 2040.

Jakson investointikustannukset parannettavan väy-
läosuuden pituuteen suhteutettuna ovat keskitasoa 
muihin jaksoihin nähden.  Ilman ESA-rataa investoin-
tien tuottoaste ei ylitä kannattavuusrajaa vuoden 2050 
ennustetilanteessa. ESA-radan toteutuessa kannatta-
vuusraja ylittyy vuoden 2040 jälkeen.

Parantamistoimien tarve ja ajoitus ovat voimakkaas-
ti riippuvaisia ESA-radan toteutumisesta ja asemien 
maankäytön kehittämisestä erityisesti käytävässä Ete-
lä-Nummela-Lohja.

6.6 Suositukset 
vaiheistamiseksi

Liikennöitävyyden säilyttämisen ja kustannuste-
hokkuuden näkökulmasta jaksojen Tuomarila - 
Kehä III ja Kehä III - Hista parantamiseen tulee va-
rautua aikaisemmin kuin jaksojen Hista -Veikkola 
ja Veikkola - vt 2.

Jakson Tuomarila - Kehä III parantamistarve ei ole 
erityisen riippuvainen ESA-radasta ja sen toteutus-
päätöksestä. Liikennöitävyyden säilyttämisen näkö-
kulmasta parantamistarve voi tulla ajankohtaiseksi jo 
lähivuosina, mikäli liikennemäärien kasvu palaa ko-
ronapandemiaa edeltäneelle trendille.

Jakson Kehä III - Hista parantamistarve on selvästi 
enemmän riippuvainen ESA-ratakäytävän kehitykses-
tä ja radan toteutuspäätöksestä. Ilman ESA-radan to-
teutuspäätöstä parantamistoimet eivät liikennöitävyy-
den säilyttämisen näkökulmasta ole todennäköisesti 
ajankohtaisia ennen vuotta 2040. Jakson parantami-
nen voi olla tarkoituksenmukaista kytkeä ESA-radan 
ja edelleen Histan eritasoliittymän toteutukseen.

Ensisijainen jatkosuunnittelu tulisi kohdistaa jaksoille 
Tuomarila - Kehä III ja Kehä III - Hista. Mikäli ESA-
radasta tehdään toteutuspäätös lähivuosina, on tar-
koituksenmukaista varautua toteuttamaan molempien 
jaksojen parantaminen yhtenä hankkeena (kustan-
nusarvio n. 87 milj. euroa). Tässä vaiheessa liikenteen 
kehityksestä ja Turunväylän kapasiteetin riittävyydes-
tä Kehä III:n ulkopuolella on nykytilannetta enemmän 
tietoa.

Mikäli ESA-radasta ei tehdä lähivuosina toteuttamis-
päästöstä, on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensivai-
heessa vain jakson Tuomarila - Kehä III parantaminen 
(kustannusarvio n. 37 milj. euroa). Parantaminen tulee 
tarpeelliseksi liikennekuormituksen kasvaessa selväs-
ti yli vuoden 2019 liikennemäärien tason.

Mikäli ESA-radasta tehdään toteuttamispäätös, tu-
lee varautua myös jakson Hista - Veikkola paran-
tamiseen ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti 
myös jakson Veikkola - vt 2 –parantamistoimiin.

ESA-radan toteuttamispäätöksen jälkeen ensisijainen 
jatkosuunnittelu tulisi kohdistaa jaksojen Tuomarila - 
Kehä III ja Kehä III - Hista jälkeen jaksolle Hista - Veik-
kola. 

Mikäli ESA-radan toteuttamispäätöksen syntyessä 
jakson Kehä III - Hista toteutus ei ole käynnissä tai 
ohjelmissa, on syytä harkita jakson Hista - Veikkola 
toteuttamista yhtenä hankkeena jakson Kehä III - His-
ta kanssa (kokonaiskustannusarvio n. 74 milj. euroa).

