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Kehä I:n länsiosan liikenneselvitys

• Kehä I:n Tapiolan kohdan työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja liikenteen 
lyhyen aikavälin kehitystä on arvioitu v. 2018 valmistuneissa selvityksissä. 

• Vuoden 2018 selvitysten jälkeen Kehä I:n Keilaniemen ja Laajalahden 
parannustyöt ovat valmistuneet, Kehä I:n Kalevalantien/Tekniikantien 
tasoliittymään on tehty kaistajärjestelyjä, Otaniemen maankäytön 
kehitysarvioita on päivitetty, Tallinnan liikenteen keskittämisestä 
Länsisatamaan on tehty periaatepäätös ja  Helsingin seudun MAL 2019 -
suunnitelma on valmistunut.

• Maarinsolmun eritasoliittymä sisältyy MAL 2019 -suunnitelman 
liikenneinvestointiohjelman 2020-2031 hankkeisiin kaudelle 2024-2027.

• Kehä I:n länsiosan liikenneselvityksen tavoitteena on ollut osoittaa Kehä 
I:n Turunväylän ja Länsiväylän välisen jakson toimivuuden ja 
toimintavarmuuden kehitysennusteet vuoteen 2050 yltävällä aikajänteellä. 

• Liikenneselvityksessä tarkastelut on jaoteltu teemoittain seuraavasti:

• Kalevalantien/Tekniikantien liittymä (Maarinsolmun kohta)

• Keilaniemen kohta

• Hagalundintunneli

• Tässä sarjassa kuvataan Maarinsolmun kohdan tarkasteluja.
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Kehä I:n länsiosan merkitys liikennejärjestelmässä

• Kehä I:n jakso Turunväylä-Länsiväylä on Helsingin seudulla määritetty 
keskeiseksi valtakunnallisen tai pitkämatkaisen seudullisen 
tavaraliikenteen reitiksi ja luokiteltu seudullisesti merkittäväksi 
ydinalueen lähestymisjaksoksi. Tällaisilla jaksoilla on vaatimuksena, että 
Helsingin kantakaupungin valtakunnallisten terminaalien yhteyksien 
toimintavarmuus on varmistettava. (Helsingin seudun tieverkon luokitus 
ja palvelutasotavoitteet, Liikennevirasto 2018). 

• Helsingin kantakaupungin raskaan liikenteen ajokieltojen (yli 12 metrisen 
kuorma-autot) takia mm. Länsisataman raskas liikenne kulkee pääosin 
Kehä I:n länsiosan kautta.

• Tallinnan matkustaja- ja tavaraliikenteen keskittämisestä Länsisatamaan 
on tehty periaatepäätös ja uusi satamatunneli on suunniteltu avattavan 
liikenteelle vuoden 2028 alussa.

• Satamaliikenteen on ennustettu jatkavan kasvuaan niin tavara- kuin 
henkilöliikenteen osalta. Kehä I:n länsiosan kautta kulkee arkisin v. 2030 
arviolta yli 1000 Länsisatamaan menevää tai sieltä tulevaa kuorma-autoa. 

• Satamasta purkautuva liikennevirta on luonteeltaan hyvin purskemaista
laivojen liikenteen purkautuessa yhtenäisenä virtana ja ilmiön toistuessa 
lyhyen ajan sisään useaan kertaan iltapäiväruuhkan aikana. Tällöin 
lähtevät rekat jonoutuvat ja ilmiö ulottuu myös Kehä I:lle asti. 

• Sataman raskaan liikenteen kannalta haasteellista on se, että kuorma-
autojen odotusalueet Länsisatamassa ovat niukat, jolloin satamaan 
saapuminen tulee ajoittaa siten, että laivaan ajamisen odotusaika 
satama-alueella minimoidaan. 
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Kehä I:n länsiosan liikennemäärät ja niiden ennustettu kehitys

• Kehä I:n Laajalahden mittauspisteessä arkivuorokausiliikenne oli 
syksyllä 2019 46 300 ajon/vrk, joista linja-autoja noin 70 ja muita 
raskaita ajoneuvoja noin 2 300. 

