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Johdanto 
Espoon keskus on jakaantunut rautatieaseman pohjois- ja eteläpuolelle. Pohjoispuoli on virasto- ja 
asuinpainotteinen alue. Eteläpuolelle ovat keskittyneet kaupalliset palvelut. Myös viimeaikaiset 
asuinrakennuskohteet ovat sijoittuneet aseman eteläpuolelle. Espoon keskustaa kehitetään maan-
käytön osalta, joten on tarpeen suunnitella alueen katuverkko ja tutkia eri kulkumuotojen yhtey-
det ja liikkumisen palvelut. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Suunnitelmat perustuvat Espoon 
suunnitteluohjeisiin. 

 
Kuva 1. Suunnittelualue 
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1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

1.1 Maankäytön muutokset lähtökohtana 

Espoon keskuksessa on käynnissä kaksi asemakaavamuutosta, jotka ovat Espoontori-Entresse ja 
virastokeskus. Virastokeskuksen asemakaavamuutoksesta on julkaistu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, jossa tavoitteiksi on asetettu valtuustotalon ja nykyisen kaupungintalon lähiympäris-
tön kehittäminen. Alueen viihtyvyyttä parannetaan uudistamalla ja lisäämällä asuin-, toimisto-, 
liike- ja julkisrakentamista, sekä uudella monitoimitorilla. Espoontori-Entressen asemakaavamuu-
toksella tavoitellaan aseman eteläpuolelle lisää kaupallista toimintaa, johon integroidaan mahdol-
lisuuksien mukaan asumista ja toimistoja. 

WSP luonnosteli aseman ympäristöstä maankäyttövaihtoehdon, jossa rakentaminen on vaiheistet-
tu pitkälle aikavälille. Työn tavoitteena oli pienentää radan halkaisevaa vaikutusta, parantaa jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä sekä hyödyntää matkakeskuksen matkustajavirtoja kaupalli-
sessa liiketoiminnassa. Luonnoksessa esitettyjen eri toimintojen kerrosaloja on käytetty myös tä-
män työn liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa. Kuvassa 2 on esitetty WSP:n tekemän maan-
käyttöluonnoksen pääperiaatteita. Kerrosalat ja pysäköintinormit ovat tarkemmin kuvattu vaiku-
tukset -kappaleessa. 

 
Kuva 2. Ehdotus aseman lähiympäristön tiivistymisestä pitkällä aikavälillä. 
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1.2 Kaupunkikuvallisia lähtökohtia 

Espoon keskus on kaupunkikuvaltaan monipuolinen ja kerrostunut. Se on rakentunut tyypilliseen 
rannikkosuomalaiseen maisemaan, jota dominoivat jyrkkäpiirteiset kallioiset mäet ja savilaaksot. 
Metsäiset mäet rajaavat suunnittelualueen kaupunkitilaa ja muodostavat taustan kaupunkinäky-
mille ja alueen kookkaille rakennuksille.  

Espoon keskuksen pohjoispuoli (virastokeskus) on suunnitteluaikakautensa ihanteiden tapaan ra-
kennettu osin kansitasoille. Toteutuksen positiivisia puolia ovat rauhalliset kulkuympäristöt kävely-
tasoilla, lyhyet siirtymät rakennusten välillä sekä luonteva liittyminen ympäröivään topografiaan. 
Ongelmallisiksi puoliksi voidaan todeta katutasomaailman kolkko yleisilme, orientoitavuuden vai-
keus, kuten millä tasolla rakennuksen sisäänkäynti sijaitsee ja esteettömyyden nykynormien toteu-
tuminen. Suuret korkeuserot vaativat huomattavan pitkiä luiskia ollakseen saavutettavia.   

Rakennuskannaltaan alue on hyvin heterogeenistä. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva 
Espoon Vanha kirkko muodostaa voimakkaan vastinparin alueen virastoarkkitehtuurille ja post-
modernille ostoskeskusarkkitehtuurille maamerkkeineen. Tämän lisäksi alueella on runsaasti 
asuinkerrostaloja ja pienkerrostaloja, jotka on rakennettu viimeisen kolmen vuosikymmenen aika-
na. Alueella on sen maankäyttömuodoista johtuen myös paljon pysäköintikapasiteettia sekä maa-
tasossa että parkkitaloissa. Tyhjät pysäköintikentät ja parkkitalojen sivustat eivät luo viihtyisyyttä 
ja turvallisuuden tunnetta varsinkaan öiseen aikaan. 

Kirkkojärventie on poikkileikkaukseltaan väylämäinen. Sen pohjoispuolta hallitsevat pysäköintialu-
eet ja hieman etäämmälle sijoitetut asuin- ja virastokorttelit. Kirkkojärventien katumaisin osuus 
sijaitsee nykyisen aseman ja virastotalon välisellä alueella, jossa on muun muassa kauppa- ja kios-
kitoimintaa sekä joukkoliikenteen pysäkit. 

1.3 Liikenteen nykytilanne 

Nykytilanteessa alueen pääkatuverkko muodostuu radan ylittävästä Espoonväylästä ja radan alit-
tavasta Espoonportista. Itä-länsisuunnassa pääkadut ovat pohjoisessa Kirkkojärventie ja etelässä 
2000-luvulla saneerattu Siltakatu. Alueelle saavutaan pohjoisesta Espoonväylää (seudullinen yhte-
ys Kehä III:lle) tai Kirkkokadulta (paikallinen yhteys). Etelästä saavutaan joko Espoonväylää (seudul-
linen yhteys Länsiväylälle) tai Sunantietä (paikallinen yhteys). Idästä saavutaan radan pohjoispuo-
lella Kirkkojärventietä tai eteläpuolella Suvelantietä. Nämä yhdistyvät radan eteläpuolella Tuoma-
rilantieksi, josta pääsee Turun moottoritielle Helsinkiin.  

Espoonväylän arkivuorokauden keskimääräinen liikennemäärä on 18 000 ajon/vrk. Kirkkokadulla 
liikennemäärä on 11 000 ajon/vrk ja Kirkkojärventiellä se on 7 300 ajon/vrk. Liikennelaskennat 
ovat vuodelta 2009. Nykyisiin liikennemääriin nähden Kirkkojärventien kaistakapasiteetti on ylimi-
toitettu. Ennustetilanteessa Kirkkojärventiellä 2+2 kaistan kapasiteetti on myös ylimitoitettu, sillä 
liittymät rajoittavat kadun liikennemääriä. Liittymiin mitoitettuna yhdet kaistat suuntaansa ovat 
riittäviä.  
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Nykyinen pysäköintitarjonta on esitetty kuvassa 3. Virastokeskuksessa tonttien pysäköintiä on lä-
hellä olevissa laitoksissa ja alueilla. Liityntäpysäköintiä on sekä radan pohjois- että eteläpuolella 
yhteensä 160 pysäköintipaikkaa. 

 
Kuva 3. Nykyinen katuverkko ja pysäköintitarjonta. 

