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TIIVISTELMÄ
Kirkkonummi on yksi voimakkaasti kasvavista pääkaupunkiseudun ympäryskunnista. Viime 
vuosina väestönkasvu on ollut noin 2 % vuodessa ja kasvun odotetaan jatkuvan nopeana. 
Vuonna 2030 kunnassa on arvioitu olevan noin 55 000 tai jopa 60 000 asukasta. Kasvun ny-
kyisistä noin 35 000 (12/2007) asukkaasta odotetaan olevan yli 60 % ja suurimmillaan noin 
75 % seuraavien 25 vuoden aikana. 

Voimakkaan väestönkasvun seurauksena myös liikenne kasvaa merkittävästi. Suunnitelman 
yhteydessä laadittujen liikenne-ennusteiden mukaan kasvu on vuoteen 2030 mennessä kes-
kimäärin yli 70 % nykyisestä. Voimakkain kasvu kohdistuu kantatien 51 ja rantaradan liiken-
nekäytävään, jonka alueelle valtaosa suunnitellusta väestönkasvusta sijoittuu. 

Kirkkonummen liikenteen nykyiset ongelmat painottuvat kantatietä 51 käyttävään, pääkau-
punkiseudulle suuntautuvaan työmatkaliikenteeseen. Nykyisen tien välityskyky ylittyy ruuhka-
aikoina Jorvaksen valo-ohjatussa liittymässä, mikä aiheuttaa liikenteen siirtymistä vaihtoeh-
toisille reiteille. Kantatien 51 parantaminen moottoritieksi Kivenlahden ja Kirkkonummen kes-
kustan välillä kuuluu Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin kärkihankkeisiin. Valtioneuvoston lii-
kennepoliittisessa selonteossa (27.3.2008) Kantatien 51 rakentaminen on ajoitettu vuosille 
2010 - 2013. Kantatien 51 lisäksi kapasiteettiongelmia on lähinnä keskustassa Kirkkonum-
mentiellä. Kantatien 51 parantamisen jälkeen kiireellisin autoliikenteen sujuvuutta turvaava 
toimenpide on Kirkkonummentien rakentaminen nelikaistaiseksi. 

Liikenneturvallisuuden osalta ongelmat keskittyvät vilkasliikenteiselle päätieverkolle, jossa 
kantatien 51 moottoritieksi parannettavan osuuden lisäksi korostuu keskustan länsipuolisen 
osuuden liikenneturvallisuuden parantamistarve. Osuudella on sattunut viime vuosina useita 
vakavia kohtaamisonnettomuuksia, joiden poistaminen on valtakunnallisestikin liikenneturval-
lisuuden parantamisen painopistealue. Osuus on esitetty parannettavaksi 4-kaistaiseksi kes-
kikaiteelliseksi tieksi. 

Muu Kirkkonummen tieverkon kehittäminen painottuu nykyisten taajamien liikenneympäristön 
kehittämiseen ja uusien asuin- ja työpaikka-alueiden liikenneyhteyksien järjestämiseen. Li-
säksi pyritään selkiyttämään nykyistä tieverkkoa keskustan ja Veikkolan välillä. Autoliiken-
teen tavoiteverkossa esitetyt hankkeet turvaavat liikenteen sujuvuuden vuodelle 2030 laadi-
tun liikenne-ennusteen mukaisella liikennekysynnällä taajamien ulkopuolisella tieverkolla ja 
taajamien pääkaduilla. 

Uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen painottuu nykyisten taajamien sisäisiin yhte-
yksiin ja yhteyksiin taajamien lähiympäristöstä. Kevyen liikenteen toimenpiteillä pyritään ta-
kaamaan palvelujen saavutettavuus kohtuullisella etäisyydellä ja tukemaan kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen matkaketjuja työmatkaliikenteessä. Kevyen liikenteen turvallisuutta pa-
rannetaan taajamissa lisäksi nopeusrajoitusten asettamisella kevyen liikenteen turvallisuu-
den perustella ja tukemalla rajoituksia tarvittaessa rakentamalla hidasteita. Haja-
asutusalueella pyritään kevyen liikenteen olosuhteita parantamaan pienin liikenneturvalli-
suustoimenpitein.  

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan lii-
kenneturvallisuustyöllä, jota koordinoimaan on kuntaan perustettu liikenneturvallisuustyö-
ryhmä. Ryhmässä on edustajat kunnan eri hallintokunnista sekä keskeisistä sidosryhmistä. 
Liikenneturvallisuustyöryhmä vastaa kunnassa liikenneturvallisuutta koskevan koulutus-, va-
listus- ja tiedotustoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi ryhmä seuraa liikenne-
turvallisuuden kehittymistä Kirkkonummella. 



ALKUSANAT 
Edellinen Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 
2002. Tämän jälkeen ovat kunnan maankäyttö ja maankäyttöä koskevat suunnitelmat muut-
tuneet, mikä on ollut yhtenä lähtökohtana nyt tehdylle suunnitelman päivittämiselle. Työssä 
on pyritty hyödyntämään aikaisemman suunnitelman yhteydessä kerättyjä aineistoja ja päivit-
tämään suunnittelun lähtökohtia vain muuttuneiden tietojen osalta. Keskeisimpiä muuttuneita 
lähtökohtia ovat keskustaa ja muuta kantatien 51 vyöhykettä koskevat maankäyttösuunnitel-
mat. 

Kuntalaisille on suunnitelman laadinnan aikana järjestetty internetissä mahdollisuus antaa 
palautetta liikennettä ja liikenneturvallisuutta koskevissa asioissa. Lisäksi on haastateltu erik-
seen sidosryhmiä, joita ei nettikyselyllä tavoitettu. 

Suunnitelmaa laadittaessa on päivitetty myös Kirkkonummen liikennemalli. Liikennemalliin on 
kuvattu liikenteen kapasiteetin riittävyyden kannalta kriittinen iltahuipputunnin liikennetilanne, 
mikä mahdollistaa jatkossa tarkemmat analyysit kapasiteetin riittävyydestä tie- ja katuverkol-
la. Liikenne-ennusteet on laadittu vuosille 2012 ja 2030. 

Työssä on tarkennettu tie- ja katuverkon kehittämisen tavoitteita. Muuttuneiden lähtökohtien 
ja tarkentuneiden tavoitteiden pohjalta on päivitetty autoliikenteen ja kevyen liikenteen tavoi-
teverkot sekä kehittämistoimenpiteiden priorisointi ja suunnitelman vaikutusten arviointi. 

Liikenneverkon kehittämisen lisäksi on uutena osa-alueena tarkasteltu kunnassa tehtävän 
liikenneturvallisuustyön kehittämistä. Työssä on selvitetty liikenneturvallisuutta koskevat ny-
kyiset vastuut kunnan organisaatiossa ja muodostettu kunnan liikenneturvallisuustyötä oh-
jaava liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmälle on laadittu toimintasuunnitelma seuraaville 
viidelle vuodelle. 

Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Uudenmaan tiepiirin 
ja Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta. Työtä ohjanneeseen hankeryhmään osallistuivat 
seuraavat henkilöt: 

tieinsinööri Mirja Hyvärinta    Uudenmaan tiepiiri, pj 
ylitarkastaja Pekka Räty    Uudenmaan tiepiiri 
liikenneturvallisuusvastaava Minna Jokelainen Uudenmaan tiepiiri 
kunnaninsinööri Matti Paavola   Kirkkonummen kunta 
kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi   Kirkkonummen kunta 
suunnitteluinsinööri Hanna Koivukari   Kirkkonummen kunta 
aluepäällikkö Varpu Tavaststjerna    Liikenneturva 

Työ on laadittu Strafica Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet dipl.ins. Miikka Niinikoski, FM 
Tuuli Salonen, dipl.ins. Juha Heltimo ja tekn.yo Heta Toivola. Suunnitelman laatiminen käyn-
nistynyt tammikuussa 2006 ja varsinainen suunnitelma valmistui keväällä 2007. Suunnitel-
maa on päivitetty vielä vuoden 2008 alussa. 

Helsingissä maaliskuussa 2008 

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 

Kirkkonummen kunta 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Maankäyttö 

Nykyiset asukkaat ja työpaikat 
Kirkkonummen nykyinen maankäyttö painottuu kantatien 51 ja rantaradan liikennekäytävään, 
jossa Masala, Jorvas, Kirkkonummen keskusta ja Kantvik muodostavat lähes yhtenäisen taa-
jamanauhan. Noin kaksi kolmannesta Kirkkonummen 35 000 (12/2007) asukkaasta asuu täl-
lä vyöhykkeellä. Kunnan pohjoisosassa valtatien 1 varrella Veikkola muodostaa erillisen osa-
keskuksen, jonka asukasmäärä on noin 4 500. 

Tärkeimpien taajamien ulkopuolelle jää useita kyläkeskuksia. Kantatien 51 eteläpuolisissa 
kyläkeskuksissa ja haja-asutusalueella asukkaita on yhteensä noin 3000. Saman verran 
asukkaita on Veikkolan ja Kantatien 51 vyöhykkeen välille jäävissä kylissä ja haja-
asutusalueilla. Kirkkonummen väestön sijoittuminen on esitetty kuvassa 2.  

Väestössä korostuu suuri lapsiperheiden määrä. Tämä näkyy kuvassa 1 esitetyssä väestön 
ikäjakaumassa suurina alle 20-vuotiaiden sekä 30–45-vuotiaiden osuuksina. Myös lähivuosi-
na eläkkeelle jäävien suurten ikäluokkien osuus väestöstä on merkittävä. 
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Kuva 1 Kirkkonummen väestön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2005 (Tilastokeskus) 

Työpaikkoja Kirkkonummella on noin 10 000. Työpaikoista noin kaksi kolmannesta on palve-
luissa ja lähes kolmannes jalostuksessa. Alueellisesti myös työpaikat painottuvat kantatien 
51 vyöhykkeelle. Työpaikoista noin 7000 on Keskustan, Jorvaksen ja Masalan alueilla. Val-
taosa näistä on palvelutyöpaikkoja. Teollisuuden työpaikat ovat keskittyneet varsinkin Pikka-
lan ja Kantvikin alueille, joilla on yhteensä noin 850 työpaikka. Veikkolassa on noin 800 työ-
paikkaa, jotka jakautuvat melko tasaisesti palveluihin ja jalostukseen.  

Suurimpia työnantajia Kirkkonummella ovat L M Ericsson Oy Ab Jorvaksessa, Danisco Fin-
land Oy Kantvikissa, Prysmian Cables and Systems Oy ja Nordic Aluminium Oyj Pikkalassa, 
Varuboden (mm. Prisma keskustassa), Fibox Oy Ab Jorvaksessa, Johtamistaidon opisto Vitt-
räskissä ja Gyproc Oy Strömsbyssä. Liikenteen kannalta merkittäviä toimijoita ovat myös 
Pikkalan ja Kantvikin satamat sekä Upinniemen varuskunta. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kuva 2 Kirkkonummen väestö vuonna 2005 (Suuralueet, ehdotus 2006)  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Väestöennusteet ja maankäyttösuunnitelmat 
Kirkkonummen asukasmäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti pääkaupunkiseudun 
kasvupaineen ohjautuessa ympäryskuntiin. Vuoden 2000 jälkeen väkiluku on kasvanut vuo-
sittain yli 2 %. Nopeinta kasvu oli vuonna 2004, jolloin kunnan väkiluku kasvoi yli 1000 asuk-
kaalla (n. 3,4 %). Kasvu on viime vuosina painottunut Kirkkonummella keskustan, Masalan ja 
Veikkolan alueille.  

Asukasmäärän tulevasta kasvuista on esitetty erilaisia ennusteita. Tilastokeskuksen demo-
grafisen trendilaskelma mukaan Kirkkonummen väkiluku olisi vuonna 2030 noin 40 000 asu-
kasta (kasvu n. 0,7 %/v) ja Uudenmaan liiton alustavissa suunnitteissa asukkaita olisi 2030 
noin 50 000 (kasvu n. 1,7 %/v). 

Kirkkonummen rakentamisohjelmassa vuosille 2003-2012 on asukasmäärän arvioitu kasva-
van lähivuosina noin 600-650 asukkaalla (2 %) vuodessa. Tätä voidaan pitää kunnan talou-
den kannalta hyväksyttävänä maksimikasvuna. Pidemmällä aikavälillä on asukasmäärän 
kasvupotentiaalin arvioitu tämän työn yhteydessä olevan vuoteen 2030 mennessä yli 20 000 
asukasta (n. 2 %/v) vuodessa, mikä vastaa likimain Uudenmaan liiton suunnitetta. Työpaik-
kamäärien muutosten arviointi on huomattavasti väestökehitystä epävarmempaa. Kirk-
konummen maankäyttösuunnitelmat mahdollistavat arviolta noin 5000 työpaikan lisäyksen. 
Kirkkonummen väestön ja työpaikkojen määrän kehitys suuralueittain on esitetty taulukossa 
1. Liikenne-ennusteita laadittaessa on käytetty lähtökohtana näitä arvioita. 

Suurin osa asukasmäärän kasvupotentiaalista sijaitsee tulevaisuudessakin kantatien 51 vyö-
hykkeellä. Keskustan osayleiskaavojen alueelle sijoittuu noin puolet uusista asukkaista. Itäi-
sellä suuralueella kasvualueet sijaitsevat Masalan ja Kantatien 51 välillä (Kartanonranta, 
Sundsberg ja Sarvvik). Muita merkittäviä kasvualueita ovat Upinniementien ympäristö (Kolsa-
ri, Kantvik ja Sepänkannas) sekä Veikkola. 

Työpaikkojen lisäys kohdistuu erityisesti itäiselle suuralueelle kantatien 51 ja Kehä III:n riste-
ysalueen tuntumaan. Käynnissä olevan Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan laadinnan yh-
teydessä tutkitaan mm. kaupan yksiköiden sijoittumista alueelle. Kehittyviä työpaikka-alueita 
ovat kantateiden risteysalueen lisäksi Kantvikin eteläsataman ympäristö ja Munkinmäki.  

Kirkkonummen maankäytön kehittämisen suuntaviivoja ja näköpiirissä olevia hankkeita on 
esitetty kuvassa 3. 

Taulukko 1 Asukas- ja työpaikkamäärien kehitysarviot suuralueittain (Tätä työtä varten 
laadittu kehitysarvio) 

2005 2012 2030 2012 2030 2005-2012 2012-2030
Keskinen 14 500 17 000 24 000 2 500 9 500 2,3 % 1,9 %
Eteläinen 4 000 5 000 7 000 1 000 3 000 3,2 % 1,9 %
Itäinen 7 500 10 000 13 000 2 500 5 500 4,2 % 1,5 %
Pohjoinen 7 500 8 500 10 500 1 000 3 000 1,8 % 1,2 %
YHT 33 500 40500 54 500 7 000 21 000 2,7 % 1,7 %

2005 2012 2030 2012 2030 2005-2012 2012-2030
Keskinen 3 400 3 700 4 400 300 1 000 1,2 % 1,0 %
Eteläinen 1 400 2 000 2 400 600 1 000 5,2 % 1,0 %
Itäinen 3 700 4 600 6 200 900 2 500 3,2 % 1,7 %
Pohjoinen 1 600 1 700 2 100 100 500 0,9 % 1,2 %
YHT 10 100 12 000 15 100 1 900 5 000 2,5 % 1,3 %

Asukkaat kasvu vuodesta 2005 Vuosikasvu

Työpaikat kasvu vuodesta 2005 Vuosikasvu
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Kuva 3 Maankäytön kehittymisen suuntaviivoja (Kirkkonummen linjaston kehittämissuun-
nitelma 2005)  
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1.2 Liikenneverkko 

Autoliikenteen yhteydet 
Maantiet muodostavat Kirkkonummen autoliikenteen verkon rungon. Kirkkonummella on 
maanteitä noin 220 kilometriä, joista maanteistä valta- ja kantateitä on noin 52 km, seututeitä 
noin 7 km yhdysteitä noin 161 km. Kunnan hallinnoima katuverkko muodostaa taajamien si-
säiset yhteydet suurimmissa taajamissa ja syöttää maankäytön synnyttämää liikennettä 
maantieverkolle.  

Autoliikenteen tärkeimmät ulkoiset yhteydet ovat pääkaupunkiseudun suuntaan liikennettä 
välittävät kantatiet 51 ja 50 (Kehä III). Kantateiden liikenteessä korostuu työmatkaliikenne 
Kirkkonummelta pääkaupunkiseudulle ja kantatien 51 liikennemäärä pienenee selvästi Kirk-
konummen keskustan kohdalla olevan Munkinmäen eritasoliittymän länsipuolella. 

Veikkolan pohjoispuolitse kulkee moottoritietasoinen valtatie 1 (E18), joka on liikennemääräl-
tään suurin tie Kirkkonummella. Tie on työmatkaliikenteen yhteys Veikkolasta pääkaupunki-
seudulle. Suurin osa valtatien 1 liikenteestä Kirkkonummella on kuitenkin läpikulkuliikennettä. 
Veikkolan läpi valtatien 1 rinnakkaistienä kulkee Kirkkonummen ainoa seututieluokkainen tie, 
seututie 110. Merkittäviä yhdysteitä ovat maantie 1130 joka kulkee Kirkkonummen keskiosan 
lävitse Espoosta Siuntioon sekä maantie 1131, joka yhdessä maantien 1130 kanssa muo-
dostaa yhteyden Veikkolasta eteläiseen Espooseen ja Masalaan. 

Kunnan keskusten ja kylien väliset yhteydet ovat pääosin yhdystieluokkaisia maanteitä. Kes-
kiosan kyläkeskusten väliset yhdystiet toimivat myös yhteytenä keskustan ja Veikkolan välil-
lä. Keskustan ja Veikkolan väliltä puuttuu kuitenkin jatkuva, standardiltaan yhtenäinen yhte-
ys. Kantatien 51 eteläpuolella yhdystiet johtavat niemissä oleviin kyläkeskuksiin sekä Upin-
niemen varuskuntaan. Maantieverkon toiminnallinen luokitus on esitetty kuvassa 4. 

Kuvassa 5 on esitetty tieverkon nykyiset kesäajan nopeusrajoitukset. Valtatien 1 nopeusrajoi-
tus on 120 km/h ja kantateiden 50 ja 51 rajoitukset pääosin 80 km/h. Kantatiellä 51 rajoitus 
on alhaisempi Jorvaksen ja Tolsan liittymien kohdalla. Yhdystieverkolla rajoitus on pääosin 
60 km/h. Asutuksen, taajamakeskustojen ja erityishuomiota vaativan maankäytön kuten kou-
lujen kohdilla rajoitus on 40-50 km/h. Katuverkolla nopeusrajoitus on yleensä 30-40 km/h ja 
nopeusrajoituksia on tuettu tarvittaessa hidastein. 

Kevyen liikenteen verkko 
Yhtenäiset maanteiden varsien kevyen liikenteen väylät itä-länsi-suunnassa muodostavat 
eteläisen Kirkkonummen kevyen liikenteen verkon rungon. Lännessä yhteys jatkuu keskus-
tasta kantatien 51 rinnalla Siuntion rajalle ja idässä Vanhan rantatien ja Masalantien rinnalla 
Espooseen asti. Masalasta on lisäksi yhteys Sundsbergintien kautta kantatielle 51. Keskus-
tasta etelään yhteys ulottuu Upinniementien rinnalla Kantvikiin asti. Veikkolassa kevyen lii-
kenteen verkon runkona ovat väylät Turuntien (Mt 110) sekä Lamminpääntien varsilla.  

Maanteiden varsien kevyen liikenteen väylät muodostavat tärkeimmät taajamien sisäiset ke-
vyen liikenteen yhteydet Veikkolassa ja Masalassa. Keskustassa kevyen liikenteen verkko on 
kattava pääkatujen ja tärkeimpien kokoojakatujen varsilla. Keskustan ulkopuolelle kevyen 
liikenteen väylät jatkuvat yhtenäisinä Kantvikin (Upinniementie/ Mt 1191) ja Masalan (Vanha 
Rantatie/ Mt11253) suuntiin, mutta Överbyntien, Volsintien ja Gesterbyntien varsilla nykyinen 
asutus ulottuu kevyen liikenteen verkon ulkopuolelle. 

Haja-asutusalueiden yhdystieverkolta kevyen liikenteen väylät puuttuvat lähes kokonaan. 
Teiden kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi kevyen liikenteen olosuhteet ovat usein heikot. 
Nykyinen kevyen liikenteen verkko ja tievalaistus maateiden varsilla on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 4 Maatieverkon toiminnallinen luokitus (Tierekisteri 2006) 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kuva 5 Nykyiset nopeusrajoitukset, kesänopeudet (Tierekisteri 2007) 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kuva 6 Kevyen liikenteen verkko ja tievalaistus 
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Joukkoliikennetarjonta
Syksyllä 2005 valmistuneessa Kirkkonummen linjaston kehittämissuunnitelmassa on bussilii-
kenteen tarjonta jaoteltu Kirkkonummen sisäisiin yhteyksiin, eteläisen Kirkkonummen ja Hel-
singin välisiin yhteyksiin, Kirkkonummen kautta kulkeviin kaukoliikenteen yhteyksiin sekä 
muihin Kirkkonummea palveleviin yhteyksiin. Kirkkonummen ja pääkaupunkisedun välillä tär-
keä osa joukkoliikennetarjontaa on myös junayhteys. 

