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JOHDANTO

Pohjois-Leppävaaran kehittämisen tueksi on laadittu kokonaisvisio vuonna 2018, jossa on otettu kantaa 

myös liikennejärjestelmän kehittymiseen. Visio mahdollistaa Turuntien ja Kehä I liittymäalueen 

maankäytön voimakkaan kehittämisen. 

Jotta maankäyttöä voidaan kehittää tulee varmistaa liikenteen toimivuus sekä asukkaiden, työntekijöiden 

että asiakkaiden pysäköinti. Koska Leppävaara on tärkeä joukkoliikenteen solmu (lähijunat, kaukojunat, 

bussit ja Raide-Jokeri) on tarjottava myös liityntäpysäköintimahdollisuuksia niin autoille kuin 

kaksipyöräisillekin.

Visioalueen tavoitteena on tarjota sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet alueen sisällä, ja alueen tulee olla 

myös hyvin saavutettavissa polkupyörällä. Tärkeänä osana kokonaisuutta kehitetään itä-länsisuuntaista 

pyöräilyn laaturaittia. 

Raide-Jokeri tarjoaa valmistuttuaan nykyistä bussilinjaa 550 luotettavamman poikittaisen yhteyden. 

Lähijunaliikenteen palvelutaso paranee entisestään kun Espoon kaupunkirataa aikanaan jatketaan, ja 

bussiliikenteen kehittämiseen liittyy myös kaluston sähköistäminen.

Autoliikenteen suurimmat muutokset liittyvät uusiin pysäköintilaitoksiin sekä visiotyössä esitettyyn 

Lintuvaarantien kääntöön.



AUTOLIIKENTEEN VERKKO

Lintuvaarantien kääntämisajatuksen taustalla oli lukuisia tekijöitä. Hyötyjen lisäksi siitä aiheutuu myös 

muutoksia autoliikenteelle. Visiotyössä päädyttiin esittämään kääntöä.

Tavoitteena oli 

• Muodostaa uusista asuin/työpaikkakortteleista helposti saavutettava kokonaisuus, nykyisen 

Shellin tonttia ei haluttu erottaa muusta maankäytöstä liikenneväylien rajaamaksi saarekkeeksi

• Mahdollistaa Turuntielle ajorampit uuteen maanalaiseen pysäköintilaitokseen kummastakin 

suunnasta

• Vähentää pyöräilyreittien tasoristeämisiä vilkkaiden katujen kanssa

• Pidentää vilkkaiden liittymien välejä, jotta jonot eivät aiheuttaisi pahenevia ruuhkia

• Tarjota lisää tilaa vaihtopysäkeille 

• Mahdollistaa lisää rakennusoikeutta kalliisti perustettaville tonteille

Hyötyjen vastapainoksi aiheutuu haittaa osalle liikenteestä

• Lintuvaaran ja Turuntien itäsuunnan (Helsinki) matka ja matka-aika pitenevät

• Tämän suuntaisten bussilinjojen matka ja matka-aika pitenevät
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LIIKENNE-ENNUSTE

• Liikenne-ennusteessa on otettu huomioon Leppävaaran oletettu maankäytön ja 
liikenteen kasvu noin vuoteen 2050 mennessä

• Junaliikenteen ja raitioliikenteen kehittäminen vähentävät hieman autolla tehtäviä 
matkoja, samoin hyvä kävelyn ja pyöräilyn verkko ja se, että monet palvelut ovat 
tavoitettavissa lähietäisyydeltä

• Autojen ja polkupyörien helposti saavutettavat liityntäpysäköintijärjestelyt auttavat 
liikenteen hallinnassa

• Tästä huolimatta sekä alueen oma autoliikennetuotos että läpikulkeva liikenne kasvavat 
merkittävästi

• Suunnitellut toimenpiteet on suunniteltu vastaamaan tähän kysyntään, joskaan ruuhkia 
ei voida täysin välttää

• Sellon vetovoiman kasvu muodostaa suuren osan liikenteen kasvusta ja keskittää sitä 
Leppävaarankadulle
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ENNUSTE 2050



LIIKENTEEN TOIMIVUUS

• Liikenteen toimivuus tarkasteltiin Vissim -simulointiohjelmalla ennustevuoden 2050 

liikennemäärillä 

• Yhteys Lintuvaarantieltä Turuntielle Portinvartijantien kautta

• Ratsukatu parannettu 2+2 -kaistaiseksi

• Turuntien ja Säterinpuistotien välinen yhteys

• Turuntien parannus, yhteys uuteen P-halliin kummastakin suunnasta

• Sellon puolella uusi pysäköintilaitos

• Lisäksi kaistoja on täydennetty mm.

• Hevosenkengästä Kehä I länteen

• Turuntieltä lännestä Kehä I länteen



JONONPITUUDET JA AJONOPEUDET, VISIOVERKKO 

• Liikenteen toimivuutta on 
havainnollistettu 
jononpituuskuvalla

• Lukumäärä ilmoittaa 
simulointiajon aikana havaitun 
hetkellisen 
maksimijononpituuden 
suunnittain

• Väri kuvastaa alueen 
keskimääräisiä ajonopeuksia. 

• Punainen, oranssi ja keltainen 
väri ilmaisee keskimääräisen 
jonoutumisen (keskimääräinen 
ajonopeus < 25 km/h) 

• Liikennevalojen yhteen 
kytkennällä on suuri vaikutus 
liikenteen  jonoutumiseen

Toinen 
kääntymiskaista 
vasemmalle lisää 
merkittävästi 
kapasiteettia



PALOASEMAN TOIMIVUUS

• Lintuvaarantien liikenne siirtyy kulkemaan paloaseman edestä (Portinvartijantie)

• Kasvanut liikennemäärä saattaa haitata paloaseman toimivuutta, mikäli muita 
paloaseman etuuksia ei toteuteta.

• Suositellaan paloasemavaloa paloaseman liittymään

• Paloasemavalon yhteenkytkentä ympäröiviin liikennevalo-ohjelmiin (esimerkiksi liikennevalojen 
“vihreä aalto” paloasemalta molempiin suuntiin)

• Lisäksi liikennevalo-ohjelmoinnilla on merkitystä paloaseman liittymän toimivuuteen. 
Läheisten liittymien liikennevalot tulee yhteen kytkeä siten, että paloaseman ohi pääsisi 
mahdollisimman moni ajoneuvo vihreässä aallossa.

• Hälytystilanne tutkittiin simuloimalla, valo-ohjauksen avulla hälytysajoneuvojen reitti 
saatiin tyhjennettyä muusta liikenteestä nopeasti kaikkiin suuntiin



YHTEENVETO TOIMIVUUSTARKASTELUISTA

• Ratsukadun kaistakapasiteettia on kasvatettava vuoteen 2050 mennessä 
bussiliikenteenkin toimivuuden varmistamiseksi, uudet rampit Turuntielle parantavat 
myös Vanhan maantien reitin toimivuutta.

• Alueen liittymiin on varmistettava vihreä aalto

• Toimivuustarkasteluissa käytetyt suunnitellut Lintuvaarantien ja Ratsukadun 
kaistamäärät välittävät ennustevuoden 2050 liikenteen hyvin. Liittymät jonoutuvat, 
mutta odottavat ajoneuvot pääsevät purkautumaan yhden valokierron aikana liittymän 
läpi, eivätkä ajoneuvojen viivytykset kasva tällöin liian pitkiksi.

• Radan pohjoispuolen verkolliset muutokset eivät vaikuta radan eteläpuolen 
toimivuuteen.


