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1

HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT
1.1

Hankkeen sijainti ja tavoitteet
Suunnittelualue kattaa noin 1,2 kilometrin osuuden kantatiestä 45 (Helsinki-TuusulaHyvinkää) ja 0,8 kilometrin osuuden maantiestä 139 (Nurmijärvi-Hyrylä) Tuusulassa.
Tienpitäjänä toimii Uudenmaan ELY- keskus. Suunnittelualue rajautuu lännessä Lahelantien katuliittymään ja idässä Paijalantien katuliittymään. Etelässä suunnittelualue rajautuu Niittylänpuiston alikulkukäytävään ja pohjoisessa tulevaan Häriskiven kaavaalueen katuliittymään. Suunnittelukohteen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti

Hankkeen tavoitteena on parantaa Koskenmäentien kiertoliittymän ja Nahkelantien liittymien välityskykyä sekä lähialueen liikennejärjestelmän toimivuutta. Erityisesti kantatien
45 suuntaista liikennettä tulee sujuvoittaa, jotta päätien pitkämatkainen liikenne ei ohjautuisi ruuhkautumistilanteessa alueen katuverkolle. Toimivilla liittymillä vähennetään
ruuhkautumista ja lisätään liittymien liikenteellistä käyttöikää. Tavoitteena on myös kantatien 45 ja seututien 139 suuntaisen kevyen liikenteen turvallisuuden varmistaminen.
Tieympäristö suunnitellaan maisemallisesti pientalovaltaiseen ympäristöön soveltuvaksi
ja korkealuokkaiseksi. Tien aiheuttamia meluhaittoja vähennetään uusilla melusuojauksilla ja olevia suojauksia täydentämällä.
1.2

Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä
Nykyinen tie- ja katuverkko
Kantatie 45 (Hämeentie) on suunnittelualueella yksiajoratainen maantie, jonka nopeusrajoitus on 70 km/h Koskenmäen kiertoliittymän eteläpuolella, 50 km/h kiertoliittymän
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kohdalla ja 60 km/h kiertoliittymän pohjoispuolella. Tien kokonaisleveys linjaosuudella
on 11,5 metriä, josta ajokaistojen osuus on 7 metriä. Suunniteltavalla tieosuudella on
Koskenmäen yksikaistainen kiertoliittymä, johon liittyy lännestä maantie 139 ja idästä
Koskenmäentie, joka on hallinnolliselta luokaltaan katu. Suunnittelualueen pohjoisosassa kantatiellä on kaksi teollisuus- ja toimitilaliittymää. Muut kantatien liittymät suunnittelualueella ovat maatalous- ja/tai kunnossapitokaluston käyttöön tarkoitettuja yksityistieliittymiä. Kantatie on valaistu.
Maantie 139 (Nahkelantie) on yksiajoratainen maantie, jonka nopeusrajoitus suunnittelualueella on 50 km/h. Tien kokonaisleveys on 8 metriä, josta ajokaistojen osuus on 7
metriä. Toiminnallisesta luokaltaan tie on seututie. Maantiellä on suunnittelualueella seuraavat
katuliittymät:
Sepäntie/Huhtatie,
Kankurintie/Autionkuja,
Lahelantie/Vaunukankaan tie ja Pujokaari. Kaikki liittymät ovat valo-ohjaamattomia tasoliittymiä.
Lisäksi maantiellä on muutama kaavanvastainen tonttiliittymä, jotka tulevat suljetuksi
tämän suunnitelman yhteydessä. Maantie on valaistu.
Nykyiset sillat
Suunnittelualueella on neljä nykyistä alikulkukäytävää. Lahelanrinteen (U-1456), Autiorinteen (U-1490) ja Paijalan (U-1417) alikulkukäytävät on rakennettu vuosina 1982 ja 83. Tinasepänpolun alikulkukäytävä (U-5153) on rakennettu vuonna 1978.
Nykyinen liikenne
Vuoden 2013 liikennemäärät suunnittelualueella sijaitsevissa Liikenneviraston liikennelaskentapisteissä olivat seuraavia:
Kt 45 (Hämeentie) Koskenmäen kiertoliittymän eteläpuolella:





keskivuorokausiliikenne, KVL
raskaita ajoneuvoja, KVLras
keskiarkivuorokausiliikenne, KAVL
raskaita ajoneuvoja arkisin, KAVLras

13 251 ajon/vrk
1 130 ajon/vrk (8,5 %)
15 057 ajon/arkivrk
1 506 ajon/vrk (10,0 %)

Mt 139 (Nahkelantie) Koskenmäen kiertoliittymän länsipuolella:





keskivuorokausiliikenne (KVL)
raskaita ajoneuvoja, KVLras
keskiarkivuorokausiliikenne, KAVL
raskaita ajoneuvoja arkisin, KAVLras

10 845 ajon/vrk
360 ajon/vrk (3,3 %)
12 161 ajon/arkivrk
502 ajon/vrk (4,1 %)

Koskenmäen ja Vaunukankaan liittymien suunnittelussa mitoittava liikennetilanne on arkipäivien liikenne ja arkipäivien aamu- ja iltahuipputunnit. Arkiliikenteen määrä on 11 –
13 % suurempi kuin keskivuorokausiliikenne. Kesän keskivuorokausiliikenne on suunnittelualueella vain 2 – 5 % koko vuoden keskimääräistä liikennemäärää suurempi ja
suunnittelualueella ei esiinny pääteille tyypillisiä kesäviikonloppujen tai juhlapyhien aiheuttamia ruuhkahuippuja.
Liittymien huipputuntien liikennemäärät on selvitetty Liikenneviraston ja Tuusulan kunnan vuosina 2012 - 2014 tekemistä liikennelaskennoista. Arviot Koskenmäen ja Vaunukankaan liittymien iltahuipputunnin nykyisistä liikennemääristä kääntymissuunnittain on
esitetty kuvassa 2.
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Vaunukangas

Kt 45 Hyvinkää
965
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5

11
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496
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Mt 139
Nahkelantie

272
355
38

77 298 182

604
847

Koskenmäentie
665
560

247
360
240

172 446 18

211

576

290

636

Kt 45 Helsinki

Lahela
Vaunukankaan liittymä
Iltahuipputunti 15.30-16.30
Torstai 25.10.2012

Koskenmäen liittymä
Iltahuipputunti 16.00-17.00
Torstai 15.5.2014

Kuva 2. Vaunukankaan ja Koskenmäen liittymien liikennemäärät iltahuipputunnin aikana vuosien
2012 ja 2014 liikennelaskennoissa

Nahkelantien (mt 139) ja Hämeentien (kt 45) liittymä on yksikaistainen kiertoliittymä, jossa kevyt liikenne kulkee eritasossa. Liittymä on nykyisin ylikuormittunut aamun ja illan
huipputuntien aikana. Liittymän kuormitusastetta on arvioitu Liikenneviraston ohjeissa
esitetyn laskentamallin mukaan liikennelaskennoissa 15.5.2014 havaituilla aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärillä (yhteensä noin 2 700 ajoneuvoa tunnissa). Aamuliikenteessä ylikuormittuvat Hyvinkään suunta (laskennallinen kuormitusaste 1,06) ja Nahkelan suunta (kuormitusaste 0,84). Iltaliikenteessä ylikuormittuu Koskenmäen suunta
(kuormitusaste 0,99) ja Helsingin suunta (kuormitusaste 0,83). Kuormitusasteet vastaavat hyvin myös havaintoja liittymän eri suunnille nykyisin syntyvistä jonoista. Samoin ne
osoittavat, että liittymän välityskykyä on tarpeen parantaa kaikilla saapumissuunnilla.
Suunnittelualueen nykytilanteen liikennetiedot, suunnittelussa käytetyt liikenneennusteet ja arviot liittymien liikenteellisestä toimivuudesta on kuvattu yksityiskohtaisemmin erillisessä tiesuunnitelman liitemuistiossa ”Kt 45 Vaunukangas - Koskenmäki,
Liikennelaskennat, liikenne-ennusteet ja liittymien toimivuustarkasteluja, 3.12.2014”.
Liikenne-ennuste
Tiesuunnitelmassa käytetty liikenne-ennuste perustuu HSL-alueen seudulliseen liikenne-ennusteeseen, jonka perusteella iltahuipputunnin liikennemäärät kasvavat suunnittelualueen tieverkolla vuoden 2009 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä noin 22 - 30 %.
Liittymien lähialueelle sijoittuu kuitenkin maankäyttöhankkeita, jotka aiheuttavat tietyille
liikennesuunnille perusennustetta suuremmat liikenteen kasvuoletukset.
Lahelan alueella on kaavailtu lähes 4 000 asukkaan uutta maankäyttöä, josta parhaillaan kaavoitettavana olevalle Lahelanpelto II asemakaava-alueelle sijoittuu noin 1 700
asukasta. Nykyisellä tieverkolla suuri osa alueen liikenteestä tulisi kulkemaan Vaunukankaan ja Koskenmäen liittymien kautta. Pitkällä aikavälillä osa liikenteestä tulisi käyttämään suunniteltua Lahelanorsi-yhteyttä Hyrylän suuntaan, joka osaltaan keventää
suunniteltavien liittymien liikennekuormitusta tulevaisuudessa. Liittymien liikenneennusteessa on oletettu, että Lahelantien suunnan liikennevirrat kasvavat Lahelan uuden maankäytön takia noin 2500 – 3000 ajoneuvolla vuorokaudessa, mutta todennäköisesti vasta noin vuosiin 2025 – 30 mennessä.
Häriskiven alueelle kantatien 45 varteen on suunniteltu merkittävää maankäytön lisäys-
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tä. Alueen asukasmäärän kasvuksi on arvioitu aiemmissa Koskenmäen liittymän liikenneselvityksissä vuoteen 2020 mennessä noin 1 300 asukasta ja vuoteen 2040 mennessä 5 600 asukasta. Tämän tiesuunnitelman liikenne-ennusteessa on kuitenkin oletettu,
että Häriskiven alueelle toteutuu edellä mainittu 1300 asukkaan kasvu, mutta vasta ennustevuoteen 2035 mennessä, koska Etelä-Tuusulassa maankäytön kasvun painopistealueena on Rykmentinpuiston alue. Ennusteessa on oletettu, että Häriskiven alue aiheuttaa Koskenmäen liittymään lisää liikennettä noin 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Alueen tieverkolla tehdyissä liikennelaskennoissa havaittujen liikennemäärien kehityksen ja liikennemäärien tuntivaihtelujen perusteella voidaan päätellä, että Koskenmäen
liittymän nykyinen ajoittainen ruuhkautuminen vaikuttaa jo nyt autoliikenteen reitinvalintoihin lähialueen tieverkolla. Hämeentien ja Nahkelantien liikennemäärät eivät ole enää
kasvaneet mainittavasti vuosien 2008 – 2009 jälkeen vaikka vuosina 1999 – 2009 molemmilla teillä liikennemäärä kasvoi 30 – 40 %. Vilkkaimpien huipputuntien aikana Koskenmäen liittymän kautta ei enää pysty kulkemaan kaikki se autoliikenne, joka liittymästä todennäköisesti kulkisi, jos sen liikenne olisi sujuvampaa. Tästä syystä seututien 139
ja kantatien 45 liikennettä on siirtynyt ruuhka-aikoina osin kiertoreiteille alempiasteiselle
tie- ja katuverkolle, missä se aiheuttaa häiriöitä asutukselle ja turvallisuusriskejä. Liikenne-ennusteen huipputuntiliikennearvioissa on siksi otettu huomioon, että Koskenmäen
liittymässä on tätä niin sanottua piilevää liikennekysyntää muun muassa seuraavien
suuntien liikenteessä:


Nahkelantien suunta jonoutuu aamulla ja vastaavasti Hämeentien (kantatie 45)
suunta etelästä jonoutuu iltapäivällä. Jonot ovat pahimmillaan useiden satojen metrien pituisia. Voidaan arvioida, että ruuhka-aikoina Nahkelan suunnan ja Hämeentien
etelän suunnan välillä kulkevaa liikennettä olisi noin 150 autoa tunnissa enemmän
kuin liittymän kautta pystyy nyt kulkemaan.