1.4 Espoon keskuksen liikenteelliset muutokset 

Espoon keskus edustaa oman aikakautensa ympäristöä, josta osa on säilyttämisen arvoista. Kau-
punkikuvallisesti tavoitellaan erityisesti jalankulkijoille viihtyisämpää kaupunkitilaa oleskeluun, 
mutta ennen kaikkea sujuvien ja esteettömien yhteyksien muodossa. Kirkkojärventiestä tavoitel-
laan nykyistä kaupunkimaisempaa katutilaa. Tavoitteeksi on asetettu urbaanikatu, jossa kuulee 
vieruskaverin puheen. 

Rautatieaseman eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen on suunniteltu paikallisbussiliikenteen 
liityntäterminaali, josta on tehty yleissuunnitelma vuonna 2005 ja sen tarkistus vuonna 2007. Lii-
tyntäpysäköintilaitos suunniteltiin radan viereen maan alle. Tämä on osoittautunut kalliiksi ja vai-
keasti toteutettavaksi pysäköintiratkaisuksi junaradan perustustavan vuoksi. Uudessa ratkaisussa 
osa liityntäpysäköinnistä integroidaan Espoontorin kauppakeskuksen laajenemisen yhteyteen, mi-
kä vapauttaa radan viereistä tilaa muulle rakentamiselle.  

Muutos vaikuttaa myös liityntäterminaalin tilankäyttöön. Paikallisbusseille on enemmän tilaa, kun 
Siltakatu voidaan varata Espoonportin länsipuolelta vain julkiselle liikenteelle. Liityntäterminaaliin 
mitoitusta kasvatetaan tarvittaessa, jos päivitettävä linjastosuunnitelma sitä edellyttää. Liityntä-
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terminaaliin tavoitellaan busseille yhtä monta pikapysäköintipaikkaa lähelle kuljettajien taukotilaa 
kuin terminaalissa on lähtölaitureita. 

Radan halkaiseva vaikutus tuo haasteita erityisesti sujuvien kävely- ja pyöräily-yhteyksien järjes-
tämiselle etelä-pohjoissuunnassa. Nykyinen kävelylle tarkoitettu asemasilta yhdistyy eteläpuolella 
Espoontorin kauppakeskukseen. Rakennuksen ympäri kiertää ulkotilassa oleva yhteys liittyen silta-
kadun ylittävään kävelysiltaan. Kauppakeskuksen ollessa kiinni, tämä taloa kiertävä terassiyhteys 
on ainoa aseman seudulla oleva radan ylittävä kävely-yhteys. Jos Espoontorin laajentuu, tämä jul-
kinen yhteys saattaa poistua. Tämän jälkeen Espoonportti olisi ainoa ympärivuorokautinen yhteys 
radan toiselle puolen, joten aseman seudulle tavoitellaan toista esteetöntä, sujuvaa, julkista jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyttä radan yli tai ali. 

Kaupunkiradan ja liityntäterminaalin toteutuessa asemalla tavoitellaan sujuvien yhteyksien lisäksi 
myös laadukkaita kestävän liikkumisen palveluita kuten sääsuojattuja pyöräpysäköintipaikkoja ja 
orientoitumista helpottavia opasteita. Myös kaupallisia liikkumisen palveluita tavoitellaan lähelle 
asemaa. Ajoneuvojen liityntäpysäköintiä on suunnitteilla molemmin puolin rataa. Espoon keskuk-
seen tavoitellaan 500 liityntäpysäköintipaikkaa ajoneuvoille ja 600 liityntäpysäköintipaikkaa pyöril-
le. 

2 Joukkoliikenne 

2.1 Espoon keskuksen linjastosuunnitelma 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) on esitetty kaupunkiradan jatka-
mista Leppävaarasta Espoon keskukseen. Kaupunkiradan ratasuunnittelu on käynnistymässä välille 
Leppävaara-Kauklahti. Lisäraiteiden myötä nykyisin Leppävaaraan päättyvät A-junat jatkettaisiin 
Espoon keskukseen E-tunnuksella. Kaukoliikenneraiteita käyttävät junat pysähtyisivät Pasilassa, 
Huopalahdessa, Leppävaarassa ja Kauniaisissa ennen Espoon keskustaa. Kaukoliikenneraiteita pit-
kin liikennöitäisiin Ez-junia Kauklahteen ja sekä U- että S-junia Kirkkonummelle. 

Työssä on muodostettu aiempien suunnitelmien perusteella Espoon keskustaan palveleva linjasto-
ratkaisu. Linjastossa on huomioitu Länsimetron toteutuminen ja kaupunkiradan jatkaminen. Lisäksi 
on tehty tarkastelu, jossa on huomioitu Histan alueen rakentuminen siten, ettei Histaan ole raken-
nettu ratayhteyttä. Mahdollisimman moni linjoista liikennöi terminaalin katuympäristössä. 

Terminaaliin tarvittaisiin Histan alueen rakentumisen jälkeen: 

- 11 lähtölaituria 
- 2 tulolaituria 
- 11 pikapysäköintipaikkaa 

 

Ennen kuin Histan alue rakentuu, tarvitaan liityntäterminaalissa seitsemän lähtölaituria ja seitse-
män pikapysäköintipaikkaa. Terminaaliin mahtuu tarvittaessa myös linjat, jotka lopputilanteessa 
ohittaisivat terminaalin ja ajaisivat vain alueen katuverkon kautta. 
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Espoon keskuksen linjasto on esitetty kuvassa 4 ennen Histan rakentumista ja kuvassa 5 Histan 
toteutumisen jälkeen, kun Histan rataa ole vielä rakennettu.  

 
Kuva 4. Bussiliikenteen reitit Espoon keskuksessa ennen Histan toteuttamista ja Histan radan to-
teuttamisen jälkeen. Kuvassa on esitetty linjan numero: lähtöä suunnittain/huipputunti, lähtöä 
suunnittain/päivätunti, lähtöä suunnittain/iltatunti. 

 
Kuva 5. Bussiliikenteen reitit Espoon keskuksessa, kun Hista on toteutettu eikä Histan rataa ole vie-
lä rakennettu.  
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Suunnitellun linjaston laituripaikkajako Espoon keskuksen liityntäterminaalissa on listattu taulu-
kossa 1. Linjaston tarpeet liityntäterminaalissa huomioidaan joukkoliikenneterminaalin suunnitel-
man päivityksessä. Taulukossa on esitetty laituripaikkatarve ennen Histan toteutumista. Bussien 
kysyntä vähenee uudelleen, kun Histaan suunniteltu raideyhteys on rakennettu. Molemmissa ti-
lanteissa kaikki linjat ajetaan terminaalin kautta. 

 
Taulukko 1. Espoon matkakeskuksen laiturijako ennen Histan toteutumista. 