• Liikennemäärä on yli 20 % suurempi kuin esimerkiksi Turunväylällä 
Kehä I:n ja Munkkiniemen välissä ja vain noin kolmanneksen pienempi 
kuin Länsiväylällä Helsingin rajan kohdalla.

• Koronapandemian aikana liikennemäärät ovat seudullisesti laskeneet. 
Kehä I:n käynnissä olleiden parannustoimien valmistuminen on 
kuitenkin osaltaan lisännyt Kehä I:n houkuttelevuutta ajoreittinä.

• Kehä I:n vuodelle 2030 ennustettu liikennemäärä ilman Maarinsolmua
on 51 400 ajon/vrk (kasvua vuodesta 2019 noin 11 %).

• Liikenteen kasvua rajoittaa Kalevalantien/Tekniikantien tasoliittymän 
välityskyvyn täyttyminen ja siitä seuraava viivytysten kasvu.
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Nykyiset liikennejärjestelyt Kehä 
I:n Kalevalantien/Tekniikantien 
liittymässä

• Nykyinen Kalevalantien/Tekniikantien valo-ohjattu 
tasoliittymä on Kehä I:n viimeinen Länsiväylän ja 
Lahdenväylän välinen tasoliittymä, jossa Kehä I:n 
liikennevirtaa joudutaan katkomaan liikennevaloin.

• Välityskyvyn kannalta haastavia ovat suuret vasemmalle 
kääntyvät liikennevirrat Kehä I:ltä pohjoisesta Tekniikantielle 
(enimmillään n. 1100 ajon/h) sekä Kalevalantieltä Kehä I:lle 
pohjoiseen (enimmillään noin 500 ajon/h). 

• Nämä liikennevirrat risteävät sekä keskenään että Kehä I:tä 
suoraan kulkevan liikenteen kanssa. 

• Vuonna 2019 toteutettiin kaistajärjestelyjä, joista merkittävin 
on toinen vasemmalle kääntyvä kaista pohjoisesta itään.

• Kehä I:n suuntainen jalankulku- ja pyörätie risteää 
Kalevalantien valo-ohjatulla suojatiellä. Jalankulku- ja 
pyörätie Kehä I:n poikki kulkee liittymän pohjoispuolella 
olevan sillan kautta.

Kehä I:n nykyinen Kalevalantien/Tekniikantien tasoliittymä 
(kuva Maanmittauslaitos).
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Liikenteen toteutunut toimivuus ja toimintavarmuus

• Kehä I:n jakso Turunväylä-Länsiväylä oli syksyllä 2019 
HERE-paikannusanalyysien perusteella Helsingin seudun 
ruuhkautuvin tiejakso aamuliikenteessä (etelään) ja 
toiseksi ruuhkautuvin tiejakso iltapäiväliikenteessä 
(pohjoiseen). 

• Ruuhka-aikojen klo 7-9 ja 15-17 matka-ajat olivat syksyn 
keskivertotilanteessa (mediaani) noin 1,5-kertaiset 
ruuhkattomaan aikaan nähden, mutta noin 10 %:ssa 
ruuhka-aikoijen liikennetilanteista matka-ajat olivat yli 4-
kertaiset ruuhkattomaan nähden.

• Ajoittain tapahtuva hyvin voimakas ruuhkautuminen 
heikentää merkittävästi matka-aikojen ennakoitavuutta ja 
liikennejärjestelmän toimintavarmuutta.

• Matka-aikojen heikko ennakoitavuus on haaste mm. 
Länsisatamaan suuntautuville kuljetuksille ja 
henkilöliikenteelle.

Liikenteen havaittu ruuhkautuvuus HERE-paikannusaineiston 
perusteella.
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Liikenteen toimivuuden ja toimintavarmuuden 
kehitysennusteet ilman Maarinsolmua

• Vuoden 2030 ennustetilanteessa tasoliittymä toimii välityskykynsä 
äärirajoilla, mikä rajoittaa liikenteen kasvua (n. 11%). Välityskyvyn 
maksimoimiseksi liikennevalojen kiertoajat ovat kahden minuutin luokkaa, 
jolloin odotusajat ovat pitkiä myös silloin, kun välityskyky ei ylity. 

• Keskivertopäivinä Kehä I:n simuloidut jonot ovat ajoittain noin 300-
metrisiä. Jo nykyisin jonot ovat joinakin päivinä huomattavasti pidempiä. 