Eteläiseltä Kirkkonummelta Helsinkiin menevät bussit kulkevat Kirkkonummella linja-
autoaseman kautta. Niiden päätepiste Kirkkonummella on kuitenkin muualla ja yhteydet kes-
kustasta Helsinkiin perustuvat kauempaa tuleviin suoriin bussiyhteyksiin ja näille tapahtu-
vaan liityntäliikenteeseen joko sisäisillä linjoilla tai seudullisten linjojen vaihtoyhteyksinä. Ete-
läisen Kirkkonummen ja Helsingin väliset joukkoliikenneyhteydet palvelevat työmatkaliiken-
nettä myös Espoon eteläosiin. Espoon keskiosiin ja Helsingin keskustaan suuntautuvilla 
matkoilla bussiliikenteen vaihtoehtona on junaliikenne. 

Kirkkonummen sisäinen, pääosin myös koululaisliikenne, on läänin liikenneluvilla liikennöitä-
vää lipputuloperusteista liikennettä. Kirkkonummen kunnan koulutoimi ostaa ja kilpailuttaa 
osan Veikkolan suunnan busseilla ajettavista koululaisliikenteestä.  

Veikkolan yhteyksiä Helsinkiin hoidetaan lähinnä Lohjalta ja Vihdistä lähtevillä vuoroilla, mut-
ta osa vuoroista on myös pitempimatkaista liikennettä. Veikkolasta ei ole omia Helsinkiin 
päättyviä vuoroja. Veikkolan kautta Helsinkiin menevät vuorot käyttävät joko Turunväylää tai 
Vanhaa Turuntietä. Vanhan Turuntien kautta kulkevista vuoroista osa kuuluu pääkaupunki-
seudulla YTV:n ja liikenteenharjoittajien väliseen U-liikennesopimukseen.  

Myös Kantatie 51:llä liikennöi Kirkkonummen kautta kulkevia kaukoliikenteen vuoroja Helsin-
kiin. Muutama vuoro poikkeaa myös Kirkkonummen linja-autoaseman kautta. Kantatie 51:n 
kautta kulkevan kaukoliikenteen merkitys on Kirkkonummen joukkoliikennetarjonnassa pieni. 

Kirkkonummen keskiosaa palvelevaa liikennettä ovat Helsinki-Lapinkylä-Oitmäki-Evitskog-
Siuntio -reittiä lääninluvalla liikennöivät vuorot. Tämä liikenne kuuluu 1.1.2007 alkaen pää-
kaupunkiseudulla YTV:n ja liikenteenharjoittajien väliseen U-liikennesopimukseen. Kirk-
konummella (keskusta, Evitskog) on myös Siuntioon ja edelleen Lohjalle suuntautuvaa lii-
kennettä, joka muodostuu ensisijaisesti koululaisyhteyksistä.  

Nykyiset paikallisen linja-autoliikenteen vuoromäärät tie- ja katuverkolla sekä junaliikenteen 
lähtöjen määrä asemittain on esitetty kuvassa 10. Linja-autoliikenteen palvelutaso arkipäivän 
vuoromäärillä mitattuna on paras Veikkolassa ja keskustassa, joista on hyvät yhteydet Hel-
sinkiin. Päivittäinen lähijunavuorojen määrä on Kirkkonummen ja Masalan asemilta 88 vuo-
roa ja muilta asemilta 50 vuoroa päivässä suunnat yhteen laskettuna. Keskustassa pysähtyy 
myös suuri osa Turun kaukojunaliikenteestä. 

Pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa työmatkaliikenteessä (klo 7-9) joukkoliikenteen palve-
lutason voidaan katsoa olevan hyvä Kantatien 51 ja rantaradan vyöhykkeellä sekä Veikko-
lassa. Myös muina aikoina palvelutaso on näillä alueilla riittävä. Upinniemen suunnalta jouk-
koliikenteen palvelutaso on työmatkaliikenteessä riittävä, mutta ruuhka-aikojen ulkopuolella 
vuoroväli on harva ja epäsäännöllinen. Muualla joukkoliikenneyhteydet toimivat pitkälti koulu-
laisliikenteen varassa ja palvelutaso on heikko kouluaikojen ulkopuolella.  

Bussi- ja junaliikenteen yhteistoiminta on Kirkkonummella heikkoa, koska aikatauluja ei ole 
suunniteltu yhteensopiviksi. Kirkkonummen bussi- ja junaliikenne kuuluvat kokonaisuudes-
saan YTV:n lippujärjestelmään 1.3.2008 alkaen. Junaliikenteessä em. lippujärjestelmä on 
ollut käytössä keväästä 1.1.2007 alkaen. Liityntäpysäköintipaikkoja junien käyttäjille on varat-
tu lähinnä keskustassa, jossa paikkoja on noin 200 ajoneuvolle. Masalan ja Jorvaksen ase-
milla paikkoja on kummallakin noin 40-50. Luoman ja Tolsan asemilla ei ole liityntäpysäköin-
nille osoitettuja paikkoja. Tolsan aseman siirtäminen uuteen paikkaan ja kantatien 51 paran-
taminen moottoritieksi mahdollistavat liityntäpysäköinnin järjestämisen Tolsassa. Bussiliiken-
teeseen liittyjille on osoitettu pysäköintipaikkoja Veikkolassa. 
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Kuva 7 Joukkoliikenteen vuoromäärät  
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1.3 Liikennekysyntä ja liikennemäärät 
Huomattavan osan arkipäivän liikennekysynnästä muodostavat työmatkat. Kirkkonummelta 
työssäkäynti suuntautuu voimakkaasti pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2003 kirkkonummelai-
sista noin 9 000 kävi töissä pääkaupunkiseudulla. Kirkkonummella työssäkäyviä kirkkonum-
melaisia oli noin 6 000. Kirkkonummen ja pääkaupunkiseudun välistä liikennekysyntää kas-
vattaa myös pääkaupunkiseudulta Kirkkonummelle töihin tulevat, joita on noin 2 000.  

Asiointiliikennettä synnyttäviä toimintoja ovat erityisesti kaupan palvelut. Kirkkonummella 
merkittävin palvelukeskittymä on keskusta. Muissa keskuksissa sijaitsevilla palveluilla on lä-
hinnä paikallista merkitystä. Kauppojen liikennekysyntä painottuu arjen iltahuipputunteihin ja 
lauantaihin. 

Työ- ja asiointimatkat synnyttävät varsinkin autoliikennettä ja joukkoliikennettä. Vuodenajasta 
riippuen myös kevyt liikenne voi olla merkittävässä asemassa Kirkkonummen sisäisessä 
työmatka- ja asiointiliikenteessä. Huomattava osa kevyestä liikenteestä on koulujen lähiym-
päristöstä tulevia koulumatkoja. Pidemmältä kouluista koulumatkoja tehdään myös joukkolii-
kenteellä. 

Kirkkonummen ja pääkaupunkiseudun välinen työmatkaliikenne näkyy tieverkon liikenne-
määrissä. Tärkein työmatkaliikenteen väylä on kantatie 51, jolla liikennemäärä on vilkkaim-
malla kohdalla Jorvaksessa noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja liikennöitävyys huippu-
tuntien aikana heikko. Kantatien 51 liikenteen ruuhkautuminen on aiheuttanut liikenteen siir-
tymistä myös vaihtoehtoisille reiteille. Käytännössä ainoa vaihtoehtoinen reitti on Kehä III:lle 
suuntautuvalla työmatkaliikenteellä Vanha Rantatie ja Masalantie keskustan ja Masalan välil-
lä. Autoliikenteen nykyiset kapasiteettiongelmat painottuvat Kirkkonummella kantatielle 51 ja 
sen liittymiin. Muulla verkolla kapasiteetin riittävyys on nykyisin ongelma lähinnä Kirkkonum-
mentiellä, joka on ainoa radan ylittävä yhteys keskustan ja kantatien 51 välillä. Vuorokausilii-
kennemäärät Kirkkonummen maantieverkolla on esitetty kuvassa 8. 

Raskas liikenne keskittyy Kirkkonummella kunnan läpi kulkeville pääteille, joilla huomattava 
osa raskaasta liikenteestä on läpikulkuliikennettä. Raskaan liikenteen määrä on suurin valta-
tiellä 1 jolla raskaita ajoneuvoja kulkee vuorokaudessa yli 2 000. Kantateillä 50 ja 51 raskasta 
liikennettä on noin 600 – 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Kunnan alueella merkittäviä raskasta liikennettä synnyttäviä alueita ovat työpaikka-alueet 
Pikkalassa ja Upinniementien varrella, Masalassa sekä Veikkolassa. Näistä Pikkalan raskas 
liikenne kuormittaa asuinalueiden läpi kulkevaa Sokeritehtaantietä, jolla raskasta liikennettä 
on noin 300 ajoneuvoa vuorikaudessa. 

Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Kirkkonummella suhteellisen suuri, mikä on tyypillistä 
ratojen varsilla olevissa pääkaupunkiseudun ympäryskunnissa. Pääkaupunkiseudulle suun-
tautuvassa liikenteessä joukkoliikenteen osuus on arviolta noin 20 % matkoista (Länsi-
Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma). Joukkoliikenteen matkustajamääristä huomat-
tavan osan muodostavat junamatkustajat. Asemakohtaiset käyttäjämäärät kevään 2005 las-
kennoissa on esitetty taulukossa 2. Nousijamäärät sisältävät myös muut kuin pääkaupunki-
seudulle suuntautuvat matkat. 

Taulukko 2 Juna-asemien käyttäjät Kirkkonummella (VR:n lähijunaliikenteen matkustaja-
laskennat, kevät 2005). 

OSUUS
ASEMA NOUSI POIS YHT. NOUSI POIS YHT. NOUSI POIS YHT.
Luoma 49 17 66 13 41 54 62 58 120 2 %
Masala 546 185 731 176 557 733 722 742 1 464 28 %
Jorvas 108 24 132 23 97 120 131 121 252 5 %
Tolsa 111 43 154 22 124 146 133 167 300 6 %
Kirkkonummi 1 470 41 1 511 45 1 593 1 638 1 515 1 634 3 149 60 %
YHTEENSÄ 2 284 310 2 594 279 2 412 2 691 2 563 2 722 5 285 100 %

HELSINKIIN HELSINGISTÄ MOLEMMAT SUUNNAT YHT.
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Kuva 8 Nykytilanteen liikennemäärät (KVL 2005) 
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Bussiliikenteen matkustajamääristä ei ole saatavilla kattavaa tietoa, mutta linjastosuunnitel-
man laatimisen yhteydessä keväällä 2005 tehdyissä laskennoissa selvitettiin keskustan linja-
autoasemalta ja Veikkolasta Helsingin suuntaan menevien bussien matkustajamääriä. Kes-
kustasta nousi Helsingin suunnan busseihin noin 300 matkustajaa. Bussien yhteenlaskettu 
kuormitus linja-autoasemalta Helsingin suuntaan oli tutkimuspäivänä noin 400 matkustajaa. 
Vastaavasti Veikkolasta nousi matkustajia busseihin noin 250 matkustajaa. Kauempaa tullei-
den matkustajien osuus busseissa oli huomattava ja bussien kokonaiskuormitus Helsingin 
suuntaan oli lähes 800 matkustajaa. Aamuruuhkan (7-9) osuus nousijoista oli linja-
autoasemalla noin kolmannes ja Veikkolassa yli 50 %. Kirkkonummen sisäisiin linjoihin nousi 
matkustajia tutkimuspäivänä linja-autoasemalta noin 400 ja Veikkolasta vain noin 20. Huo-
mattavaa on kuitenkin, että sisäisiin linjoihin noustaan Veikkolassa paljon myös muilta kuin 
tutkimuksessa mukana olleelta pysäkiltä.  

Liikenne ennusteet ja liikenneverkon toimivuus 
Osana Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaa on päivitetty 
Kirkkonummen liikennemalli. Maliin on kuvattu vuorokausiliikenteen sijasta iltahuipputunnin 
liikennetilanne, mikä mahdollistaa aikaisempaa tarkemmat paikalliset analyysit tieverkon ka-
pasiteetin riittävyydestä. Liikenne-ennusteet on laadittu vuosille 2012 ja 2030. Ennusteen 
lähtökohtana on käytetty luvussa 1.1 kuvattuja maankäytön kehittymisarvioita. 

Vuosien 2012 ja 2030 liikennekysyntä on sijoiteltu liikenneverkolle, jossa on oletettu toteute-
tuiksi kantatien 51 parantaminen moottoritieksi keskustaan asti sekä ennustetilanteiden uu-
den maankäytön yhteyksien kannalta välttämättömät hankkeet. Ennusteiden avulla on arvioi-
tu toimenpideohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttamisen kiireellisyyttä. 

Nykyinen liikenne

Kuvassa 9 on esitetty mallin nykytilanteen iltahuipputunnin liikennekysyntä sekä liikennever-
kon kapasiteetin käyttöaste. Kapasiteetin käyttöaste on tuntiliikennemäärän suhde tien väli-
tyskykyyn. Korkea käyttöaste merkitsee ajonopeuksien alenemista ruuhkautumisen seurauk-
sena sekä häiriöherkkyyden kasvua.  

Nykyiset kapasiteettiongelmat keskittyvät kantatielle 51, jolla liikennemäärä on huipputuntien 
aikana lähellä tien välityskykyä lähes koko osuudella Espoon rajalta kaksiajorataisen osuu-
den alkuun Kirkkonummen keskustassa. Ongelmia on sekä tielinjalla että liittymien sivu-
suunnilla. Sivuteiltä liittyminen kantatien liikennevirtaan on ongelmallista valo-
ohjaamattomissa liittymissä ja Jorvaksessa valo-ohjaus ruuhkauttaa huipputuntien aikana 
kantatien suuntaista liikennettä. Kantatien 51 ongelmien vuoksi liikennettä on siirtynyt Van-
halle Rantatielle keskustan ja Jorvaksen välillä. 

Ennuste vuodelle 2012

Kuvassa 10 esitetty vuoden 2012 liikenne-ennuste on sijoiteltu verkolle, jossa kantatie 51 
on oletettu rakennetuksi moottoritieksi Kivenlahden ja Kirkkonummen keskustan välillä. Li-
säksi on oletettu toteutetuksi Inkilässä uusi yhteys Kehä III:n liittymästä Hirsalantielle. Jor-
vaksen – Inkilän alueella liikenne-ennusteen lähtökohtana käytetyt oletukset alueen maan-
käytöstä ja liikenneverkosta eivät välttämättä vastaa vuonna 2009 valmistuvaa osayleiskaa-
vaa. 

Moottoritien rakentamisen seurauksena kantatien liikennöitävyysongelmat poistuvat ja Van-
halta Rantatieltä siirtyy liikennettä kantatielle. Moottoritielle siirtyvä liikenne ja keskustan kas-
vun synnyttämä uusi liikenne kasvattavat Kirkkonummentien liikennemäärää Munkinmäen 
liittymän pohjoispuolella. Liikenteen kasvun seurauksena Kirkkonummentie ruuhkautuu Mun-
kinmäen ja Överbyntien liittymien välillä. Ruuhkautumisen vuoksi keskustan pohjoispuolelle 
suuntautuvaa liikennettä siirtyy Tolsan liittymän kautta Vanhalle Rantatielle. Pohjoisella Kirk-
konummella valtatien 1 liikenteen kasvu aiheuttaa ongelmia Veikkolan ja pääkaupunkiseu-
dun väliselle työmatkaliikenteelle nykyisen moottoritien kapasiteetin alkaessa täyttyä. 
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Ennuste vuodelle 2030

Kuvassa 11 esitetty vuoden 2030 liikenne-ennuste on sijoiteltu verkolle, jossa Kantatien 51 
parantamisen ja Inkilä - Hirsala yhteyden lisäksi on oletettu toteutetuksi uuden maankäytön 
vaatimat yhteydet Jolkbyssä (Koilliskehä). Turunväylä on oletettu parannetuksi 3+3-
kaistaiseksi. 

Vuoden 2030 ennustetilanteessa Kirkkonummentien ruuhkautuminen pahenee vuoden 2012 
tilanteesta ja entistä suurempi osa liikenteestä siirtyy Tolsantielle ja Vanhalle rantatielle. Kes-
kustan ruuhkaisuutta kiertävää liikennettä siirtyy myös Koilliskehälle sekä Masalantien suun-
nasta että kantatieltä 51 Jorvaksen liittymästä. Pohjoisella Kirkkonummella Veikkolan maan-
käytön kasvu lisää liikennettä Turuntien kiertoliittymissä. Liikennöitävyysongelmien syntymi-
nen riippuu uuden maankäytön tarkemmasta sijoittumisesta suhteessa liikenneverkkoon. 
Alueen maankäytön tulevaisuuden ratkaisut tarkentuvat Veikkolan osayleiskaavan laatimisen 
yhteydessä.
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Kuva 9 Liikennemäärät ja kapasiteetin käyttöaste nykyverkolla, iltahuipputunti 2005 
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Kuva 10 Liikenne-ennuste ja kapasiteetin käyttöaste, iltahuipputunti 2012 (kantatie 51 pa-
rannettu)
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Kuva 11 Liikenne-ennuste ja kapasiteetin käyttöaste iltahuipputunti 2030 (kantatie 51 pa-
rannettu ja uuden maankäytön vaatimat yhteydet toteutettu) 



24 Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1.4 Liikenneonnettomuudet 
Työssä tehdyt onnettomuustarkastelut perustuvat vuosien 2001 - 2005 onnettomuusaineis-
toihin. Vertailua on lisäksi tehty edellisessä suunnitelmassa vuosien 1997 - 2000 aineistoista 
tehtyihin analyyseihin. Työssä on hyödynnetty sekä Tiehallinnolta aineistoja että Tilastokes-
kuksen ja Liikenneturvan tuottamia vuositilastoja.  

Vuosina 2001 - 2005 Kirkkonummen alueella tapahtui yhteensä 184 henkilövahinkoihin joh-
tanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 12 henkilöä. Keskimäärin onnettomuuksien ja 
kuolleiden määrä on pysynyt likimain samalla tasolla 1990-luvun alkupuoliskolta asti. Sa-
maan aikaan on liikenteen määrä kunnan alueella kuitenkin kasvanut.  

Tuhatta asukasta kohden tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia sattui Kirkkonummella 
vuodessa 1,16 ja liikennekuolemia 0,063. Asukasta kohden onnettomuuksien määrä on pie-
nentynyt vuosista 1997 - 2000 noin 15 %. Suomessa sattui vuosina 2001-2005 keskimäärin 
1,28 henkilövahinko-onnettomuutta ja onnettomuuksissa kuoli 0,076 henkeä tuhatta asukas-
ta kohden vuodessa.  

Kaikista Kirkkonummella henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista 140 (76 %) ja kuo-
lemaan johtaneista onnettomuuksista 10 sattui maanteillä. Maanteiden osuus henkilövahin-
ko-onnettomuuksista oli likimain sama kuin vuosina 1997-2000. 

Henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet tarkasteluvuosilta on esitetty luokittain 
taulukossa 3 sekä kuvien 12 ja 13 kartoissa. Kartoissa on esitetty vain ne onnettomuudet, 
joiden tapahtumapaikka on tiedossa. Kaduilla ja yksityisteillä sattuneista onnettomuuksista 
tapahtumapaikka on tiedossa vain noin puolessa. 

Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuudet, joita henkilövahinko-onnettomuuksista 
oli noin kolmannes. Seuraavaksi yleisimpiä olivat kohtaamisonnettomuudet ja risteämison-
nettomuudet. Vakavimmissa onnettomuuksissa korostuvat varsinkin kohtaamisonnettomuu-
det, joita kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli puolet.  

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Kirkkonummella vuosina 2001 - 2006 sattuneissa onnet-
tomuuksissa loukkaantui yhteensä 238 ja kuoli 12 henkilöä. Loukkaantuneista kevyen liiken-
teen käyttäjiä oli yhteensä 35 (15 %), joista 15 loukkaantui katuverkon onnettomuuksissa. 
Tilastokeskuksen tietojen perusteella Kirkkonummen liikenteessä tarkasteluajanjaksona kuol-
leista kaksi oli jalankulkijoita. Tiehallinnolta ja poliisilta saatujen tietojen perusteella ei kum-
paakaan näistä onnettomuuksista voitu paikantaa. Kevyen liikenteen osuus oli katuverkolla 
sattuneissa henkilövahingoissa noin 29 % ja maanteillä noin 10 %. 