Jakson Veikkola - vt 2 parantamistarve tulee ajankoh-
taiseksi aikaisintaan, kun ESA-ratakäytävän maan-
käyttö on merkittävästi kehittynyt. On mahdollista, et-
tei jakson parantamien ole tarpeen vielä vuoteen 2050 
mennessä, vaikka ESA-rata toteutuisikin. Jatkosuun-
nittelu ei näytä liikenteellisistä syistä tarpeelliselta ai-
nakaan 2020-luvulla.
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7 Jatkotoimenpiteet

7.1 Aluevaraussuunnitelman   
 käsittely ja jatkotoimen-  
 piteet

Aluevaraussuunnitelma toimii alueen jatkosuunnitte-
lun lähtökohtana. Aluevaraussuunnitelma on tausta-
materiaalia alueen kaavoitukseen ja Espoo-Salo ra-
tahankkeen yhteydessä laadittaviin tiesuunnitelmiin. 
Aluevaraussuunnitelma toimii pohjana seuraavalle 
suunnitelmavaiheelle.

Aluevaraussuunnitelma ei ole lainvoimainen suun-
nitelma. Aluevaraussuunnitelmaa ei aseteta nähtäville 
eikä siitä tehdä erillistä hyväksymispäätöstä. Ennen 
tiesuunnitelmien hyväksymistä täytyy alueen ase-
makaavojen olla ehdotettavien ratkaisujen mukaisia. 
Suunnitelmaratkaisu on voimassa olevien yleiskaavo-
jen ja maakuntakaavan mukaisen. 

Valtatien 1 kolmansia kaistoja ei tarvitse toteuttaa 
yhtenä hankekokonaisuutena, vaan hanke voidaan 
pilkkoa osiin liikenteen ja maankäytön kehittymisen 
mukaan. 

7.2 Jatkosuunnittelussa   
 huomioitavaa

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarkenne-
taan aluevaraussuunnitelmassa esitettyjä pe-
riaateratkaisuja. Jatkosuunnittelussa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

• Yhteensovitus Espoo-Salo oikoradan ratasuunni-
telman yhteydessä suunniteltujen eritasoliittymien 
kanssa.

• Voimassa olevat asemakaavat.
• Espoontien ajantasaiset suunnitelmat on selvitettävä.
• Jatkosuunnittelussa tutkittava mahdollisuutta tuoda 

Lommilan eritasoliittymän pysäkkejä lähemmäs ris-
teyssiltaa ja näin lyhentää kävely-yhteyksiä pysäkeil-
le.

• Aluevaraussuunnitelmassa ei ole tehty pohjatutki-
muksia ja sen takia käytetyt maa- ja kallioperän tiedot 
ovat puutteellisia. Tämä voi vaikuttaa pohjanvahvis-
tustoimenpiteisiin, tarvittaviin aluevarauksiin sekä 
kustannuksiin.

• Levennettäväksi esitettyjen siltojen kunto on varmis-
tettava.

• Vt1 Korissuonmäen vihersillan on ehdolla toteutuk-
seen v. 2022–2029 Väyläviraston investointiohjel-
massa, ajantasainen tilanne selvitettävä.

• Aluevaraussuunnitelmassa selvitettiin vain merkittä-
vimmät johdot suunnittelualueelta, johto- ja laitesiirto-
jen tarpeet ja laajuus on tarkennettava.

• Aluevaraussuunnitelman kanssa saman aikaisesti oli 
käynnissä Carunan Kolmirannan voimajohdon suun-
nittelu Histan eritasoliittymän kohdalle, voimajohdon 
ajantasainen tilanne selvitettävä.

• Carunalla oli käynnissä myös 2x110 kV voimakaape-
liyhteyden esiselvityshanke välillä Hepokorpi-Finnoo. 
Alustavat reittivaihtoehdot kulkevat Vt1:n rinnalla plv 
20400 – 20650  ja Tuomarilan eritasoliittymän rampin 
E7R1 kohdalla. Ajantasainen tilanne selvitettävä.

• Meluntorjuntaratkaisuja on tarkennettava ja arvioita 
tarkemmin niiden yhteiskuntataloudellista kannatta-
vuutta. 