Nykytilanteessa Lahelan alueen liikennettä kulkee paljon ruuhka-aikana esimerkiksi
Jokitien- Ruotsinkyläntien, Maisalantien ja Myllykyläntien kautta Tuusulanväylälle ja
Kehä III:lle. Voidaan arvioida, että Lahelan alueen liikennettä Hyrylän ja Helsingin
suuntiin kulkisi ruuhka-aikoina Vaunukankaan ja Koskenmäen liittymän kautta 200 –
300 autoa tunnissa enemmän, jos Hämeentien sekä Koskenmäen liittymän välityskyky olisi parempi.



Järvenpään ja Paijalan suunnasta kulkee aamuruuhkan aikaan Paijalantien ja Koskenmäentien kautta noin 150 autoa tunnissa sellaista liikennettä, joka käyttäisi
Nummenväylän kautta Hämeentielle kulkevaa reittiä, jos Koskenmäen liittymä ei
ruuhkautuisi. Nykyisin liikennettä ohjautuu Koskenmäentien reitille, koska tältä suunnalta pääsee aamuruuhkan aikaan sujuvammin kiertoliittymään kuin Hämeentieltä
pohjoiselta suunnalta.

Kuvassa 3 on esitetty tiesuunnitelman mitoituksessa käytetty arvio vuoden 2035 iltahuipputunnin liikenne-ennusteesta Koskenmäen liittymässä ajosuunnittein. Liikenneennusteessa on otettu huomioon liikennesuunnittain yleinen liikenteen kasvu suunnittelualueella, paikallisen maankäytön kehityksen vaikutus sekä nykyisen liittymän ruuhkautumiseen liittyvä piilevä liikenteen kasvukysyntä. Lisäksi on otettu huomion ympäröivän
tieverkon välityskyky myös suunnittelualueen ulkopuolella, joka rajoittaa esimerkiksi
Koskenmäentien suunnalta liittymään saapuvan liikenteen maksimimäärää.
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ENNUSTE

Kt 45 Hyvinkää
772

Mt 139
Nahkelantie

119

409

1439

344
459
51

244

Koskenmäentie

993
1077

854
765
291
465
322

415

782

804

57

1276

Kt 45 Helsinki

Kuva 3 Koskenmäen liittymän iltahuipputunnin liikenne-ennuste vuonna 2035

Liikenneonnettomuudet
Kantatien 45 suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2010 - 2015 yhteensä 20 onnettomuutta, joista kaksi on johtanut henkilövahinkoihin.
Maantiellä 139 on vastaavana aikana tapahtunut 6 onnettomuutta, joista yksi johti henkilövahinkoihin.
Kevyt ja joukkoliikenne
Kantatien 45 länsipuolella on erillinen kevyen liikenteen väylä koko suunnittelualueen
matkalla. Väylä alittaa Nahkelantien eri tasossa nykyisen Autiorinteen alikulkukäytävän
kautta. Maantien 139 eteläpuolella kulkee myös kevyen liikenteen väylä koko suunnittelualueen matkalla. Kevyen liikenteen väylät ovat päällysteleveydeltään 3,0 metriä leveitä. Nahkelantien risteämiset tapahtuvat tasossa katuliittymien kohdilla lukuun ottamatta
Lahelanrinteen alikulkukäytävän kohtaa.
Nahkelantien suuntainen kevyen liikenteen väylä jatkuu Koskenmäentien varressa aina
Paijalantien liittymään saakka. Väylä alittaa kantatien 45 eri tasossa nykyisen Paijalan
alikulkukäytävän kautta.
Kantatiellä 45 on nykyiset linja-autopysäkit Tinasepänpolun alikulkukäytävän yhteydessä
suunnittelualueen pohjoisosassa. Maantiellä 139 linja-autopysäkit sijaitsevat Lahelanrinteen alikulkukäytävän yhteydessä ja Kankurintien sekä Sepäntien välissä. Koskenmäentiellä on linja-autopysäkit heti kiertoliittymän itäpuolella ja Paijalantien liittymässä.
Erikoiskuljetukset
Kantatie 45 on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten täydentävää reittiä. Mitoittavana
ajoneuvona on 7x7x40 m kuljetukset.
Nahkelantiellä (Mt139) ei ole valtakunnallista merkitystä erikoiskuljetusten kannalta,
mutta rakentamisen ja elinkeinoelämän toiminnan kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että
jatkossa ainakin 5x5x40 m kuljetukset pääsisivät kulkemaan Nahkelantien ja Lahelantien liittymästä.
1.3

Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö
Koskenmäen kiertoliittymä, parantamissuunnitelma, 2012
Parantamissuunnitelman tavoitteena oli määrittää Koskenmäen kiertoliittymän paranta-
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mistoimenpiteet. Liittymätarkasteluja varten laadittiin huipputuntiennuste vuodelle 2030,
mutta liittymän toimivuuksia tarkasteltiin myös lyhyemmällä aikavälillä, jotta pystyttiin
määrittämään kuinka pitkään eri vaihtoehdot toimisivat.
Kiertoliittymän parantamiseksi esitettiin vaiheittaista rakentamista. Alkuvaiheessa toteutettaisiin kauttaaltaan kaksikaistainen turbokiertoliittymä, jota voitaisiin myöhemmin täydentää kolmikaistaiseksi. Kaksikaistaisen kiertoliittymän toimivuuteen vaikuttaa paljon
liikenteen kehittyminen (maankäyttö ja mm. Lahelanorren toteutuminen).
Koskenmäen kiertoliittymän (kt 45 / st 139 Koskenmäentie) ja Vaunukankaantien –
Lahelantien liittymän (st 139) välityskykytarkastelut, toimenpidesuositukset muistio 9.5.2008
Selvitys on käsittänyt Lahelantien, Nurmijärvi-Hyryläntien (Mt139) ja Vaunukankaantien
liittymän sekä Koskenmäen kiertoliittymän (Kt49 ja Mt139 liittymän) parantamistoimenpiteiden suunnittelun. Liikennetilanteen selvittämiseksi toteutettiin v. 2006 – 2007 liikennelaskennat ja niiden perusteella ehdotuksia liittymien parantamistoimenpiteistä.
Selvityksessä oli laadittu luonnospiirustukset Lahelantien liittymän toteuttamisesta kiertoliittymänä tai liikennevalo-ohjattuna liittymänä. Selvityksen kiertoliittymän luonnosta
hyödynnettiin tiesuunnitelmassa Lahelantien kiertoliittymän mallina.
1.4

Maankäyttö ja kaavoitus
Suunnitellut väyläjärjestelyt sijoittuvat asemakaavan liikenne- ja katualueille. Suunniteltavien väylien ympäristö on pääosin asuinkiinteistöjen korttelialueita.
Suunnittelualueen pohjoisosassa on vireillä Häriskiven alueen asemakaavahanke.
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (YM 8.11.2011). Maakuntakaavassa on suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella seuraavia keskeisiä merkintöjä:


Suunnittelukohde on taajama-alueella.



Suunnittelukohde sijoittuu pohjavesialueelle. Merkitään liittyy määräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden
määrää tai heikennä sen laatua.



Nahkelantie on osoitettu merkinnällä seututie ja Hämeentie on osoitettu merkinnällä
Valtatie/Kantatie. Merkintöihin liittyy määräys: Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin perustein teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena. Tiensuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston liikkuminen.

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (YM 22.6.2010) ei ole suunnittelualuetta koskevia aluevarauksia.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) ei ole suunnittelualuetta koskevia aluevarauksia. Hyrylä on keskustatoimintojen aluetta, jonka ympärillä on tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta.
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa (YM 14.12.2012) ei ole suunnittelualuetta koskevia aluevarauksia.
Uudenmaan liitossa on tekeillä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 20.1–20.2.2015. Tuusulanjärven maakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristön rajausta on tarkistettu siten, että se on laajentunut etelään suunnittelualueen tuntumassa. Samoin pohjavesialueen rajaukset on tarkistettu, mutta muutokset
eivät koske suunnittelualuetta.
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Suunnittelualue

Kuva 2. Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä, jossa ovat Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu), Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava (vahvistettu) ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu).

Suunnittelualue

Kuva 3.

Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Yleiskaavat
Suunnittelualueelle on laadittu Hyrylän keskeiset laajentumissuunnat -osayleiskaava
(KV 23.5.2000). Se on laadittu oikeusvaikutteisena vaihekaavana sitten, että maa- ja
metsätalouteen, virkistykseen ja suojeluun tarkoitetut alueet sekä erityis- ja vesialueet
on määritelty. Liikenneverkon osalta osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Suunnittelualueella on ainoastaan oikeusvaikutuksettomia kaavamerkintöjä teistä ja kevyen liikenteenväylistä. Koskenmäen liittymä on esitetty suunniteltavana liittymänä.
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Koko kuntaa koskeva oikeusvaikutukseton yleiskaava 2010 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.5.1989. Kaava on sisällöltään vanhentunut.
Tuusulaan laaditaan parhaillaan oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joka on strateginen ja
sen tavoitevuosi on 2040. Yleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 11.8.–30.9.2014.
Suunnittelualueella on luonnoksena seuraavat keskeiset aluevaraukset:


Koskenmäentie on osoitettu merkinnällä yhdystie/kokoojakatu, Nahkelantie on osoitettu merkinnällä seututie ja Hämeentie on osoitettu merkinnällä kantatie.