Maanteiden onnettomuusasteet (riskit) ovat Kirkkonummella lähellä maanteiden keskimää-
räisiä onnettomuusasteita. Onnettomuusasteella mitattuna Kirkkonummen vaarallisimpia tei-
tä ovat seutu- ja yhdystiet, joilla liikennemäärä on yli 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa tai alle 
1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä vilkasliikenteisempi ryhmä tarkoittaa käytännössä 
keskustan vilkasliikenteistä Kirkkonummentietä. Liikennemääriltään pienemmässä ryhmässä 
on vähäliikenteisiä yhdysteitä, joilla varsinkin yksittäisonnettomuudet ovat yleisiä. 

Vuosina 2001 - 2005 ovat vakavat onnettomuudet kasautuneet varsinkin pääteille. Onnetto-
muuksia sattui tarkasteluajanjaksolla varsinkin seuraavissa liittymissä ja tiejaksoilla: 

 Kt 51 Espoonlahden sillan länsipuolella: 5 henkilövahinko-onnettomuutta 

 Kt 51 Sundsbergintien liittymä: 5 henkilövahinko-onnettomuutta 

 Kt 51 Keskusta - Pikkala: 13 henkilövahinko-onnettomuutta, joista 4 kuolemaan johtanei-
ta kohtaamisonnettomuuksia. 

 Mt 1191 (Kirkkonummentie) Munkinmäen liittymän kohdalla: 4 kevyen liikenteen henkilö-
vahinko-onnettomuutta.
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Muulla tieverkolla ei selkeitä onnettomuuksien kasaumakohtia ole löydettävissä. Yhdys-
tieverkolla onnettomuudet jakautuvat melko tasaisesti eri teille eikä taajamissa ole yksittäisiä 
liittymiä, joissa olisi sattunut useita henkilövahinko-onnettomuuksia tarkasteluajanjaksolla. 

Vuosien 1997-2000 onnettomuustilanteeseen verrattuna liikenneturvallisuus näyttäisi heiken-
tyneen varsinkin kantatiellä 51 keskustan länsipuolella. Keskustan länsipuolella aikaisemmin 
ongelmallisimpien Tolsan ja Jorvaksen liittymien sijasta merkittävämpi onnettomuuskasauma 
on nyt Sundbergintien liittymässä.

Taulukko 3 Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet Kirkkonummella vuosina 2001-

2005, suluissa kuolemaan johtaneet onnettomuudet 

Taulukko 4 Maanteiden onnettomuustiheyden ja -riskin vertailua tiejaksoittain 

Vt1

Kt50 
(Kehä 

III)

Kt51 
Espoo-

Keskusta

Kt51 
Keskusta-

Pikkala kvl  >6000
kvl 3000-

6000
kvl 1500-

3000 kvl  <1500

Kadut ja 
yksityis-

tiet YHT
Yksittäisonnettomuus 7 3 6 (1) 6 8 20 8 58 (1)

Kääntymisonnettomuus 1 7 1 (1) 3 1 1 14 (1)
Ohitusonnettomuus 1 2 3

Risteämisonnettomuus 1 5 1 1 2 1 4 (1) 4 19 (1)
Kohtaamisonnettomuus 2 (1) 6 (1) 5 (4) 2 1 1 2 19 (6)

Peräänajo-onnettomuus 3 3 2 3 11
Mopedionnettomuus 1 1 2 1 5

Polkupyöräonnettomuus 1 5 1 1 8
Jalankulkijaonnettomuus 1 3 2 3 (2) 9 (2)

Hirvionnettomuus 2 2 2 1 2 9
Muu onnettomuus 3 (1) 1 2 2 8 (1)

Ei tiedossa 21 21
YHTEENSÄ 16 (1) 4 (1) 27 (1) 13 (6) 7 24 15 34 (1) 44 (2) 184 (12)

muut maantiet

Pituus (km) KVL

Suorite 
(milj.ajonkm/

v) Heva-onn. Kuolleet

Kuol.tiheys 
(kuol./ 100 

km/v) Kuol.aste.
Onn.tiheys 
(onn/km/v)

Onn.aste 
(onn/100 

milj.ajonkm)

Vt1 5.9 31766 68.9 16 1 3.36 0.29 53.83 4.6

Kt50 (Kehä III) 5.1 8916 16.6 4 1 3.93 1.21 15.72 4.8

Kt51 Espoo-Keskusta 9.7 17326 61.3 27 1 2.06 0.33 55.74 8.8

Kt51 Keskusta-Pikkala 5.6 11933 24.6 13 6 21.25 4.88 46.05 10.6

Muut yleiset tiet, kvl >6000 1.4 14467 7.4 7 0 0.00 0.00 99.36 18.8

Muut maantiet, kvl 3000-6000 30.1 4626 50.8 24 0 0.00 0.00 15.94 9.4

Muut maantiet, kvl 1500-3000 43.5 1939 30.8 15 0 0.00 0.00 6.90 9.7

Muut maantiet, kvl <1500 93.6 781 26.7 34 1 0.21 0.75 7.26 25.5

YHTEENSÄ 195 4034 287.1 140 10 1.03 0.70 14.36 9.8
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kuva 12 Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet vuosina 2001-2005 (vain paikannetut 
onnettomuudet) 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kuva 13 Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet taajamissa vuosina 2001-2005 (vain 
paikannetut onnettomuudet). 
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1.5 Ympäristö 
Ympäristön nykytila on inventoitu olemassa olevista paikkatietoaineistoista sekä aiemmin 
laadituista selvityksistä. 

Arvokkaat tiejaksot on inventoitu Uudenmaan kulttuurihistoriallisten alueiden tiemiljöö 
-selvityksestä. Arvokkailla tiejaksoilla tarkoitetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien maise-
ma-alueiden läpi kulkevia teitä. Pääosin nämä ovat seutu- ja paikallisteitä. Kirkkonummella 
arvokkaita tiejaksoja ovat Kirkkonummen keskustan läpi kulkeva Vanha Rantatie (Kunin-
kaantie) (Mt 11227, Mt 11253), Porkkalan Postitie (Mt 11247), Hämeen Härkätien ja Kunin-
kaantien yhdistänyt Haapajärventie (Mt 110, Mt 1131, Mt 1130), Volsintie (Mt11255) ja La-
pinkyläntie (Mt 1131). Kirkkonummen Vårnäsin silta Kabanovintiellä (Mt 11245) on yksi uu-
denmaan neljästä tiemuseokohteista.  

Vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita Kirkkonummella ylittävät mm. Vanha Tu-
runtie (Mt110) Veikkolassa, Evitskogintie (Mt 11256) Lapinkylässä sekä Österbyntie 
(Mt11273) ja Volsintie (Mt11255). Vaarallisten aineiden kuljetusten ja tiesuolauksen pohjave-
sille aiheuttamia riskejä pyritään pienentämään suojaamalla riskialttiita tiejaksoja pohjavesi-
alueilla. Luonnonsuojelualueet sijaitsevat syrjässä maanteistä. 

Pilaantumisriskiin vaikuttavat ratkaisevasti tien luokka ja kunnossapitoluokka sekä vaarallis-
ten aineiden kuljetusten pääasialliset reitit. Vaarallisten aineiden kuljetusten määrä on kanta-
tiellä 51 n. 20 ajon/vrk, kantatiellä 50 n. 10 ajon/vrk ja valtatiellä 1 n. 70 ajon/vrk. 

Ekologiset käytävät on inventoitu Uudenmaan liiton aineistosta. Aineistosta on esitetty tär-
keimmät ekologisen verkoston risteämiskohdat maantieverkon kanssa. Risteämiskohdat ovat 
liikenneturvallisuuden kannalta riskialttiita tienkohtia ja toisaalta kohtia joissa eläinten liikku-
mismahdollisuudet tulisi turvata. 

Kuvassa 13 on esitetty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden läpi kulkevat tieosat, poh-
javesialueet luokittain, suojelualueet, ekologiset yhteystarpeet sekä vaarallisten aineiden kul-
jetukseen pääasiallisesti käytetyt reitit. 
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Kuva 14  Ympäristökohteet 
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2 KOETTU LIIKENNETURVALLISUUS JA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Kirkkonummelaisten näkemyksiä liikenneturvallisuudesta ja sen parantamistarpeista selvitet-
tiin internessä 11.4.-30.9.2006 tehdyn kyselyn avulla. Lisäksi hyödynnettiin Tiehallintoon ja 
kuntaan tulleita liikenneturvallisuuteen liittyviä aloitteita ja palautteita. Kyselyn tulokset on laa-
jemmin raportoitu erillisessä muistiossa. Seuraavassa on esitetty kyselyn keskeisiä tuloksia 
ja palautteissa esille nousseita näkökulmia. 

Vastaajien taustatiedot 
Kyselyyn saatiin yhteensä 485 vastausta. Suuresta vastausten määrästä huolimatta otos ei 
ole alueellisesti tai eri ikäryhmien kannalta edustava. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää suun-
taa antavina. Reilu puolet vastaajista kuului ikäryhmään 25-39-vuotiaat ja noin kolmasosa 
ikäryhmään 40-49-vuotiaat. Nuorin vastaaja oli 15-vuotias ja vanhin 76-vuotias. Alle 18-
vuotiaiden vastauksia saatiin vain yksi, mutta lasten näkökulman voidaan olettaa tulevan esil-
le vanhempien vastausten kautta. Valtaosa vastaajista oli kahden aikuisen lapsiperheessä 
asuvia (58 %), joilla lisäksi on käytössään 2 autoa (34 %). 

Vastaajista lähes 80 prosenttia ilmoittaa kulkevansa pääsääntöisesti autolla (kuljettajana tai 
matkustajana) ja noin 10 % joukkoliikenteellä. Jalan tai pyörällä pääsääntöisesti liikkuvia oli 
vain 8 % vastanneista. Autoa ammatikseen ilmoitti ajavansa kolme vastaajaa. 
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359 21 28 20 23 13 6 15

Ha,  kuljettajaHa, matkustaja Linja-auto Juna Polkupyörä Kävellen Muu Ei tietoa

Kyselyyn vastanneiden pääsääntöinen kulkutapa

Kuva 15 Vastaajien pääsääntöinen kulkutapa. 

Koettu liikenneturvallisuus ja kehittämistarpeet 
Kyselyssä pyydettiin arvioimaan liikenneturvallisuuden tilaa Kirkkonummella. Vastausten ja-
kauma erittäin huonosta (=1) erittäin hyvään (=5) on esitetty kuvassa 16. Vastanneista noin 
puolet on sitä mieltä, että liikenneturvallisuuden tila on erittäin tai melko huono. Yhdenkään 
vastaajan mielestä liikenneturvallisuustilanne ei ole erinomainen.  
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Lisäksi kysyttiin arviota eri liikkujaryhmien ja kulkutapojen turvattomuudesta liikenteessä 
Kirkkonummella. Turvattomimmaksi liikkujaryhmäksi koettiin koululaiset. Muina turvattomina 
liikkujaryhminä mainittiin mm. lastenrattaita työntävät äidit, kuntokävelijät ja koiranulkoilutta-
jat. Kulkutavoista jalankulku ja pyöräily koettiin turvattomimmiksi kulkutavoiksi. Perusteluissa 
vastaajat korostivat erityisesti heikkoa turvallisuustilannetta haja-asutusalueilla. 
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Mikä kulkutapa on mielestänne turvattomimmassa asemassa  Kirkkonummella?

Kuva 16 Eri liikkujaryhmien koettu turvallisuus. 

Vastaajilta pyydettiin myös arviota liikenneturvallisuuteen vaikuttavien osatekijöiden nykyti-
lasta ja tärkeydestä sekä oman liikkumisensa että liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Koet-
tujen ongelmien ja vastaajien kokeman tärkeyden perusteella arvioitiin eri osatekijöiden ke-
hittämistarvetta painottamalla nykytilanteen arvosana asian tärkeyden arvosanalla.  

Kehittämistarve = (tärkeys – 1) x (5 – nykytila) 

Kehittämistarve voi siten saada arvoja välillä 0-16, ja mitä suurempi arvo on, sitä suurempi 
on kehittämistarve. Vastaavasti mikäli asiaa ei koeta lainkaan tärkeäksi tai mikäli nykytila on 
erittäin hyvä, on kehittämistarve nolla. 

Eniten liikenneturvallisuuspuutteita koettiin olevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyksissä ja ke-
vyen liikenteen ylityskohteissa. Kevyen liikenteen väylät ja kevyen liikenteen ylityskohdat oli-
vat myös tekijöitä, joiden kehittämistarve oli suurin eli nykyinen tila on selvästi heikompi kuin 
vastaajat toivoisivat sen olevan (kuva 17). Toinen voimakkaasti esille noussut kehittämistar-
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ve oli nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen. Vähiten kehittämistarvetta koettiin olevan 
hitaasti ajavissa ajoneuvoissa ja kokemattomissa kuljettajissa. 

Kyselyn tulokset vastaavat pääosin muissa samankaltaisissa kunnissa saatuja tuloksia. Mer-
kittävimmät ongelmat painottuvat kevyen liikenteen olosuhteisiin ja taajamien ulkopuolella 
erityisesti kevyen liikenteen väylien puuttumiseen. Kaupunkimaisemmissa kunnissa ongel-
mat painottuvat yleensä liikennekäyttäytymiseen. Poikkeuksellista Kirkkonummella on ruuh-
kaisuuden kokeminen merkittäväksi ongelmaksi mikä johtunee kantatien 51 ruuhkautumises-
ta.
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Kuva 17 Liikennejärjestelmän osatekijöiden nykytila, tärkeys ja kehittämistarve. 
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Liikenneympäristön kehittämisehdotukset 
Vapaamuotoisissa kommenteissa ja kertomuksissa liikenneympäristön vaarallisista tai on-
gelmallisista kohteista pyydettiin ilmoittamaan kohteen sijainti, ongelman kuvaus sekä mah-
dollinen toimenpide-ehdotus. Ongelmakohteita ja vaarallisia paikkoja sekä näihin liittyviä toi-
menpide-ehdotuksia kertyi kaikkiaan 919. Ehdotukset toimenpideluokittain on esitetty kuvas-
sa 18. 
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Kevyen liikenteen väylä / sen parantaminen

Esille nostettujen toimenpidetarpeiden jakautuminen toimenpideluokittain

Kuva 18 Vapaamuotoiset toimenpide-ehdotukset toimenpideryhmittäin. 

Kuvassa 19 on esitetty toimenpide-ehdotukset teittäin ja alueittain (yli 10 mainintaa saaneet). 
Kaikkia ongelmia ja kehittämisehdotuksia ei pystytty paikantamaan tarkasti (luokka ”Muu”) ja 
osa ongelmista ja toimenpidetarpeista oli koko Kirkkonummea koskevia (luokka ”Yleinen”). 

Eniten huolissaan vastaajat olivat kevyen liikenteen yhteyksistä. Noin kolmannes (32 %) vas-
taajien esittämistä toimenpide-ehdotuksista koski uuden kevyen liikenteen väylän rakenta-
mista, väylien kunnossapitoa tai autoliikenteen risteämisjärjestelyjä. Suurin osa uusien väyli-
en tarpeista on taajamien ulkopuolisilla tieosuuksilla. Esille nousivat varsinkin Upinniementie, 
Gesterbyntie, Lapinkyläntie, Hirsalantie, Porkkalantie, Överbyntie ja Tolsantie. Valtaosa esille 
tulleista väylätarpeista sisältyy Uudenmaan tiepiirin kevyen liikenteen hankekoriin. 

”…Kapealla ja mutkaisella tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. Autoilijat ajavat sii-
nä lujaa, pyöräilijät ja kävelijät joutuvat hyppimään pientareelle. Ainakin Eerikinkar-
taolle asti pitäisi saada kevyt väylä, jotta koululaiset ja kartanolle menijät pääsisivät 
kulkemaan turvallisesti. Erityisesti komean vaahterakujan kohdalla aikuinenkin kä-
velijä tuntee olonsa turvattomaksi…” / Asukas Veikkolasta. 

”…Ajoneuvot eivät noudata liikennenopeuksia, tieltä puuttuu suurimmaksi osaksi 
katuvalot, ei kevyenliikenteen väyliä eikä pientareita jolloin ko. teillä on mahdotonta 
kävellä tai pyöräillä pienten lasten kanssa. Tilanne pahin keväällä ja kesällä. Talvel-
la tie on aurattu osaksi ojan puolelle, joten välillä on jalankulkijan siirtyvän ojaan jot-
ta auto ei aja päälle…” / Asukas Långvikistä. 

”…Talvella autotien lumi ja loska heitetään aura-autolla  pyörätielle jota taas aura-
taan huomattavasti harvemmin kuin autotietä. Pyörätietä alas tullessa loskassa 
ajaminen on hengenvaarallista. Sohjo saattaa heittää pyöräilijän suoraan autotielle. 
Mäen pyöräily ylöspäin tai esim. lastenvaunujen työntäminen on tuskallisen raskas-
ta sakean loskapuuron vuoksi…” 
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Kuva 19 Ongelmien/toimenpidetarpeiden jakautuminen teittäin/alueittain. 
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Ylinopeudet, liikenteen valvonnan puute ja liian korkeat nopeusrajoitukset olivat kyselyn vas-
tauksissa toiseksi eniten esille noussut ongelma. Merkittäväksi ongelmaksi koettiin nopeusra-
joitusten noudattamattomuus. Toimenpide-ehdotuksissa esitettiin töyssyjen tai muiden hidas-
teiden rakentamista sekä nopeusvalvonnan lisäämistä. Ajonopeuksiin liittyvissä vastauksissa 
esille nousivat Vilhonkummuntie, Volsintie, Överbyntie ja Masalantie.  

Läpiajoliikenne, erityisesti raskas liikenne, nousi ajonopeuksien lisäksi ongelmana esille So-
keritehtaantiellä Kantvikissa. Ongelmaksi läpiajoliikenne koettiin myös keskustassa Volsin-
tiellä sekä Laajakallion alueella. 

”…Kantvikin läpiajoliikenne, varsinkin raskaiden ajoneuvojen kohdalla, pitäisi hoitaa 
sitä toista mahdollista reittiä pitkin. Tuntuu käsittämättömältä että lähiön läpiajoa ei 
rajoiteta millään tavalla, eikä koululaisten/jalankulkijoiden vuoksi ole hidasteita 
myös sokeritehtaan tiellä! Uutena kirkkonummelaisena uskon että asiasta on kes-
kusteltu. Tuskinpa vastaavanlaista liikennejärjestelyä, joka aiheuttaa selvästi turval-
lisuusriskin, melu- ja saastehaittoja löytyy kovinkaan montaa?…” / Asukas Kantvi-
kista. 

Huomattava osa (151 kpl) toimenpide-ehdotuksista koski kantatietä 51, jonka liikenne ruuh-
kautuu pahoin työmatkaliikenteen aikana ja pääsy tielle koetaan vaikeaksi ja vaaralliseksi. 
Pääosassa liittymiä ei ole liikennevaloja, joita ehdotettiin ratkaisuksi. 

Muilla teillä ongelmat ja toimenpide-ehdotukset liittyivät tyypillisesti mutkaisuuteen ja kapeu-
teen ja niiden myötä heikkoihin näkemiin sekä kevyen liikenteen kannalta kapeisiin pientarei-
siin. Näkemäongelmia koettiin varsinkin mutkaisilla ja mäkisillä yhdysteillä, mutta taajamissa 
myös istutukset ja liittymien keskisaarekkeille pystytetyt mainoskyltit koettiin ongelmaksi. 
Päällysteiden kunto koettiin ongelmaksi Lapinkyläntiellä Veikkolan ja Lapinkylän välillä sekä 
Veikkolan Vanhatiellä ja keskustan Gesterbyntiellä.  

”…Pientareet kapeat, pyörätiet puuttuvat. Tien perusparannus epäonnistunut. Rik-
konainen tien pinta on vaarallinen. Huonokuntoisella tiellä ajetaan liian kovilla no-
peuksilla… / Asukas Lapinkyläntien varrelta. 

Keskustassa katujen, pysäköintialueiden ym. heikko kunto koettiin yleisesti ongelmaksi. Liit-
tymäjärjestelyissä korostui Kirkkonummentien liittymät Paadistenkaarella (Prisma) ja Haa-
gantiellä (McDonald’s) sekä Haagantien ja Nummitien liittymä. 