Linja Määränpää Vuoroväli 
ruuhka/pv/ilta 

Lähtöä/ 
ruuhkatunti 

Liityntä junaan 
ruuhkatuntina 

Lähtö-
laituri 

8 Tapiola 15/20/30 4   1 

18 Tapiola 15/20/30 4   1 

18 Kauklahti 15/20/30 4   2 

19 Tapiola 15/20/30 4   1 

19 Tuomarila 15/20/30 4   9 

E1 Matinkylä 10/10/15 6   3 

E1 Leppävaara 10/10/15 6   4 

42 Jorvi 10/15/15 6   5 

42 Soukka 10/15/15 6   6 

46 Hyljelahti 10/20/20 6   6 

81 Hirvisuo 30/30/- 2 Ez/S/U 7 

82 Kalajärvi/Lahnus 20/30/30 3 E 8 

83 Miilukorpi 30/30/30 2 Ez/S/U 7 

85 Nuuksionpää 30/30/60 2 Ez/S/U 7 

86 Röylä 30/60/60 2 Ez/S/U 8 

213 Elielinaukio 20/30/30 3   9 

213 Kauklahti 20/30/30 3   2 

530 Martinlaakso 15/30/30 4   10 

535 Lentoasema 30/30/30 2   11 

540 Lentoasema 30/60/60 2   11 

87+88 Gumböle-Hista 20/30/30 3 E 8 

      
Yhteensä  78   
Liityntälinjat yhteensä  14   
A-junaan kytkettävät  6   
E/S/U-junaan kytket-
tävät  8   

Muut linjat yhteensä  64   
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2.2 Paikallisbussien liityntäterminaali 

Yleissuunnitelman tarkistuksessa (2007) liityntäterminaaliin mahdutettiin kahdeksan lähtölaituri-
paikkaa sekä kuusi tulolaituripaikkaa. Terminaaliin oli suunniteltu yhteensä kuusi pikapysäköinti-
paikkaa asemarakennuksen länsipuolella. Asemakujan ja Sihteerinkadun kiertoliittymä oli tarpeen 
bussien kääntöpaikan vuoksi, mutta vei keskeiseltä paikalta paljon tilaa. Kiertoliittymän ja uuden 
sillan välissä oli pysäköintiä ja sisäänajo maanalaiseen liityntäpysäköintiin. 

Liityntäterminaalin päivityksessä lähtölaitureiden sijainnille oli kolme vaihtoehtoa. Joko laiturit si-
joitetaan etelä- tai pohjoispuolelle sihteerinkatua tai ne keskitetään itä-länsisuunnassa molemmin 
puolin katua. Päädyttiin ratkaisuun, jossa lähtölaiturit sijoitettiin Sihteerinkadun eteläpuolella, Es-
poontorin laajennuksen edustalle (kuva 6). Aamuisin vaihdollisista matkoista suurin osa on bussis-
ta junaan vaihtavia. Suurin osa bussilinjoista tulee liityntäterminaaliin idästä, joille tulolaituri on 
raideliikenteen ensimmäisen laiturin (eli kaupunkiradan Helsinkiin menevän raiteen) vieressä, 
mahdollistaen nopean vaihdon. Bussien lähtölaiturit sijaitsevat samalla puolen katua kuin kauppa-
keskus. Illalla junasta bussiin vaihtaessa poiketaan aamua todennäköisemmin Espoon keskuksen 
tarjoamissa palveluissa ja siten bussien lähtölaiturit palvelevat sujuvasti kauppakeskuksen asiak-
kaita.  

Lähtölaitureita mahtui päivitettyyn suunnitelmaan yhteensä kymmenen. Edellisessä yleissuunni-
telmassa ollut Asemakujan kiertoliittymä siirrettiin idemmäksi, heti tulevan uuden sillan länsipuo-
lelle. Sihteerinkatu on suunniteltujen kiertoliittymien välillä vain julkisen liikenteen käytössä. Ase-
makuja katkaistaan tonttiliittymien pohjoispuolelta. 

Linjastosuunnitelman mukaan Histan liityntälinjat edellyttävät terminaaliin 11 lähtölaituripaikkaa. 
Koska Histan toteutumisesta ei ole vielä varmuutta ja joukkoliikenneratkaisut saattavat muuttua 
ennen Histan toteutumista muun muassa pikaraitiotien vuoksi, 10 laituripaikan mitoitus on riittä-
vä. Tarvittaessa yhdestoista tulolaituripaikka voidaan järjestää myöhemmin siten, että heilurilinja 
käyttää kadun varressa olevia pysäkkisyvennyksiä eli tulolaitureita. 

Pikapysäköintipaikkoja sijoitettiin yleissuunnitelman mukaisesti juna-aseman pohjoispuolelle kul-
jettajien nykyisen taukotilan läheisyyteen. Pysäköintipaikkoja lisättiin Sihteerinkadun varteen lii-
tyntäterminaalin itäpäähän, jonka läheisyyteen varataan kuljettajille ainakin saniteettitilat. Päivite-
tyssä suunnitelmassa on yhdeksän pikapysäköintipaikkaa. 

 
Kuva 6. Liityntäterminaali 
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3 Liikenne- ja ympäristösuunnitelma 

3.1 Suunnitelman sisältö 

Liikenne- ja ympäristösuunnitelma sisältää ratkaisut eri kulkumuotojen yhteystarpeista ja näiden 
liikkumisen palveluista Espoon keskuksen aseman lähiympäristössä.  

 
Kuva 7. Liikennesuunnitelman pysäköintimärät ja tärkeimmät pyöräreitit 

Liityntäterminaalin lisäksi liikennesuunnitelmassa huomioitiin julkisen liikenteen osalta Kaupunki-
radan ja pikaraitiotien tilavaraukset sekä bussien kaukoliikenteen ja taksien tilatarpeet. Bussien 
kaukoliikenteelle suunniteltiin pysäkkitilat Kirkkojärventien ja junaradan väliin, nykyisen asemara-
kennuksen länsipuolelle. Siellä on myös takseille runsaasti odotustilaa. Taksitolppa on esitetty 
myös junaraiteiden eteläpuolelle, Asemakujan päähän. 

Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä sujuvoitettiin. Junaradan yli, nykyisen asemasillan itäpuolelle, esitet-
tiin toinen kevyen liikenteen silta. Yhteys suunniteltiin osaksi uusia rakennuksia. Siltarakennetta 
ovat vain katujen ylitykset. Työssä tutkittiin myös vaihtoehtoa radan alikulusta. Sen ramppien so-
vittaminen tiiviiseen kaupunkitilaan oli haaste. Iso vesijohtoputki tulevan Sihteerinkadun alla teki 
alikulun toteutuksen mahdottomaksi. Alikulusta olisi tullut kapea ja pitkä.  