Suunnittelukohde sijoittuu pientalovaltaiselle asuinalueelle (AP) ja sivuaa kerrostalovaltaisia asuinalueita (AK). Nämä alueet ovat osin laajenevia. Vaunukankaan alueen
pohjoispuolella on myös asumisen reservialuetta (Ares).



Lahelantien ja Nahkelantien välissä on palveluiden alue (P).



Viheryhteystarve sijoittuu Nahkelantien poikki Lahelantien itäpuolella. Yhteyden tarkempi toteutuspa ratkaistaan asemakaavoituksella.



Koskenmäen alue on osoitettu merkinnällä rakennettu kulttuurialue. Merkitään liittyy
määräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon ympäristön erityispiirteet ja
säilyminen.



Pohjavesialueeseen liittyy seuraava määräys: Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laadun ja määrän.

Kuva 4. Ote yleiskaavaluonnoksesta.

Asemakaavat
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitetulla alueella. Asemakaavaalueen raja kulkee noin 800 metriä liittymästä pohjoiseen ja 600 metriä etelään.
Kiertoliittymää ympäröivät erillispientaloalueet (AO) ja asuinrakentamisen korttelialueet
(A ja AP). Kantatie 45 ja maantiet 139 sekä 11465 ovat suunnittelualueella liikennealuetta (LT). Koskenmäentie on katu.
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Kuva 5 Ote ajantasa-asemakaavasta (Tuusulan kunta)

Häriskiven kaava-alue
Häriskiven alueelle laaditaan asemakaavaa. Asemakaavoituksen tavoitteena on tutkia
mahdollisuuksia kehittää aluetta laadukkaan asumisen alueena samalla eheyttäen ja
täydentäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Luonnosvaiheeseen valmisteltiin
kolme vaihtoehtoista rakennemallia alueen toteuttamisesta. Vaihtoehdot tuottavat samankaltaista, pientalovaltaista ympäristöä, ja poikkeavat lähinnä katuverkon ja tehokkuuden osalta. Kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan vuoden 2015 aikana.
1.5

Ympäristö
Luonnon monimuotoisuus
Suunnittelualueelta ei ole havaintoja uhanalaisista lajeista eikä alueella sijaitse arvokkaita luontokohteita. Tiedot on tarkistettu Uudenmaan ELY- keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta syyskuussa 2014 sekä kunnan kaavoista ja saatavilla olevista
selvityksistä. Tietoja saatiin myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta lokakuussa
2010.
Luonnonympäristöön nykytilanteen tiedot varmistettiin maastoinventoinnilla, joka tehtiin
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6.9.2014. Ajankohta ei ole otollisin luontoinventoinnille, mutta ajankohtana voidaan kartoittaa kasvillisuus- ja luontotyypit luotettavasti sekä kenttäkerroksen lajisto kohtuullisella
tasolla. Maastoinventointi toteutettiin kävelemällä selvitysalue läpi, keskittyen alueisiin
joihin suunnitelman mukaan kohdistuu suurimmat muutokset. Tunnetut uhanalaisten lajien esiintymät pyydettiin ELY- keskukselta ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä. Inventoinnin toteutti MMM metsäekologi Heikki Holmén Sito Oy:stä.
Selvitysalueen yleiskuvaus
Ihmistoiminnan vaikutus on havaittavissa luonnonympäristön tilassa koko selvitysalueella. Teiden reunamille sijoittuu runsaasti kevyen liikenteen väyliä ja asutusta (Kuva 6).
Kantatien 45 (Hämeentie) ja asutuksen väliselle alueelle on sijoitettu useita meluntorjunta-aitoja (Kuva 7).

Kuva 6. Kevyen liikenteen väylä kantatien 45 varrella.

Kuva 7. Melutorjunta-aita kantatien 45 varrella.

Kantatien 45 ja Paijalan hautausmaan väliselle alueelle sijoittuu selvitysalueen laajin rakentamaton metsäympäristö. Alueen metsätyyppi vaihtelee kuivahkon kankaan puolukkatyypistä, tuoreen kankaan mustikkatyypin metsään. Alue on kapea ja ympäröivien teiden, kevyen liikenteen väylien ja rakennusten reunavaikutus luonnon yleispiirteisiin on
havaittavissa koko alueella (Kuva 8). Toinen selvitysalueelle sijoittuva pienialainen metsäalue sijoittuu Lahelantien ja Nahkelantien liittymän läheisyyteen. Alue on hajanainen
ja sinne sijoittuu polkuja ja uria. Nahkelantien etelä- ja Lahelantien itäpuolella on havaittavissa maanalaisen maakaasuputken rakennustöiden seurauksena syntynyt noin 10
metriä leveä ura. Alueen vallitsevana metsätyyppinä esiintyy tuoreen kankaan mustikkatyyppi (Kuva 9).

Kantatien 45 Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen ja maantien 139 (Nahkelantie)
parantaminen välillä Vaunukangas – Koskenmäen kiertoliittymä, Tuusula
Tiesuunnitelma
TIESUUNNITELMASELOSTUS

Kuva 8. Kantatien 45 ja Paijalan hautausmaan
välinen metsäalue.

1.2TA

12 (36)

Kuva 9. Lahelantien ja Nahkelantien läheisyydessä sijaitseva metsäalue.

Muutoin selvitysalueen luonnonympäristö koostuu tienpenkkojen heinävaltaisista kasvustoista, tienvarsimetsistä ja puuryhmistä sekä täyttömaa-alueista. Tienvarsien kasvillisuus koostuu niille tyypillisistä lajeista. Heinien lisäksi maastokäynnillä havaittiin muun
muassa harakan- ja kissakelloja, pietaryrttiä, niittynätkelmää, hiirenvirnaa, puna-apilaa,
siankärsämöä, nokkosta, lupiinia sekä ahomataraa ja pelto-ohdaketta (Kuva 11). Hämeentielle sijoittuvan kiertoliittymän kaakkoispuolelle sijoittuu täyttömaa-alueen rinteelle
pienialainen lehtolaikku (Kuva 10). Täyttömaan päällä on tiheää nuorta istutusmännikköä. Alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja.

Kuva 10. Kiertoliittymän kaakkoispuolella sijaitseva lehtolaikku.

Kuva 11. Kantatien 45 tienpiennarta.

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä eikä uhanalaisista lajeista tehty havaintoja maastokäynnin yhteydessä. Alueella ei niin ikään ole luonnonympäristön arvokohteita, eikä erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi huomioida suunnittelussa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen paikkatietokannassa on lepakkohavaintoja ympäröivillä alueilla. Laajempaa vaikutusaluetta tarkasteltaessa on huomioitava, että
Uudenmaan ELY- keskuksen tietojen mukaan Tuusulanjoessa Koskenmäen alapuolella
on vuollejokisimpukoita.
Maisema ja kulttuurihistoria
Suunnittelualueen tiet sijoittuvat oleviin väyläkäytäviin ja rakennettuun taajamaympäristöön.
Suurin osa Hämeentien suunnittelualueesta on metsitettyjen meluvallien, meluaitojen tai
metsäalueiden rajaamaa melko sulkeutunutta väylätilaa. Pientalovaltainen asutus kätkeytyy olevien melusuojausten taakse. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee avoimempi Tuusulanjoen laaksopainanne.
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Itä-länsisuuntaiset Nahkelantie ja Koskenmäentie ovat maisemallisesti monimuotoisempia, ja niitä värittävät eri aikakausina rakennetut pientalot ja niiden pihapiirit. Tienäkymää
rajaavat matalat tai keskikorkeat pensas- ja puuaidat sekä tonttien runsas puusto.
Valtakunnallisesti arvokas Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema sijoittuu lähimmillään
700 metrin eteläisyydelle toimenpiteistä. Alueelle ei ole näköyhteyttä.
Paijalan kappeli on rakennussuojelukohde. Se sijoittuu lähimmillään 160 metrin etäisyydelle toimenpiteistä.
Suunnittelukohteen lähialueille sijoittuu maiseman tai kulttuurihistorian kannalta arvokkaita kohteita, mutta ne sijoittuvat toimenpiteiden vaikutusalueen ulkopuolelle. Suunnittelualueen kulttuuriarvoista on hyvää tietoa, sillä yleiskaavatyön perusselvityksenä on
tehty kunnan rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (Panu Savolainen / Anne Vähätalo: Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, luonnos 2014). Siinä on todettu suunnittelualueen tuntumassa seuraavia kohteita (kuva 12):
Koskenmäki on luokiteltu Tuusulan rakennusinventoinnissa merkittäväksi aluekokonaisuudeksi (suojeluluokka II), jossa vanhojen talojen säilyttämistä tulee edistää. Alue sijoittuu toimenpiteiden ulkopuolelle. Koskenmäentien vanhaa rakennuskantaa on kuitenkin
lähellä suunnittelukohdetta. Männikkö II ja Männikkö II-nimiset talot ovat oleellinen osa
katumaisemaa ja miljöötä. Toimenpiteisiin nähden lähempi Männikkö II sijoittuu suunnittelualueen rajalle.
Lahelanrinteen asuntomessualue on luokiteltu Tuusulan rakennusinventoinnissa merkittäväksi aluekokonaisuudeksi (suojeluluokka II).

Männikkö III
Männikkö II
Talo
purettu
v. 2013

Lahelanrinne

Kuva 12. Ote rakennetun kulttuuriympäristön selvityksestä (Kuvakaappaukset karttapalvelusta
12.3.2015).
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Museovirastolta
saatiin
lausunto
työn
lähtökohdaksi
syksyllä
2014
(MV/269/05.02.01/2014). Lausunnossa todetaan, että Tuusulan kunnan arkeologinen
perusinventointi on tehty vuonna 2006, eikä uusille selvitykselle ole siten tarvetta. Tienparannusväylällä ei sijaitse Museoviraston ylläpitämän muinaismuistolailla (295/1963)
rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten rekisterin perusteella lain tarkoittamia kohteita.
Lähialueella on seuraavat kaksi kiinteää muinaisjäännöstä.


Kivikautinen asuinpaikka Koskenmäki (mj. rek. nro 858010003). Kohde sijaitsee
Tuusulanjoen länsipuolella etelään laskevalla hiekkaisella pellolla ja Koskelantien
länsipuoleisilla pihamailla.