”…U-käännökset Kirkkonummentiellä estettävä. Useita havaintoja siitä, että nous-
taan Prismalta ylös Paadistenkaarelta ja käännytään Kirkkonummentietä pitkin kir-
kolle päin, mutta tehdään U-käännös ennen rautatiesiltaa tai viimeistään Kirk-
konummentien ja Haagantien risteyksessä…” 

Muissa ryhmittelemättömissä kommenteissa korostuivat liikennekäyttäytymiseen, joukkolii-
kenteen palvelutasoon, koulujen saattoliikennejärjestelyihin sekä pysäköintiin liittyvät asiat. 
Pysäköinti koetaan ongelmaksi keskustassa, Veikkolassa sekä Neidonkallion alueella. Kou-
lujen liikennejärjestelyihin kaivattiin puolestaan parannusta erityisesti keskustan, Gestebyn ja 
Veikkolan kouluissa. Liikenteen aiheuttama melu koettiin ongelmaksi lähinnä Veikkolassa 
Turunväylän varrella. 

Erillisenä huomionarvoisena asiana esille nousi Kirkkonummen monista ratsastustalleista 
johtuen ratsastajien turvallisuus. Parannettavaa olisi varsinkin ratsastusreittien ja autoliiken-
teen risteyskohdissa sekä autoilijoiden toiminnassa kohdattaessa tiellä liikkuvia ratsukoita. 
Liikennesääntöjen ja turvallisen liikennekäyttäytymisen tuntemisessa on puutteita sekä autoi-
lijoilla että ratsastajilla. Hevonen on ajoneuvo, joten ratsastus kevyen liikenteen väylillä on 
kiellettyä.   
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3 YHTEENVETO ONGELMISTA JA PUUTTEISTA 
Autoliikenne
Merkittävin liikennöitävyysongelma Kirkkonummella on kantatien 51 ruuhkautuminen. Kapa-
siteettiongelmia on sekä kantatiellä että liittymien sivusuunnilla. Pahimmin ruuhkautuvat vilk-
kaimmin liikennöity jakso Jorvaksesta Inkilään ja Jorvaksen valoliittymä sekä Sundsbergin-
tien liittymän sivusuunta. Nykyisellään kantatien 51 ruuhkautuminen aiheuttaa liikenteen siir-
tymistä Vanhalle Rantatielle keskustan ja Jorvaksen välillä. Liikennemäärien kasvaessa ka-
pasiteettiongelmia syntyy myös rinnakkaisyhteydelle. 

Kantatien 51 parantamisen moottoritieksi on suunniteltu valmistuvan vuonna 2013. Moottori-
tien valmistumisen jälkeen kapasiteettiongelmat alkavat kasvaa Kirkkonummen keskustassa 
Kirkkonummentiellä. Ongelmakohdaksi liikenteen kasvaessa muodostuu varsinkin radan yli-
tys. Kirkkonummentien ruuhkautuessa on mahdollista että ruuhkaa välttävää liikennettä siir-
tyy Vanhalle Rantatielle Tolsan liittymästä. Myös asukasmäärien voimakkain kasvu kohdistuu 
Kirkkonummella keskustan alueelle, jossa uutta maankäyttöä sijoittuu myös Kirkkonummen-
tien varrelle. Liikenteen kasvu ja uuden maankäytön kytkeminen Kirkkonummentiehen edel-
lyttävät Kirkkonummentien parantamista nelikaistaiseksi. 

Kantatiellä 50 (Kehä III) on Kirkkonummen alueella vain vähän liittymiä. Liikenteen kasvaes-
sa tien häiriöherkkyys kuitenkin lisääntyy. Maankäytön kasvu Kartanonrannan ja Sundsber-
gin alueilla lisää Tulevaisuudessa kantatien ja erityisesti Sundsbergintien liittymän kuormitus-
ta. Jorvaksen alueen kehittyvän maankäytön kytkeminen nykyiseen tieverkkoon edellyttää 
toimenpiteitä myös kantatiellä 50 Inkilän liittymän tuntumassa skä mahdollisesti Inkilän ja 
Masalan välillä. 

Tulevaisuudessa myös valtatien 1 liikenne kasvaa merkittävästi, mikä johtaa tien ruuhkautu-
miseen ellei tietä paranneta. Valtatien 1 kehittämistarpeita on arvioitu Turunväylän (vt1) ja 
maantien 110 sekä Espoon keskus - Lohja –radan liikennekäytävän toimenpideselvityksessä 
(ELVI). Selvityksessä on valtatien 1 leventämistarpeen 3+3-kaistaiseksi Espoon Histan ja 
Vihdin Palojärven välillä arvioitu ajoittuvan ennen vuotta 2030.

Autoliikenteen verkossa nykyisiä yhteyspuutteita ovat Keskustan ja Veikkolan välinen yhteys 
sekä yhteys kantatieltä 51 Pikkalan työpaikka- ja Satama-alueille. Nykyinen yhteys Keskus-
tan ja Veikkolan välillä kulkee viiden eri yhdystien kautta ja on paikoin kapea ja mutkainen. 
Yhteys kantatieltä 51 Pikkalan satamaan työpaikka-alueille on tasoltaan heikko ja tasoliittymä 
kantatiellä on ongelmallinen varsinkin raskaalle liikenteelle. Osa Pikkalan raskaasta liiken-
teestä käyttää Kantvikin asuinalueen läpi kulkevaa Sokeritehtaantietä ja Munkinmäen eri-
tasoliittymää.

Vakavat liikenneonnettomuudet keskittyvät kantateille 50 ja 51 sekä valtatielle 1, joilla on ta-
pahtunut noin kolmannes Kirkkonummen henkilövahinko-onnettomuuksista. Kuolemaan joh-
taneista kahdestatoista onnettomuudesta yhdeksän tapahtui pääteillä. Onnettomuuksista 
kuusi oli kohtaamisonnettomuuksia. 

Yhdystieverkolla teiden mutkaisuus ja kapeus koetaan yleisesti liikenneturvallisuusongel-
maksi. Paikoin myös yhdysteiden huono kunto aiheuttaa ongelmia. Yksittäisonnettomuuksien 
määrä on yhdysteillä huomattava. Lähes 20 % Kirkkonummella sattuneista henkilövahinko-
onnettomuuksista oli yhdystieverkon yksittäisonnettomuuksia. 
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Kevyt liikenne 
Kevyen liikenteen merkittävin ongelma on keskuksiin johtavien ja keskuksia yhdistävien ke-
vyen liikenteen väylien puute taajamien ulkopuolella. Pitkämatkaisemman kevyen liikenteen 
yhteydet ovat puutteelliset kantatien 51 varrella Espoon suuntaan ja Maantien 110 varrella 
Veikkolasta länteen. 

Kevyen liikenteen koettu turvallisuus on heikko varsinkin mutkaisten ja kapeiden yhdysteiden 
varsilla. Liikennemäärät ovat pääteihin verrattuna alhaisia, mutta ajoneuvojen nopeudet 
usein suuria. Paikoin myös vilkas raskas liikenne heikentää koettua turvallisuutta. Kevyen 
liikenteen väylien puute koetaan ongelmaksi käytännössä koko yhdystieverkolla. Asuinalueil-
la kevyen liikenteen turvallisuutta vaarantaviksi tekijöiksi koetaan korkeat ajonopeudet ja lä-
pikulkuliikenne. 

Kevyen liikenteen väylien puutteen rinnalla merkittävä ongelma ovat kevyen liikenteen ris-
teämiset autoliikenteen kanssa. Ongelmat korostuvat varsinkin taajamien vilkasliikenteisillä 
pääkaduilla. Ongelmallisiksi koetaan erityisesti Kirkkonummentien liittymät keskustassa ja 
Munkinmäessä. Taajamien ulkopuolella mainittiin ongelmallisena kantatien 51 risteäminen. 

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen palvelutaso on heikko suurimpien taajamien ulkopuolella, jossa ilta- ja yöai-
kana sekä viikonloppuisin joukkoliikennetarjonta on vähäistä. Työ- ja koulumatkaliikenteen 
ulkopuolella vuorovälit ovat pitkiä ja epäsäännöllisiä. Lisäksi bussi- ja junaliikenteen yhteis-
toiminta on heikkoa aikataulujen yhteensovittamattomuuden vuoksi. Yhteistoimintaa vaikeut-
taa myös keskustan linja-autoaseman sijainti suhteellisen etäällä juna-asemasta. Joukkolii-
kenteen ongelmana ovat myös taajamien ulkopuolella turvattomaksi koetut kevyen liikenteen 
yhteydet pysäkeille ja paikoitellen heikkotasoiset pysäkkijärjestelyt. 
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4 TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMINEN 
4.1 Kehittämisperiaatteet 
Kirkkonummen tie- ja katuverkon kehittämisen periaatteet on kuvattu valtakunnallisesti ja 
seudullisesti asetettujen liikennejärjestelmän tavoitteiden pohjalta. Taustalla ovat olleet muun 
muassa liikenne- ja viestintäministeriön ”Kohti kestävää ja älykästä liikennettä” liikennepoliit-
tinen linjaus, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä valtakunnalliset liikenneturvalli-
suustavoitteet. 

Liikennejärjestelmän toimivuuden haasteisiin pyritään ns. neliporrasperiaatteen mukaisesti 
löytämään ratkaisuja ensisijaisesti vaikuttamalla ihmisten liikkumistarpeisiin ja kulkutavan 
valintoihin sekä tehostamalla nykyisten liikennepalvelujen ja liikenneverkkojen käyttöä ylläpi-
don, teknologian ja liikenteen hallinnan keinoin sekä uusia toimintamalleja ideoimalla. Suuria 
infrastruktuurihankkeita toteutetaan vasta viimeisenä keinona. Tavoitteena on saada nykyi-
sestä liikennejärjestelmästä ”samalla rahalla” entistä enemmän irti sen sijaan, että jatkuvasti 
investoitaisiin uuteen infrastruktuuriin. Kaikki ongelmat eivät tarvitse ensi vaiheessa suuria 
uus- ja laajennusinvestointeja, vaan myös pienemmillä toimenpiteillä tai isompien hankeko-
konaisuuksien suunnitelmallisella vaiheittain toteuttamisella voidaan saada aikaan kustan-
nustehokkaita ratkaisuja melko nopeallakin aikataululla. 

Kirkkonummella tavoitteena on nostaa joukko- ja kevyt liikenne houkuttelevaksi vaihtoehdok-
si henkilöauton omistukselle erityisesti keskustassa ja pienentää talouksien kakkosauton 
hankkimisen tarvetta koko kunnan alueella. Tämä edellyttää tie- ja katuverkkosuunnitelmas-
sa esitettävien infrastruktuurin kehittämistoimenpiteiden lisäksi palveluiden laatuun kohdistu-
via toimenpiteitä sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen houkuttelevuuden lisäämistä tie-
dottamisen, kannustamisen ja markkinoinnin keinoin.  

Seuraavassa on kuvattu Kirkkonummen tie- ja katuverkon kehittämisperiaatteet tavoitealueit-
tain.

Autoliikenne
Autoliikenteen kehittämistavoitteina on liikenneturvallisuuden parantaminen, nykyisten ruuh-
kaisuusongelmien poistaminen ja riittävän liikennöitävyyden turvaaminen liikenteen kasvaes-
sa tulevaisuudessa. 

Pääkaupunkiseudulle suuntautuvan työmatkaliikenteen tärkeimmillä väylillä (Kt 51, Kt 50) 
pyritään poistamaan nykyiset liikennöitävyys- ja liikenneturvallisuusongelmat. Kantatien 51 
tulee välityskyvyltään vastata ennustetilanteen liikennekysyntää siten että merkittäviä liiken-
teen siirtymiä maankäyttöä palveleville rinnakkaisyhteyksille ei synny. Sivuteiltä tulee olla 
turvallinen pääsy kantatielle ilman pitkiä viivytyksiä.  

Uusien ja kasvavien asuin- ja työpaikka-alueiden tie- ja katuverkkoa kehitetään siten että uu-
si maankäyttö kytkeytyy sujuvasti nykyiseen liikenneverkkoon eikä liikenteen kasvu aiheuta 
sujuvuus- tai liikenneturvallisuusongelmia.  

Kunnan osien välistä yhdystieverkkoa jäsennetään. Yhteyksien kehittämistarpeet määrite-
tään perustuen tien liikenteellisen merkitykseen ja tien suhteeseen ympäröivään maankäyt-
töön. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on keskustan ja Veikkolan välisen yhteyden parantami-
nen.

Alemmalla tieverkolla parantamistoimet painottuvat yksittäisten, erityisesti liikenneturvalli-
suusongelmien poistamiseen. 
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Kevyt liikenne 
Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö ratkaisee pitkälti onko käveleminen tai pyöräileminen 
houkuttelevaa ja turvallista. Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen edellyttää turvallisia ja es-
teettömiä yhteyksiä eri toimintojen välillä sekä laadukasta (hoito, ylläpito) ja kattavaa kävely- 
ja pyöräilyverkkoa. Myös toimivat matkaketjut (polkupyöräpysäköinti, liityntäpysäköinti, jne.) 
ovat osa laadukasta kevyen liikenteen järjestelmää ja lisäävät sen houkuttelevuutta. 

Kevyen liikenteen kehittämistavoitteina on parantaa liikenneturvallisuutta ja olosuhteita jak-
soilla, joilla kevyen liikenteen kysyntä on runsasta. Asuinalueet ja keskeiset toiminnot on pys-
tyttävä saavuttamaan sujuvasti ja turvallisesti myös kevyellä liikenteellä. Toimenpiteiden en-
sisijaisina kohteina ovat koulumatkareitit. 

Kevyen liikenteen verkon kattavuuden ja toteutettavien toimenpiteiden järeyden kannalta 
Kirkkonummi voidaan jakaa neljään luokkaan: kuntakeskuksen ”kävelykeskustaan”, osakes-
kusten ”kevytliikennetaajamiin”, ”kyliin” ja haja-asutusalueeseen. 

Kuntakeskuksen ydin, kävelykeskusta, pyritään rauhoittamaan läpikulkuliikenteeltä. Suunnit-
telussa painotetaan kävelyn, pyöräilyn ja esteettömyyden näkökulmia. Olemassa olevat kes-
kustan kehittämissuunnitelmat tukevat periaatteita. 

Keskustassa ja muissa kunnan osakeskuksissa pyritään jatkuviin kevyen liikenteen yhteyk-
siin pääkatujen ja tärkeiden kokoojakatujen varsilla. Kevytliikennetaajamat ulottuvat n. 1-3 
km etäisyydelle keskuksesta. Tärkeimpien maanteiden varsilla turvataan kevyen liikenteen 
yhteydet myös taajamien välillä ja kyläkeskuksiin. Verkostoa kehitetään vaiheittain siten, että 
epäjatkuvuuskohtia tai vaarallisia tasoylityksiä ei verkolle synny. Taajamissa tie- ja katuverkon 
nopeusrajoitukset määräytyvät kevyen liikenteen turvallisuuden perusteella. Katuverkolla no-
peusrajoituksia tuetaan tarvittaessa hidastein, joiden toteuttamistarvetta arvioidaan käytössä 
olevalla yhtenäisellä menettelyllä. 

Osakeskusten ulkopuolella suurimmissa asutuskeskittymissä, kylissä, kevyttä liikennettä tue-
taan pienin liikenneturvallisuustoimenpitein esim. autoliikenteen kanssa risteämisten turvalli-
suutta parantamalla sekä rahallisten resurssien puitteissa toteutettavilla kevyen liikenteen 
väylillä.

Haja-asutusalueelle pitkien jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen ei ole nykyrahoituksella 
mahdollista asukkaiden ja väylän käyttäjien pienen määrän vuoksi. Väylän rakentamiselle 
vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat esim. nopeusrajoituksien alentaminen, tievalaistuksen paran-
taminen ja talvisin kunnossapidon tehostaminen. Pidemmän aikavälin tavoitteena ovat kunnan 
osakeskukset yhdistävä yhtenäinen kevyen liikenteen verkko sekä yhteydet Espooseen. 

Joukkoliikenne
Kirkkonummen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on määritetty kunnan linjaston kehittä-
missuunnitelmassa. Tavoitteena on, että hyvätasoiset seudulliset joukkoliikenteen yhteydet 
kattavat työmatkaliikenteen pääkaupunkiseudun suuntaan kantatien 51 vyöhykkeeltä, Veik-
kolasta sekä Upinniemestä. Ruuhka-aikojen ulkopuolella tarjonta on harvempaa mutta sään-
nöllistä. Kyläkeskuksista tarjotaan ruuhka-aikoina säännölliset ympärivuotiset joukkoliiken-
neyhteydet kuntakeskukseen ja Helsingin keskustaan (yhteydet voivat olla myös vaihdolli-
sia). Muilla alueilla tarjotaan arkisin koululaisliikenteen ja asioinnin kannalta riittävät yhteydet 
kuntakeskukseen.

Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa tavoitteena on luoda edellytykset kilpailukykyiselle joukko-
liikenteelle ottamalla joukkoliikenteen ja sen käyttäjien tarpeet liikenneverkon suunnittelussa 
entistä paremmin huomioon. Painopisteenä ovat kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille ja 
asemille, liityntäpysäköinnin kehittäminen sekä vaihtopysäkkien, kääntöpaikkojen ja koulujen 
saattoliikennejärjestelyjen parantaminen. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen työnjako ja 
yhteistoiminta Kirkkonummella on esitetty kuvassa 18.
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Kuva 20 Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittämisperiaatteet Kirkkonummen liiken-
nejärjestelmässä 
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Liikenneturvallisuus
Valtakunnallisesti on asetettu tavoitteeksi, että liikennekuolemien on enintään 250 vuonna 
2010 ja enintään 100 vuonna 2025. Vuodelle 2025 asetettu tavoite tarkoittaa liikennekuole-
mien vähentämistä vähintään 75 % nykytasosta. Kirkkonummella vastaavan tavoitteen saa-
vuttamiseksi liikennekuolemien määrä saisi olla enintään kolme kuollutta viidessä vuodessa. 

Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti pyritään vähentämään erityisesti vakavimpia onnet-
tomuuksia. Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa keskeisiä painopistealueita Kirkkonummella 
ovat kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen ja pääteiden vakavien onnettomuuksien 
ehkäiseminen ja seurausten lieventäminen. 

Taajamissa ja tavoitteena on vähentää autoliikenteen erityisesti kevyelle liikenteelle aiheut-
tamia turvallisuusriskejä. Tavoitteeseen pyritään mm. kevyen liikenteen olosuhteiden paran-
tamisella sekä katuverkon nopeusrajoitusten sovittamisella kevyen liikenteen tarpeiden mu-
kaisiksi. Asuinalueiden läpikulkuliikennettä pyritään vähentämään tie- ja katuverkkoa kehit-
tämällä sekä nopeusrajoituksia alentamalla. Ajonopeuksia hillitään taajamissa rakentamalla 
mm. hidasteita. 

Päätieverkolla keskeisiä tavoitteita ovat tasoliittymien turvallisuuden parantaminen, kohtaa-
misonnettomuuksien ehkäiseminen ja suistumisonnettomuuksien seurausten lieventäminen. 

Yhdystieverkon turvallisuutta pyritään parantamaan varsinkin kevyen liikenteen olosuhteita 
parantamalla. Nopeusrajoituksia tukevia toimenpiteitä voidaan yhdysteillä harkita koulujen 
sekä muiden erityiskohteiden yhteyteen. Toimenpiteistä etusijalla ovat edulliset ja nopeasti 
toteutettavat toimenpiteet, kuten suojateiden keskikorokkeet. 

Rautatien osalta asemien turvallisuutta parannetaan ja tasoristeykset pyritään poistamaan 
yhteistyössä Ratahallintokeskuksen kanssa. 

Kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä kehitetään. Keskeisessä roolissa kehittämisessä 
on liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka vastuualueeseen kuuluu mm. koulutus-, valistus- ja 
tiedotustoiminnan koordinointi. 

Ympäristö
Tavoitteena on parantaa ympäristön laatua, turvallisuutta ja soveltuvuutta eri väestöryhmille. 
Suunnittelussa otetaan huomioon hankkeiden vaikutukset luonnonympäristön säilymiseen 
sekä rakennetun ympäristön laadun, turvallisuuden ja esteettömyyden paranemiseen. Ympä-
ristön kannalta painopistealueita ovat taajamien liikennesaneeraukset, viihtyisät kevyen lii-
kenteen ympäristöt ja liikennemeluhaittojen vähentäminen.  

Kirkkonummella seututeiden ja paikallisteiden varrelle jää lukuisia hyvin säilyneitä ja kulttuu-
rihistorialliselta taustaltaan ja maisemaltaan arvokkaita alueita, jotka tulisi säilyttää mahdolli-
simman alkuperäisessä asussaan. Nykyisten teiden parantaminen ja kevyen liikenteen jär-
jestelyt tulee toteuttaa siten, että teiden varsien pihapiirit voidaan säilyttää mahdollisimman 
vahingoittumattomina. Uusien väylien suunnittelussa tulee huomioida maisemalliset, kulttuu-
rihistorialliset sekä luonnonympäristöä koskevat arvot.  