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden väylät mitoitettiin nykyisten ohjeiden mukaisesti ja kaupunkitilojen 
suunnittelussa huomioitiin erityisesti kävelijöiden viihtyisyys. Pyöräpysäköintiä lisättiin molemmin 
puolin rataa ja tunnistettiin alueen pääpyöräreitit. 
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Ajoneuvoliikenteen osalta paranneltiin nykyistä katuverkkoa. Liikenteen välityskyky mitoitettiin 
vuoden 2030 liikenne-ennusteiden mukaan. Vaikutustarkasteluissa on tarkemmin kuvattu liiken-
nemäärät ja pysäköintitarpeet. Maankäytön edellyttämä pysäköinti suunniteltiin tonteille ja nykyi-
siin laitoksiin, vaikka rautatieaseman pohjoispuolelle on suunniteltu myös kalliopysäköintilaitos. 
Sen kustannuksien arvioitiin vaikuttavan alueen kehittymisen toteutusaikatauluun, joten pitäydyt-
tiin halvemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa. Liityntäpysäköintipaikkoja lisättiin sekä pyöräilijöille että 
autoilijoille. Myös saattoliikenteelle varattiin tilaa aseman molemmin puolin. Pohjoispuolella saat-
toliikenteen pikapysäköinti sijaitsee aseman sisäänkäynnin hissien vieressä. Eteläpuolella saattolii-
kenne sijaitsee Siltakadulla. 

3.2 Vaihtoehdot 

Liikenne- ja ympäristösuunnitelma vaiheistettiin täydennysrakentamisen vaiheistuksen mukaisesti 
lähiajan toimenpiteisiin ja tavoitetilanteeseen. Työn tuloksena syntyi lisäksi kaksi vaihtoehtoa Kirk-
kojärventien ajoradan mitoituksesta. Tavoitetilanteen vaihtoehdot on esitetty kuvissa 8 ja 9. Katua 
kavennettiin nykyisestä kummassakin vaihtoehdossa, jotta Kirkkojärventiestä ja sen ympäristöstä 
muodostuu kaupunkimainen, kävelijälle viihtyisä katutila. Kirkkojärventien mitoituksessa pyrittiin 
elävöittämään katua, joka hyvän sään aikaan houkuttelee myös oleskeluun. 

Kapeammassa vaihtoehdossa (1+1-kaistaa) paikallisbusseille on suunniteltu 32 metriä pitkät py-
säkkisyvennykset. Joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi kadulle ei ole esitetty kadunvarsipysäköintiä. 
Pikaraitiotielle on jätetty raidevaraus kadun eteläreunaan. Ennen raiteiden toteutumista, tämä tila 
on hyödynnetty viherkaistana sekä minimimitoitusta leveämpänä kävely- ja pyörätienä. 

 
Kuva 8. Vaihtoehto 1, tavoitetilanteessa. 
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Leveämmässä vaihtoehdossa on esitetty 2+2-kaistaa, joista toiset on tarkoitettu vain julkiselle lii-
kenteelle. Ennen pikaraitiotien rakentumista joukkoliikennekaistoina ovat ulommat kaistat. Paikal-
lisbusseille ei ole esitetty pysäkkisyvennyksiä. Myöhemmin mahdollisesti toteutettava pikaraitiotie 
linjataan ajoradan keskeltä. Tässä ajoradaltaan leveämmässä vaihtoehdossa raidevaraus on hyö-
dynnetty joukkoliikenteelle jo ennen pikaraitiotien rakentamista. 

Kirkkojärventie on mahdollista toteuttaa nelikaistaisena vain osittain, sillä nykyisiä siltoja, jotka 
ovat kevyen liikenteen alikulun ja Espoonportin kohdalla, ei ole mitoitettu neljälle kaistalle. Kirkko-
kadun ja Kirkkojärventien kiertoliittymään ei myöskään mahdu henkilöauto ja bussi vierekkäin 
vaikka kiertoliittymän kaistakapasiteetti tuplataan nykyisestä. Bussipysäkkien sijoittaminen kais-
tamuutosten yhteyteen ei palvele ympäröivää maankäyttöä. Vaikutustarkasteluissa on selvitetty, 
miten Kirkkojärventien kaistamitoitus vaikuttaa joukkoliikenteen ja muun liikenteen viivytyksiin. 

 
Kuva 9. Vaihtoehto 2, tavoitetilanteessa 
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Kirkkojärventien molemmista vaihtoehdoista on tehty poikkileikkauskuvat aukion itä- ja länsipuo-
lelta (kuvat 10 ja 11). Poikkileikkaukset on suunniteltu sekä lähiajan että pidemmän aikavälin tilan-
teeseen. Ajoratojen linjauksessa on huomioitu kahdeksan metrin raidevaraus ja nykyisen asemasil-
lan pilarit. Kadun pohjoisreunaan, aurinkoiselle puolelle on jätetty kiinteistöjen kivijalkatoimintoja 
ajatellen varusteluvyöhyke.  

 
Kuva 10. Vaihtoehdon 1 poikkileikkaukset ennen pikaraitiotietä ja pikaraitiotien jälkeen. 

 
Kuva 11. Vaihtoehdon 2 poikkileikkaukset ennen pikaraitiotietä ja pikaraitiotien jälkeen. 

  



 

 16 (28) 

 

 

3.3 Vaiheistus 

Lähiajan suunnitelmissa on esitetty paikallisliikenteen liityntäterminaali ja sen edellyttämät katu-
järjestelyt aseman eteläpuolelle. Joukkoliikenteen solmupisteeseen on sijoitettu satoja pyörä-
pysäköintipaikkoja. Myös autoille on esitetty liityntäpysäköintipaikkoja molemmin puolin rataa. 
Maankäytön edellyttämä pysäköinti hoidetaan tonteilla.  

Nykyisen kaupungintalon tilalle on suunniteltu lähiajan suunnitelmissa urbaani aukio. Aukion koh-
dalla liikennesuunnittelu on tehty kävelijöiden ehdoilla. Aukio voisi jatkua rata-alueelle asti, jos 
Kirkkojärventie kavennetaan 1+1 -kaistaiseksi. Tällöin katu on aukion kohdalta korotettu ja pinta-
materiaali poikkeaa asfaltista. Ympäristö ohjaa alhaiseen ajonopeuteen, jolloin kävelijöiden on 
mukavampi ylittää tie. 

 
Kuva 12. Vaihtoehdon 1, välivaihe. 
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Kuva 13. Vaihtoehdon 2, välivaihe. 

Espoon keskukseen on tavoitetilanteessa (useamman kymmenen vuoden päähän) suunniteltu pi-
karaitiotie, jonka tilavaraus on huomioitu jo lähiajan toimenpiteissä. Pidemmän aikavälin suunni-
telmissa on myös maankäyttö täydentynyt, mikä mahdollistaa maaston muotoja hyödyntäen toi-
sen kevyen liikenteen sillan radan yli, nykyisen asemasillan itäpuolelle. Tämä kävely- ja pyöräily-
yhteys on mahdollista toteuttaa jopa Suvelasta virastokeskuksen itäpuoleiseen puistoon asti. Se 
toimisi vain osittain siltana. Pääosin se olisi rakennettu täydennysrakennusten sisälle, katolle ja 
sivulle. Yhteys on tarkoitus toteuttaa täysin julkisena tilana, jota ei suljeta yöksi. 

Kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti virastokeskuksesta poistetaan vaiheittain kolmannen 
kerroksen kävelysilta. Uusiin rakennuksiin tätä yhteyttä ei rakenneta, mutta jäljelle jäävien raken-
nusten siltarakenteet ovat edelleen hyödynnettävissä. Virastopihalle on esitetty pihakansiratkaisu, 
jonka avulla lisätään pysäköintitilaa ja yhdistetään kolmannen kerroksen kävely-yhteydestä jäävä 
osuus asemalle vievään suoraan ja esteettömään kävelyreittiin. Tavoitetilanteen asemapiirrokset 
ovat esitetty edellisessä kappaleessa (kuvat 9 ja 10). 

3.4 Virastokeskuksen katukartta 

Virastokeskuksen kaavamuutoksen valmisteluaineistoa varten kaava-alueesta tehtiin liikenne-
suunnitelmien pohjalta katukartta. Liikenteellisesti katukartassa tavoitellaan kaupunkimaista ym-
päristöä, joka on viihtyisää, turvallista ja sujuvaa sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden kannalta. 
Lisäksi varmistetaan, että joukkoliikenteen palvelut ovat hyvin saatavilla.  
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Suunnitelma on rajattu kaava-alueen mukaan. Kirkkojärventien muutokset on kuitenkin esitetty 
kokonaisuudessaan, sillä suunnitteluratkaisut perustuvat myös kaava-alueen ulkopuolisiin tekijöi-
hin. 

Katukartassa on esitetty Kirkkojärventiestä kapeampi vaihtoehto, jolla tavoitellaan kaupunkikuval-
lisesti hyvin rajautuvaa katutilaa sekä viihtyisämpää kävely-ympäristöä. Joukkoliikenteen sujuvuu-
teen on kiinnitetty huomiota esittämällä kadunvarsipysäköintiä Kirkkojärventien sijasta vain Es-
poonkadulle ja toteuttamalla Kirkkojärventielle paikallisliikenteen bussipysäkeille syvennykset. 
Raidevaraus pikaraitiotielle on huomioitu kadun eteläreunaan. Raidevaraus hyödynnetään kävelyn 
ja pyöräilyn minimimitoitusta leveämmillä väylillä ja lisäämällä katutilaan viherkaista ja kolmas 
puurivi. 

Katukartta esitetään pohjakartalla, jossa maankäyttö on kaavamuutosta varten tehdyn havainne-
suunnitelman mukainen. Siinä on Kaupungintalon paikalla aukio, joka rajautuu pohjoisessa uuteen 
rakennukseen. Aukion molemmin puolin on esitetty korttelit, jotka ovat rakennettu nykyisten vi-
rastotalo 2:n, ruokalan sekä pysäköintialueiden tilalle.  

Maankäytön edellyttämä pysäköinti on esitetty tonteille. Yksi pysäköintikerros on sijoitettu raken-
nuksen kellariin ja toinen kerros osittainen maanpäälle. Kuitenkin pihakannen alle siten, että kort-
telissa voi olla kadun julkisivussa kivijalkatoimintoja. 

Katukartassa esitetään varaus toiselle kevyen liikenteen sillalle radan yli. Varaus on esitetty poh-
joisosan puistosta, uuden korttelin läpi ylittäen Kirkkojärventien ja raiteet. Sillan korkeusasemassa 
on huomioitu pikaraitiotien edellyttämä vapaa korkeus ja raskaan raideliikenteen aukean tilan 
ulottuma. Koska kaava-alue rajautuu rautatieasemaan, katukartassa on esitetty myös tilavaraukset 
pyöräpysäköinnille. 

 
Kuva 14. Virastokeskuksen asemakaavamuutoksen katukartta. 
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4 Vaikutukset 

4.1 Vaikutustarkasteluiden sisältö 

Suunnitelman vaikutukset on arvioitu kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja ajoneuvoliikenteen 
osalta. Vaikutuksissa on huomioitu turvallisuus, sujuvuus, kaupunkikuvalliset tekijät ja liikenneym-
päristön ohjaavuus. 

4.2 Kävely ja pyöräily 

Suunnitelma parantaa aseman saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen. Suunnitelman toteutumi-
sen myötä asemalla paranevat myös kestävien liikkumismuotojen palvelut. Uusi kävely- ja pyöräi-
lysilta vähentää radan estevaikutusta. Yhteys on esteetön ja sujuva pohjois-eteläsuuntainen pää-
reitti Suvelasta kirkolle. Pyöräpysäköinti parantaa myös pyöräilijöiden palveluita saapuessa ase-
malle. 

Kaupunkikuvallisesti Kirkkojärventien vaihtoehdot ovat toisistaan merkittävästi poikkeavia. 2+2 
ajorataiset vaihtoehdot ovat lähempänä nykytilanteen mitoitusta, mutta niidenkin osalta maan-
käytön tiivistyminen ja keskittyminen kadun reunaan parantaa sen kaupunkikuvallista laatua. 1+1 
ajoratainen lähitulevaisuuden vaihtoehto nostaa kadun viihtyisyyden uudelle tasolle yhdistettynä 
levennettyyn pohjoispuolen jalankulun ja pyöräilyn sekä kivijalkatoimintojen katualueeseen. Kol-
mella puurivillä halutaan korostaa alueelle saapumisen tärkeyttä ja ennen kaikkea parantaa kadun 
viihtyisyyttä. Kasvillisuus vähentää tehokkaasti kadun tuulisuutta ja toimii meluesteenä rautatie-
alueelta kantautuvasta melusta. Kirkkojärventien kaventaminen parantaa kävelijöiden turvallisuut-
ta kadun ylityksen lyhentyessä ja näkemien parantuessa. 

Liityntäterminaali kaventui vuoden 2005 yleissuunnitelmasta. Päivitetty suunnitelma mahdollistaa 
radan varteen pienimuotoisen rakentamisen terminaalin yhteyteen. Lisäksi kavennus parantaa ja-
lankulkijoiden yhteyksiä etelästä asemalle. Asemakujan kiertoliittymän siirtäminen idemmäksi ja 
kujan katkaiseminen selkeyttää jalankulkijoiden tilankäyttöä. 

4.3 Ajoneuvoliikenteen ennuste 2030 

Vaikutustarkasteluissa on hyödynnetty Espoon keskukselle tehtyä vuoden 2030 liikenne-
ennustetta (Trafix Oy), joka perustuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) HELMET-liikennemalliin. 

Liikenne-ennusteen mukaan Espoonväylän iltahuipputunnin liikennemäärä on Espoon keskuksen 
pohjoispuolella 2800 ajon/h. Se on 40 % nykyistä liikennemäärää suurempi. Espoon keskuksen ete-
läpuolella väylän liikenne-ennuste on 3100 ajon/h, joka on yli 70 % nykyistä liikennemäärää suu-
rempi. Kirkkokadun iltahuipputunnin liikenne-ennuste on 1 500 ajon/h, joka on noin 40 % nykyistä 
liikennemäärää suurempi. 