Historialliseen aikana ajoittuva hiilimiilualue Kirjokallio (mj. rek. nro 1000007206).
Kohteella toteutettiin vuonna 2013 koetutkimukset, koska Tuusulan kunta toteuttaa
alueella Häriskiven asemakaavan muutoksen. Tutkimusten perusteella todettiin, että
alue on nyt riittävällä tavalla tutkittu, eikä sen maankäyttöön enää ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Keskeiset ympäristökohteet on kuvattu kuvassa 13 ja tarkemmin tiesuunnitelman asiakirjassa 16T.
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Kuva 13 Keskeiset ympäristökohteet (OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2014, Museovirasto 2014, Uudenmaan liitto 2014, Uudenmaan ELY- keskus 2014,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2014)
Pinta- ja pohjavedet
Suunnittelualue sijoittuu Lahelan ja Hyrylän vedenhankintaa varten tärkeille (luokka I)
pohjavesialueille Tuusulan kunnassa. Lahelan pohjavesialueen pinta-ala on 2,91 km2 ja
pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 1,39 km2. Pohjaveden arvioitu antoisuus on
1300 m3/vrk. Hyrylän pohjavesialueen pinta-ala on 3,71 km2 ja pohjaveden muodostumisalue 3,24 km2. Pohjaveden arvioitu antoisuus on 2600 m3/vrk. Pohjaveden päävirtaussuunta Lahelan pohjavesialueella Nahkelantien suunnittelualueella on kohti itää. Hyrylän pohjavesialueella pohjavesi virtaa Hämeentien kohdalla kohti eteläkaakkoa. Lahelan liittymän kohtaan asennettu 8 metriä syvä pohjavesiputki oli mittausajankohtana kuiva.
Sekä Lahelan että Hyrylän pohjavesialueilla on käytössä olevat vedenottamot, Lahela ja
Koskenmäki, joihin todennäköisesti tulee pohjavettä osittain myös parannettavien teiden
kohdilta. Molemmat vedenottamot ovat käytössä ja niistä otetaan huomattava määrä
pohjavettä.
Kloridipitoisuudet Lahelan ja Koskenmäen vedenottamoilla ovat olleet koholla (~15–60
mg/l). Hyrylän pohjavesialueella olevan Koskenmäen ottamon kohonnut kloridipitoisuus
on kuitenkin paljolti johtunut vanhasta, sittemmin poistetusta suolavarastosta, joka on sijainnut lähellä nykyistä kiertoliittymää Hämeentiellä.
Kantatie
Suunnittelualueella on nykyisiä pohjaveden suojausrakenteita Kantatie 45:n luiskissa,
jotka on esitetty suunnitelmakartassa ja pituusleikkauksessa. Lähimmät suunnittelualueen ulkopuoliset suojausrakenteet ovat Rusutjärven pohjavesialueen eteläosassa (lähimmillään noin 800 m parannettavasta Hämeentien kiertoliittymästä pohjoiseen) sekä
Hyrylän pohjavesialueella Tuusulanjoen eteläpuolella, noin 1 km Hämeentien liittymästä
eteläkaakkoon.
Tiesuunnittelualueen kohdalla ei ole pintavesistöjä. Nahkelantieltä ja Hämeentieltä tulevat hulevedet kulkeutuvat lähimmillään (suunnittelualueen eteläpäässä Hämeentiellä)
noin 300 metrin päässä olevaan Tuusulanjokeen, joka laskee Vantaanjokeen. Hämeentien parannettavan kiertoliittymän kohdalta etäisyys Tuusulanjokeen on noin 800 metriä.
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Kuva 14. Pinta- ja pohjavedet (lähde OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
2014, Uudenmaan ELY-keskus 2014, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2014).

Pohjatutkimukset
Tiesuunnitelmavaiheessa on suunnittelualueella tehty pohjatutkimuksia. Tehdyt pohjatutkimukset olivat painokairauksia, joiden lisäksi asennettiin pohjavesiputki ja otettiin häiriintyneitä maanäytteitä.
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Maa- ja kallioperäolosuhteet
Pohjamaa suunnittelualueella on noin 2…4 metrin syvyyteen löyhästä keskitiiviiseen
vaihtuvaa hiekkaa ja hiekkaista silttiä. Tätä syvemmällä pohjamaa on keskitiivistä ja tiivistä hiekkaa tiiviiseen pohjamoreeniin saakka noin 8…14 metrin syvyyteen maanpinnasta. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen pohjamoreeniin tai siinä oleviin kiviin. Kallion
korkeutta ei ole varmistettu porakonekairauksin. Lahelaan suunnitellun alikulkukäytävän
kohdalle asennetussa pohjavesiputkessa ei ole havaittu pohjavettä vaikka pohjavesiputken siiviläkärki on 8 metrin syvyydessä maanpinnasta.
Pilaantuneet maat
Suunnittelualueelta ja sen välittömästä läheisyydestä selvitettiin valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) merkityt kohteet. Kohteiden tiedot pyydettiin Uudenmaan ELY-keskukselta. MATTI–järjestelmään on viety kohteet, joissa on todettu tai
voidaan olettaa olevan haitta-ainepitoista tai pilaantunutta maa-ainesta. Näiden lisäksi
järjestelmässä on tietoja kunnostetuista alueista. Tielinjauksen läheisyydessä sijaitsi yhteensä 5 kpl maaperän tilan tietojärjestelmän kohdetta (Kuva 15, Taulukko 1).

Kuva 15. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet.
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Taulukko 1. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet.

Tiesuunnitelmaan nähden kohde 1 sijaitsee niin etäällä linjauksista, että sillä ei ole vaikutusta hankkeeseen.
Kohteiden 2, 3 ja 4 alueelle on tulossa vähäisiä muutoksia johtuen tonttiliittymän muutoksesta. Muutokset kohdistuvat kiinteistön kiinteistö RN:o 858-409-15-86 alueeseen.
Kyseessä olevalla kiinteistöllä on tehty maaperän kunnostustoimenpiteitä useaan eri otteeseen ja maaperässä tiedetään edelleen olevan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Entisen huoltoasemarakennuksen läntisen kulman alle sekä rakennuksen luoteispäädyssä sijainneiden säiliöiden alueella on jäänyt öljyhiilivetyjen pitoisuuksia lähimmillään
2 metrin syvyyteen maanpinnasta. Haitta-ainepitoisuuksia on rakennuksen päädyn ja
uuden tonttiliittymän välisellä alueella enimmillään noin 13 metrin etäisyydellä rakennuksen päätyseinän linjasta. Näin ollen haitta-ainepitoisuudet eivät ulotu tonttiliittymän alueelle.
Karttatarkastelun perusteella kohteen 5 kiinteistö RN:o 858-409-5-124 joko rajautuu tai
sijoittuu osittain linjausten alueelle. Em. kohde on kunnostettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvopitoisuuteen, jolloin kiinteistöllä ei ole käyttörajoitteita eikä sillä
ole vaikutusta suunnitteluun.
Olemassa olevien tietojen perusteella tielinjauksen alueella tiedossa olevien kohteiden
kohdalla ei ole tarvetta varautua maaperätutkimuksiin tai kunnostustoimenpiteisiin.
On kuitenkin otettava huomioon, että nyt kootuissa tiedoissa voi olla puutteita, eikä tietoa kaikista haitta-ainepitoisista tai pilaantuneista maa-alueista ole välttämättä tullut esille. Siten töiden toteutuksen yhteydessä on varauduttava siihen, että yllättäviä pilaantuneita kohteita saattaa tulla esille. Lähtökohtaisesti vastuu pilaantuneista maista on aiheuttajalla.
2

SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
Suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta on kuulutettu maantielain 2 luvun mukaisesti. Lisäksi suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu paikallislehdissä.
Suunnitelmaa koskevista ratkaisuista on keskusteltu ja päätetty hankeryhmässä, johon
on kuulunut edustajia Uudenmaan ELY- keskuksesta, Tuusulan kunnasta sekä hankkeen suunnittelukonsultilta.
Tiesuunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 12.11.2014. Yleisötilaisuudessa
on ollut mahdollista antaa palautetta suoraan suunnittelijoille. Jaossa on myös ollut erillinen palautelomake mielipiteiden esittämistä varten.
Tiesuunnitelman aikana on tehty esitys muiden omistamien johtojen ja laitteiden periaat-
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teellisista siirtosuunnitelmista, joihin on pyydetty omistajilta kommentteja sekä arvioita
siirtojen kustannuksista. Periaatteellisten suunnitelmien pohjalta laitteiden omistajat tekevät yksityiskohtaiset suunnitelmat rakennussuunnitelman laadinnan aikana.
Suunnitteluprosessiin liittyvät kuulutukset, yleisöpalaute sekä muu merkittävä kirjeenvaihto on esitetty suunnitelman osassa A, 1.6T.
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TIESUUNNITELMAN ESITTELY
3.1

Tiejärjestelyt
Tiejärjestelyt on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1…3 ja pituusleikkauksissa osassa 5T.
Ajoneuvoliikenne
Kantatien 45 (Hämeentie) ja Koskenmäentien/ Nahkelantien nykyistä yksikaistaista kiertoliittymää parannetaan osittain kaksikaistaiseksi, ns. turbo-kiertoliittymäksi. Kiertoliittymään saapuu ja lähtee kaksi kaistaa pääsuunnan, eli Hämeentien, osalta. Sivuhaaroilta
kiertoliittymään saavutaan kahdella kaistalla ja poistutaan yhdellä kaistalla. Sivuhaarojen
tulokaistoista toinen on ohjattu saarekkein varsinaisen kiertotilan ohitse seuraavan liittymähaaran suuntaan ns. ”vapaa oikea”-järjestelyllä. Hämeentie muutetaan kiertoliittymäjärjestelyn vuoksi kaksikaistaiseksi noin 350 metriä kiertoliittymästä etelään ja noin
700 metriä pohjoiseen. Kaksikaistaisella osuudella ajosuunnat on eroteltu toisistaan
keskikorokkeella. Kaksikaistaiselle osuudella jäävät liittymät suljetaan.
Maantien 139 (Nahkelantie) ja Lahelantien liittymä muutetaan yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi, jonka Lahelantien haaralle toteutetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Nahkelantielle toteutetaan lisäksi suojatie- ja keskikorokejärjestelyjen vaatimat levennykset.
Nykyiset kaavanvastaiset suorat tonttiliittymät suljetaan ja toteutetaan korvaavat yhteydet katuverkon kautta (T1 ja T2). Nahkelantien pohjoisreunalle toteutetaan yhtenäinen
jalankulku- ja pyöräilyväylä Koskenmäen kiertoliittymän ja Lahelanrinteen alikulkukäytävän välille.
Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan kantatiellä 45 alikulkukäytäviin liittyvien järjestelyjen osalta. Nykyiset Paijalan ja Tinasepänpolun alikulkukäytävät uusitaan ja Autiorinteen alikulkukäytävää jatketaan. Tinasepänpolun alikulkukäytävän yhteydessä
muutetaan myös kantatien suuntaisen väylän korkeusasemaa riittävän alikulkukorkeuden saavuttamiseksi.
Nahkelantien kevyen liikenteen järjestelyjä parannetaan toteuttamalla uusi yhteys tien
pohjoispuolelle Koskenmäen kiertoliittymän ja Lahelanrinteen alikulkukäytävän välille
(J5). Lisäksi nykyisiin väyliin tehdään levennyksistä ja Lahelantien alikulkukäytävän järjestelyistä aiheutuvat muutokset (J1, K11J. K20J ja J6). Lahelanrinteen alikulkukäytävän
eteläpuolella porrastetaan nykyisiä risteäviä väyliä (J1 ja K12J).
Lahelantien pohjoispuolelle toteutetaan yhteys nykyisen väylän ja liittymän alikulkujärjestelyjen välille (K10J).
Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen järjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisina. Hämeentien (Kt45) pysäkkipari
noin paalulla 1120 säilyy nykyisellä paikallaan ja siihen liittyviä jalankulkuyhteyksiä sekä
odotustiloja parannetaan.
Nahkelantiellä (M139) siirretään Lahelantien liittymän itäpuolella olevaa pysäkkiä noin
100 metriä idän suuntaan. Lähempänä Koskenmäen kiertoliittymää olevat pysäkit säilyvät nykyisillä paikoillaan. Odotustilojen järjestelyjä parannetaan.
Koskenmäentiellä poistetaan lähimpänä kiertoliittymää oleva pysäkkipari puutteellisten
jalankulkuyhteyksien vuoksi. Seuraava pysäkkipari sijaitsee noin 200 metrin päässä,
Paijalantien liittymän yhteydessä.
Teiden hallinnolliset järjestelyt
Maantie 139 muutetaan Lahelantien ja Koskenmäen kiertoliittymän välillä kunnan omistamaksi ja ylläpitämäksi yksityistieksi. Kaavoituksen edetessä väylä muuttuu kaduksi.
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Kadut ja tonttiliittymät
Nykyiset katuliittymät säilyvät nykyisillä paikoillaan. Nahkelantieltä on esitetty katkaistavaksi kaavan vastaiset tonttiliittymät. Hämeentieltä (kt 45) katkaistaan ajoyhteyksiä
suunnitelmakartalla esitetysti Koskenmäen kiertoliittymän eteläpuolella ja tulevan Häriskiven katuliittymän (K9) yhteydessä.
Toteutettavat katu- ja tonttiliittymät on esitetty suunnitelmakartoille 3T-1…3.
3.2

