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Valtatielle 7 toteutetaan Vantaan ratikkaan (Mellun-
mäki-Tikkurila-Aviapolis) liittyvät joukkoliikenteen
vaihtopysäkit Länsimäentien kohdalle tarvittavine
ramppijärjestelyineen. Lisäksi turvataan TEN-T-
ydinverkkoon kuuluvan Kehä III:n eritasoliittymän lii-
kenteen sujuvuus.

NYKYTILA
Valtatie 7 (Porvoonväylä) on pääväylä, joka toimii yhtenä Hel-
singin säteittäisenä sisääntulotienä ja liikenteen jakajana Hel-
singin kehäteille. Vt 7 on myös osa Suomen TEN-tieverkkoa ja
Kehä III:n itäpuolella osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja yleis-
eurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Tie on merkittävä työmat-
kaliikenteen väylä ja tiejaksolla kulkee merkittävästi valtakun-
nallista ja seudullista linja-autoliikennettä.

Valtatien 7 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) on
Kehä III:n länsipuolella noin 17 800 ajoneuvoa vuorokaudessa
ja Kehä III:n itäpuolella noin 32 900 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Liikenne on arkisin vilkkaampaa, jolloin liikennemäärät
ovat Kehä III:n länsipuolella noin 19 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa ja itäpuolella noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vt 7 on Suomen vilkkaimpia valtakunnallisen linja-autoliiken-
teen reittejä Kotkan, Kouvolan ja Lahden suunnilta. Porvoon
ja Sipoon suunnista Porvoonväylän kautta kulkee arkisin yli
100 linja-autovuoroa. Ongelmana on, ettei Vt 7:llä ole bussi-
pysäkkejä Vantaalla. Länsimäentien eritasoliittymän läheisyy-
dessä on merkittäviä työpaikka-alueita. Lisäksi suunnitteilla
oleva Vantaan ratikka risteää Vt 7:n Länsimäentien kohdalla.
Länsimäentien eritasoliittymään on tarve suunnitella linja-au-
topysäkit vaihtoyhteyksineen.

Kehä III:n eritasoliittymän Porvoon suunnan erkanemis- ja liit-
tymisrampeilla esiintyy nykyisin ajoittaista ruuhkautumista ja
sen on ennustettu pahenevan. Porvoonväylän varrella on jon-
kin verran meluhaittoja.

HANKE JA TAVOITTEET
Toteutetaan Vantaan ratikkaa palvelevat vaihtopysäkit Länsi-
mäentien eritasoliittymään tarvittavine ramppijärjestelyineen.
Samalla tehdään pohjavesisuojauksia ja meluntorjuntaa. Fa-
zerilan risteyssilta uusitaan Vantaan ratikkaan liittyen.

Kehä III:n eritasoliittymään toteutetaan kaksikaistaiset erka-
nemiset ja liittymiset Porvoonväylän itäsuunnalle.

Tavoitteena on joukkoliikenteen kehittämisedellytysten tur-
vaaminen sekä Kehä III:n eritasoliittymän liikenteen häiriö-
herkkyyden vähentäminen.

AIKATAULU
 Aluevaraussuunnitelma valmistui keväällä 2020.
 Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin 8/2021 ja suun-

nitelman on arvioitu valmistuvan 9/2022
 Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2019

ja sen hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää vuoden
2020 aikana, jonka yhteydessä on tarpeen tehdä kohteen
tiesuunnitelma

 Vantaan ratikan rakentamisen on määrä alkaa v. 2024.

KUSTANNUKSET
Länsimäentien pysäkkien vaatimien toimenpiteiden kustan-
nusennuste on maanteiden osalta noin 12,3 milj.€ ilman Faze-
rilan risteyssiltaa ja Länsimäentien toimenpiteitä, jotka liittyvät
Vantaan ratikan kustannuksiin. Kehä III:n eritasoliittymän pa-
rantamistoimenpiteiden kustannusennuste on noin 5,8 milj.€
(MAKU 2015=100; 130)

Suunnittelukohde

VAIKUTUKSET
 Tuetaan joukkoliikenteen kehittämistä ja

Vantaan ratikan toteuttamista.
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet parane-
vat

 Turvataan liikenteen sujuvuus ja vähenne-
tään liikenteen häiriöherkkyyttä E18-tiellä

 Pohjavesien pilaantumisriski pienenee.
Suojauksia tehdään noin kilometrin mat-
kalle

 Vähennetään melun aiheuttamia haittoja.
Melulle altistuvien määrä vähenee noin 20
asuinkiinteistöllä ja melusuojauksia teh-
dään noin 550 metriä.

 Ei merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 Hankkeen hyöty-kustannussuhde selvi-

tetty Vantaan ratikan yhteydessä.