Liikenne-ennusteen aluejako on esitetty oheisessa kuvassa. Ennuste perustuu alueen asuin- ja työ-
paikkaennusteisiin, jotka ovat aluejaon mukaan esitetty taulukossa 2. 
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Kuva 15. Liikenne-ennusteen aluejako (Trafix Oy) 

Taulukko 2. Aluejaon asukkaat ja työpaikat vuonna 2009 ja 2030, (Trafix Oy) 

   
Liikenteen toimivuustarkasteluissa hyödynnettiin yleissuunnitelman tarkistuksen aikana tehtyä 
Paramics-mikrosimulointimallia. Mallin lähtö- ja määränpäämatriisi päivitettiin uusien maankäyt-
tösuunnitelmien mukaan. Simulointimallin aluejako on esitetty ohessa. 

Alue as09 tp09 as30 tp30 Alue as09 tp09 as30 tp30
84001 0 1261 0 1561 84303 417 54 631 53
84002 142 64 149 64 85001 0 1 16 291
84003 1258 28 2479 118 85002 8 8 6 10
84004 741 176 773 426 85003 7 54 7 66
84005 465 166 635 397 85004 109 438 181 1238
84006 2297 85 1945 85 85005 76 605 65 738
84007 3096 55 2849 55 85006 76 605 65 738
84008 2018 242 1832 242 85007 5 81 5 120
84009 429 26 431 26 85008 216 0 403 12
84010 1663 137 1613 137 85009 441 42 430 51
84011 825 159 809 159 85010 299 190 270 232
84301 880 53 1456 51 85011 350 42 348 51
84302 358 27 360 26 85012 619 61 601 74

85013 1047 0 1742 0
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Kuva 16. Simulointimallin aluejako 

Liikenteen kysyntä päivitettiin WSP:n tekemän täydennysrakentamisehdotuksen mukaan (kuva 2). 
Henkilöautotuotokset on laskettu Ympäristöministeriön julkaisussa ”Liikennetarpeen arviointi 
maankäytön suunnittelussa” olevien tuotoskertoimien perusteella. Laskelmissa on käytetty pää-
kaupunkiseudun joukkoliikennevyöhykkeen kertoimia. Vyöhykkeellä henkilöauton kulkumuoto-
osuus on noin 50 % maankäytön toiminnosta riippuen. 

Pysäköintipaikat on laskettu asuntoalueiden pysäköintiohjeen mukaan. Pysäköintitarpeen laskemi-
sessa on käytetty seuraavia pysäköintinormeja: 

 Asuminen 1 autopaikka / 100 kem 
 Toimisto 1 autopaikka / 75 kem 
 Liiketila 1 autopaikka / 40 kem 
 Julkiset tilat (esim. terveyskeskus, koulu, päiväkoti) 1 autopaikka / 200 kem 

Maankäytön edellyttämien paikkojen lisäksi alueille 2 ja 12 on lisätty myös liityntäpysäköintiin 360 
+ 200 autopaikkaa. 
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Taulukko 3. Simulointimallin aluejaon mukaiset kerrosalat, pysäköintitarve ja henkilöautotuotos  

 

4.4 Ajoneuvoliikenteen toimivuus 

Työssä on tarkasteltu Espoon keskuksen aseman seudun katujen liikenteellistä toimivuutta vuoden 
2030 ennustetilanteessa. Alueen liikennetuotosta on simuloitu Paramic-mikrosimulointiohjelmalla, 
joka huomio katuverkon välityskyvyn yksittäisten autojen ja kaistojen tarkkuudella.  

Espoonväylä on 2+2 -kaistainen ennusteverkossa. Espoon keskuksen katuverkko on liikennesuun-
nitelman mukainen. Kirkkojärventiellä oli perus simulointitarkasteluissa yksi kaista suuntaansa. 
Perussimulointien lisäksi vertailtiin myös Kirkkojärventien vaihtoehtoja keskenään. Simulointimal-
lissa on Siltakadulle lisätty toinen kaista kiertoliittymästä Espoon väylälle sujuvoittamaan bussien 
liittymistä liityntäterminaalista Espoonväylälle. Espoontorilta on simulointimallissa vapaa oikea 
Siltakadulle. Espoonportista on myös vapaa oikea Siltakadulle. 

Simulointimallissa on neljä valo-ohjattua liittymää. Molemmissa Espoonväylän liittymissä on lii-
kennevalot (kiertoaika 120 sekuntia). Lisäksi Asemakujan ja Siltakadun sekä Kirkkotien ja Espoon-
portin liittymissä on liikennevalot (kiertoaika 120 sekuntia). Valo-ohjaus säätelee katujen ajonope-
uksia. Alueen nopeusrajoitus tarkastelussa oli 30-40 km/h. Espoonväylällä nopeusrajoitus oli 50 
km/h. 

Simuloinnit osoittivat, että aseman seudun katuverkko toimii suhteellisen hyvin myös ennustetulla 
liikenteen kysynnällä, vaikka esimerkiksi Kirkkojärventien liikennemäärä kaksinkertaistuu nykyises-
tä. Liikennemäärällisesti merkittävimpiä yhteyksiä ovat Espoonväylään liittyvät Kirkkojärventie ja 
Siltakatu, samoin kuin pohjoisesta Kirkkojärventielle liittyvä Kirkkokatu. Valo-ohjatuissa liittymissä 
syntyi jonoa, mutta ne purkautuivat huipputunnin aikana lukuun ottamatta Asemakujaa, jossa si-
vusuunnasta kaikki halukkaat eivät päässeet huipputunnin aikana Siltakadulle. Valo-
ohjaamattomissa liittymissä sivusuunnille syntyi keskimäärin 1-2 minuuttia viivytystä. Kiertoliitty-
missä kapasiteetti oli kokonaan käytössä ja osittain sitä kasvatettiin lisäkaistoilla. Simulointimallis-
sa ei ollut jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. 

  

ALUE ASUMINEN TOIMISTO LIIKETILAT
YLEISET 

RAKENNUKSET
PYSÄKÖINTI

LÄHTEVÄ 
HENKILÖAUTOTUOTOS

SAAPUVA 
HENKILÖAUTOTUOTOS

[kem] [kem] [kem] [kem] [autopaikkaa] [ajon/h] [ajon/h]
1 5000 0 0 0 50 4 12
2 13200 0 0 0 460 192 62
3 9115 16500 0 0 320 183 32
4 19100 6400 3800 0 370 187 156
5 7300 15100 0 2300 290 38 19
6 26820 0 1600 0 310 183 145
7 16640 3900 0 0 210 56 42
8 61700 0 0 1500 632 54 148
9 14300 0 0 0 140 13 34
10 15700 0 2200 0 210 77 100
11 20650 13000 24330 5000 1000 361 365
12 9500 12960 23535 0 850 522 399
13 0 8700 15810 0 500 345 253
14 8360 0 1500 10090 170 111 123
15 0 19510 0 0 260 206 12
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Espooväylällä on suurimmat liikennemäärät. Espoonväylän ja Siltakadun valo-ohjattu liittymä ei 
pysty välittämään ennusteen mukaista 3 100 ajon/h, koska Siltakadun toimivuuden vuoksi myös 
sivusuunnalle on annettava reilusti vihreää. Espoonväylä toimii simulointimallissa Tuomarilantien, 
Kirkkokadun ja Sunantien kanssa ulkosyöttöpisteinä. Simuloidut iltahuipputunnin liikennemäärät 
ovat esitetty kuvassa 17. 

