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HANKEKORTTI

NYKYTILA JA ONGELMAT
• Kehä I on pääkaupunkiseudun merkittävin kehä-

mäinen yhteys ja samalla Suomen vilkkaimpia
teitä. Leppävaaran kohdalla kulkee arkivuoro-
kautena 78 000 autoa ja kehää risteävällä Turun-
väylällä (Vt 1) 58 000 autoa. Ennusteet vuodelle
2020 ovat 1,5-kertaisia eli suurimmillaan selvästi
yli 100 000 autoa/vrk.

• Leppävaara on merkittävä joukkoliikenteen sol-
mukohta kaupunkiradan ja  poikittaisen Jokeri-
linjan risteyksessä. Vaihtoyhteyksiä palvelevat
pysäkkijärjestelyt valmistuivat Kehä I:lle syksyllä
2002. Kehä I toimii myös jatkuvasti kasvavan
Leppävaaran aluekeskuksen pääliikenneyhtey-
tenä. Suur-Leppävaaran alueella on 57 000 asu-
kasta ja 26 000 työpaikkaa, joista noin puolet
sijaitsee tiiviillä kaupunkialueella Kehä I:n tun-
tumassa.

• Kehä I Turunväylän pohjoispuolella on tukkoisin
pullonkaula pääkaupunkiseudulla. Liikenne ruuh-
kautuu arkisin usean tunnin ajaksi aamu- ja ilta-
päivisin valo-ohjattujen liittymien takia. Viivytyk-
set ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja (noin
2 milj. ajoneuvotuntia/v). Turunväylällekin muo-
dostuu säännöllisesti seisovia jonoja. Viivytykset
kohdistuvat myös joukkoliikenteeseen.

• Turun moottoritien sekä kaikkien kehän valo-
ohjattujen liittymien liikenneturvallisuus on huono.
Kehä I:n onnettomuustiheys on 2-kertainen ja on-
nettomuusaste 1,4-kertainen muihin kaksiajoratai-
siin teihin nähden.

• Suuresta liikenteestä aiheutuu merkittävä melu-
haitta tiheään rakennetulla alueella. Ennusteti-
lanteessa 55 dBA:n melualueella asuisi noin 600
ihmistä.  Pysähtelevän liikenteen päästöt vähen-
tävät asuinviihtyisyyttä.

HANKE
Kehä I:n parantaminen Turunväylältä Helsingin kau-
pungin rajalle (n. 3,3 km). Turunväylää parannetaan

Kauniaisten liittymän ja Helsingin rajan välillä (n. 4
km).  Hankkeen sisältö on seuraava:
• Kolmannet kaistat lisätään Kehä I:lle Turuntieltä

Helsingin rajalle sekä Turunväylälle.
• Kehä I sijoitetaan tunneliin 500 metrin matkalle

Turuntien pohjoispuolella (Mestarintunneli).
• Turunväylän ja Kehä I:n liittymään rakennetaan

uusi ramppi (Turunväylältä Helsingistä Kehä I:lle
länteen) ja paremmat pysäkki- ja  kevyen lii-
kenteen järjestelyt.

• Mestarinsolmun eritasoliittymä toteutetaan lii-
kennevalo-ohjattujen tasoliittymien tilalle.

• Rakennetaan suuntaisliittymä Turunväylälle
Kehä I:n itäpuolelle Helsingin suuntaan (Ver-
monsolmu).

• Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä
Kehä I:n suuntaisesti että sen poikki (eritasorat-
kaisut).

• Liikenteen melua torjutaan meluntorjuntaratkai-
suin.

Hanke on kokonaisuutena suunnitelmien puolesta
valmis aloitettavaksi vuonna 2005. Ensimmäiseen
vaiheeseen (Turunväylän liittymä ja lisäkaistat)
aloitusvalmius on jo vuonna 2003.
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HANKKEEN VAIKUTUKSET
+ Liikenteen sujuvuus kehällä ja Turunväylällä

paranee merkittävästi.
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin

neljällä onnettomuudella vuodessa. Erityisesti
peräänajot vähenevät.

+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat
selvästi joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijär-
jestelyjen ansiosta.

+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
nevat verkon täydentyessä.

+ Tunneli- ja melutorjuntaratkaisut vähentävät
merkittävästi altistumista liikennemelulle.

+ Hanke tukee Leppävaaran aluekeskuksen to-
teuttamista ja kehittämismahdollisuuksia. Tun-
neliratkaisu eheyttää kaupunkirakennetta, tarjo-
aa uutta rakennusmaata ja vähentää estevai-
kutusta.

- Kehä I:n ja Turunväylän liittymässä on paran-
nuksista huolimatta odotettavissa liikennöitä-
vyysongelmia aamuruuhkan aikaan.

- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus-
riskiä, minkä takia turvallisuushyöty ei ole suu-
rempi.

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2001 hinta-
tasossa on 60 M€. Kustannukset jaetaan valtion ja
Espoon kaupungin kesken. Hankkeen hyötykus-
tannussuhde on 5,7.