• Toimivuuden kannalta haasteena on myös se, että Länsisatamasta lähtevä 
Kehä I:n kautta kulkeva rekkaliikenne purkautuu laivoista purskauksittain, 
jolloin rekkaliikennettä on hetkellisesti erittäin paljon.

• Liikenteen ja keliolosuhteiden vaihtelujen takia välityskyky ylittyy 
ajoittain, jolloin jonoutuminen on huomattavasti keskivertoa suurempaa 
ja viivytykset pitkiä. Riskinä on jonojen yltäminen Keilaniemen tunneliin, 
mikä ei turvallisuussyistä ole hyväksyttävää.

• Satunnaisia häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi pienetkin 
liikenneonnettomuudet ja liikennevalojen vikaantuminen sekä meritulvan 
nouseminen risteysalueelle.

• Mikäli liikenne kasvaa edelleen, ruuhkautuvuus pahenee jyrkästi.

• 13 % liikenteen kasvulla vuoden 2030 ennusteeseen nähden simuloidut 
viivytykset kasvoivat aamuruuhkassa 2,5-kertaisiksi ja iltapäiväruuhkassa 
1,9-kertaisiksi.

Liikenne on jo nykytilanteessa ajoittain erittäin 
jonoutunutta. Kuvat iltapäiväruuhkasta lokakuulta 
2019 (Espoon kaupunki).  



Nykyisen liittymäalueen meritulvariski

• Liikenteellisten häiriöiden lisäksi nykyinen liittymä on altis 
meritulvalle. Liittymäalue on vähitellen painunut useita 
kymmeniä senttejä ja painuminen todennäköisesti jatkuu 
edelleen. 

• Nykyisellä korkeustasolla keskimäärin viiden vuoden välein 
toistuva meritulva yltää Tekniikantielle ja Kehä I:n itäiselle 
ajoradalle, jolloin pidempiaikaiset liikennekatkokset ovat 
mahdollisia. 

• Harvemmin tapahtuva tulviminen voi katkaista 
liittymäalueen liikenteen kokonaan.
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Hyvin yleisen meritulvan (toistuvuus kerran 5 vuodessa) 
tulvariskialue (kuva Tulvakeskus/Tulvakarttapalvelu).
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Maarinsolmun eritasoliittymä 

• Maarinsolmu on rombinen eritasoliittymä, jossa risteyssillan 
päissä olevat ramppiliittymät ovat valo-ohjattuja. 
Eritasoliittymän kohdalla Kehä I:n kaistamäärä on 2+2.

• Kehä I:n suuntainen jalankulku ja pyöräily kulkee eritasossa 
Kalevalantien ali. Liittymän pohjoispuolisen jalankulku- ja 
pyöräilysillan ohella Kehä I:n pääsee ylittämään jalan ja 
pyörällä risteyssillan kautta. Risteäminen eteläpuolisten 
ramppien kanssa tapahtuu valo-ohjatuilla suojateillä.

• Maarinsolmun eritasoliittymän kustannusarvio on noin 48 
milj. euroa (kustannusindeksi MAKU 120, 2015=100).

Maarinsolmun eritasoliittymä (tiesuunnitelman 
2017 mukaiset liikennejärjestelyt).
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Maarinsolmun eritasoliittymän 
toimivuus

• Vuoden 2030 ennustetilanteessa Maarinsolmun
eritasoliittymä toimii simulointien perusteella varsin hyvin. 

• Kehä I:n liikenne sujuu viiveittä. 

• Ramppiliittyminen kuormitusaste jää selvästi alle 
välityskyvyn, jolloin jonoutuminen ja viivytykset säilyvät 
kohtuullisina. 

• Ramppiliittymät sijaitsevat kuitenkin lähellä toisiaan, jolloin 
jonot yltävät pisimmillään edellisen liittymän tuntumaan. 
Liikennevalojen vihreä aalto on tarpeellinen Kehä I:n 
pohjoissuunnan tulorampilta Tekniikantien ja Maarintien
suuntiin.

• Vuoden 2050 ennustilanteessa liittymä toimii edelleen 
kohtuullisen hyvin. 