Tekniset ratkaisut ja mitoitus
Väylien mitoitus
Mitoitusnopeus


Kt 45



Mt 139 (M2) 50 km/h



Kadut

60 / 70 km/h

40 km/h

Poikkileikkaukset


Kt 45 yksiajoratainen osuus, 9/7 AB



Kt 45 kaksiajoratainen osuus, 2 x 8.25/7 AB + korotettu ka 1,5 m

Muiden maanteiden poikkileikkausmitat ovat seuraavat:


Mt 139 (M2), 8/7 AB

Kevyen liikenteen väylät ovat päällysteleveydeltään 3 metriä leveitä asfalttipäällysteisiä
väyliä. Korotetulla osuudella J5 on erotettu ajoradasta 0,75 metriä leveällä kivetyllä erotuskaistalla.
Poikkileikkausmitoitus on esitetty tarkemmin liikenneteknisissä poikkileikkauksissa 4T1…3.
Liikenteenohjaus
Kiinteä liikenteenohjaus on esitetty viitoituksen yleiskartalla 12T-1. Opastuksen kohdevalinnat perustuvat Liikenneviraston ohjeistukseen viitoituksesta valta-, kanta- ja seututeillä sekä yhteistyöhön ELY- keskuksen sekä kunnan viitoituksen asiantuntijoiden kanssa.
Jatkosuunnittelussa on varmistettava opastussuunnitelman ajantasaisuus.
Tievalaistus
Kantatien 45 nykyinen yksirivinen valaistus saneerataan kaistajärjestelyjen takia toimenpidealueella pääosin keskikorokkeelle sijoitettavin 2-vartisin myötäävin metallipylväin ja suurpainenatriumvalaisimin. Kiertoliittymän valaistus toteutetaan liittymän ulkokehälle sijoitettavin varrettomin pylväin. Valaistusluokka on AL3 (M3a, Liikenneviraston
ohje 16/2015). Kiertoliittymän keskelle mahdollisesti toteutettavaa taideteosta varten tulee seuraavassa suunnitteluvaiheessa määritellä sen mahdollinen valaistus suojaputkituksineen.
Maantien 139 (M2) nykyinen n. 25 v vanha valaistus uusitaan toimenpidealueella myötäävin puupylväin ja suurpainenatriumvalaisimin. Valaistusluokka on AL4a (M3b), kuten
nykyisin. Kiertoliittymän ulkokehälle asennetaan varrettomat myötäävät metallipylväät.
Puupylväät tulee metallipylväiden lisäksi asentaa jalustoihin. Jalustavalmistajan valinnan
yhteydessä tulee selvittää puupylvään toimintatapa, joka on murtuva tai törmäyksessä
liukulaippaperiaatteella toimiva jäykkä pylväs.
Kantatien valaistus toteutetaan maakaapelein ja maantien valaistus pääosin ilmajohdoin.
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Koskenmäentien K1 nykyinen yksirivinen suurpainenatriumvalaistus täydennetään kaistajärjestelyalueella kaksiriviseksi asentamalla kadun toiselle reunalle vastaavat metallipylväät ja valaisimet kuin nykyiset. Valaistusluokka on AL4a (M3b) ja valaistus toteutetaan maakaapelein. Kadun jäykän metallipylvään ja valaisintyypin tulee olla kaupungin
vaatimusten mukainen. Kunta vaihtaa myöhemmin oman toimenpideohjelmansa mukaan pylväisiin LED-valaisimet.
Lahelantielle K2 asennetaan jäykät puupylväät suurpainenatriumvalaisimineen kunnan
tyyppivaatimusten mukaan, valaistusluokka on AL4b (M4). Valaistus toteutetaan ilmajohdoin.
Vaunukankaantielle K3 asennetaan vastaava H=6m - metallipylväs ja valaisin kuin nykyiset, valaistusluokka on n. AL5 (M5).
Sepäntiellä K8 siirretään yksi puupylväs maantien 139 (M2) uuden rinnakkaisen kevytliikenneväylän takia.
Uuden kadun K9 valaistus toteutetaan LED-valaisimin ja metallipylväin sekä maakaapelein. Valaistus liittyy Häriskiven asemakaava-alueen myöhemmin laadittavaan erilliseen
katuvalaistussuunnitelmaan. Valaistusluokka on AL4b (M4).
ELY-keskuksen omistukseen jäävät kevytliikenneväylät J1, J3 ja sen nykyinen jatke (n.
450m) etelään kiertoliittymään asti sekä J5 ja J6 valaistaan yleiskartalla esitetysti LEDvalaisimin, silloin kun päätien valaistus ei tuota kevyen liikenteen väylille riittävästi valoa.
Tuusulan kunnan kevytliikenneväylien K10J, K11J, K16J ja K17J valaistus toteutetaan
myös LED-valaisimin. Kunnan kevytliikenneväylien pylväs- ja valaisintyypit tulee olla
kunnan vaatimusten mukaiset. Muilla kunnan kevytliikenneväylillä K12J, K14J ja K15J
siirretään nykyisiä pylväitä jalustoineen ja valaisimineen. Kunta vaihtaa myöhemmin
oman toimenpideohjelmansa mukaan pylväisiin LED-valaisimet.
Kevytliikenneväylien valaistusluokan tulee olla K4 (P4), myös silloin kun se saa valonsa
pääväylän valaisimista.
Kevytliikenneväylien uudet valaistukset toteutetaan metallipylväin ja maakaapelein.
Yleiskartalla esitettyjen ELY - keskuksen omistukseen jäävien alikulkukäytävien S1 ja
S2 alustavalaistukset sekä kunnalle jäävien S3 ja S4 toteutetaan upotettavin LEDvalaisimin. Siltakohtainen valaisinmäärä tulee tutkia valaistusteknillisin laskelmin rakennussuunnitelmavaiheessa.
Nykyiset keskukset on esitetty yleiskartalla.
Valaistustavan, valaistusluokan ja valolajin lisäksi valaisimien asennuskorkeuden enimmäisarvo ja Tievalaistuksen suunnitteluohjeen (TIEH 2100034 - 06) mukaiset laskennalliset hoitokustannukset (KL, €/km/20a) on esitetty yleiskartan 11T-1 poikkileikkauksissa
ja taulukossa.
Valaistuksen ohjaukset toteutetaan kantatiellä, maantiellä ja kevytliikenneväylillä J1, J3,
J5, J6 alikulkukäytävineen S1 ja S2 ELY - keskuksen vaatimusten mukaisesti (Caverion
Oy) ja kaduilla sekä kunnan kevytliikenneväylillä alikulkukäytävineen S3 ja S4 Tuusulan
kunnan vaatimusten mukaisesti.
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Sillat
Hankkeeseen sisältyy 4 siltapaikkaa, joista 3 kpl on uusia siltoja ja yksi nykyisen sillan
levennys.
Uusista silloista 2 kpl on teräsbetonisia ulokelaattasiltoja, jm= 2,5 +12,0+2,5 m ja yksi
kpl teräsbetoninen vinojalkainen laattakehäsilta (BlkII), jonka vapaa-aukon leveys on 6,0
m.
Levennettävä Autiorinteen alikulkukäytävä on tyypiltään suorajalkainen laattakehäsilta.
Nykyisen sillan piirustuksia ei ole ollut käytettävissä. Pääpiirustus on laadittu laserkeilausaineiston pohjalta. Sillalle on tehty erikoistarkastus kesäkuussa 2015. Sillan levennyksen yhteydessä nykyisen sillanpintarakenteet uusitaan.
Kaikki sillat perustetaan maanvaraisesti.
Kuivatuksen periaatteet
Suunnitelma-alueen kuivatusperiaatteet on esitetty tiesuunnitelmakartoilla. Kuivatusvedet johdetaan alueen nykyisiin ojiin.
Kantatie 45:n hulevesien johtamisessa on varauduttu onnettomuustilanteiden varalta
ojien sekä hulevesikaivojen sulkujärjestelyin. Hulevesien virtaus voidaan katkaista
suunnitelmakartoissa esitetyin sulkukaivoin tai hiekkasäkein (ei esitetty kartoissa). Kantatien 45 hulevedet ohjataan ojin ja hulevesiputkin keräysaltaaseen, joka voidaan sulkea
onnettomuustilanteessa.
Hulevesien keräysallas toimii myös laskeutusaltaana ja suojaa osaltaan myös Tuusulanjoessa esiintyvää vuollejokisimpukkaa. Keräysallas tulee rakentaa tien parannustoimien
alkuvaiheessa, jotta se voisi toimia myös rakentamisen aikaisena laskeutusaltaana. Allas on tarpeen mukana tyhjennettävä sinne kerääntyneistä sedimenteistä.
Laskuojille on esitetty laskuoja-alueet.
Pohjavedensuojaukset
Suunnittelualue sijoittuu Lahelan ja Hyrylän vedenhankintaa varten tärkeille (luokka I)
pohjavesialueille.
Sekä Lahelan, Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueilla on käytössä olevat vedenottamot, Lahela, Koskenmäki ja Rusutjärvi, joihin todennäköisesti tulee pohjavettä osittain
myös parannettavien teiden kohdilta.
Hydrogeologisen tarkastelun ja Uudenmaan ELY- keskuksen Y-vastuualueen sekä Tuusulan seudun vesilaitoksen edustajien kanssa käytyjen neuvotteluiden (11.11.2014) perusteella kantatie 45 on päätetty suojata paaluvälillä 150–1433. Suojausalueen pituus on
noin 1300 m, ja se toteutetaan onnettomuussuojauksena (Tiehallinnon ohje 2004 ”Pohjaveden suojaus tien kohdalla”). Pohjoispäässä suojaus liitetään nykyiseen maantien
11591 (Nummentie) liittymäalueen suojaukseen. Suojausalueelta purkautuvat vedet ohjataan suojausalueiden ulkopuolelle. Suojausalueen eteläpäähän rakennetaan erillinen
sulkuventtiilein varustettu keräysallas. Sulkuventtiilein varustetut kaivot toteutetaan Koskenmäen kiertoliittymän pohjoispuolelle, jolloin onnettomuustilanteessa on osa valunnasta pysäytettävissä suojattuihin kantatien sivuojiin. Järjestelyllä pienennetään suojausalueen päähän toteutettavan altaan tilavuutta. Myös pohjoispään kuivatuksen purkaminen maantien 11591 liittymäalueella on mahdollista sulkea venttiileillä.
Hämeentien kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulun kohdissa, joihin pohjaveden luiskasuojaus ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa, ohjataan hulevesiä reunakiveysten
avulla.
Onnettomuussuojaus on vaativaa kloridisuojausta kevyempi suojaustapa ja suojausperiaatteen valinta perustuu siihen, että tieosuuden liukkaudentorjunnassa siirrytään tiesuolaa haitattomamman kaliumformiaatin käyttöön.
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Nahkelantie on hankeryhmän päätöksellä päätetty jättää suojaamatta, koska nopeustason alennus pienentää onnettomuusriskiä. Myös Nahkelantiellä pyritään liukkaudentorjunnassa siirtymään kaliumformiaatin käyttöön ja lisäksi laskuojat kunnostetaan siten, että vedet ohjautuvat mahdollisimman nopeasti pois pohjavesialueelta.
Rakenteellinen mitoitus
Tierakenteiden rakenteellinen mitoitus on tehty Tiehallinnon ”Tierakenteen suunnittelu” ohjeen (TIEH 2100029-04) mukaisesti. Mitoitus on tehty kuormituskestävyyden suhteen
sallitun laskennallisen routanousun perusteella.
Rakennettavien väylien kuormitus- ja vaatimusluokat :
Väylä