• Jatkosuunnittelussa yhteensovitettava Espoo-Salo 
oikoradan ja tiemelun yhteisvaikutus.

• Espoo-Salo oikoradan yhteydessä suunniteltujen 
eritasoliittymien ja valtatien aiheuttama melu tar-
kasteltava kokonaisuutena ja suojaustoimeenpiteet 
yhteensovitettava.

• Aluevaraussuunnitelman yhteydessä ei laadittu luon-
toselvityksiä. Seuraavassa vaiheessa on varmistet-
tava suojeltavien, uhanalaisten ja harvinaisten lajien 
esiintyminen suunnittelualueella. Paikalliset ekologi-
set yhteydet on selvitettävä.
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Liitteet 
 
Liite 1 Siltaluettelo 
Liite 2 Melukartat, melutasot nykytilanteessa   
 (v.2019) 
Liite 3  Melukartat, melutasot ennustetilanteessa  
 (v.2050) ilman meluntorjuntaa 
Liite 4  Melukartat, melutasot ennustetilanteessa  
 (v.2050) suunnitelman mukaisella meluntor- 
 junnalla

Piirustukset 
 
Y1 Yleiskartat 1:10000 
 
Y1-1   Plv. 590-2000 
Y1-2   Plv. 2000-5000 
Y1-3   Plv. 5000-8500 
Y1-4   Plv. 8500-12000 
Y1-5   Plv. 12000-15800 
Y1-6   Plv. 15800-19500 
Y1-7   Plv. 19500-22300

Y2 Suunnitelmakartat 1:4000 
 
Y2-1    Plv. 590-1300 
Y2-2    Plv. 1300-2800 
Y2-3    Plv. 2800-4200 
Y2-4    Plv. 4200-5700 
Y2-5    Plv. 5700-7200 
Y2-6    Plv. 7200-8700 
Y2-7    Plv. 8700-10200 
Y2-8    Plv. 10200-11700 
Y2-9    Plv. 11700-13200 
Y2-10  Plv. 13200-14800 
Y2-11  Plv. 14800-16300 
Y2-12  Plv. 16300-17800 
Y2-13  Plv. 17800-19300 
Y2-14  Plv. 19300-20800 
Y2-15  Plv. 20800-22300
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Liite 1. LIITE 1

Sillan nimi ja  rekisteritunnus Suunnitelman
siltatunnus Sijainti Risteävä väylä Vt 1 sillan alla

/ sillalla Toimenpide, perustelu

Palojärven risteyssilta U-1115 Nykyinen silta säilyy pl. 400 Vt 2 Porintie (ali) Sillalla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Palojoen silta U-1116 Nykyinen silta säilyy pl. 750 Palojoki (ali) Sillalla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Pohjatalon alikulkukäytävä U-1118 S1 pl. 1320 Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Rauhalan risteyssilta U-1097 S2 pl. 1720 Palajärventie (yli) Sillan alla Uusitaan, nykyisen sillan vapaan tilan
leveys ei riitä 3. kaistoille.

Palorannan silta U-1119 Nykyinen silta säilyy pl. 2205 Sillalla Ei toimenpiteitä, nykyinen hyötyleveys
riittää.

Ahteen risteyssilta U-1082 Nykyinen silta säilyy pl. 2670 Mt 110 Vanha turuntie  (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, vapaan tilan leveys
nykyisessä sillassa riittää.

Koversuon akk U-5092 S3 pl. 3110 Kovermäentie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Havulinnan risteyssilta U-1563 S4 pl. 3700 Päivärinteentie (yli) Sillan alla Uusitaan, nykyisen sillan vapaan tilan
leveys ei riitä 3. kaistoille.

Väliojan silta U-5502 S5 pl. 4460 Välioja (ali) Sillalla Silta levennetään.

Veikkolan alikulkukäytävä U-1083 S6 pl. 4590 Kevyen liikenteen väylä (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Perälän risteyssilta U-1084 S7 pl. 4980 Lamminpääntie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Veikkolan risteyssilta U-1015 S8 pl. 5980 Veikkolantie (yli) Sillan alla Uusitaan, nykyisen sillan vapaan tilan
leveys ei riitä 3. kaistoille.