Ympäristön kannalta otetaan huomioon myös hankkeiden välilliset vaikutukset pyrkimällä lii-
kennesuoritteen minimointiin ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen toimintaedellytysten 
parantamiseen. Ympäristöön ja asutukseen kohdistuvat melu- ja päästöhaitat sekä pohja-
vesien pilaantumisriskit minimoidaan vähentämällä liikennekuormitusta riskialttiilla alueilla, 
kuten asuinalueilla ja tärkeiden pohjavesiesiintymien läheisyydessä, tai suojaamalla kohteet. 



42 Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma 

TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMINEN 

4.2  Tavoiteverkot ja toimenpideohjelma 

Autoliikenteen tavoiteverkko 
Autoliikenteen tavoiteverkko muodostaa tie- ja katuverkon kokonaisuuden, joka suunnittelun 
aikajänteellä (2030) täyttää autoliikenteen kehittämisperiaatteiden mukaiset vaatimukset lii-
kenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle. Keskeisiä kehittämistavoitteita ovat olleet liikenne-
turvallisuuden parantaminen, nykyisten ruuhkaisuusongelmien poistaminen sekä liikennöitä-
vyyden turvaaminen. Tavoiteverkon edellyttämät hankkeet on ryhmitelty toimenpideohjel-
massa kolmeen kiireellisyysluokkaan liikenneturvallisuuden, maankäytön kehittämisen tar-
peiden sekä liikennemallitarkasteluiden tulosten perusteella. Merkittävimpien autoliikenteen 
kehittämiskohteiden toimenpiteet ja niiden perustelut on esitetty seuraavassa. 

Kantatie 51

Kantatie 51 on kunnan tärkein päätie ja merkittävä työssäkäyntiliikenteen väylä. Kantatietä 
kehitetään tien liikennöitävyyden säilyttämiseksi, liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja lä-
hialueiden maankäytön kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Nykytilanteessa tien liikenne-
määrä on kuormittuneimmalla kohdallaan Inkilän liittymän (Kehä III) länsipuolella yli 20 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiellä on jo nykytilanteessa toimivuusongelmia ja liikenne ruuh-
kaantunutta, minkä seurauksena liikennettä siirtyy rinnakkaisyhteyksille. Väestön ja työpaik-
kojen merkittävin kasvu sijoittuu Kirkkonummella kantatien 51 käytävään, mikä lisää ongel-
mia tulevaisuudessa.  

Tavoitetilanteessa kantatie 51 on parannettu 2+2 -kaistaiseksi Kirkkonummen länsipuolelta 
Vuohimäestä nykyisen moottoritien päähän Kivenlahdessa. Tien parantaminen on suunnitel-
tu käynnistettäväksi lähivuosina. Kantatien 51 Kivenlahti – Kirkkonummi osuuden rakentami-
nen on Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa (27.3.2008) ajoitettu vuosille 2010 - 
2013.

Munkinmäen länsipuolella kantatie 51 on suunniteltu parannettavaksi ensi vaiheessa neli-
kaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Vuohimäkeen asti. Hanke sisältää myös liittymä- ja yksi-
tyistie- ja tilusjärjestelyjä. Hankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kevyen liiken-
teen ja eläinten risteämistarpeet. Keskikaiteellinen ohituskaistatie on liikenteenvälityskyvyl-
tään riittävä ratkaisu Munkinmäen länsipuolella pitkälle tulevaisuuteen. Keskikaide poistaa 
tehokkaasti vakavat kohtaamisonnettomuudet, joita tiejaksolle on kasautunut viime vuosina. 
Liittymien määrän lisääminen kantatiellä ei ole tavoiteltavaa tien sujuvuuden ja turvallisuuden 
takaamiseksi. Kantatien molemmin puolin kehittyvä maankäyttö kytkeytyy kantatiehen katta-
van rinnakkaistie- ja katuverkon kautta.  

Vuohimäen länsipuolella kantatietä 51 kehitetään toteuttamalla erillisiä keskikaiteellisia ohi-
tuskaistaosuuksia. Kantatien parantaminen moottoritieksi Munkinmäestä länteen tulee ajan-
kohtaiseksi vasta pitkällä aikavälillä vuoden 2030 jälkeen.  

Kantatie 50 (Kehä III)

Kantatie 50 on pääkaupunkiseudun keskeinen ajoneuvoliikenteen itä-länsisuuntainen liiken-
neväylä. Kirkkonummen alueella Kantatiestä 50 on laadittu tilavaraussuunnitelma vuonna 
2004. Tavoitetilanteessa kantatie 50 on nelikaistainen Inkilän eritasoliittymästä Kauklahden-
väylälle ja sieltä edelleen Turunväylälle. Kantatieltä on tavoitetilanteessa poistettu kaikki ta-
soliittymät ja kevyen liikenteen risteämiset tasossa. Tien 2-ajorataistaminen parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen myötä Kehä III:n liikenteellinen palveluta-
so, matkanopeudet ja kuljetusvarmuus paranevat huomattavasti. Alemmalla tieverkolla han-
ke keventää liikennekuormaa Masalantieltä.  

Kantatien 50 nelikaistaistaminen voidaan tehdä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa leven-
täminen tulee tarpeelliseksi Inkilän ja Masalan välillä. Hankkeeseen liittyy myös Sudsbergin-
tien liittymän parantaminen. Hankkeen toteuttamistarve riippuu Inkilään suunnitellun maan-
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käytön toteutumisesta. Jo alkuvaiheessa uuden maankäytön sijoittaminen alueelle edellyttää 
toimenpiteitä kantatiellä Inkilän liittymän tuntumassa. Sundsbergintien ja Kauklahdenväylän 
välisen osuuden leventäminen tulee ajankohtaiseksi vasta pidemmällä aikavälillä. 

Valtatie 1

Valtatien 1 liikennemäärät ovat Veikkolan kohdalla työmatkaliikenteen aikoina jo nyt huomat-
tavia ja liikennemäärien kasvaessa tien liikennöitävyys heikkenee. Valtatien 1 nykyinen lii-
kenne ja sen kasvu laadituissa ennusteissa ovat pääosin läpikulkuliikennettä. Mahdollinen 
valtatien 1 ruuhkautuminen siirtäisi läpikulkuliikennettä kuitenkin myös maantielle 110, mikä 
heikentäisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Veikkolassa. 

Tämän hetkisten maankäyttösuunnitelmien toteutuessa Valtatien 1 leventäminen 3+3-
kaistaiseksi Espoon Histan ja Vihdin Palojärven välillä tulee ajankohtaiseksi vuosien 2020 ja 
2030 välillä. Histan ja Kehä III:n välillä parantamistarve ajoittuu jo ennen vuotta 2020. Hank-
keesta ei ole laadittu kustannusarviota. 

Keskustan katuverkko 

Keskustan ajoneuvoliikenteen rungon muodostaa Kirkkonummentie, joka on ainoa radan ylit-
tävä yhteys keskustassa. Nykytilanteessa Kirkkonummentiellä kulkee noin 15 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja vilkkaimpina aikoina liikennöitävyys heikkenee merkittävästi. Kantatien 51 
parantamisen jälkeen merkittävimmät liikennöitävyysongelmat Kirkkonummella keskittyvät 
Kirkkonummentielle. Keskustassa myös katujen ja pysäköintialueiden heikko kunto on koettu 
ongelmaksi. 

Kirkkonummen keskustan kehittämisestä on laadittu yleissuunnitelma, jossa Kirkkonummen-
tie on kaksiajoratainen 4-kaistainen pääkatu, jolla kaksikaistaiset kiertoliittymät Haagantien ja 
Överbyntien liittymissä. Vanhan Rantatien liittymä on valo-ohjattu. Kirkkonummentien paran-
taminen suunnitelman mukaiseksi on kantatien 51 parantamisen jälkeen kiireellisin autolii-
kenteen verkon parantamiskohde Kirkkonummella. Parantaminen tulisi ulottaa Munkinmäen 
liittymään, jossa liikennemäärä kasvaa moottoritien rakentamisen ja keskustan maankäytön 
kasvun seurauksena.  

Kirkkonummentien parantamiseen liittyviä toimenpiteitä tehdään myös ympäröivällä katuver-
kolla mm. Kirkkotallintiellä, Haagantiellä ja Nummitiellä, joiden parantamistarve nousi esille 
myös asukkailta saadussa palautteessa. Muita suunniteltuja keskustan katuverkon kehittä-
mistoimenpiteitä ovat aseman länsipuolella radan alittava yhteys Munkinmäentieltä Nummi-
tielle (Kirkkonummen aseman yleissuunnitelma, 2004) sekä mahdollinen pidemmällä aikavä-
lillä toteutettava Keskustakehä Nummitieltä nykyisen koulukeskuksen länsi- ja pohjoispuolit-
se Kirkkotallintielle.  

Keskustaa ympäröivän maankäytön kasvun myötä tavoiteverkossa on varauduttu tarpeellisiin 
uusiin katuyhteyksiin, joita ovat Koilliskehä Gestrbyntieltä Vanhalle Rantatielle ja Lounaiske-
hä Överbyntieltä kantatien 51 yli Upinniementielle. Koilliskehä palvelee lähinnä sen varrelle 
suunniteltua uutta maankäyttöä ja sen toteuttamisen ajankohta riippuu maankäytön toteutu-
misesta. Louhosrinteen alueelle on arvioitu sijoittuvan jopa 3 500 uutta asukasta.  

Lounaiskehä palvelee Munkinmäen länsipuolella Kantatien 51 molemmin puolin kehittyvää 
maankäyttöä. Lounaiskehältä on tarpeen toteuttaa myös yhteys Munkinmäentielle.  

Maankäytön kasvaessa Kolsarin, Kantvikin ja Strömsbyn alueilla varaudutaan tavoiteverkos-
sa myös Upinniementien parantamiseen 2+2-kaistaiseksi Eestinkyläntien liittymään asti.  

Masala

Masalassa tie- ja katuverkon ruuhkautuminen ei ole merkittävä ongelma nykyisin eikä suuria 
ongelmia synny laadittujen liikenne-ennusteiden mukaisissa tilanteissa. Kapasiteetin riittä-
vyyden kannalta kriittisimmiksi kohteiksi muodostuvat pitkällä aikavälillä Sundsbergintien ja 
Sepänkyläntien liittymät Masalantiellä.  
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Saadun palautteen perusteella ongelmaksi Masalassa koetaan lähinnä autoliikenteen no-
peudet ja liittymäjärjestelyt Masalantiellä. Tien parantaminen taajamamaisemmaksi ja pa-
remmin alhaisia ajonopeuksia tukevaksi tulee ajankohtaiseksi alueen maankäytön suunnitte-
lun tarkentuessa. Muun muassa Masalan rautatieaseman ympäristössä on käynnistymässä 
asemakaavojen muutoksia joiden seurauksena alueelle tullee lisää asutusta.  

Masalantien kehittämisestä on laadittu vuonna 2000 suunnitelma, jonka periaatteelliset rat-
kaisut ovat edelleen hyödynnettävissä. Suunnitelmassa on esitetty mm. kiertoliittymän raken-
tamista Sundsbergintien liittymään ja korotettujen suojateiden ja keskisaarekkeiden rakenta-
mista liikenteen rauhoittamiseksi.  

Veikkola

Veikkolassa nykyinen katuverkko palvelee hyvin alueen nykyistä maankäyttöä, joka tukeutuu 
kuitenkin voimakkaasti Turuntiehen. Asukasmäärän kasvaessa voi Turuntie muodostua pul-
lonkaulaksi keskustan kohdalla. Ongelmaa lisää Turunväylän mahdollinen ruuhkautuminen, 
joka siirtää liikennettä rinnakkaistielle. 

Veikkolan maankäytön suunnittelussa on tulevaisuudessa haasteena uusien yhteyksien luo-
minen siten, ettei maankäyttö tukeudu Turuntiehen yhtä voimakkaasti kuin nykyisin ja pullon-
kaulan muodostumiselta vältytään. Turunväylän pohjoispuolen liikenneverkon kehittäminen 
ja yhteydet Turunväylän yli tulevat tarkasteltavaksi, mikäli alueelle tulee uutta maankäyttöä. 

Muu tie- ja katuverkko

Yhdystieverkkoa selkiytetään jakamalla tiet kunnanosien välisiin yhteyksiin ja paikallista 
maankäyttöä palveleviin teihin. Tärkein yhdystieverkkoa jäsentävä hanke on Veikkolan ja 
Kirkkonummen keskustan välisen yhteyden kehittäminen. Nykyisin vaihtoehtoisena yhteyte-
nä keskustan ja kunnan pohjoisosien välillä toimiva Volsintie jää palvelemaan maankäyttöä 
kunnan osakeskusten välisen liikenteen keskittyessä Sepänkylän ja Lapinkylän kautta kulke-
valle parannettavalle yhteydelle. Yhteyden parantamisesta ei ole olemassa suunnitelmia. Yh-
teys tukeutuu pääosin nykyiseen tiestöön. Uusia linjauksia on hahmoteltu Gesterbyn ja Vek-
lahden välille sekä Hvitträskin pohjoispuolelta Lapinkyläntielle. 

Kantatien 51 parantamisen seurauksena Tolsantien liikennemäärä kasvaa ja rooli vahvistuu 
osan nykyisin Jorvaksen liikennevaloliittymää käyttävästä liikenteestä siirtyessä käyttämään 
Tolsan eritasoliittymää. Lisäksi Kirkkonummentien kasvavat kapasiteettiongelmat siirtävät 
liikennettä Tolsantielle jos Kirkkonummentietä ei paranneta. Nykyisellään Tolsantie ei kestä 
merkittävää liikennemäärän kasvua eikä tiellä ole kevyen liikenteen väylää. Tolsantien kehit-
tämisen kiireellisyys riippuu mm. Kirkkonummentien parantamisesta, mutta hankkeen suun-
nitteluun tulisi varautua lähitulevaisuudessa. 

Kantatien 51 rinnakkaista tieverkkoa täydennetään maankäytön tarpeiden mukaan. Ensim-
mäisessä vaiheessa moottoritien toteutumisen yhteydessä rakennettavia rinnakkaisyhteyksiä 
ovat yhdystie Sudsbergintien eritasoliittymästä Espoonlahteen sekä Jorvaksessa yhteys 
Vanhalta Jorvaksentieltä Kehä III:lle Inkilään. Kantatien 51 suuntainen rinnakkaisyhteyden 
rakentaminen Sunsdsbergintieltä Inkilään on mahdollista alueen maankäytön kehittämisen 
tarpeisiin. Maankäytön ja liikenneverkon suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen läpi kul-
keva kantatien ylittävä ekokäytävä.

Pikkalan satamaan ja työpaikka-alueelle suuntautuva raskas liikenne Kantvikin läpi kulkeval-
la Sokeritehtaantiellä heikentää taajamaympäristön liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä 
synnyttää melu- ja pölypäästöjä. Tavoitetilanteessa sataman ja työpaikka-alueen liikenne oh-
jataan uutta satamatieyhteyttä pitkin Vuohimäen eritasoliittymään. Hanke vähentää Kantvikin 
läpi ajavan liikenteen määrää ja parantaa siten alueen liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
Varsinkin Raskaan liikenteen määrä Sokeritehtaantiellä pienenee merkittävästi. Hankkeen 
toteutuminen on todennäköistä vasta pitkällä aikavälillä ellei Pikkalan alueen maankäyttö ke-
hity odotettua voimakkaammin.  
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Hallinnolliset muutokset 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoitetulla alueella sijaitsevat pääasiallises-
ti paikallista liikennettä palvelevat yhdystiet siirtyvät jatkossa pääosin kunnan hallintaan. 
Kirkkonummella muutos koskee käytännössä yhdysteitä lukuun ottamatta Upinniementietä 
(1191), Lapinkyläntietä (1130/1131) ja Evitskogintietä (1130), joilla on myös selvä seudulli-
nen merkitys. Myös taajama-alueista syrjässä olevilla pienillä asemakaavoitetuilla alueilla 
voidaan liikenteen paikallisuutta arvioida erikseen. Nykyisten asemakaavoitettujen alueiden 
osalta käynnissä oleva siirtymäaika päättyy vuonna 2010. Jatkossa Tiehallinto ja kunta käy-
vät neuvottelut käytännön toimenpiteistä hallinnollisten muutosten toteuttamiseksi.  

Toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmassa on esitetty maanteiden ja katuverkon merkittävimmät kehittämistoi-
menpiteet. Toimenpideohjelman hankkeet on esitetty taulukossa 5 ja kuvissa 21 ja 22. 

Hankkeet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan niiden liikenteellisen tarpeen ja liikennetur-
vallisuusongelmien perusteella. Uuden maankäytön yhteyksiin liittyvien hankkeiden kiireelli-
syysluokka on arvioitu maankäytön kehittymisestä tällä hetkellä olevien tietojen perusteella. 
Kustannukset on esitetty niistä hankkeista, joista on olemassa kustannusarvion sisältävä 
suunnitelma tai hankkeen sisältö ja kustannukset ovat muuten arvioitavissa riittävässä tark-
kuudessa. 

Taulukko 5 Autoliikenteen tavoiteverkon hankkeet ja vaiheistus 

kiir.
luokka

kartta
nro

tieosoite  
(maantiet) 

kohteen
nimi 

toimenpiteen kuvaus  
ja perustelu 

pituus
km 

kust.
M€ vastuu

I 1 
51 / 6 / 5319  

-
51 / 8 / 4916 

Kantatie 51 
Kivenlahti -  
Kirkkonummi 

Moottoritien rakentaminen, rinnakkaiset tieyhteydet 
Jorvas - Inkilä ja Sundsbergintie - Espoonlahti. Poistaa 
nykyiset ruuhkautumisongelmat ja turvaa liikennöitävyy-
den ennustetilanteessa. Parantaa liikenneturvallisuutta. 

11 70 T 

I 2 
11269 / 1 / 0 

-
11269 / 1 / 1023  

Kirkkonummen-
tie ja keskustan 
katuverkko 

Kirkkonummentien leventäminen 4-kaistaiseksi ja liitty-
mien parantaminen välillä Munkinmäki - Överbyntie. 
Kirkkotallintien Haagantien ja Nummitien parantaminen.  
Hanke turvaa keskustan liikenteen sujuvuuden ja paran-
taa varsinkin kevyen liikenteen turvallisuutta. Tukee 
keskustan maankäytön (mm. Kirkkolaakso) kehittämistä.

2,0  (T)+K 

II 3 
51 / 9 / 861 

-
51 / 10 / 435 

Kantatie 51 
Kirkkonummi -
Vuohimäki 

Kantatien leventäminen keskikaiteelliseksi 2+2-
kaistaiseksi tieksi, liittymä, yksityistie- ja tilusjärjestelyt. 
Parantaa tien liikenneturvallisuutta (erityisesti kohtaa-
misonnettomuudet) ja turvaa sujuvuuden pitkällä aikavä-
lillä. 

4,4 6,0 T 

II 4 
11311 / 1 / 2036 

-
 11311 / 1 / 3939 

Masalantie 

Taajaman katuverkon kehittäminen. Liittymien ja kevyen 
liikenteen ylityskohtien parantaminen, ajonopeuksia 
hillitsevät toimenpiteet. Parantaa erityisesti kevyen 
liikenteen turvallisuutta. Tukee taajaman maankäytön 
kehittämistä ja turvaa autoliikenteen sujuvuuden pitkällä 
aikavälillä. 

1,9  T+K 

II 5 
11246 / 1 / 0 

-
11246 / 1 / 962 

Tolsantie 

Tolsantien parantaminen välillä Kt51 - Vanha Rantatie. 
Nostaa tien tasoltaan vastaamaan moottoritien raken-
tamisen seurauksena vahvistuvaa verkollista asemaa. 
Parantaa kevyen ja autoliikenteen yhteyksiä Tolsan 
asemalle. 

1,0 1,0 T+K 
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II 6 - Inkilä -  
Hirsalantie 

Uuden tien rakentaminen Inkilän eritasoliittymästä Hir-
salantielle. Inkilän alueen uutta maankäyttöä palveleva 
yhteys. Tarve määräytyy uuden maankäytön toteutumi-
sen mukaan. Parantaa myös Långvikin alueen yhteyk-
siä.  

1,6 1,6 K 

II 7 - Koilliskehä 

Uusi katuyhteys Gesterbyntieltä Vanhalle Rantatielle. 
Jolkbynmetsän uuden maankäytön yhteys. Tarve mää-
räytyy uuden maankäytön toteutumisen mukaan. Paran-
taa myös Gesterbyn alueen yhteyksiä Helsingin suun-
taan. 