 
Kuva 17. Espoon keskuksen katuverkon liikenne-ennuste 2030, iltahuipputunti [ajon/h] 

Simuloinnin viivytykset on esitetty linkeittäin (kuva 18). Viivytys on laskettu nopeusrajoitusten 
mukaisen matka-ajan ja toteutuneen matka-ajan keskiarvon erotuksena kyseisellä linkillä. Muun 
muassa liikennevalot aiheuttavat viivytystä, vaikka verkko ei olisi ruuhkautunut. Linkin keskiarvo 
tarkoittaa myös sitä, että osa liikenteestä pääsee hyvinkin sujuvasti. Osalla taas menee selkeästi 
pidempään kuin mitä keskiarvo antaa ymmärtää. 
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Kuva 18. Simuloitujen ajoneuvojen keskimääräiset viivytykset linkeittäin [sek./ajon.]. 

Simuloinnin perusteella voi todeta, että Siltakadun liittymät toimivat kohtuullisen hyvin myös tule-
vaisuudessa maankäytön tiivistymisen jälkeen. Asemakujan liittymään tarvitaan liikennevalot, jot-
ka säätelevät kauppakeskuksesta katuverkolle saapuvaa liikennevirtaa. Maankäyttöehdotuksessa 
Espoontorille ja sen laajennukseen viereisessä korttelissa on mahdutettu maksimivaihtoehdossa 
lähes 40 000 kerrosneliötä liiketilaa. Tämä tarkoittaisi, että kauppakeskuksen pysäköinnistä saa-
puisi Siltakadulle huipputunnin aikana lähes 900 henkilöautoa ja sinne ajaisi lähes 700 henkilöau-
toa. Sisään- ja ulosajot ovat suunniteltu sekä Espoontorin että Asemakujan kautta. Asemakujan 
valo-ohjattu liittymä ei välitä Siltakadulle kuin noin 300 ajoneuvoa tunnissa, joten luonnoksessa 
esitetty maksimikerrosalan tuottama asiakasmäärä ei pääse iltahuipputunnin aikana ulos omalla 
henkilöautolla kauppakeskuksen pysäköinnistä. Espoontorin sisään- ja ulosajossa on huomioitava 
henkilöautoliikenteen lisäksi myös länteen menevien paikallisbussien sujuvuus. Liikenteellisesti 
toimiva Espoontorin liiketilojen laajennus on 10 000 kerrosneliötä. Yhteensä kauppakeskuksessa 
olisi laajennuksen jälkeen 25 000 kem liiketilaa. 

Jos Siltakadun liittymien välityskyky ei riitä, ruuhkautuminen heijastuu Espoonväylälle ja siitä edel-
leen Kirkkojärventielle. Ruuhkan heijastevaikutus näkyi simuloinnissa myös toisinpäin eli Siltakatu 
ja Kirkkojärventie jonoutuivat Espoonväylän ruuhkautumisen vuoksi. Siksi Espoonväylän valo-
ohjatuissa liittymissä myös sivusuunnalle oli annettava reilusti vihreää. Silti Kirkkojärventien sivu-
katujen viivytykset osoittavat, että kadulla on jonoa johtuen ruuhkautuneesta Espoonväylästä. 
Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, ettei Kirkkojärventien ja Siltakadun kaistakapasiteetin kasvatta-
misella ole suurta merkitystä, jos liikennevirta jonoutuu pyrkiessään Espoonväylälle.  

Joukkoliikenteen toimivuus paranee nykyisestä uuden liityntäterminaalin ja joukkoliikennekadun 
vuoksi. Vaikka linjat joutuvat kiertämään Suvelantien tien kautta, sujuvuus paranee alkuperäisestä 
suunnitelmasta, kun busseja ei ajateta ruuhkaisten Siltakadun ja Asemakujan kautta.  

Sihteerinkatu joukkoliikennekatuna parantaa paikallisbussien toimivuutta. Samoin liityntätermi-
naali, johon keskitetään lähes kokonaan paikallisbussien palvelut, parantaa sekä matkustajien että 
kuljettajien tilannetta nykyisestä. Lisäksi Asemakujan kiertäminen parantaa bussien sujuvuutta, 
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vaikka matka hieman pitenee. Suurin osa paikallisbussien reiteistä on esitetty Espoonportin kautta.  
Se on ruuhkainen, mikä entisestään hankaloittaa bussien matkaa kadun haasteellisessa pystygeo-
metriassa.  

Bussien kaukoliikenteelle suunniteltu oma tila parantaa niiden toimivuutta. Takseille on esitetty 
molemmin puolin asemaa taksiasema, joista pohjoispuolelle on esitetty nykyisenkaltaiset odotusti-
lat. Tosin pohjoispuolen taksitolppa siirtyy nykyiseltä paikalta aseman länsipuolelle, mikä saattaa 
aluksi hämmentää taksiasiakkaita. Opasteet auttavat aseman orientoituvuudessa. 

Liityntäterminaali vaikuttaa myös Sunantien kiertoliittymän toimivuuteen. Kiertoliittymän kautta 
saapuu suurin osa Espoon keskukseen saapuvista paikallisbusseista. Sunantien kiertoliittymän vii-
veet ovat tulosuunnittain noin 2 minuuttia. 

4.5 Vaihtoehtojen vertailu 

Kirkkojärventien kaistavaihtoehtojen liikenteellinen toimivuus tutkittiin simuloimalla. Vertailun 
vuoksi simuloitiin myös nykyinen tilanne.   

VE1: kaistat 1+1 

VE2: kaistat 2+2, joista ulommat kaistat vain joukkoliikenteelle. 

VE3: kaistat 2+2 (nykyinen tilanne) 

Taulukossa 4 on esitetty kolmen paikallisbussilinjan (19, 42, 46) matka-aikaviivytysten erot simu-
lointimallissa koko reitin osalta. Vaihtoehtoja on verrattu nykyiseen tilanteeseen. Jos luku on posi-
tiivinen, vaihtoehdon viivytys on ollut simuloinnissa suurempi kuin nykyisen kadun simuloinnissa. 
Vertailu on tehty vuoden 2030 ennustetulla liikennemäärällä. 

Taulukko 4. Kirkkojärventien paikallisbussien viivytyserot eri vaihtoehdoissa. 

LINJA (SUUNTA) VE3-VE1 [sek.] VE3-VE2 [sek.] 