Kuormitus/katuluokka
25,0AB
6,0AB
KL2

Kt45

Mt139 (M2)
K1 (Koskenmäentie)
K2 (Lahelantie)
K3 (Vaunukankaantie)
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K21

Vaatimusluokka

Siirtymäkiilan kaltevuus

V3
V4
R2

1:20
1:15
1:30

KL3

R2

1:30

KL4

R2

1:30

KL4
KL4
KL4
KL4
KL4
KL4
KL4

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

Kevyen liikenteen väylän rakenteet on mitoitettu ensin kuormituskestävyyden suhteen ja
näin saatu tarvittava rakennepaksuus on tarkistettu sallitun laskennallisen routanousun
avulla.
Pohjanvahvistukset
Suunnittelualue sijoittuu kantavan pohjamaan alueelle eikä tarvetta pohjan vahvistuksille
ole.
Meluntorjunta
Suunnittelualueen meluntorjunta toteutetaan meluvallein, meluseinin ja melukaitein.
Kantatie 45:n nykyinen meluntorjuntataso säilytetään tarvittaessa siirtämällä tai korvaamalla nykyisiä meluntorjuntarakenteita.
Mt 139:n meluntorjuntaa parannetaan meluvallein, -aidoin ja –kaitein.
Tiesuunnitelmassa esitettävät meluesteet
Esteen
tunnus
ME 1
ME 2
ME 3

Väylä

Tien puoli

Paaluväli

(oik/vas) Alku
Kt45
Kt45
Kt45

oikea
oikea
vasen

367
452
1035

Loppu

Pituus

Korkeus Estetyyppi

452
470
1095

85
24
60

nykyinen valli ja seinä
nykyinen
seinä
1,4
kaide
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ME 5
ME 6
ME 7
ME 8
ME 9
ME 10
ME 11
ME 12
ME 13
ME 13
ME 14

3.3

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
K2
K2

vasen
vasen
oikea
vasen
oikea
vasen
oikea
vasen
oikea
oikea
oikea
oikea
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40
176
260
290
290
456
458
575
685
175
10

148
235
300
417
432
570
656
663
745
229
129

108
59
40
127
142
114
198
88
60
54
119
66

tsv+3,0
tsv+3,0
1,4
tsv+3,0
tsv+2,0
tsv+3,0
tsv+2,0
tsv+3,0
tsv+3,0
tsv+2,0
tsv+2,0
tsv+2,0

seinä
seinä
kaide
valli ja seinä
seinä
seinä
seinä
seinä
seinä
valli
valli
seinä

Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso
Hämeentiellä nykyisiä meluvalleja muotoillaan tiejärjestelyjen vuoksi uudelleen ja niitä
täydennetään uusilla meluaidoilla. Nahkelantielle rakennetaan uusia meluvalleja, - aitoja
ja -kaiteita. Uusien meluaitojen arkkitehtuuri mukailee Hämeentien kiertoliittymän koillispuolella olevien meluaitojen arkkitehtuuria ja väritystä soveltuen pientalovaltaiseen ympäristöön. Uudet umpinaiset puuverhoillut meluaidat ovat väritykseltään harmaat / siniharmaat.
Hämeentien ympäristön viimeistely on vähäeleistä. Pohjavedensuojauksen vuoksi uudelleen muotoiltavat sisä- ja ulkoluiskat nurmetetaan. Uudelleen muotoiltavien meluvallien takaluiskat metsitetään. Muut istutukset keskittyvät lähinnä kiertoliittymään, siihen liittyviin keskisaarekkeisiin ja kevyenliikenteenväylän varteen ja alikulkujen yhteyteen.
Nahkelantien tieympäristön käsittely on runsaampaa. Uusien meluaitojen ja kevyenliikenteenväylien ympäristöjä pehmennetään niin pensas- kuin puuistutuksillakin. Uusien
istutusten sommittelussa on otettu huomioon helppohoitoisuus sekä visuaalinen ilme.
Kiertoliittymien keskustojen ympäristörakentamiseen panostetaan. Kiertoliittymien keskustoja korostavat voimakkaat ja selkeät maastonmuotoilut sekä selkeät kiveys- ja istutusalueet. Hämeentien kiertoliittymää elävöitetään lisäksi kulttuuripitäjää ilmentävillä 7
punamultaisella hirsipilarilla jotka symbolisoivat Aleksis Kiven seitsemää veljestä. Nahkelantien kiertoliittymää elävöitetään puolestaan yhdellä keltamultaisella hirsipilarilla –
Venlalla.
Istutukset ja metsitykset
Hämeentien puuistutuksissa käytetään kotimaisia lehti- ja havupuulajeja kuten koivua,
pihlajaa ja mäntyä. Nahkelantien varressa käytetään lisäksi kukkivia pikkupuita kuten
kirsikoita tai tuomia. Puuistutukset tehdään riittävän kookkailla taimilla.
Pensasistutukset tehdään selkeinä ryhminä. Istutuksissa käytettäviä lajeja ovat esim. sinikuusama, taikinamarja, tuhkapensas ja erilaiset angervot. Myös muita tie- ja katuympäristössä menestyviä puu- ja pensaslajeja voidaan käyttää.
Kiertoliittymissä maanpeitteenä käytetään esimerkiksi maksaruohomattoa sekä maanpeitepensaita kuten esim. lamohietakirsikkaa, pikkuherukkaa tai seppelvarpua.
Metsityksissä käytetään pääasiassa koivua ja mäntyä. Lisäksi voidaan käyttää pihlajaa.
Meluesteet
Suunnittelualueelle on osoitettu melusuojaustarpeesta riippuen erilaisia meluesteitä. Ny-
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kyisille säilyville meluaidoille tehdään tarvittaessa huoltomaalaus tai muu korjaustoimenpide. Uudet meluaidat ovat puuverhoiltuja ja noudattavat arkkitehtuuriltaan ja värisävyltään Koskenmäen kiertoliittymän pohjoispuolella sijaitsevien meluaitojen periaatetta. Meluaidat koostuvat alaosistaan tiheämmistä vaakalaudoitetuista ja yläosistaan
pystyrimoitetuista elementeistä Kokonaisuutta elävöitetään kokonaan pystyrimoitetuilla
osioilla. Meluaitojen väritys on sinertävän harmaa. Meluaitojen periaate on esitetty erillisessä periaatekuvassa (7.2T-2)
Hämeentien varressa olevia meluvalleja on osittain muotoiltu uudelleen. Meluesteiden
sijainnit ja vallien käsittelyperiaattet on esitetty tieympäristökartoilla.

3.4

Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit
Suunnittelualue kuuluu täydentäviin erikoiskuljetuksen reitteihin. Täydentävien reittien
tarkoituksena on välttää vaarallisia erikoistoimenpiteitä, kuten poikkeamista normaaleista ajolinjoista ja -suunnista yleisimpien erikoiskuljetusten osalta. Täydentävillä reiteillä
voidaan käyttää perustavoitteita pienempiä mitoitusarvoja. Erikoiskuljetusten ajotilat
huomioidaan valaisinpylväiden ja liikennemerkkien sijoittelussa. Tarvittaessa käytetään
taitettavia pylväitä ja irrotettavia merkkejä.