• Ramppiliittymien viivytykset kasvavat vain hieman vuoden 
2030  ennustetilanteesta. 

• Kehä I:n liikenne sujuu edelleen viiveettä.

Liikenteen toimivuus vuoden 2030 keskimääräisen iltahuipputunnin 
aikana nykyisillä järjestelyillä ja Maarinsolmu toteutettuna.        
(Kehä I:n nopeusrajoitus on 70 km/h, jolloin todellinen nopeus ruuhkattomissa 
olosuhteissa on hieman päälle 70 km/h).
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Maarinsolmun vaikutukset liikenteen toimivuuteen

• Maarinsolmu poistaa kokonaan Kehä I:n länsiosan liikenteen 
ruuhkaisuuden, jolloin myös matka-aikojen hajonta supistuu 
merkittävästi.

• Myös Kalevalantien, Tekniikantien ja Maarintien tulosuunnilla 
ruuhkaviivytykset vähenevät, mutta valo-ohjatut 
ramppiliittymät aiheuttavat edelleen viivytyksiä.

• Nykyisen liittymän häiriöherkkyys Kehä I:n liikenteelle poistuu 
ja liikennejärjestelmän toimintavarmuus paranee 
merkittävästi.

• Nykyistä risteysaluetta laskennallisesti kerran 5 vuodessa 
uhkaava meritulvariski poistuu. 

• Lievien ja vakavien risteyskolareiden ja peräänajojen riski 
pienenee ja niiden aiheuttamat liikennehäiriöt vähenevät.

Matka-aikojen Länsiväylä-Turunväylä simuloitu vaihtelu 
syksyn 2030 keskimääräisen arkipäivän iltahuipputunnin 
aikana ilman Maarinsolmua (ve 0, sininen) ja Maarinsolmu
toteutettuna (ve M, vihreä).
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Maarinsolmun vaikutukset tie- ja katuverkon liikennemääriin

• Maarinsolmu poistaa Kehä I:n pullonkaulan 
Kalevelantien/Tekniikantien liittymästä, jolloin Kehä I:n 
houkuttelevuus ajoreittinä kasvaa ja liikennemäärät muulla tie-
ja katuverkolla vastaavasti vähenevät.

• Arkivuorokauden liikennemäärä Kehä I:llä Laajalahden kohdalla 
kasvaa Maarinsolmun seurauksena noin 4700 ajon/vrk (+9 %). 
Vastaavasti liikennemäärät vähenevät rinnakkaisella tie- ja 
katuverkolla, erityisesti Kehä II:lla (-1700 ajon/vrk).

• Maarinsolmun eritasoliittymä hyödyttää suhteellisesti enemmän 
henkilöautoliikennettä kuin muita liikennemuotoja, vaikka myös 
linja-autoliikenne sekä kävely ja pyöräily sujuvoituvat. Tästä 
syystä Maarinsolmulla on lievä henkilöauton käyttöä lisäävä 
vaikutus. 

• Liikennemalliennusteen perusteella Maarinsolmun toteuttaminen 
lisää Helsingin seudulla arkivuorokauden henkilöautomatkoja 
noin 290 henkilömatkan verran (0,015 %).

• Maarinsolmun aiheuttamasta liikenteen kasvusta Kehä I:llä yli 90 
% johtuu reittimuutoksista ja alle 10 % henkilöauton käytön 
kasvusta.

Maarinsolmun vaikutukset eri väylätyyppien 
liikennesuoritteisiin kulkutapa- ja suuntautumismuutokset 
huomioituna (oranssi) ja ilman (sininen). 



Maarinsolmun vaikutukset 
liikenneturvallisuuteen

• Maarinsolmun myötä poistuu Kehä I:n ainoa tasoliittymä 
Lahdenväylän ja Länsiväylän välillä, jolloin liikennevalot eivät pääse 
yllättämään vapaan virran olosuhteisiin tottuneita kuljettajia.

• Kehä I:llä Kalevalantien/Tekniikantien liittymässä on sattunut v. 2016-
2020 kolme henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta

• Maarinsolmu myös siirtää liikennettä alempiasteiselta tie- ja 
katuverkolta eritasoliittymin varustellulle pääväylälle. 