2,0 3,0 K 

II 8 
1191 / 1 / 121  

-
1191 / 1 / 1381 

Upinniementie 
Tien leventäminen 2+2-kaistaiseksi Munkimäestä Ees-
tinkyläntien liittymään. Turvaa tien liikennöitävyyden
Kolsarin, Bron ja Kantvikin alueiden maankäytön kehit-
tyessä.

1,2 2,4 T 

III 9 
1 / 7 / 0 

-
1 / 8 / 5559 

Valtatie 1  
Hista - Palojärvi

Moottoritien leventäminen 3+3 -kaistaiseksi. Turvaa tien 
liikennöitävyyden Vihdin, Lohjan ja Veikkolan maankäy-
tön kasvaessa. 

13  T 

III 10 - Lounaiskehä 
Uusi katuyhteys Överbyntieltä Upinniementielle. Yhteys 
palvelee Kolsarin ja Bron uutta maankäyttöä ja yhteyk-
siä alueelta Keskustaan länsiosiin.  

2,8 5,0 K 

III 11 - Sundsberg - 
Inkilä 

Uusi moottoritien pohjoispuolinen yhtyes Kantatieltä 50 
Sundsbergintielle. Yhteys palvelee alueen maankäytön 
kehittämistä ja täydentää moottoritien rinnakkaisyhteyk-
siä. Toteutusajankohta määräytyy maankäytön tarpei-
den mukaan. 

2,0 2,0 K 

III 12 
11269 / 1 / 2500 

-
1131 / 2 / 0  

Keskusta – 
Veikkola 

Keskustan ja Veikkolan välisen tieyhteyden kehittämi-
nen. Nykyisten teiden parantaminen, uudet tielinjaukset 
Sepänkylän ja Oitmäen kohdalla. Parantaa keskustan ja 
Veikkolan välistä yhteyttä ja selkiyttää alemman tiever-
kon rooleja.  Hanke sisältää toimenpiteitä teillä 1130, 
1131, 11269, 11271 ja 11273. 

10
(kes-

kusta - 
Lapin-
kylä) 

7,0 T+K 

III 13 
50 / 1 / 0 

-
50 / 2 / 0 

Mankki -  
Inkilä 

Leventäminen 2-ajorataiseksi, liittymä- ja rinnakkaistie-
järjestelyt. Turvaa kehä III:n liikennöitävyyden pitkällä 
aikavälillä. Mahdollinen 1. vaihe Inkilä – Masala välin 
parantaminen alueen maankäytön kehittymisen synnyt-
täessä liikenteellisen tarpeen.   

6,6 20 T 

III 14 - Pikkalan  
satamatie 

Uusi tieyhteys kantatieltä 51 Pikkalan satamaan, eri-
tasoliittymän rakentaminen Vuohimäkeen. Siirtää ras-
kaan liikenteen pois Sokeritehtaantieltä Kantvikista. Luo 
edellytykset Pikkalan alueen kehittämiselle.  

2,3 
5,0
(sis.
ETL) 

T

III 15 - 
Veikkolan  
liikenneverkon 
kehittäminen 

Moottoritien pohjoispuolisen liikenneverkon kehittämi-
nen. Palvelee alueen maankäytön kehittämistä. Tarve ja 
laajuus määräytyvät alueen osayleiskaavan laatimisen 
yhteydessä. 

- - K 

III 16 - Läntinen radan 
alitus 

Radan alikulkukäytävän rakentaminen Nummitieltä 
Munkinmäentielle. Parantaa keskustan sisäisiä yhteyk-
siä ja vähentää keskustan liikenteen häiriöherkkyyttä 
(varayhteys radan poikki).  

0,2 6,5 K 

III 17 - Keskustakehä Keskustan pitkän aikavälin kehittämiseen liittyvä katuyh-
teys. 0,5 - K 
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Kuva 21 Autoliikenteen hankkeiden vaiheistus 
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Kuva 22 Autoliikenteen hankkeiden vaiheistus keskustassa 

Kevyen liikenteen tavoiteverkko 
Kevyen liikenteen tavoiteverkko on muodostettu noudattaen määriteltyjä kevyen liikenteen 
kehittämisperiaatteita. Pyrkimyksenä on ollut turvata jatkuvat yhteydet taajamien sisällä ja 
lähiympäristössä. Toimenpiteet ovat painottuneet tiejaksoille, joilla kevyen liikenteen kysyntä 
on runsasta tai sen odotetaan maankäytön kehittymisen myötä kasvavan. Yhteydet on pyritty 
ensi vaiheessa turvaamaan noin 3 km etäisyydeltä keskuksista. Uusien yhteyksien rakenta-
misen lisäksi nykyisellä kevyen liikenteen verkolla parannetaan risteämiskohtia autoliiken-
teen kanssa rakentamalla keskisaarekkeita ja korotettuja suojateitä.  

Nykyinen kevyen liikenteen verkko kattaa taajamien tärkeimmät sisäiset yhteydet pääkatujen 
ja suurimpien kokoojakatujen varsilla. Kevyen liikenteen yhteydet ovat puutteellisia taajamien 
reunoilla ja haja-asutusalueella, joissa kiireellisimmät kehittämistarpeet painottuvat tärkeille 
koulureiteille. 

Toimenpideohjelma

Kevyen liikenteen toimenpideohjelmaan on kerätty tavoiteverkon edellyttämät kevyen liiken-
teen väylähankkeet. Hankkeet on kerätty aikaisemmista suunnitelmista, Tiehallinnon kevyen 
liikenteen hankekorista sekä asukaskyselyssä saaduista palautteista. Palautteissa esitetyistä 
hankkeista on toimenpideohjelmaan mukaan otettu sellaiset hankkeet, jotka tukevat määritet-
tyjä kevyen liikenteen kehittämisperiaatteita ja jotka sijaitsevat suhteellisen vilkkaasti liiken-
nöidyillä tiejaksoilla joilla kevyen liikenteen olosuhteet ovat nykyisin heikot.  

Ensimmäisen kiireellisyysluokan hankkeita ovat mm. koulumatkojen kannalta tärkeät yhtey-
det Upinniementien ja Lapinkyläntien varsilla sekä verkollinen epäjatkuvuuskohta Sudsber-
gintiellä Kehä III:n ylittävällä sillalla. Muita kiireellisiä hankkeita ovat kevyen liikenteen verk-
koa laajentavat hankkeet erityisesti keskustan ympäristössä. Väylähankkeiden lisäksi on en-
simmäisen kiireellisyysluokan hankkeissa esitetty pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä, 
joilla parannetaan kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteämiskohtien turvallisuutta.  
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Kiireellisimpien hankkeiden jälkeen verkkoa laajennetaan taajamista haja-asutusalueille 
maankäytön tarpeiden mukaan. Pitkällä aikavälillä muodostetaan kunnan osakeskusten välil-
le yhtenäiset kevyen liikenteen väylät ja yhteydet Turuntien ja Jorvaksentien suunnissa. Kii-
reellisyysluokissa II ja III ei ole esitetty pieniä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on väylä-
hankkeita edullisempaa. Pieniä toimenpiteitä voidaan siten toteuttaa nopeastikin tarpeiden 
muuttuessa.

Nykyisten katujen ja teiden varsille rakennettavien kevyen liikenteen väylien lisäksi kevyen 
liikenteen verkko täydentyy uusien teiden ja katujen yhteydessä toteutettavilla väylillä. Lisäksi 
kevyen liikenteen olosuhteita ja erityisesti kevyen ja joukkoliikenteen yhteistoimintaa paran-
netaan keskustan aseman parantamistoimenpiteillä. 

Taulukko 6 Kevyen liikenteen tavoiteverkon hankkeet ja vaiheistus 
kiir.

luokka
kartta
nro tieosoite kohteen nimi pituus

km 
kust.
1000€ 

I 1 1130 / 3 / 6440 – 1130 / 3 / 8139 Lapinkylän jkp-tie, paloasema - mt 1131 1,7 595 

I 2 1191 / 1 / 3453 - 1191 / 2 / 2000 Kantvik - Strömsby jkp-tie, keskisaareke Kabanovintien liittymään 2,9 1015 

I 3 11246 / 1 / 0 - 11246 / 1 / 962 Jkp-tie välillä mt 11253 - Tolsa 1,0 350 

I 4 11281 / 1 / 2000 - 11281 / 1 / 2200 Sundsbergintie, Kehä III:n risteyssillalle jkp-tie 0,2 70 

I 5 - Sokeritehtaantie, suojatievalot painonapilla  - 30 

I 6 11253 / 1 / 515 Suojatien keskisaareke Masalantielle Vasikkahaantien liittymään - 20 

I 7 11281 / 1 / 2710 Sundsbergntien ylittävä suojatie ja yhteys kirjastolle Masalantien 
liittymässä - 20 

II 8 11233 / 2 / 7330 - 11233 / 2 / 7650 Eerikinkartanontie Testamentintie - Käärmekuusentie, jkp-tie 0,3 105 

II 9 11269 / 1 / 2146 - 11269 / 1 / 5909 Gesterbyn jkp-tie 3,8 1330 

II 10 11277 / 1 / 5000 - 11277 / 2 / 891 Hirsalantie, Långvikin kohdan jkp-tie 2,4 840 

II 11 11255 / 1 / 1560 - 11255 / 1 / 2750 Myllykyläntie - Ingels jkp-tie 1,2 420 

II 12 1130 / 3 / 4836 - 1130 / 3 / 6440 Oitmäki - Paloasema (Lapinkylä) jkp-tie 3,3 1155 

II 13 1130 / 3 / 475 - 1130 / 3 / 4836 Mankki - Oitmäki jkp-tie 4,4 1540 

II 14 11227 / 2 / 900 - 11227 / 2 / 2000 Överbyntien jatko Isosuontielle, jkp 2,1 735 

II 15 11287 / 1 / 1050 - 11287 / 1 / 1850 Lamminpääntie, Välipurontie-Lamminjärventie jkp-tie 0,8 280 

II 16 1131 / 2 / 353 - 1131 / 2 / 4384 Lapinkylä-Veikkola Jkp-tie 4,0 1400 

III 17 11271 / 1 / 630 - 11271 / 1 / 5600 Sepänkyläntie Veklahti - Masala jkp-tie 5,0 1750 

III 18 110 / 8 / 5800 - 110 / 9 / 4225 Veikkola - Kolmiranta jkp-tie 5,4 1890 

III 19 11255 / 1 / 2750 - 11255 / 1 / 6170 Ingels - Vols jkp-tie 3,4 1190 

III 20 11233 / 1 / 0 - 11233 / 1 / 2000 Sjökullantie, Lapinkylä-Kylmälä jkp-tie 2,0 700 

III 21 11277 / 1 / 1000 - 11277 / 1 / 5000 Hirsalantie, kt 51 - Långvik jkp-tie 4,0 1400 

III 22 1191 / 2 / 2000 - 1191 / 2 / 6300 Upinniementien jkp-tie (Strömsby-Upinniemi) 4,3 1505 

III 23 11247 / 1 / 1700 - 11247 / 3 / 100 Peuramaa - Piispankylä jkp-tie 5,2 1820 

III 24 110 / 10 / 2420 - 110 / 10 / 2776 Kevyen liikenteen väylän  jatkaminen Vihdin suuntaan. Toteutus 
riippuu hankkeesta Vihdin puolella.  0,4 - 

III 25 11233 / 2 / 4190 - 11233 / 2 / 7330 Eerikinkartanontie, kevyen liikenteen väylä 3,1 1050 

III 26 - Jalkakäytävän/ kevyen liikenteen väylän rakentaminen Impivaa-
rantien pohjoispäähän 0,6 90 
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Kuva 23 Kevyen liikenteen tavoiteverkko ja hankkeiden vaiheistus 
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Kuva 24 Kevyen liikenteen tavoiteverkko ja hankkeiden vaiheistus taajamissa  

Erillisten kevyen liikenteen väylähankkeiden lisäksi toteutetaan kevyen liikenteen yhteyksiä 
autoliikenteen hankkeiden yhteydessä. Tällaisia hankkeita ovat: 

 Kevyen liikenteen väylä Jorvas - Espoonlahti Kt51-hankkeen yhteydessä 
 Kevyen liikenteen risteämiset Kirkkonummi – Vuohimäki keskikaidetiejakson rakenta-

misen yhteydessä 
 Tolsantien kevyen liikenteen väylä Tolsantien parantamisen yhteydessä 
 Radan alikulkukäytävä keskustassa matkakeskuksen toteuttamisen yhteydessä 
 Kevyen liikenteen väylä läntisen alikulun yhteydessä 
 Maankäyttöä palvelevien Koilliskehän, Lounaiskehän ja Inkilä - Hirsalantie -yhteyden 

kevyen liikenteen väylät 
 Keskusta - Veikkola yhteyden kevyen liikenteen väylä (Gesterby - Oitmäen paloase-

ma) 
 Päivärinteentie, kevyen liikenteen väylä kadun parantamisen yhteydessä 
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Toimenpideohjelman hankkeiden toteuttaminen lyhyellä aikavälillä ei ole nykyisen rahoitus-
tason puitteissa mahdollista eikä hankkeiden keskinäistä toteuttamisjärjestystä ei ole pitkällä 
aikavälillä mahdollista määrittää tämänhetkisten tietojen perusteella. Toimenpideohjelman 
maanteiden varsilla sijaitsevat hankkeet sisällytetään Tiehallinnon kevyen liikenteen hanke-
koriin, jossa niiden kiireellisyyttä arvioidaan jatkossa olosuhteiden muutokset huomioon otta-
vin yhtenäisin menettelyin. 

Muut toimenpiteet 
Edellä on kuvattu Kirkkonummen tie- ja katuverkon sekä kevyen liikenteen verkolliset kehit-
tämistoimenpiteet. Lisäksi liikenneverkon kehittämiseen liittyy paljon toimenpiteitä, joilla ei ole 
merkittävää verkollista vaikutusta. Näitä ovat mm. meluntorjuntatoimenpiteet ja liikennetur-
vallisuutta parantavat pienehköt toimenpiteet. Toimenpiteitä, joilla ei ole verkollisia vaikutuk-
sia ovat: 

 Veikkolan kohdan meluntorjunta Turunväylällä 
 Kantatien 51 raskaan liikenteen levähdysalue Pikkalassa (mt 11229 liittymässä) 
 Liityntäpysäköinnin järjestäminen Veikkolassa 

Suunnitelman laadinnan aikana saatiin runsaasti toimenpide-ehdotuksia. Monet esitetyistä 
toimenpiteistä koskivat Kantatien 51 järjestelyjä. Näitä toimenpiteitä ei otettu toimenpideoh-
jelmaan mukaan, koska koko tien parantaminen on käynnistymässä jo lähivuosina. Samoin 
jätettiin toimenpideohjelmasta pois pienehköt muut toimenpiteet jotka sisältyivät lyhyellä ai-
kavälillä toteutettaviin laajempiin hankkeisiin. 

Saaduissa palautteissa merkittävänä ongelmakohtana koettiin koulujen lähiympäristöjen tur-
vallisuus. Ongelmana kouluilla on vilkas saattoliikenne, jonka järjestelyjä on pyritty jo aiem-
min parantamaan. Saattoliikenteen järjestelyiden lisäksi on tarve jatkossa selvittää kunkin 
koulun osalta oikeista saattoliikenteen toimintatavoista tiedottamista koululaisten vanhemmil-
le. Lisäksi palautetta saatiin mm. koskien ratsastajien turvallisuutta, tievalaistuksen puuttu-
mista sekä teiden, katujen ja pysäköintialueiden kuntoa. Toimenpide-ehdotukset ja esitetyt 
jatkotoimenpiteet on listattu raportin liitteessä 1. 

4.3 Nopeusrajoitussuunnitelma  
Periaatteet

Nopeusrajoitussuunnitelman pääpaino on taajamien nopeusrajoituksissa, joilla pyritään ta-
kaamaan erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus. Taajamissa tapahtuvista vakavista onnet-
tomuuksista suurin osa on kevyen liikenteen onnettomuuksia. Ajoneuvon ja kevyen liikenteen 
törmäyksissä seurausten vakavuus kasvaa nopeasti ajonopeuden noustessa yli arvon 30 
km/h (kuva 25). 

Kuva 25 Jalankulkijan kuolemanriskin riippuvuus törmäysnopeudesta (Pasanen 1991) 
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Taulukossa 7 on esitetty suositeltavat nopeustasot taajamissa. Tason määrittävät tien suhde 
maankäyttöön ja tien liikenteellinen tehtävä. Taajamissa yleisimmin sopivat rajoitukset ovat 
30-40 km/h. Alempia nopeusrajoituksia käytetään erityistä huomiota edellyttävien kohteiden 
(koulut, päiväkodit, palvelutalot, jne.) ja vaaralliseksi koettujen paikkojen yhteydessä. Korke-
ammat rajoitukset edellyttävät erityisen turvallisia kevyen liikenteen risteämisjärjestelyjä ja 
autoliikenteen liittymäjärjestelyjä. 

Taulukko 7 Nopeustasot taajamissa, lihavoituna yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitus. 
(Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu, Tielaitos 2000). 

Suhde maankäyttöön TONTTITIE TAI -
KATU 

KOKOOJATIE TAI -
KATU PÄÄTIE TAI -KATU 

PALVELEE MAANKÄYTTÖÄ  
Suorat tonttiliittymät. Esimerkiksi taajaman 
keskustatie

20…30…40 30…40 30…40

LÄPIKULKU
Maankäyttöalueen keskellä, risteävää kevyttä 
liikennettä, tontit liittyvät sivukatujen kautta 

– 30…40…50 30…40…50

OHIKULKU
Maankäyttöaluetta sivuava, vähän kevyttä 
liikennettä, tontit liittyvät sivukatujen kautta 

– 30…40…50 40…50…60

Tärkeimpinä perusteina rajoituksien määrittämiselle ovat maankäytön luonteen ja kadun suh-
teen maankäyttöön ja toiminnallisen tehtävän lisäksi nykyiset kevyen liikenteen järjestelyt ja 
kevyen liikenteen turvallisuuden takaaminen. Alla on esitetty nopeusrajoitussuunnitelman 
nopeusrajoitusten määräytymisen periaatteet Kirkkonummella: 

>50 km/h 
 Taajaman ulkopuoliset pääkadut 
 Kevyt liikenne eroteltu ajoneuvoliikenteestä 

50 km/h 
 Taajaman pääkadut, joihin maankäyttö liittyy alempiasteisten katujen kautta 
 Työpaikka-alueiden kokoojakadut 
 Kevyt liikenne eroteltu ajoneuvoliikenteestä 
 Kevyen liikenteen risteämistarve pieni ja hoidettu keskisaarekkein 
 Maankäyttöaluetta sivuava väylä 

40 km/h 
 Keskustan pääkadut ja asuntoalueiden kokoojakadut 
 Vähän suoria tonttiliittymiä 
 Kevyt liikenne eroteltu omille väylilleen ja risteämiskohtien turvallisuutta parannetaan 

tarvittaessa rakenteellisin ratkaisuin 
30 km/h 

 Maankäyttöä palvelevat tonttikadut keskustassa ja asuntoalueilla 

Taajamien ulkopuolella yhdystieverkolla nopeusrajoitus yleensä 60 km/h. Kapeilla ja mutkai-
silla yhdysteillä voidaan nopeusrajoitus laskea 50 kilometriin tunnissa. Asutuksen kohdalla 
nopeusrajoitus on tilanteesta riippuen 50 tai 40 km/h ja koulujen kohdalla 30 tai 40 km/h.  

Kantateillä tavoitteellinen nopeusrajoitus on 80 km/h ennen teiden parantamista. Liittymien 
kohdalla nopeusrajoitus voi olla alhaisempi.  Valtatiellä 1 kesänopeusrajoitus on 120 km/h ja 
talvinopeusrajoitus 100 km/h. 
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Tavoitetilanteen nopeusrajoitukset

Taajamien pää- ja kokoojakaduilla nopeusrajoitus on tavoitetilanteessa 40 km/h. Maankäyt-
töä palvelevilla tonttikaduilla nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 30 km/h. Poikkeuksena ovat 
Veikkolan asuinalueet, joissa on nykytilanteessa sekä 40 km/h että 30 km/h nopeusrajoitus-
alueita. Nämä rajoitukset on säilytetty Tuulensuun asuinaluetta lukuun ottamatta ennallaan. 
Tuulensuun alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Teollisuusalueilla nopeusrajoitukset on säily-
tetty pääosin nykyisellään. 

Yhdystieverkolla tavoitteellinen nopeusrajoitus 60 km/h. Erityishuomiota vaativien kohteiden 
ja kyläkeskusten kohdalla nopeusrajoitus on 40 km/h. Tällaisia kohteita ovat mm. Volsintien 
varressa oleva Vols -koti ja Gräsnäsintien varrella oleva Bobäckin koulu sekä Veklahden ky-
län kohta. Kylmäläntien pohjoisosassa nopeusrajoitus on 50 km/h tien kapeuden ja mutkai-
suuden takia. Gesterbyntiellä keskustan pohjoispuolella nopeusrajoitus on 50 km/h tien mut-
kaisuden ja kevyen liikenteen heikkojen olosuhteiden vuoksi. 