19 Tuomarilan asemalle 0 12 

19 Tuomarilan asemalta 1 -11 

42 Soukkaan 5 2 

42 Soukasta -2 -14 

46 Hyljelahdesta 17 -10 

46 Hyljelahteen -14 -25 

 

Viivytysten väliset erot eri vaihtoehtojen kesken ovat hyvin pienet. Alle minuutin viivytys voi 
syntyä jo yksittäisissä liikennevaloissa. Bussien kokonaisviivytykset simulointimallissa olivat noin 2-
5 minuuttia. Muun muassa pysäkeillä pysähtymiset lisäsivät viivettä. 
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Kirkkojärventien vaihtoehtojen vaikutukset eri sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä kaupunkiku-
vaan on vertailtu sanallisesti oheisessa taulukossa 5. Vertailussa ovat sekä lähiajan toimenpiteet 
että tavoitetilanne. 
 
Taulukko 5. Vaihtoehtojen vertailu 
 Kaistoja: 1+1, 

Lähitulevaisuus  
Kaistoja: 1+1, 
Tavoitetilanne 

Kaistoja: 2+2, 
Lähitulevaisuus 

Kaistoja: 2+2, 
Tavoitetilanne 

Sujuvuus Heikkenee nykyises-
tä, mutta kokonais-
viivytyksissä ero on 
hyvin pieni. Vaiku-
tuksen joukkoliiken-
teen vähäiset, sillä 
Kirkkojärventiellä 
kulkee vain muu-
tama linja. 

Ratikan etuisuudet 
heikentävät henkilöau-
toliikenteen sujuvuut-
ta. Merkitys vähäinen 
joukkoliikenteen etuun 
nähden. 

Kirkkojärventien bus-
silinjoilla sujuvuus 
paranee. Tosin vaiku-
tusta vähentää silto-
jen kohdalla kaistojen 
puuttuminen. Pysäk-
kien sijoittaminen 
kaistan loppumisen 
läheisyyteen olisi 
epäloogista. 

Ei eroa lähitulevaisuuden 
tilanteesta muuten kuin pi-
karaitiovaunun liittyessä ja 
poistuessa Kirkkojärventiel-
tä, aiheuttaa katkon muulle 
liikenteelle. 

Turvallisuus Paranee ajoradan 
kaventuessa. Mah-
dollistaa kävelijöille 
paraatitilan ase-
man edustalle au-
kion kohdalle. 

Paranee ajoradan ka-
ventuessa. Mahdollis-
taa kävelijöille paraati-
tilan aseman edustalle 
aukion kohdalle. 

Ei merkittäviä vaiku-
tuksia. 

Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Kaupunkikuva Kaventaa kadun 
ajorataa nykytilan-
teesta huomatta-
vasti. Virastotalon 
nykyinen arkadi 
integroidaan osaksi 
parannettua käve-
ly-ympäristöä ka-
dun pohjoispuolel-
la, kolme puuriviä, 
vehreä yleisilme. 

Tiivis, viihtyisä katu-
ympäristö kadun poh-
joispuolella, jota tukee 
uusien rakennusten 
kivijalkatoiminnot, ete-
läisin puurivi säilyy, 
mutta keskimmäinen 
puurivi poistetaan 
edelliseen vaiheeseen 
verrattuna, keskusau-
kion dominoi tärkeintä 
kaupunkitila. 

Kaupunkikuvallisesti 
nykyistä kovempi 
vaihtoehtoehto, ny-
kyisen erotuskaistan 
ja puiden poisto, vi-
rastotalon nykyinen 
arkadi integroidaan 
osaksi parannettua 
kävely-ympäristöä 
kadun pohjoispuolel-
la. 

Tiivis, viihtyisä katuympäris-
tö kadun pohjoispuolella, 
jota tukee uusien rakennus-
ten kivijalkatoiminnot, ka-
dun poikkileikkauksessa ei 
mitoituksellista muutosta 
edelliseen vaiheeseen ver-
rattuna. Kirkkojärventie 
dominoi tärkeintä kaupunki-
tilaa. Bussit ja ratikat käyt-
tävät samaa väylää, jolloin 
tilankäyttö tehostuu. 
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5 Yhteenveto ja suositukset 
Työssä päivitettiin liityntäterminaalin yleissuunnitelma huomioiden linjastosuunnitelma, ympäröi-
vän maankäytön tiivistämistavoitteet sekä liityntäpysäköinnin siirto erillisestä maanalaisesta pysä-
köintilaitoksesta kauppakeskuksen pysäköinnin yhteyteen. Samalla päivitettiin liityntäterminaaliin 
liittyvien katujärjestelyiden suunnitelmat ja huomioitiin Suviniittyä varten tehdyt katusuunnitel-
mat. Radan pohjoispuolelle päivitettiin Kirkkojärventien kaistamitoitus vastaamaan tarvetta sekä 
arvioitiin liikenne-ennusteiden perusteella katuverkon toimivuutta. Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä 
parannettiin nykyisestä ja ideoitiin tulevia rakennuksia hyödyntäen uusi radan ylittävä yhteys jopa 
Suvelasta virastokeskukseen. Siltarakenteina olisivat vain katujen ylitykset, muuten yhteys integ-
roituisi rakenteeseen. 

Kirkkojärventiestä esitettiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa ja näiden vaiheistukset ennen pika-
raitiotietä ja raitiotien rakentamisen jälkeen. Vaihtoehdoissa ei ollut simulointituloksissa merkittä-
viä eroja. Joukkoliikenteen viivytykset aiheutuvat liittymissä, joiden välityskykyyn kadun kaista-
määrällä ei ole vaikutusta.  Kapeampi ajorata on kaupunkikuvallisesti parempi vaihtoehto. Muun 
muassa tuleva kaupungintalon aukio voi ulottua maisemallisesti asemalle saakka. Kävely-
ympäristö on myös viihtyisämpi, kun ajoneuvoliikenteelle ei ole mitoitettu liian suurta tilaa. Kadun 
ylitys on myös turvallisempaa, kun ajorata on kapea. Lisäksi se ohjaa ajonopeuksien hiljentämi-
seen. 

Vuoden 2030 ennusteiden mukaan liikennemäärät kasvavat nykyisestä merkittävästi. Liikenne-
määrä osittain jopa kaksinkertaistuu nykyisestä. Lisääntynyt ajoneuvoliikenne ei selity pelkästään 
alueen maankäytön tiivistymisellä. Osa liikenteen kasvusta on läpiajoa, johon tällä suunnitelmalla 
voidaan vaikuttaa mitoittamalla katuverkko paikallisen liikkumisen tarpeisiin.  Seudullinen suunnit-
telu ja liikenneverkkosuunnitelma ratkaisevat läpiajoliikenteen sijoittelun verkollisesti mahdolli-
simman optimaalisesti. 

Joukkoliikenteen palvelut paranevat Espoon keskuksessa nykyisestä. Liityntäterminaali keskittää 
samaan paikkaan lähes koko bussilinjaston lähtö- ja saapumispaikan. Terminaalista on lyhyt käve-
lymatka junaan ja kaupallisiin palveluihin. Myös muut kestävää liikkumista kannustavat palvelut 
paranevat Espoon keskuksessa. Pyöräpysäköintiä lisätään merkittävästi, samoin kävelijöiden viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta.  
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