3.5

Hankkeen massatilanne, varamaan ottopaikat ja läjitysalueet
Hankkeelta saadut penkereisiin kelpaavat maa- ja kalliomassat sijoitetaan pengerrakenteisiin. Hankkeelta saadut penkereisiin kelpaamattomat leikkausmassat sijoitetaan luiskatäyttöihin ja meluvalleihin. Läjitettäväksi jää noin 46 000 m3 kelpaamattomia leikkausja raivausmassoja, jotka kuljetetaan alustavasti Kulokukkulan tai Nuppulinnan maanvastaanottopaikoille.
Tiesuunnitelmassa ei ole esitetty varattavaksi erillisiä maa-aineksen sijoitusalueita.
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TUTKITUT VAIHTOEHDOT
Koskenmäen kiertoliittymä
Suunnitelmaratkaisut perustuvat tiesuunnitelman lähtökohtana olleeseen Koskenmäen
kiertoliittymän parantamissuunnitelmaan. Tiesuunnitelman alkuvaiheessa tarkennettiin
liikenteellisillä vaihtoehtotarkasteluilla kiertoliittymän kaistajärjestelyjä ja niiden toimivuuksia sekä toteutusmahdollisuuksia. Tarkastellut päävaihtoehdot olivat:


Ve1 Turbokiertoliittymä: Kiertoliittymässä on kaksi kaistaa pääsuunnan läpi
(Hämeentie, kt 45). Sivusuunnat hyödyntävät lisäkaistoja oikealle kääntyvien
kaistana. Tarkasteluissa tutkittiin myös ratkaisun kapasiteetin lisäämistä lisäämällä ns. vapaita oikea kaistoja liikennevirtojen kannalta olennaisiin liittymähaaroihin.



Ve1+ Turbokiertoliittymä + vapaa oikea kaista Koskenmäentieltä: Liittymäratkaisu perustuu vaihtoehto Ve1:n liittymäratkaisuun. Liittymän kapasiteettia lisättiin Koskenmäentien suunnasta vapaalla oikealla kaistalla.



Ve2 Spiraalikiertoliittymä: Liittymäratkaisu mahdollistaa sivusuuntien liikennevirtojen tehokkaamman purkamisen. Pääsuunnan haarojen kapasiteetti
säilyy lähes samana kuin vaihtoehdossa Ve1. Sivusuunnat saavat Ve2 vaihtoehdossa kaksi kääntyvää kaistaa (Nahkelantieltä Hämeentietä pohjoiseen / Koskenmäentieltä Hämeentietä etelään). Liittymäratkaisu edellyttää kolmea ryhmittymiskaistaa sivusuunnilla ja kahta ryhmittymiskaistaa pääsuunnalla.

Tiesuunnitelman ratkaisuksi valikoitui vaihtoehto 1, turbokiertoliittymä. Sivuhaarojen toimivuuksia päätettiin vielä parantaa toisen saapuvan kaistan ”vapaa oikea”-järjestelyllä
sekä Nahkelantien että Koskenmäentien osalta.
Tarkastelujen taustat ja tulokset on kuvattu tarkemmin dokumentissa 16T-1, Liikenneennuste ja toimivuustarkastelut.
Lahelantien liittymä
Nahkelantien ja Lahelantien liittymässä tutkittiin vaihtoehtoina yksikaistaisen kiertoliittymän ja valo-ohjatun nelihaaraliittymän liikenteellistä toimivuutta. Molemmat liittymätyypit
ovat toimivia ratkaisuja ennustetilanteessa ja tiesuunnitelman ratkaisuksi valittiin kiertoliittymä, koska sitä pidettiin turvallisempana kevyen liikenteen järjestelyjen osalta ja paremmin ympäröivään liikenneympäristöön soveltuvaksi.
Tarkastelujen taustat ja tulokset on kuvattu tarkemmin dokumentissa 16T-1, Liikenneennuste ja toimivuustarkastelut.
5

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELYN
(YVA)
JA
YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA
Hankkeen sijainti, ympäröivä maankäyttö ja vaikutusten luonne sekä hankkeen sopeutuminen voimassa oleviin kaavoihin huomioiden, voidaan katsoa että hanke ei aiheuta
YVA- asetuksen mukaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, eikä siihen näin
ollen ole tarvetta soveltaa YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
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TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
6.1

Vaikutukset liikenteeseen
Ajoneuvo- ja kevyt liikenne
Tiesuunnitelman lähtökohdaksi tutkittiin Paramics–liikennesimulointiohjelmistolla useita
liittymäjärjestelyvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia autoliikenteen välityskykyyn Koskenmäen ja Vaunukankaan liittymissä.
Koskenmäentien kiertoliittymän osalta lähtökohtana oli liittymän parantaminen kaksikaistaiseksi kiertoliittymäksi. Liikenteellisellä simuloinnilla selvitettiin, kuinka pitkälle tulevaisuuteen erilaisten liittymäratkaisujen kapasiteetti riittää ennustetun liikenteen kasvun
puitteissa ja lisäksi tutkittiin erilaisia kapasiteettia parantavia liittymäratkaisuja.
Tiesuunnitelmassa on esitetty Koskenmäen liittymän parantamista pääsuunnalla kaksikaistaisena kiertoliittymänä, jonka kapasiteettia on lisätty lisäkaistoilla, jotka palvelevat
Nahkelantieltä etelään Hämeentielle ja Koskenmäentieltä Hämeentielle pohjoiseen
kääntyviä vilkkaimpia liikennesuuntia. Liikennetarkastelujen perusteella tiesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt ovat riittäviä ennustevuoteen 2030 asti.
Kuten aiemmissakin suunnitteluvaiheissa on jo tullut esille, liikenteen kasvuennusteet
ovat Koskenmäen liittymässä niin suuria, että parannetunkin kiertoliittymän välityskyky
tulee nykyiselle tieverkolle vuodelle 2035 ennustetuilla liikennemäärillä täysin käyttöön.
Tiesuunnitelman mitoituksessa on kuitenkin ollut oletuksena, että viimeistään tuolloin on
käytössä myös uusia tieyhteyksiä, kuten niin sanottu Lahelanorren yhteys, jotka osaltaan vähentävät Koskenmäen liittymän kautta kulkevan liikenteen määrää. Koskenmäen
liittymässä ei ole perusteltua varautua lisäkaistoilla paljon tätä suurempiin liikennemääriin, koska liittymään huipputuntien aikana tulevan liikenteen määrän kasvua rajoittaa
vuoden 2035 ennustetilanteessa myös muun tieverkon välityskyky. Hämeentien etelän
suunnan mitoitusliikennemääränä on tiesuunnitelmassa käytetty noin 2000 – 2100 autoa
tunnissa ja Koskenmäentiellä noin 1600 autoa tunnissa ja nämä liikennemäärät ovat jo
hyvin lähellä nykyisten kaksikaistaisten väylien maksimivälityskykyä. Koskenmäentien
suunnasta liittymään saapuvan liikenteen määrää rajoittaa tulevaisuudessa Koskenmäentien kapeuden lisäksi matala nopeusrajoitus ja todennäköisesti myös liittymien ja suojateiden uudet liikennevalot. Myöskään nykyisen kaksikaistaisen Hämeentien välityskyvyn lisäämisestä ei ole suunnitelmia.
Nahkelantien ja Lahelantien liittymän toimivuudessa ei ole odotettavissa kapasiteetin
ylittävää kuormitustilannetta ennustetilanteessa.
Liikennetarkastelujen perusteella tiesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt ovat riittäviä ennustevuoteen 2035 asti. Kiertoliittymän eteläinen tulosuunta (Hämeentie) ja Koskenmäentien tulosuunta toimivat kapasiteettinsa ylärajoilla vuonna 2035. Hämeentien
eteläisen tulosuunnan kapasiteetin käyttöeste on illan huipputuntina 89 %. Koskenmäentien tulosuunanna käyttöaste on 90 %, Hämeentien pohjoisen tulosuunnan käyttöaste
on 50 % ja Nahkelantien tulosuunnan käyttöaste on 75 %. Käyttöasteet ovat kuitenkin
optimistisia arvioita, koska ne on laskettu Hollantilaisten ohjearvojen mukaan. Tuusulan
alueen tie- ja katuverkon muutokset viittaavat kuitenkin maltillisempaa liikenneennusteeseen vuoteen 2040 mennessä.
Joukkoliikenne ja kevyt liikenne
Joukkoliikenteeseen suunnitelmalla ei ole merkittävää vaikutusta järjestelyjen säilyessä
lähes nykyisellään. Koskenmäentieltä poistetaan yksi pysäkkipari, mutta lähin säilyvä
pari on näistä noin 200 metrin päässä, joten vaikutus ei ole merkittävä.
Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille paranevat rakennettavien väylien ja suojateiden
myötä.
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Liikenneturvallisuus
Alueen liikenneturvallisuus tulee paranemaan, vaikka liikennemäärät kasvavat tulevaisuudessa. Tiejakson parantaminen vähentää sekä autoliikenteen että jalankulun ja pyöräilyn onnettomuuksien määrää. Kantatien parantaminen ohjaa myös liikennettä mahdollisimman tehokkaasti päätieverkolle, jolla turvallisuus on parempi kuin alemmalla tieja katuverkolla.
Yleissuunnitelman vaikutuksia turvallisuuteen on arvioitu eri tietyyppien keskimääräisten
onnettomuusriskien perusteella sekä käyttäen Liikenneviraston Tarva -ohjelmistoa
suunnitelmassa esitettyjen parannustoimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin.
Suunnittelualueella tapahtuu laskennallisesti vuosittain 0,93 henkilövahinkoonnettomuutta, joiden seurauksena 0,03 liikennekuolemaa/vuosi. Nykytilanteeseen verrattuna parantamistoimenpiteillä saavutetaan noin 30 % vähenemä kaikissa henkilövahinko onnettomuuksissa (6,5 onnettomuutta/10 vuotta) ja 48 % vähenemä liikennekuolemissa (1,2 liikennekuolemaa/10 vuotta).
Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus ja palvelutaso paranee eniten uuden kevyen liikenteen väylän, alikulkukäytävän sekä kahden suojatiesaarekkeen ansiosta.
6.2

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Suunnitellut tie- ja katujärjestelyt sijoittuvat voimassa olevan kaavan liikenne- ja katualueille, eikä tiesuunnitelma ole ristiriidassa oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa.
Tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet mahdollistavat mm. Häriskiven alueen maankäytön kehittymisen.

6.3

Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön
Suunnittelualueella ei ole luonnon arvokohteita. Toimenpiteet sijoittuvat nykyisen tien
paikalle taajaman kulttuurivaikutteiseen ympäristöön, joten rakentamisesta aiheutuu
korkeintaan vähäisiä haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön. Rakentamisella ei ole
haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä.
Tievesien johtamisessa Tuusulanjokeen pitää ottaa huomioon simpukoiden elinympäristön säilyttäminen ja vedenlaatuun liittyvät seikat.
Tiejärjestelyt sijoittuvat Tuusulanjärven Natura-alueen vaikutusalueen ulkopuolelle hankelajin huomioon ottaen.