• Ilman kulkutapa- ja suuntautumismuutoksia Maarinsolmu vähentäisi 
henkilövahinko-onnettomuuksia v. 2030 0,9 kpl/vuosi. Kulkutapa- ja 
suuntautumismuutokset (henkilöautoilun kasvu) huomioituna 
vähenemä on 0,4 henkilövahinko-onnettomuutta/vuosi.

• Vähenemät johtuvat liikenteen reittisiirtymistä turvallisemmille 
väylille sekä Kehä I:n Kalevalatien kohdan muutoksesta tasoliittymin 
varustetusta pääväylästä eritasoliittymin varustetuksi pääväyläksi, 
jolloin laskennallinen onnettomuusriski Kehä I:llä Kalevalantien 
liittymän tuntumassa laskee noin puoleen.
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Poliisin raportoimat henkilövahinko-onnetto-
muudet 2016-2020 tapahtumavuoden mukaan



Maarinsolmun vaikutukset joukkoliikenteeseen sekä jalankulku- ja 
pyöräily-yhteyksiin

• Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien kannalta merkittävimmät 
muutokset ovat:

• Kehä I:n suuntainen jalankulku- ja pyöräily-yhteys alittaa Kalevalan-
tien eritasossa, kun nykyinen yhteys risteää Kalevalantien valo-
ohjatulla suojatiellä.

• Kalevalantien ja Tekniikantien välille avautuu Maarinsolmun kautta 
uusi jalankulku- ja pyöräily-yhteys, kun nykyinen yhteys kiertää 
Maarinsillan ja Maarintien kautta. Maarinsolmun ramppien kanssa 
risteäminen tapahtuu valo-ohjatuilla suojateillä.

• Raide-Jokerin valmistuessa Kehä I:ä kulkeva runkolinja 550 
korvautuu Kehä I:n liikenteestä erillään kulkevalla raitioliikenteellä. 

• Liittymän kautta kulkee edelleenkin joitakin seutu- ja liityntälinjoja, 
joiden kulku sujuvoituu ja aikatauluvarmuus paranee Maarinsolmun
toteutuessa. Maarinsolmun läpi kulkevaa Kehä I:n suuntaista linja-
autoliikennettä ei kuitenkaan ole näköpiirissä.
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Tarkastelualueen nykyinen 
joukkoliikennelinjasto (HSL).



Maarinsolmun vaikutukset liikenteen CO2-päästöihin, terveydelle 
haitallisiin lähipäästöihin ja liikennemeluun

• Liikenteen CO2-päästöihin Maarinsolmu vaikuttaa osin 
vastakkaisiin suuntiin vaikuttavilla mekanismeilla:

• Autoliikenteen reittisiirtymät sekä pidemmällä aikavälillä 
toteutuvat kulkutapa- ja suuntautumismuutokset 
kasvattavat CO2-päästöjä noin 700 tonnia/vuosi, kun 
laskennassa käytetään MAL 2019-suunnitelman kiinteitä 
päästökertoimia vuodelle 2030. Maarinsolmun laskennallinen 
vaikutus on noin 0,03 % tieliikenteen kokonaispäästöistä 
Helsingin seudulla v. 2030.

• Liikenteen ruuhkautumisen väheneminen sekä Kehä I:n 
liikenteen pysähdysten poistuminen vähentää polttoaineen 
kulutusta ja CO2-päästöjä ajettua kilometriä kohden. Tämän 
merkitys korostuu erityisesti raskaalla liikenteellä, jonka 
sähköistyminen tapahtuu henkilöautoliikennettä hitaammin.

• Liikennettä siirtyy katuverkolta pääväylille, joilla liikenne 
sujuu tasaisemmin (vähemmän kiihdytyksiä ja jarrutuksia), 
millä todennäköisesti on myös polttoaineenkulutusta 
vähentävä vaikutus. 

• Koska vaikutusmekanismit ovat eri suuntaisia ja varsin 
monimutkaisia ja toisaalta autokanta on muuttumassa 
nopeasti, ei Maarinsolmun vaikutus liikenteen CO2-
päästöihin ole tämänhetkisillä tiedoilla ja menetelmillä 
luotettavasti arvioitavissa.

