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HANKEKORTTI

NYKYTILA JA ONGELMAT
Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä ja Etelä-
Suomen tärkeintä itä-länsisuuntaista kuljetusväylää.
Kehä III on Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliikenteen
tärkein syöttöyhteys, Vantaan joukkoliikenteen runko-
väylä sekä Vuosaareen rakennettavan sataman tavara-
liikennevirtojen välittäjä. Kehä III on myös tärkeä Van-
taan ja pääkaupunkiseudun sisäinen runkoyhteys.

Rakennustyöt Kehä III:n parantamiseksi Lentoaseman-
tien ja Tikkurilan välillä ovat alkaneet keväällä 2002 ja
ne valmistuvat vuonna 2005. Lentoasemantien eri-
tasoliittymä ei sisälly hankkeeseen.

Vantaankosken ja Lentoasemantien välillä Kehä III on
2+2-kaistainen väylä, jolla on valo-ohjattuja tasoliittymiä.
Tällä tiejaksolla kulkee arkivuorokautena noin 55 400
ajoneuvoa. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa 1,5 - 2
-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suurimmat ongelmat ovat:

• Maankäyttö Kehä III:n varrella kasvaa voimakkaasti.
Vantaankoski – Lentoasemantie-välin valo-ohjatut
tasoliittymät ruuhkautuvat pahoin sekä aamu- että
iltapäivisin. Henkilövahinkoihin johtavia peräänajoja
tapahtuu paljon.

• Kehä III:n nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle (E 18)
liikenneyhteydelle asetettuja vaatimuksia. Matka-
ajan ennustettavuus heikkenee jatkuvasti ruuhkai-
suuden lisääntyessä.

• Tiejakso kuuluu sekä kuoleman- että henkilövahin-
kotiheyden osalta pääteiden runkoverkon vaaralli-
simpaan viidennekseen.

HANKE
Kehä III:a parannetaan nykyisellä paikallaan Vantaankos-
ken ja Lentoasemantien välillä (7 km).

• Tie sijoitetaan uudelle linjalle Raappavuorentien ja
Vantaankosken eritasoliittymän välillä.

• Tien peruspoikkileikkaus on 2-ajoratainen joukkolii-
kennekaistoin varustettu kaupunkimoottoritie.

• Myllymäen ja Kalliosolan eritasoliittymät korvaavat
nykyiset viisi tasoliittymää.

• Vantaankosken, Martinkylän, Pakkalan ja Lentoase-
mantien eritasoliittymissä parannetaan ramppi-, py-
säkki- ja kevyen liikenteen järjestelyjä.

• Tikkurilantieltä rakennetaan eritasoliittymä Lentoase-
mantielle. Ylästöntien kohdan järjestelyjä Tuusulan-
väylällä parannetaan bussirampeilla ja pysäkeillä.

• Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa parannetaan,
kevyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen kehän
suuntainen väylästö ja meluesteet toteutetaan työ-
paikka- ja asuinalueiden kohdalle.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 1997.
Tiesuunnitelmasta ei ole tehty hyväksymispäätöstä, koska
alueen asemakaavoitus on kesken. Hyväksymispäätös on
tarkoitus saada vuoden 2002 aikana.

Hanke voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa, ensin Tuu-
pakan eritasoliittymästä Lentoasemantielle (64 M€) ja
sitten Vantaankoskelta Tuupakan liittymään (52 M€).

VAIKUTUKSET
+ Liikenteellinen toimivuus paranee sekä kehällä että

rinnakkaisväylillä. Ruuhka-ajan keskinopeus kasvaa
monin paikoin 20 km/h.

+ Turvataan tärkeän kuljetusväylän toimintavarmuus,
erityisesti lentokentän yhteydet.

+ Liikennettä siirtyy rinnakkaisväyliltä Kehä III:lle ja katu-
verkon läpiajoliikenne melu- ja turvallisuushaittoineen
vähenee. Kehä III:n meluesteet vähentävät niin ikään
meluhaittoja.

+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus
paranee.

+ Joukkoliikenteen edellytykset paranevat bussikaistojen
ja pysäkkijärjestelyjen takia.

+ Onnettomuuksien kokonaismäärä vähenee noin 50 %,
koska peräänajojen riski pienenee huomattavasti.

- Vantaankosken alueen uudet siltarakenteet vaikuttavat
merkittävästi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen mai-
semakuvaan.

- Ajonopeuksien nousu heikentää hieman liikenneturval-
lisuushyötyä.

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2001 hintatasossa on
116 M€. Valtion osuus perinteisellä tavalla jaetuista kus-
tannuksista on 105 M€ ja Vantaan kaupungin 11 M€.
Hankkeen hyötykustannussuhde on 3,1.