6.4

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Tien parannustoimien rakennusvaiheessa kaivu- ja maansiirtotöistä vapautuu kiintoainesta hulevesiin. Hulevesijärjestelmissä tapahtuu hienoaineksen sedimentaatiota. Rakentamisen aikana kiintoaineksen määrä lisääntyy ajoittain ja ohimenevästi tien lähialueen hulevesissä, mutta vaikutus ei ulotu Tuusulanjokeen. Rakentamisen ja käytön aikaiset hulevedet johdetaan laskeutus-/keräysaltaan kautta Tuusulanjokeen, mikä estää
runsaan kiintoaineksen pääsyn jokeen. Rakentamisen toimet ulottuvat lähimmillään noin
300 metrin päähän Tuusulanjoesta. Rakentaminen ei vaaranna Tuusulanjoen vuollejokisimpukkakantaa. Parannettujen teiden käytön aikana vaikutusta pintavesiin nykytilanteeseen verrattuna ei synny.
Rakentamisvaiheessa tien parantamistoimet eivät normaalisti vaikuta pohjavesiin, mutta
poikkeuksellisessa työmaaonnettomuudessa tai huolimattomasta koneiden käytöstä
(tankkaus, koneiden vuotaminen) voi päästä haitallisia poltto- tai voiteluöljyjä maahan ja
sitä kautta pohjaveteen.
Käytön aikana nykytilanteeseen verrattuna pohjaveden suojelu paranee liikenteen sujuvoitumisen ja liikenneonnettomuusriskin vähenemisen myötä. Onnettomuuksien aiheut-
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tama päästöriski pienenee Hämeentien kohdalla, johon rakennetaan onnettomuussuojaus. Tiellä tullaan mahdollisesti käyttämään maantiesuolaa haitattomampaa kaliumformiaattia liukkauden torjuntaan, mikä ehkäisee kloridipitoisuuden nousua. Tien pinnan
hulevesiä ohjataan myös reunakivien avulla siten, että valuminen tien luiskaan pohjavesialueella minimoituu.
6.5

Vaikutukset maa-ainesvaroihin
Kaikki käyttökelpoiset leikkausmassat käytetään tierakenteisiin, luiskatäyttöihin, maastonmuotoiluihin ja meluvalleihin. Alustavien massatarkastelujen mukaan ylijäämämassoja on tästä huolimatta kuitenkin noin 46 000 m3.
Suunnittelukohteelle tuodaan ulkopuolelta rakennekerroksiin ja muihin rakenteisiin kiviainesmateriaaleja noin 33 000 m3. Tarvittavat täyttömassat saadaan hankkeen sisältä
leikkausmassoista.

6.6

Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin
Uudet meluvallit ja meluaidat rajaavat tieympäristöä entistä voimakkaammin. Meluesteiden ja uusien kaistojen sekä kevyenliikenteenväylien rakentamisen myötä alueen nykyistä kasvillisuutta joudutaan poistamaan. Kasvillisuuden poiston myötä maisema
muuttuu hetkellisesti. Korvaavia istutuksia onkin esitetty runsaammin juuri uusien väylien ja meluesteiden tuntumaan.
Esitetyt suunnitelmat eheyttävät tieympäristön maisema- ja taajamakuvaa. Yhtenäiset
arkkitehtuuriltaan pientalovaltaiseen ympäristöön soveltuvat meluaidat sekä kiertoliittymien kulttuuripitäjää ilmentävät taideaiheet tuovat uutta sisältöä tieympäristöön.
Teiden ilme muuttuu tiesuunnitelman toimenpiteillä rakennetummaksi ja taajamamaisemmaksi, mutta tämä ratkaisu sopeutuu maaseututaajamaympäristöön luontevasti.
Kommentteja suunnitelmaluonnokseen kysyttiin Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta.
Vastauksena todettiin, että Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ei ole huomautettavaa
Kt 45 Vaunukangas- Koskenmäki tiesuunnitelmasta (Sari Saresto, Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo 23.3.2015) .

6.7

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Toteutettavat liikennejärjestelyt parantavat liikenneturvallisuutta sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen osalta. Toteutettavat kevyen liikenteen verkon täydennykset ja uusi alikulkukäytävä poistavat estevaikutusta ja lisäävät asuinympäristön laatua ja viihtyisyyttä.
Sen myötä liikkuminen paikallisiin palveluihin helpottuu.
Kantatien 45 ja Koskenmäentien varrella melutilanne pysyy käytännössä nykyisen kaltaisena. Ne meluesteet, jotka joudutaan poistamaan tilantarpeen vuoksi, korvataan uusilla vastaavan korkuisilla. Nahkelantien varteen on suunniteltu uusia meluesteitä, joiden
myötä melutilanne paranee ja altistuvien asukkaiden määrä vähenee. Nahkelantien varren asunnot saadaan pääosin alle ohjearvon päiväsaikaan ja selkeästi alle ohjearvon
yöaikaan.
Nahkelantien uusi kevyen liikenteen väylä ja melusuojaukset kaventavat pohjoispuolen
tonttien pihapiirejä, joiden toiminnot ulottuvat osittain nykyiselle liikennealueelle. Toteutettavat melusuojaukset toimivat kuitenkin näköesteinä ja korvaavat nykyisen suojakasvillisuuden häviämistä liittymien näkemäalueiden ulkopuolella.

6.8

Kiinteistövaikutukset
Tiejärjestelyt sijoittuvat asemakaavassa esitetyllä liikennealueelle. Liikennealueen raja
on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1…3. Nahkelantiellä ja osalla Hämeentietä ei liikennealuetta ole lunastettu kokonaisuudessaan tiealueeksi, vaan lunastus tehdään tämän
tiesuunnitelman toteutumisen yhteydessä.
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Haltuun otettavaa maa-aluetta on yhteensä 0,3 ha. Tiedot lähialueen maanomistajista
on esitetty maanomistajaluettelossa 1.4T. Korvaukset menetetyistä maa-alueista käsitellään maantietoimituksen yhteydessä.
6.9

Yhteiskuntatalous
Rakentamis- ja lunastuskustannukset
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 8 830 000 € (4/2015 maku ind. 110,60,
2010=100), josta rakentamiskustannusten osuus on 8 810 000 € ja lunastus- ja korvauskustannusten osuus on 20 000 €. Johto- ja laitesiirtojen kustannuksiksi on arvioitu 360
000 €.
Kustannusarvio on esitetty yksityiskohtaisemmin asiakirjassa 1.5T Kustannusarvio.
Kustannusjako
Tiejärjestelyjen toteuttamisesta ja kustannuksista vastaavat valtio sekä Tuusulan kunta.
Kustannusjako sovitaan erikseen.
Lisäksi hankkeen toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia johto- ja laitesiirtojen vuoksi.
Uudenmaan ELY- keskus vastaa maantietoimituksen hakemisesta ja toimituskustannuksista sekä mahdollisista lunastus- ja korvauskustannuksista sekä haitan ja vahingonkorvauksista.

6.10

Väylien hoito- ja ylläpitovastuut
Hankkeeseen sisältyvien väylien hoito- ja ylläpitovastuut sovitaan erikseen
kuntien ja valtion kesken.

6.11

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden rakentaminen tulee aiheuttamaan rakentamisen aikaisia vaikutuksia mm. ajokaistojen leveyksiin ja nopeusrajoituksiin alueella. Työmaa-aikainen liikenne aiheuttaa lisääntyvää melua sekä pölyhaittoja.
Louhinta- ja räjäytystyöt aiheuttavat jonkin verran meluhaittoja ja saattavat aiheuttaa
myös tärinähaittoja. Näiden kaikkien haittavaikutusten seuraaminen ja haittojen minimoiminen on suunniteltava työmaa-aikaisen suunnitelman laadinnan yhteydessä.
Vesiä pitää käsitellä siten, että Tuusulanjoen vuollejokisimpukoihin ei kohdistu haitallisia
vaikutuksia (elinympäristön säilyttäminen ja vedenlaatuun liittyvät seikat).
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HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, LASKUOJAT SEKÄ
JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT
7.1

Kadut
Hankkeen yhteydessä toteutettavat kadut ovat:


K1, Koskenmäentie



K2, Lahelantie



K3, Vaunukankaantie



K9, Häriskiven uusi katuliittymä



Katuina toteutettavat kevyen liikenteen väylät: K10J, K11J, K12J, K14J,
K15J, K16J, K17J ja K20J.



Tontti- ja ajoyhteydet: T1 ja T2



Lisäksi toteutetaan muutokset uusista järjestelyistä aiheutuvat muutokset
nykyisiin väyliin ja liittymiin.

Kaikki kadut, jotka on esitetty tunnuksella K ja kevyen liikenteen väylät, jotka on esitetty
tunnuksella KJ, tulee Tuusulan kunta käsittelemään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
7.2

Laskuojat
Hankkeen yhteydessä rakennettavat laskuojat ja -johdot on esitetty suunnitelmakartoilla
3T-1…3.

7.3

Johtojen ja laitteiden siirrot
Suunnitellut liikennejärjestelyt edellyttävät olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirtoja suojaustoimenpiteitä. Niistä on työn aikana neuvoteltu laitteiden omistajien kanssa.
Tarvittavat johto- ja laitesiirrot on esitetty johtojen ja laitteiden alustavissa siirto- ja suojaussuunnitelmissa 6.2T-1…3.
Laitteiden omistajat laativat yksityiskohtaiset siirto- ja suojaussuunnitelmat rakennussuunnittelun yhteydessä ja vastaavat siirtotoimien tarvitsemista luvista.
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HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET
Koska hanke toteutetaan hyväksytyn tiesuunnitelman mukaan, rakentaminen ei edellytä
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia. Tiealueet otetaan haltuun maantietoimituksessa.
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EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI
9.1

Ehdotus suunnitelman hyväksymiseksi
Tiesuunnitelman hyväksymisehdotus on esitetty erillisenä liiteasiakirjana 1.3T.

9.2

Jatkotoimenpiteet
Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Tuusulan
kunta asettaa suunnitelman kuukauden ajaksi yleisesti nähtäville mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan virallisissa ilmoituslehdissä.
Tiesuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella.
Tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen
Uudenmaan ELY- keskus valmistelee suunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle, joka antaa tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.
Yksityiskohtaiset työpiirustukset sisältävä rakennussuunnitelma laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen myöhemmin erikseen.

9.3

Vaiheittain rakentaminen
Häriskiven uusi katuliittymä on sidoksissa alueen maankäytön kehittymiseen ja asemakaavoituksen etenemiseen. Mikäli alueen maankäyttö ei etene tiehankkeen kanssa samanaikaisesti, tullaan suunnitelmassa esitetty uusi katuliittymä K9 toteuttamaan eri vaiheessa. Tällöin kantatien 45 kaistajärjestelyt tarkastellaan kohdalla uudelleen.