Kosken alikulkukäytävä U-1014 S9 pl. 6470 Kevyen liikenteen väylä (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Haapajärven akk U-5088 S10 pl. 7780 Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Kolmirannan risteyssilta U-1013 S11 pl. 9470 Kolmirannantie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Pitkälammen akk U-5087 S12 pl. 10020 Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Siikajärven risteyssilta U-1012 S13 pl. 10580 Siikajärventie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Histan alikulkukäytävä U-1011 S14 pl. 11270 Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Hki-Tku VT:n risteyssilta U-1010 S15 pl. 13180 Nupurintie (yli) Sillan alla Uusitaan, nykyisen sillan vapaan tilan
leveys ei riitä 3. kaistoille.

Arkiniityn alikulkukäytävä U-1009 S16 pl. 13480 Arkiniitynportti (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Nupurin risteyssilta U-1008 S17 pl. 14380 Mustapurontie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Mustajoen silta U-1007 S18 pl. 14740 Mustajoki (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Svartbäckin risteyssilta U-1562 Nykyinen silta säilyy pl. 15420 Nupurinkalliontie (yli) Sillan alla

Ei toimenpiteitä, nykyinen vapaan tilan
leveys riittää. Vapaan tilan korkeuden

muuttaminen 5,0 metriin edellyttäisi sillan
uusimista.

Liite 1.
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Liite 1.

LIITE 1

Sillan nimi ja  rekisteritunnus Suunnitelman
siltatunnus Sijainti Risteävä väylä Vt 1 sillan alla

/ sillalla Toimenpide, perustelu

Storgårdin risteyssilta U-1005 S19 pl. 16180 Myllärintie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Morbyn risteyssilta U-1004 S20 pl. 17050 Gumbölentie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Laaksotien alikulkukäytävä U-1003 S21 pl. 17550 Kurutie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Pitkäniityn ylikulkukäytävä U-2022 Nykyinen silta säilyy pl. 18080 Pitkäniitty (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Rintamaan risteyssilta U-2024 Nykyinen silta säilyy pl. 18320 Kehä III ramppi (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Espoon risteyssilta (N) U-3690 Nykyinen silta säilyy pl. 18530 Kehä III (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Espoon risteyssilta (S) U-1690 Nykyinen silta säilyy pl. 18570 Kehä III (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Turunväylän risteyssilta U-2017 Nykyinen silta säilyy pl. 18600 Kehä III ramppi (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Helkaman risteyssilta U-2016 Nykyinen silta säilyy pl. 18720 Kehä III ramppi (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä, poikkileikkaus ei muutu.

Paimenportin akk U-5084 S22 pl. 19200 Kevyen liikenteen väylä (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Paimenportin akk II S29 pl. 19200 Sillalla Kokonaan uusi silta.

Espoon liittymän risteyssilta U-619 S23 pl. 19380 Espoontie (yli) Sillan alla Uusitaan, ramppit muuttuvat.

Kirkkojärven silta U-618 S24 pl. 19860 Espoonjoki (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Naapurinmäen silta U-8612 Nykyinen silta säilyy pl. 20420 Kevyen liikenteen väylä (yli) Sillan alla Ei toimenpiteitä. Nykyisen sillan vapaan
tilan leveys riittävä 3. kaistoille.

Kasavuoren alikulkukäytävä U-617 S25 pl. 20650 Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.

Tuomarilan ylikulkusilta (N)  U-616 S26 pl. 21520 Junarata Hki-Kirkkonummi,
Tuomarilantie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja

kuormakestävyyden takia.

Tuomarilan ylikulkusilta (S) U-2616 S27 pl. 21520 Junarata Hki-Kirkkonummi,
Tuomarilantie (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja

kuormakestävyyden takia.

Ullanmäen alikulkukäytävä U-5080 S28 pl. 21950 Kevyen liikenteen väylä (ali) Sillalla Esitetty uusittavaksi sillan iän ja
kuormakestävyyden takia.
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