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Hämeenlinnanväylä on yksi pääkaupunkiseudun tär-
keimmistä valtakunnallisista sisääntuloväylistä. Hä-
meenlinnanväylällä on välityskykyongelmia ja ruuh-
kia, erityisesti välillä Kannelmäki–Kaivoksela. Hank-
keen vaikutusalueella, niin Helsingin kuin Vantaankin 
kaupunkien alueella, on vireillä useita maankäytön ja 
liikenneverkon kehittämistoimia.  
 

NYKYTILA 
Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on osa kansainvälistä E12-tietä ja 
pääväyläasetuksen mukainen I tason pääväylä. Hämeenlin-
nanväylä on valtakunnallisella tasolla tärkeä yhteys Länsisa-
tamaan suuntautuvalle raskaalle liikenteelle. Hämeenlinnan-
väylä on tärkeä yhteys Helsingin, Vantaan ja Espoon jakelulii-
kenteelle sekä valtakunnalliselle sekä Keski-Uudenmaan 
linja-autoliikenteelle. 
Hämeenlinnanväylällä kulkee arkipäivisin 32 000–59 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 5–7 % 
kokonaisliikennemäärästä. Liikenne on kasvanut varsin voi-
makkaasti Hämeenlinnanväylällä viimeisen kolmen vuoden ai-
kana, jolloin kasvua on ollut 6–9 prosenttia vuodessa. 
Hämeenlinnaväylä on erittäin ruuhkautunut. Ruuhkan pullon-
kauloina ovat erityisesti Hakamäentien liikennevalo-ohjattu ta-
soliittymä sekä Kannelmäen etl–Kaivokselan etl väli. Lisäksi 
Hämeenlinnanväylän varrella on Liikenneviraston (nyk. Väylä-
virasto) meluntorjuntaohjelmassa 2013-2018 tunnistettuja 
melusuojausta tarvitsevia alueita. 

HANKE JA TAVOITTEET 
Tavoitteena on nykyisen ja tulevan maankäytön liittäminen 
luontevasti Hämeenlinnanväylään, huomioida alueen melun-
suojaus, parantaa henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tehdä jalankulun ja pyöräilyn 
yhteydet sujuviksi ja turvallisiksi. Lisäksi tavoitteena on, että 
luonnonsuojelu- ja pohjavesialueille ei aiheuteta haittaa ja 
liito-oravien ylitysalueet säilytetään toimivina. Raskaan liiken-
teen sujuvuuden ja matka-ajan ennustettavuuden parantami-
nen on myös yksi tavoitteista. 
Hankkeessa esitetään seuraavat vaiheittaiset kehittämistoi-
menpiteet: 
 V1a = Kehä I liittymään esitetään uutta erkanevaa kaistaa 

Kehä I:lle pohjoisesta länteen 

 V1b = Hämeenlinnanväylälle esitetään kolmansia kaistoja 
välillä Kannelmäki-Kaivoksela. Kaivokselan eritasoliitty-
män parantaminen, uusi ramppi etelästä itään. 

 V2 = Uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä esitetään 
Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymien väliin. Erita-
soliittymän toteuttaminen edellyttää kolmansien kaistojen 
toteuttamisen välille Kannelmäki–Kaivoksela. 

 V3 = Hämeenlinnanväylä esitetään levennettäväksi 3+3-
kaistaiseksi välillä Kaivokselan eritasoliittymä–Martinkylän 
eritasoliittymä. 

AIKATAULU 
 Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteuttamisen aikataulusta 

ei ole päätöksiä. Välin Kehä I–Kaivoksela parantaminen 
sekä Kuninkaantammen eritasoliittymä ovat HLJ 2015:ssä 
jaksolla 2016–2025. Välin Kehä I–Kaivoksela tiesuunni-
telma valmistuu 4/2021. Hankkeen toteutus on esitetty 
MAL2019 suunnitelmassa kaudelle 2020–2023 

KUSTANNUKSET 
Alustava kustannusarvio on noin 145,4 milj. euroa. (MAKU 
2015=100:140). Välin Kannelmäki–Kaivoksela kustannusar-
vio on noin 73,2 milj. euroa. 

 

Suunnittelukohde 

 VAIKUTUKSET  

  Raskaan liikenteen sujuvuus paranee, matka-
ajat nopeutuvat ja matka-ajan ennustettavuus 
paranee ruuhka-aikoina. 

 Lisäkaistojen myötä Hämeenlinnanväylän väli-
tyskyky paranee ja ruuhkaantuminen vähentyy 

 Liikenneturvallisuus paranee. Kaikkien suunnit-
telukokonaisuuksien (V1-V3) toteuttaminen vä-
hentäisi onnettomuuksien määrää 0,91 onnet-
tomuutta vuodessa. 

 Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet ja turvalli-
suus paranevat. 

 Joukkoliikenteen toimintaedellytykset parane-
vat. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa 
matka-aikoja. Pidemmät liittymiskaistat helpot-
tavat bussien liittymistä Hämeenlinnan väylälle 

 Meluhaitat asutukselle vähenevät melusuojaus-
toimenpiteillä. 

 Kolmannet kaistat vievät tilaa jo ennestään ah-
taassa ympäristössä ja aiheuttavat kaavamuu-
tostarpeita erityisesti Vantaan kaupungin alu-
eella.  

Välin Kehä I – Kaivokselan parantamisen 
hyöty-kustannussuhde on 2,92. Hankkeen to-
teuttaminen kokonaisuudessaan eli välin Kehä 
I– Kehä III parantamisen hyöty-kustannus-
suhde on 3,50. 

 

   


