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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 
tienpidon rahoitus on vuoden 2020 hetkellisen tilanteen jälkeen palan-
nut alhaiselle tasolle suhteessa korjausvelkaan ja investointeihin liitty-
viin tarpeisiin. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma lupaa 
pidemmällä tähtäimellä perusväylänpidon kasvua. Korjausvelan kan-
nalta tämä on hyvä asia. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoi-
tustasoa tulisi nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät 
sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden ke-
hityksen myötä. Helsingin alue on koko maan talouden veturi, ja sen 
toimintaedellytykset tulee turvata huolehtimalla hoidon ja korjausten li-
säksi maantieverkon tarpeellisista investoinneista. Liikenneverkon pal-
velutasoa nostaviin pieniinkään investointeihin rahoitus ei juuri ole riit-
tänyt viime vuosina.

Valtion investointien ennakoitavuus on sidosryhmien, myös Helsingin 
kaupungin, toiminnan ja omien investointien suunnittelun kannalta vält-
tämätöntä. Osaltaan ennakoitavuuden tarpeeseen vastaa Väyläviras-
ton kakhdeksanvuotinen väyläverkon investointiohjelma, johon Uu-
denmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman tulisi jat-
kossa vahvasti kytkeytyä. Helsingin kaupunki on investointiohjelmas-
saan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina toteu-
tettavien kohteiden kustannuksiin. 

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-
sopimuksessa 2020-2031 esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoittei-
ta, on erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat 
Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilma-
sillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren erita-
soliittymä. Ilmasillan eritasoliittymä on myös mainittu osana Lahdenväy-
län kehittämistä Kehä I:n ja Kehä III:n välillä luonnoksessa valtion väy-
läverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029. 
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Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliitty-
mä. Kehä I:n ja Itäväylän liittymän kehittäminen maankäytön suunnitte-
lun kanssa samanaikaisesti on myös tärkeää. Helsingin seudun MAL-
sopimuksessa (2020-2031) on sovittu, että valtio osallistuu Vihdintien 
pikaraitiotien hankekokonaisuuden kustannuksiin. Tähän kokonaisuu-
teen sisältyvät myös Turunväylän ja Huopalahdentien liittymään suun-
nitellut muutokset.

Myös maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kas-
vavien meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingissä yhdyskuntaraken-
teen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten asuntoa-
lueiden meluntorjunnalle on suuri tarve. Myös liikennemäärät kasvaval-
la kaupunkiseudulla ovat ennusteiden mukaan kasvussa ilman merkit-
täviä liikennettä vähentäviä toimenpiteitä. Uusien meluesteiden sekä 
vanhojen meluesteiden parantamisen tarve ja toimenpiteet tulisi näkyä 
vahvemmin suunnitelmassa.

Itäkeskus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä aluekeskuksis-
ta. Yleiskaavassa alueelle osoitetaan merkittävästi nykyistä enemmän 
asunto- ja toimitilarakentamista. Itäväylän ja Kehä I risteys on yksi pää-
kaupunkiseudun vilkkaimpia risteyksiä. Samalla myös yksi Helsingin 
seudun vaarallisimmista risteyksistä. Alueella liikkuu myös paljon asuk-
kaita ja kauppojen asiakkaita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöitä ja 
jalankulkijoita. Lautakunta pitää tärkeänä, että valtio sitoutuu myös Ke-
hä1 ja Itäväylän liittymän kehittämiseen.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2022−2025 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän: vain Kehä I:n Kurkimäen 
alikulkukäytävän siltojen peruskorjaus ja Länsiväylän kaiteiden kunnos-
tus Ruoholahden ja Kirkkonummen välillä.

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2022–2025:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita, kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2022–2024.
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 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osal-
taan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta 
osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2027. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2024–2025.

 Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2025–2026.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta).

Käsittely

26.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Lisäys lausuntoon:

"Itäkeskus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä aluekeskuk-
sista. Yleiskaavassa alueelle osoitetaan merkittävästi nykyistä enem-
män asunto- ja toimitilarakentamista. Itäväylän ja Kehä I risteys on yksi 
pääkaupunkiseudun vilkkaimpia risteyksiä. Samalla myös yksi Helsin-
gin seudun vaarallisimmista risteyksistä. Alueella liikkuu myös paljon 
asukkaita ja kauppojen asiakkaita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöi-
tä ja jalankulkijoita. Lautakunta pitää tärkeänä, että valtio sitoutuu myös 
Kehä1 ja Itäväylän liittymän kehittämiseen."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen.

Esittelijä
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