• On mahdollista, että valmistuessaan Maarinsolmu aluksi 
vähentää ilmastopäästöjä ruuhkautuvuuden vähentyessä, 
mutta pitkällä aikavälillä kulkutapa- ja 
suuntautumismuutosten seurauksena kasvattaa niitä.

• Terveydelle haitalliset lähipäästöt kasvavat 
liikennemäärämuutosten perusteella Kehä I:llä, mutta 
laskevat esimerkiksi Kehä II:lla ja monin paikoin 
katuverkolla. Ilmanlaadun muutoksia tai lähipäästöille 
altistumisen muutoksia ei ole tämän työn yhteydessä 
tarkemmin arvioitu.

• Liikennemelun lähtötasot kasvavat 
liikennemäärämuutosten perusteella hieman Kehä I:llä, 
mutta laskevat hieman esimerkiksi Kehä II:lla ja monin 
paikoin katuverkolla. Maarinsolmun kohdalla 
melualtistukseen vaikuttaa hankkeeseen sisältyvät 
meluntorjuntatoimet sekä jarrutus- ja kiihdytysmelun 
väheneminen.

• Maarinsolmun hankearvioinnissa on arvioitu melualtistuksen 
vähenevän noin 140 henkilön verran (55 dB 
päivämelualueella asuvat asukkaat).
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Rahamääräiset liikennevaikutukset sekä kustannustehokkuus
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• Maarinsolmu synnyttää vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 2,4 
milj. euron vuotuiset liikennesäästöt. 

• Suurimmat hyötyerät ovat henkilö- ja pakettiautoliikenteen sekä 
kuorma-autoliikenteen aikasäästöt. 

• Ajoneuvo- ja päästökustannukset hieman kasvavat 
kilometrisuoritteiden kasvun seurauksena.

• Ruuhkautumisen väheneminen voi todellisuudessa kompensoida 
muutoksen osin tai kokonaan.

• Ilman kulkutapa- ja suuntautumismuutosten huomioimista 
liikennesäästöt olisivat noin 3 milj. euroa/v. (Väyläviraston 
tiehankkeiden arviointiohjeen laskentatapa).

• Mikäli liikenne kasvaa edelleen vuoden 2030 jälkeenkin, aikasäästöt 
kasvavat jyrkästi, kun nykyisen liittymän välityskyky ylittyy.

• Kehä I:n liikenteen kasvuksi 2030-2050 on ennustettu 13 %.

• Maarinsolmun eritasoliittymän rakentamiskustannusarvio on noin 
48 milj. euroa (MAKU 120, 2015=100).

• Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on laskettu 2,1 Väyläviraston 
hankearviointiohjeen mukaisella tavalla. Hanke on 
yhteiskuntataloudellisesti selkeästi kannattava (H/K>1).



Varautuminen Hagalundintunnelin
toteuttamiseen

• Maarinsolmun toteutuksessa tulee harkita varautumista 
Hagalundintunnelin myöhempään toteutukseen. Tämä tarkoittaa, 
että osa Hagalundintunnelin kaukaloinvestoinneista tehtäisiin jo 
Maarinsolmun rakentamisvaiheessa. 

• Varautumisasteesta riippuen lisäkustannukset Maarinsolmun
rakentamisvaiheessa olisivat noin 4-15 milj. euroa, joilla 
saavutettaisiin hankkeiden yhteenlasketuissa kustannuksissa 4-7 
milj. euron säästöt.

• Ilman varautumisinvestointeja hukkakustannukset 
Hagalundintunnelin rakentamisvaiheessa ovat arviolta noin 10 
milj. euroa verrattuna tilanteeseen, jossa Hagalundintunneli ja 
Maarinsolmu toteutetaan yhtenä hankkeena.

• Liikennetuvallisuuden sekä liikennejärjestelmän toimivuuden ja 
toimintavarmuuden kannalta Maarinsolmu on merkittävästi 
Hagalundintunnelia kiireellisempi hanke, eikä sen toteutusta tule 
lykätä pidemmälle tulevaisuuteen mahdollisten 
investointikustannussäästöjen perusteella.

• Hankkeen viivästyminen aiheuttaa noin 2-3 milj. euron 
vuotuisten liikennehyötyjen menetykset.
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Maarinsolmun visio Hagalundintunnelilla (SARC 
Arkkitehtitoimisto 2017).