Kanta- ja seututeillä nopeusrajoitukset on säilytetty pääosin nykyiset nopeusrajoitukset. Ta-
voitetilanteen nopeusrajoitukset on esitetty kuvassa 26. 

Suuret ajonopeudet ovat Kirkkonummella yksi suurimmista asukkaiden turvattomuuden tun-
netta lisäävistä tekijöistä. Ratkaisuna nopeusrajoituksen alentaminen ei useinkaan yksin riitä 
ajonopeuksien hillitsemiseen. Etenkin yksittäisten ajoneuvojen huippunopeudet säilyvät 
usein ennallaan nopeusrajoituksien alentamisesta huolimatta. Nopeusrajoituksen noudatta-
mista voidaan tukea esimerkiksi seuraavin toimenpitein:  

 ajoradan korotukset, korotetut suojatiet ja töyssyt 
 liittymäratkaisut: kiertoliittymä/ korotettu liittymä 
 nopeuksien valvonta 

Kirkkonummella on käytössä pisteytysjärjestelmä, jolla arvioidaan yhtenäisin menettelyin 
aloitteissa esitettyjä liikenteen rauhoittamistarpeita. Pisteytysjärjestelmän tavoitteena on 
määrittää tasapuolisesti toimenpiteiden todellinen tarve ja kiireellisyysjärjestys. Järjestelmä 
ottaa huomioon kohteen turvallisuustilanteen, olosuhteet ja maankäytön erityiskohteet (esim. 
koulut ja päiväkodit). Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisuudet toteuttaa rauhoit-
tamistoimenpiteitä. Mahdollisten toimenpiteiden määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä ovat kadun 
luokka, nopeusrajoitus ja linja-autoliikenne.  

Toimenpiteistä korotetut suojatiet ja töyssyt soveltuvat käytettäviksi ensisijaisesti pitkillä 
asuntokaduilla, joilla ajonopeudet helposti kasvavat sekä kokoojakaduilla erityiskohteiden 
(päiväkodit, koulut jne.) läheisyydessä. Monin paikoin, kuten Långvikin koulun edustalla, on 
jo rakennettu hidasteita. Korotettuja liittymiä voidaan käyttää keskusta- ja asuinalueilla. Kier-
toliittymiä voidaan käyttää taajamien pääkatujen liittymissä ja taajamien porttiratkaisuina.  

Nopeuksien valvonta edellyttää poliisin resursseja. Harvoin toteutettavien tehovalvontojen 
vaikutus saattaa jäädä lyhytkestoiseksi. Vaihtoehtona on automaattinen kameravalvonta. 
Yleensä kameravalvontaa on toteutettu vilkkaasti liikennöidyillä päätiejaksoilla, mutta myös 
kaupunkialueilla. Kirkkonummella nopeuksien kameravalvonta on käytössä kantatiellä 51 
Munkinmäen länsipuolella.  
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Kuva 26 Tavoitetilanteen nopeusrajoitukset 
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4.4 Hankkeiden vaikutukset 

Autoliikenne
Autoliikenteen hankkeiden vaikutuksia on arvioitu sekä liikennemallitarkasteluiden että hank-
keista aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella. Mallitarkastelussa on tarkasteltu tavoite-
verkkoa vuoden 2030 liikenne-ennusteen mukaisella liikennekysynnällä. Tavoiteverkon ilta-
huipputunnin liikennekuormitukset on esitetty kuvassa 27. Lisäksi on verrattu tavoiteverkkoa 
tilanteeseen, jossa vain suunnitellun maankäytön toteuttamisen kannalta välttämättömät yh-
teystarpeet on toteutettu. Vertailusta on tuotettu koko Kirkkonummen liikenneverkkoa koske-
via tunnuslukuja.  

Kiireellisyysluokittain tarkasteltuna kiireellisyysluokan I hankkeet poistavat nykyiset liikennöi-
tävyysongelmat ja osan liikenneturvallisuusongelmista. Kiireellisyysluokan II hankkeet pois-
tavat loput merkittävimmistä autoliikenteen turvallisuusongelmista ja poistavat maankäytön 
kehittymisen seurauksena ennen vuotta 2030 syntyvät liikennöitävyysongelmat. Kiireellisyys-
luokan III hankkeet ehkäisevät liikennöitävyysongelmien syntymisen vuoden 2030 liikenne-
ennusteella ja mahdollistavat kasvun ennustetilannetta pidemmällä aikavälillä. Kaikissa kii-
reellisyysluokissa on lisäksi hankkeita jotka ovat edellytyksenä maankäytön nykyisten suun-
nitelmien mukaiselle kehittämiselle. Kiireellisyysluokkien II ja III hankkeet mahdollistavat 
myös olemassa olevia maankäyttösuunnitelmia voimakkaamman maankäytön kasvun.  

Seuraavassa on kuvattu merkittävimmät hankekohtaiset vaikutukset. 

I kiireellisyysluokan hankkeet

 Toimenpideohjelman ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan kuuluvat Kivenlahti - Kirk-
konummi moottoritien rakentaminen ja Kirkkonummentien parantaminen, jotka ovat työ-
matkaliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi kiireellisimmät hankkeet Kirkkonummella. 
Hankkeiden toteuttaminen poistaa jo olemassa olevat ruuhkautumisongelmat ja turvaa 
riittävän liikennöitävyyden vuoden 2030 ennustetilanteessa kantatiellä 51 ja Kirkkonum-
men keskustan tärkeimmillä väylillä. 

 Kantatien 51 rakentaminen moottoritieksi parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi. 
Moottoritein onnettomuusriski on noin puolet tien nykyisestä riskistä. 

II kiireellisyysluokan hankkeet

 Toisessa kiireellisyysluokassa toteutettavat hankkeet Inkilä – Hirsalantie Koilliskehä ovat 
edellytyksenä Inkilän ja Louhosrinteen uuden maankäytön kytkemiseksi liikenneverk-
koon.

 Upinniementien parantaminen turvaa liikenteen sujuvuuden keskustan eteläpuolisille 
asuinalueille. Kolsarin, Kantvikin ja Strömsbyn alueiden asukasmäärien kasvaessa on 
nykyinen Upinniementie ennustetilanteessa välityskyvyltään riittämätön Kolsarin ja Mun-
kinmäen välillä.  

 Kantatien 51 parantaminen Munkinmäen länsipuolella parantaa varsinkin tien nykyisin 
heikkoa liikenneturvallisuutta, mutta turvaa myös liikenteen sujuvuuden vuoden 2030 en-
nustetilanteessa.  

 Tolsantien parantaminen tulee tarpeelliseksi liikennemäärien kasvaessa moottoritien ra-
kentamisen jälkeen. Hanke parantaa varsinkin kevyen liikenteen olosuhteita ja yhteyksiä 
Tolsan asemalle. 

 Masalan liikenneverkon kehittäminen parantaa varsinkin taajaman viihtyisyyttä ja kevyen 
liikenteen turvallisuutta, mutta selkiyttää myös autoliikenteen toimintaa.  
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III kiireellisyysluokan hankkeet 

 Valtatien 1 leventäminen 3+3-kaistaiseksi Vihdin palojärveltä Espooseen Kehä III:n tasal-
le. Toteutuessaan hanke parantaa työmatkaliikenteen sujuvuutta Veikkolan ja pääkau-
punkiseudun välillä ja ehkäisee liikenteen siirtymisen Veikkolan läpi kulkevalle rinnakkais-
tielle (Mt110) . 

 Pikkalan satamatie korvaa nykyisin Kantvikin läpi kulkevan yhteyden ja poistaa läpikulku-
liikenteen asuntoalueen pääkadulta. Satamatie mahdollistaa Pikkalan alueen kehittämi-
sen tulevaisuudessa.  

 Lounaiskehän moottoritien eteläpuolinen osa kytkee alueen tulevan asumisen Upinnie-
mentiehen. Yhteys moottoritien yli Munkinmäkeen ja Överbyntielle parantaa yhteyksiä 
moottoritien eteläpuolelta keskustan länsiosiin. Tien ennusteliikennemäärät jäävät kui-
tenkin melko pieniksi. Yhteydet mahdollistavat moottoritien pohjoispuolella nykyisiä 
suunnitelmia voimakkaamman maankäytön kehittämisen, mikä perustelisi hankkeen to-
teuttamisen.

 Mankki – Inkilä hanke turvaa kantatien 50 liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden pit-
källä aikavälillä. Maankäytön kasvu Jorvaksen ja Inkilän alueella aiheuttaa paineen to-
teuttaa hankkeesta osia Inkilän ja Sundsbergintien liittymän välillä jo ennen koko välin 
parantamista.

 Keskustan ja Veikkolan välisen yhteyden kehittämien parantaa kunnan osakeskusten 
välisiä yhteyksiä. Sepänkylän ja Veklahden alueilla tien parantamisen osana tehtävä ke-
vyen liikenteen väylä parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä ja turvallisuutta. Osakeskus-
ten välisen liikenteen keskittyessä parannettavalle yhteydelle voidaan nykyisin vaihtoeh-
toisena yhteytenä olevaa Volsintietä kehittää maankäytön tarpeiden mukaisesti. 

 Veikkolassa moottoritien pohjoispuolinen yhteys mahdollistaa alueen maankäytön kehit-
tämisen ja luo vaihtoehtoisia yhteyksiä nykyisessä verkossa pullonkaulaksi muodostuval-
le Turuntielle. 

Verkollisten hankkeiden vaikutuksia autoliikenteen suoritteisiin ja liikenteen aika- ja ajoneu-
vokustannuksiin Kirkkonummella on arvioitu liikennemallin avulla. Kirkkonummen ja naapuri-
kuntien maankäytön huomattava kasvu näkyy liikennesuoritteen kasvuna. Liikennesuorite 
kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 74 % nykyisestä. Vuoden 2030 ennustetilanteessa ta-
voiteverkko ei vähennä merkittävästi autoliikenteen kilometrisuoritetta verrattuna vertailutilan-
teeseen, jossa parannetuiksi on oletettu kantatie 51 välillä Kirkkonummi - Kivenlahti ja Tu-
runväylä Kirkkonummen alueella. Liikenteen aikasuorite pienenee kuitenkin noin 4 % suju-
vuuden paranemisen seurauksena. Tavoiteverkon toteuttamisesta saavutettavat ajoneuvo- ja 
aikakustannusten säästöt ovat vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 8,3 M€/v. 

Taulukko 8 Liikenteen suoritteet ja kustannukset 
Nyky 2030 2030

Liikenteelliset tunnusluvut 0+ tavoitev. abs suht
Kevyiden ajon. suorite (Mkm /v) 420 730 724 -5.3 -1 %
Raskaiden ajon. suorite (Mkm /v) 47 81 80 -0.6 -1 %
Kevyiden ajon. aikasuor.(Mh/v) 6.6 10.7 10.3 -0.4 -4 %
Raskaiden aikasuor. (Mh/v) 0.7 1.2 1.2 -0.03 -3 %

Nyky 2030 2030
Liikenteen kustannukset (M €/v) 0+ tavoitev. abs suht
Ajoneuvokustannukset, kevyet 22 39 39 0 0 %
Ajoneuvokustannukset, raskaat 12 20 20 0 -2 %
Aikakustannukset, kevyet 106 173 166 -7 -4 %
Aikakustannukset, raskaat 22 37 36 -1 -3 %
Aika- ja ajoneuvokustannukset yht 162.5 268.7 260.4 -8.3 -3 %

muutos 2030

muutos 2030
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Kevyt liikenne 
Kevyen liikenteen hankkeet parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta ja houkuttelevuutta 
kulkumuotona. Ensimmäisen kiireellisyysluokan hankkeilla poistetaan kevyen liikenteen ver-
kon nykyisiä epäjatkuvuuskohtia ja parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta kiireellisim-
missä ongelmakohteissa. Toisen kiireellisyysluokan hankkeilla luodaan turvalliset yhteydet 
kunnan osakeskuksiin maankäytön kasvusuunnista, joissa nykyiset yhteydet ovat puutteelli-
set. Kolmannen vaiheen toimenpiteet laajentavat kevyen liikenteen verkkoa taajamien ulko-
puolella ja parantavat kunnan osakeskusten välisiä yhteyksiä. 

Kevyen liikenteen tavoiteverkko muodostaa turvalliset kevyen liikenteen yhteydet alueille, 
joilla kevyen liikenteen kysynnän voidaan olettaa kasvavan maankäytön kehittymisen huomi-
oon ottaen. Kevyen liikenteen verkko kattaa Kirkkonummen alueellisesti hyvin lukuun otta-
matta Evitskogin suuntaa, jolla nykyinen maankäyttö on suhteellisen vähäistä eikä merkittä-
viä asukasmäärien lisäyksiä ole suunnitteilla. 

Joukkoliikenne
Tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma ei sisällä erillisiä joukkoliikenteen kehittämis-
toimenpiteitä. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset kuitenkin paranevat autoliikenteen ja ke-
vyen liikenteen hankkeiden toteuttamisen seurauksena. Autoliikenteen toimenpiteiden tar-
kemman suunnittelun yhteydessä joukkoliikenteen tarpeiden huomioon ottaminen on kuiten-
kin erikseen varmistettava. Kevyen liikenteen hankkeiden vaikutuksena  joukkoliikenteen lii-
tyntäyhteydet paranevat. Eri kulkumuotojen yhteistoiminnan paraneminen luo mahdollisuu-
den joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiselle. 

Liikenneturvallisuus
Pääväylien parantamisen vaikutusta liikenneturvallisuuteen on arvioitu väylien nykyisen ny-
kyisten onnettomuusmäärien ja liikenteen kasvun perusteella. Merkittävimmin autoliikenteen 
turvallisuutta parantavia hankkeita tavoiteverkossa ovat kantateiden 50 ja 51 kaksiajoratais-
tamiset. Nykyisin kantateillä sattuu noin 24 % Kirkkonummen henkilövahinko-
onnettomuuksista ja 66 % liikennekuolemista. Henkilövahinko-onnettomuuksien riskin voi-
daan näillä väylillä olettaa vähenevän hankkeiden vaikutuksesta noin puoleen ja liikenne-
kuolemien selvästi alle puoleen nykyisestä. Nykytilanteessa toteutettuna henkilövahinko-
onnettomuuksien määrä vähenisi näiden hankkeiden vaikutuksesta noin 12 %  ja liikenne-
kuolemat yli 33 %. Liikenteen kasvu (keskimäärin 73 %)  huomioon otettuna vaikutukset ovat 
vuoden 2030 ennustetilanteessa noin -7,6 onnettomuutta ja -0,9 kuolemaa vuodessa. Näiden 
lisäksi liikenneympäristön parantamistoimien Kirkkonummen keskustassa ja Masalassa sekä 
muiden parantamistoimien voidaan arvioida vähentävät henkilövahinkoihin johtavia onnetto-
muuksia 1-2 kpl/vuosi.  

Vaikka onnettomuusriski pienenee tavoiteverkkojen sisältämien hankkeiden toteuttamisen 
seurauksena kasvaa onnettomuusmäärä liikenteen kasvun seurauksena nykytilannetta suu-
remmaksi vuoteen 2030 mennessä. 

Melu ja päästöt 
Liikenteen nopeutuminen ja uudet väylät kasvattavat liikennemelulle altistuvien alueiden 
määrää. Toisaalta liikennettä siirtyy alempiasteiselta, melulle herkemmältä verkolta pääväylil-
le, jotka sijaitsevat etäämmällä melulle altistuvasta asutuksesta. Uusiin pääväyläinvestointei-
hin liittyy myös meluntorjuntatoimia, joilla merkittävimmät meluhaitat ehkäistään. Yksityiskoh-
taista laskelmaa melulle altistuvien määrän muutoksesta ei ole tieverkkosuunnitelman yhtey-
dessä laadittu. 

Liikenteen sujuvuuden paraneminen pääsääntöisesti vähentää liikenteen päästöjä ja energi-
ankulutusta. Sujuvuuden paraneminen ei kuitenkaan kompensoi liikenteen kasvusta aiheutu-
vaa päästöjen lisäystä verrattuna nykytilanteeseen.  
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5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 
5.1 Liikenneturvallisuustyön kehittämisen lähtökohdat 
Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on, että entistä harvempi loukkaantuisi tai menehtyisi 
liikenteessä Kirkkonummella. Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus entistä turvalli-
sempaan arkiliikkumiseen. Vilkkaasti liikennöidyssä kunnassa jokainen liikkuja ja toimija voi 
edistää pienillä toimilla liikenneturvallisuutta päivittäin. Turvalliseen liikenneympäristöön vai-
kutetaan kunnassa niin liikenneympäristöön kohdistuvilla parannustoimenpiteillä, kuin kasva-
tuksellisilla ja tiedotuksellisella toimenpiteillä. 

Liikenneturvallisuustyön kehittäminen edellyttää eri toimijoiden sitoutumista liikenneturvalli-
suustyöhön niin arvostuksen, rahoituksen kuin henkilöresursoinnin osalta. Tärkeässä ase-
massa ovat kunnan päättäjät, joilla tulee olla ajantasainen tieto liikenneturvallisuustyön kehit-
tämistarpeista ja suunnitelluista toimenpiteistä.  

Jatkuva liikenneturvallisuustyö edellyttää työn suunnittelua yhteistyössä liikenneturvallisuutta 
edistävien toimijoiden kesken, jotta työhön varatut resurssit voidaan kohdentaa mahdolli-
simman tehokkaasti. Liikenneturvallisuustyön onnistumiselle on tärkeää sopia eri toimijoiden 
roolit ja vastuut sekä toimenpiteet, joihin eri toimijat keskittyvät. Liikenneturvallisuustyö edel-
lyttää myös jatkuvaa seurantaa, jossa käytetään parhaiten erilaisten tekijöiden seuraamiseen 
soveltuvia mittareita. 

Liikenneturvallisuustyöllä on pitkät perinteet ja laaja arvostus Kirkkonummella. Kunnan lii-
kenneturvallisuustyöryhmä perustettiin vuonna 1993. Työryhmässä oli edustajat kunnan eri 
hallintokunnista ja sidosryhmistä. Työryhmä kehitti ja seurasi kunnan liikenneturvallisuusti-
lannetta ja järjesti liikenneturvallisuusseminaareja, joissa esiteltiin ja kehitettiin liikenneturval-
lisuustyötä. Vuodesta 1997 alkaen työryhmän kokoonpanoa supistettiin, jolloin ryhmä koostui 
teknisen- ja koulutoimen edustajista. Viime vuosina liikenneturvallisuustyö on keskittynyt 
pääosin tieympäristöön kohdistuviin pieniin rakenteellisiin parannuksiin, johon on kunnassa 
varattu erikseen määrärahaa. Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan ei ole osoitettu eril-
listä määrärahaa.

Keskeisenä tavoitteena Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelman laati-
misessa on ollut kunnan liikenneturvallisuustyön organisointi ja kehittäminen. Työn alkuvai-
heessa kesällä 2006 pidettiin seminaari, johon osallistui laaja joukko keskeisiä kunnan liiken-
neturvallisuustyön edistäjiä. Seminaari toimi lähtökohtana liikenneturvallisuustyöryhmän toi-
minnan uudelleen käynnistämiselle. Syksyn 2006 aikana on työryhmään nimetty jäsenet ja 
sille on laadittu toimintasuunnitelma, jossa on määritetty yhteiset tavoitteet ja liikenneturvalli-
suustyön painopisteet. Samalla määriteltiin eri toimijoiden tehtävät ja vastuu kunnan liikenne-
turvallisuustyön kehittämisessä ja toteuttamisessa.  

5.2 Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävät ja painopistealueet 
Kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoi, seuraa, toteuttaa ja kehittää liikenneturvallisuus-
työryhmä. Työryhmässä on edustettuna kunnan kaikki hallintokunnat sekä keskeiset, eri liik-
kujaryhmiä edustavat sidosryhmät. Työryhmän toimintaa ohjaa yhdessä viidelle vuodelle 
laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa vastaa-
maan liikenneturvallisuustyön tarpeita. 

Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on: 

 koordinoida, toteuttaa, seurata ja kehittää kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä 
yhdessä laaditun toimintasuunnitelman mukaan (liite 2). 

 edistää liikenneturvallisuustietoisuutta kunnassa koulutuksen, valistuksen ja tiedotuk-
sen keinoin 
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 tuoda kunnan asiantuntijoiden käyttöön tieto eri liikkujaryhmien liikenneturvallisuustar-
peista (vastata ryhmälle osoitettuihin lausuntoihin, palautteisiin ja aloitteisiin) 

 tuoda esille kunnassa eri toimijoiden havaitsemat liikenneturvallisuuspuutteet ja ohjata 
ne vastuutahon tietoon 

 järjestää liikenneturvallisuutta edistäviä kampanjoita ja tilaisuuksia yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa 

 tarkentaa ja päättää yhdessä työryhmän toimenpiteet seuraavalle vuodelle

Työnpainopiste on kasvatuksellisissa, valistuksellisissa ja tiedotuksellisissa toimenpiteissä, 
joilla vaikutetaan kuntalaisten tietämykseen, asenteisiin ja oman liikkumisen riskien tunnis-
tamisen. Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnalle on määritetty seuraavat 
painopistealueet: 

 lisätään päätöksenteon liikenneturvallisuustietämystä eri liikkujaryhmien tarpeista jo 
suunnitteluvaiheessa  

 lisätään kunnan toimijoiden ja sidosryhmien tietoutta keinoista, joilla omassa työssä ja 
toiminnassa voi edistää omaa ja kuntalaisten liikenneturvallisuutta 

 lisätään kuntalaisten liikenneturvallisuustietoisuutta oman liikkumisen riskitekijöistä ja 
keinoista niiden välttämiseen 

 edistetään kuntalaisten turvallista eri kulkumuodoilla tapahtuvaa liikkumista  
 edistetään kuntalaisten tietoisuutta alueella käynnissä olevasta liikenneturvallisuus-

työstä
 lisätään työryhmän omaa osaamista koulutuksen ja muiden kuntien kokemuksia ja tie-

toja hyödyntämällä 

Liikenneturvallisuustyön onnistumisen kannalta on tärkeää varmistaa keskeisten toimijoiden 
tiedonsaanti. Eri hallintokuntien edustajat pitävät hallintokuntansa tietoisina kunnan liikenne-
turvallisuustyön tilanteesta. Liikenneturvallisuustyöryhmän vuosittainen toimintasuunnitelman 
viedään tiedoksi eri hallintokuntien lautakunnille ja mahdollisesti myös kunnanhallitukseen. 
Liikenneturvallisuustyöryhmä laatii vuosittain toimintansa kustannusarvion.  

5.3 Liikenneturvallisuustyön organisointi 
Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmään osallistuvien tahojen roolit liikenneturvalli-
suustyössä on määritelty työryhmän toimintasuunnitelmassa. 

Hallintokuntien tehtävänä on edistää oman hallintoalansa liikenneturvallisuustietoisuutta 
kunnassa. 

Yhdyskuntatekniikka vastaa kunnan kaavoituksesta ja liikenneyhteyksien suunnittelusta. 
Kaavoituksessa jo yleiskaavatasolla voidaan ottaa huomioon liikenneturvallisuus. Näin voi-
daan välttää jälkikäteen tehtäviä kalliita liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä. Jälkikä-
teen tehtävät liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet, kuten liikenneväylien oikea aikai-
nen kunnossapito, näkemäesteiden raivaaminen sekä ajoratamaalauksien uusiminen ovat 
osa teknisen toimen tilaamia palveluita. 

Sivistystoimi vastaa kunnan monipuolisista ja alueellisesti tasapuolisista varhaiskasvatus- 
ja opetuspalveluista sekä vapaa-aikatoiminnoista. Liikenneturvallisuuskentässä sen tehtävä-
nä on liikenneturvallisuustietoisuuden välittäminen eri liikkujaryhmille osaksi heidän päivittäis-
tä liikkumistaan. Päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-aikatoiminnassa liikennekäyttäytymisen 
opettaminen osana päivittäistä liikkumista on keskeinen osa liikenneturvallisuustyötä. 

Sosiaalitoimi vastaa kunnan erityisryhmien palveluista. Liikenneturvallisuuskentässä sen 
tehtävänä on liikenneturvallisuustietoisuuden välittäminen eri liikkujaryhmille. Liikenneturval-
lisuustyön kannalta oman liikkumisen riskien tunteminen ja käytettävissä olevien turvalaittei-
den käytön opastaminen ovat keskeisessä asemassa. 
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Terveystoimi vastaa kunnan terveyspalveluista. Liikenneturvallisuuskentässä sen tehtävänä 
on liikenneturvallisuustietoisuuden välittäminen eri liikkujaryhmille. Liikenneturvallisuustyön 
kannalta oman liikkumisen riskien tunteminen ja käytettävissä olevien turvalaitteiden käytön 
opastaminen ovat keskeisessä asemassa. 

Keskeisten sidosryhmien tehtävänä on tuoda esille eri toimijoiden  näkemykset ja tarpeet 
liikenneturvallisuustyössä ja edistää edustamansa tahon liikenneturvallisuustietoisuutta.

Poliisi vastaa yleisestä turvallisuudesta. Liikenneturvallisuuskentässä poliisin tehtävänä on 
valvoa liikenteen turvallisuutta ja liikennesääntöjen noudattamista. Poliisilla on myös keskei-
nen rooli asennekasvattajana erityisesti nuorten keskuudessa. 

Kirkkonummen vanhusneuvoston tehtävänä on varmistaa ikäihmisten näkökulman esiin 
tuleminen erilaisissa asioissa Kirkkonummella. Liikenneturvallisuuskentässä sen tehtävänä 
on liikenneturvallisuustietoisuuden välittäminen ikäihmisille. Liikenneturvallisuustyön  kannal-
ta oman liikkumisen riskien tunnistaminen ja käytettävissä olevien turvalaitteiden käytön 
opastaminen ovat keskeisessä asemassa.

Kirkkonummen vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten näkökulman 
esiin tuleminen erilaisissa asioissa Kirkkonummella. Liikenneturvallisuuskentässä sen tehtä-
vänä on liikenneturvallisuustietoisuuden välittäminen vammaisille. Liikenneturvallisuustyön  
kannalta oman liikkumisen riskien tunnistaminen ja käytettävissä 

Upinniemen varuskunnan roolina liikenneturvallisuuskentässä on välittää liikenneturvalli-
suustietoisuutta varuskunta-alueen asukkaille, omalle henkilöstölle ja ennen kaikkea varus-
miehille, joille liikenneturvallisuuskoulutus on osa palvelusturvallisuutta. Lisäksi varuskunta 
valvoo alueellaan liikennekulttuuria sekä pyrkii edistämään sitä niin asennekasvatuksella 
kuin liikenneopasteiden ajan tasalle saattamisella.  

Liikenneturva luo toiminnallansa edellytyksiä liikenneturvallisuustyön toteutumiselle. Sillä on 
valtakunnallinen osaaminen liikenneturvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Liiken-
neturva laatii koulutus- ja kasvatusmateriaalia eri toimijoiden käyttöön, järjestää perehdytystä 
ja koulutusta liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvalla on yhteydet muiden kuntien liikenne-
turvallisuustyöryhmiin. 

Liikenneturvallisuustyötä tukevat alueelliset ja valtakunnalliset toimijat edistävät omalla 
toiminnallansa kunnan liikenneturvallisuustyön toteutumista. 

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri vastaa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maankuntien 
maantieverkosta. Tienpidon painopisteet ovat nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekelpoi-
suuden ja tiestön kunnon turvaaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Tiehallinto 
tekee liikenneturvallisuusyhteistyötä mm. kuntien ja kaupunkien teknisen toimen sekä Liiken-
neturvan kanssa.

Etelä-Suomen lääninhallitus kutsuu koolle ja koordinoi läänin liikenneturvallisuusneuvotte-
lukunnan ja sen työjaoston sekä kolmen alueellisen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmän 
avulla läänin yhteistyömuotoista liikenneturvallisuustyötä. Työtä ohjaa valtakunnallisten ta-
voitteiden lisäksi läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja painopisteet. 
Lääninhallitus seuraa yhteistyöryhmien kanssa kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien 
ajantasaisuutta ja toteuttamista ja raportoi tästä työstä vuosittain liikenne- ja viestintäministe-
riölle. 
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Kuva 28 Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toimijat 

5.4 Liikenneturvallisuustilanteen jatkuva seuranta 
Liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa Kirkkonummen liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä 
erilaisten mittareiden avulla. Työryhmän oman toiminnan lisäksi kerätty tieto on hyödynnettä-
vissä erilaisissa suunnitelmissa esim. liikenneturvallisuussuunnitelmaa päivitettäessä. Alle on 
listattu työryhmätyöskentelyssä esille tulleita, seurantaan soveltuvia mittareita:  

 Seurataan kuukausittain kunnan alueella tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien mää-
rää. Tiehallinnolta saadaan tiedot maantieverkolla ja poliisilta katuverkolla tapahtuneista 
onnettomuuksista (vuonna 2007). Tiedot viedään kartalle ja ne ovat käytettävissä työ-
ryhmän kokouksissa. Vuositasolla verrataan onnettomuusmäärän kehitystä suhteessa 
asetettuihin liikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteisiin. 

 Pidetään yllä tietoja siitä, miten liikenneturvallisuustyö on tavoittanut kuntalaiset. Eri toi-
mijoiden pitämät tilaisuudet aiheineen ja järjestyspaikkoineen, sekä niihin osallistuneiden 
määrät kirjataan ylös. Seuranta hyödyntää seuraavien tilaisuuksien suunnittelua sekä 
toiminnan raportointia. 

 Mediaseurannan avulla kerätään ylös mediassa käsitellyt liikenneturvallisuuteen liittyvät 
artikkelit, erityisesti sellaiset, jotka koskevat kunnan aluetta. Artikkelit käsitellään kokouk-
sissa ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.  

 Kunnan teettämiin kyselyihin liitetään tarvittaessa liikenneturvallisuustilanteeseen liittyvä 
kysymys. Esimerkiksi kaavoitustoimen kaavoituksen yhteydessä asukkaille kohdennetut 
kysymykset ja kahden vuoden välein toteutettava kuntabarometri. 
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Työryhmässä sovitaan erikseen seurattavista asioista, jotka voidaan ajoittaa erilaisten kam-
panjoiden yhteyteen (ennen – aikana - jälkeen). Osaan löytyy valmiita seurantapohjia Liiken-
neturvalta. Alla esimerkkejä seurattavista asioista: 

 liukastumisonnettomuuksista johtuvien tapaturmien kirjaaminen ylös talvikaudella liikkuja-
ryhmittäin ja ikäluokittain. 

 koululaisia kohdanneiden tapaturmien kirjaaminen ylös. 

 ihmisten käyttäytymisen seuranta poliisin valvonnan yhteydessä, aiheena ajonopeuksien, 
punaisia päin ajamisen ja suuntamerkin näyttämisen seuranta. Lisäksi voidaan seurata 
turvalaitteiden käyttöä. 

5.5 Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelma 
Tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma yhteydessä on laadittu liikenneturvallisuustyö-
ryhmälle toimintasuunnitelma seuraaville viidelle vuodelle. Toimintasuunnitelma on laadittu 
nimetyn liikenneturvallisuustyöryhmän yhteistyönä. 

Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmassa korostuvat yhdessä valitut tavoitteet ja koh-
dennetut toimenpiteet, jotka suunnataan eri liikkujaryhmille. Painopisteiden valinnan perusta-
na ovat olleet valtakunnalliset liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja työssä laadittu ongelma-
analyysi.

Vuodelle 2007 on laadittu tarkempi lista tehtävistä toimenpiteistä ja seuraavalle neljälle vuo-
delle on listattu työryhmän valittavaksi toteutettavat toimenpiteet, joiden tarkempi ajankohta 
selviää kun suunnitelmaa vuosittain tarkennetaan ja päätetään seuraavan vuoden toimenpi-
teistä. Työryhmä tarkentaa ja kehittää vuosittain laadittua suunnitelmaa. Toimintasuunnitel-
maa päivitettäessä hyödynnetään saatavilla olevaa tietoa tulevista valtakunnallisista liikenne-
turvallisuuskampanjoista ja koulutustilaisuuksista. 
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6 JATKOTOIMENPITEET 
Kärkitoimenpiteet 
Kirkkonummen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden turvaamiseksi välttämättömiä kärki-
hankkeita ovat kantatien 51 ja Kirkkonummentien parantamishankkeet. Näiden hankkeiden 
toteuttaminen poistaa nykyiset autoliikenteen sujuvuusongelmat. Molempien hankkeiden 
suunnitteluvalmius on melko hyvä. Kantatien 51 suunnittelussa tulee vielä ennen hankkeen 
toteutusta varmistaa kunnan Inkilän ja Jorvaksen alueille laatimien suunnitelmien yhteenso-
pivuus moottoritiesuunnitelman kanssa. Aikaisemmin laadittuihin suunnitelmiin ei sisältynyt 
tavoiteverkossa esitetty yhteys Inkilästä Hirsalantielle. Kirkkonummentien osalta nykyiset 
suunnitelmat ylettyvät rantaradan ylittävälle sillalle. Jatkossa suunnitelma tulisi laajentaa ulot-
tumaan Munkinmäen eritasoliittymään.   

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kärkihanke on myös kantatien 51 parantaminen kes-
kikaiteelliseksi ohituskaistatieksi keskustan länsipuolella. Hanke on osa valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen mukaista pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentämisohjelmaa. Ohjel-
malla ei ole toistaiseksi pystytty osoittamaan rahoitusta Uudenmaan tiepiirin kohteisiin. 
Hankkeen eteneminen edellyttää myös parantamistoimenpiteiden tarkempaa suunnittelua.  

Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta käynnistettiin suunnitelman laatimisen aikana. Kes-
keisenä lähiajan haasteena on työryhmän toiminnan jatkuminen toimintasuunnitelman en-
simmäisen vuoden toimenpiteiden käynnistymisen jälkeen. Kärkitoimenpiteenä oli mm. jär-
jestää liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenten ja eri hallintokuntien organisaatioiden koulutus 
vuonna 2007. Vuoden 2007 aikana liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui 7 kertaa. Ryhmän 
työskentely halutaan vakinaistaa.  

Jatkosuunnittelutarpeet
Kärkitoimenpiteiden lisäksi työn aikana on noussut esille useita jatkosuunnittelutarpeita. Kes-
keisiä suunnittelutarpeita joihin tulisi varautua lähivuosien aikana ovat autoliikenteen toimen-
pideohjelman kiireellisyysluokassa II olevat hankkeet.  

Tolsantien parantamisen suunnittelu tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Suunnittelu tulisi 
kytkeä Tolsan aseman vireillä olevan siirtämisen suunnitteluun ja kantatien 51 suunnitelmiin. 
Suunnitelmassa tulisi selvittää mitä toimenpiteitä nykyiselle tielle tulisi tehdä kevyen liiken-
teen väylän rakentamisen yhteydessä. Toimenpideohjelmassa hanke on esitetty sekä autolii-
kenteen hankkeissa että kevyen liikenteen hankkeissa. 

Masalantietä koskevat suunnitelmat tulisi päivittää. Lähtökohtana tulee olla koko Masalan 
taajaman kehittäminen jossa yhtenä osana tarkastellaan liikennettä, kuten Kirkkonummen 
keskustan suunnitelmissa. 

Kaavoitukseen liittyvien katuhankkeiden suunnittelu etenee alueiden yksityiskohtaisen suun-
nittelun edetessä. Laajempaa verkollista tarkastelua tulisi tehdä esim. Veikkolan osayleis-
kaavan laadinnan yhteydessä. 

Jatkossa tulisi lisäksi selvittää tie-, katu- ja kevyen liikenteen verkkojen lisäksi muut tärkeät 
kulkureitit kunnan alueella. Selvityksen tulisi koskea ainakin tärkeimpiä ulkoilureittejä ja rat-
sastusreittejä kunnan alueella. Keskeisenä tarpeena on varmistaa reittien ja autoliikenteen 
risteyskohtien turvallisuus.  

Seuranta 
Suunnitelman toteutumista ja päivitystarpeita seurataan vuosittain kunnan ja tiepiirin edusta-
jien tapaamisissa. Seurannan yhteydessä käydään hankkeiden toteutumisen lisäksi läpi lii-
kenneturvallisuustyöryhmän toiminta ja liikenneturvallisuustilanteen kehittyminen. Liikenne-
turvallisuustilanteen seurannasta vastaa liikenneturvallisuustyöryhmä joka tekee vuosittaiset 
yhteenvedot.  
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LIITE 1  Kyselyssä esitetyt kehittämisehdotukset ja ehdotus jatkotoimenpiteeksi 

Tie/alue Ongelma/ Toimenpide-ehdotus Ehdotus jatkotoimenpiteeksi  

50 Sundsbergintien ja Kehä III:n risteyksen 
parantaminen

Mahdollinen 1. vaiheen toimenpide Muurala-Inkilä hankkeen sisällä  

51 Kantatie 51, Kevyen liikenteen 
ali/ylikulku Karlbergintien kohdalle 

Otetaan huomioon Kirkkonummi-Vuohimäki hankkeen suunnittelun yh-
teydessä 

110 Lamminjärventie/Vanha Turuntie, kevy-
en liikenteen risteysjärjestelyt 

Hanke ei kiireellinen, kevyen liikenteen väylä on tien itäpuolella 

1131 Lapinkyläntien heikko kunto (kuopat, 
ym), epäonnistunut perusparannus 

Kunnossapidon parantaminen 

1131 Veikkola - Haapajärven koulun kevyen 
liikenteen väylä 

Sisältyy Lapinkyläntien kevyen liikenteen väylähankkeeseen. Haapajär-
ven koulu ei käytössä. 

1191 Strömsbyntien ja Upinniementien riste-
ys, näkemien parantaminen 

Otetaan huomioon Kantvik - Strömsby kevyen liikenteen väylähankkeen 
yhteydessä 

1191 Upinniementie Eestinkyläntie risteys, 
Nopeusrajoituksen tarkistaminen 

Nykyinen nopeusrajoitus (60 km/h) on perusteltu. 

1191 Upinniementie / Kabanovintie suojatie Toteutus Upinniementien kevyen liikenteen väylähankkeen yhteydessä 

1191 Uusi Bron risteys, ryhmittymiskaistat Tien nykyiset liikennemäärät eivät edellytä ryhmittymiskaistojen raken-
tamista 

11227 Volsintie / Överbyntie liikennevalot Liittymäjärjestelyjä parannetaan keskustan kehittämisen yhteydessä. 
Valo-ohjaus on mahdollinen toimenpide 

Keskusta Läpiajokielto Vilhonkummuntieltä Över-
byntielle 

Tie on pääkatu, jolla läpiajokielto ei ole mahdollinen. 

11269 Kirkkonummentie, Prisman liittymä, 
liikenneympyrä/liikennevalot 

Toimenpide heikentäisi liittymän toimivuutta nykytilanteesta 

11269 Kirkkonummentie, Prisman liittymä Kirk-
konummentiellä, suojatie 

Kevyen liikenteen ylitystä ei voida turvallisesti järjestää liittymässä. Ris-
teäminen tapahtuu Kirkkonummentien ali.  

11246 Tolsantien ja Vanhan rantatien risteys, 
liikennevalot 

Liikennevalojen tarve selvitetään Tolsantien kevyen liikenteen väylän tai 
tien parantamisen suunnittelun yhteydessä. Autoliikenteen liikennemää-
rät eivät edellytä valo-ohjausta. 

11246 Lapsia merkit Tolsantielle Merkkejä asetetaan ainoastaan koulujen yhteyteen 

11253 Vanha Rantatie, Urheilupuiston liittymän
järjestelyt 

Kohta ei ole poikkeavan vaarallinen. Järjestelyt muuttuvat keskustan 
kehittämisen yhteydessä. 

11273 Österbyntien valaistus Tien liikennemäärä on liian pieni, jotta Tiehallinto voisi rakentaa valais-
tuksen. 

11277 Hirsalantien valaistus Långvik - Tans-
karla 

Tien liikennemäärä on liian pieni, jotta Tiehallinto voisi rakentaa valais-
tuksen. 
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11233 Eerikinkartanontie, ajoratamaalausten 
uusiminen, tien levennys, oikaisu 

Tien päällystäminen ja maalausten uusiminen 

Keskusta Keskustassa asfaltit huonossa kunnos-
sa, katujen kunnossapito 

Kunnossapidon parantaminen 

Keskusta Lindalintie, pahoja routavaurioita Kunnossapidon parantaminen 

Laajakal-
lio 

Laajakallion laki, läpiajo-ongelman rat-
kaiseminen 

Tien katkaisu ei ole perusteltua. Nykyinen katu tukee alhaisia ajonope-
uksia. Liikennemäärät ovat hyvin pieniä. 

Keskusta Neidonkallion alueen pysäköintiongelma Pysäköinti on alueen suunnittelussa ja toteutuksessa osoitettu tonteille.  

Keskusta Gesterbyn koulun saattoliikenne Ei rakenteellista ratkaisua, tiedotus oikeista toimintatavoista 

Keskusta Nummitie, Kevyen liikenteen ylitykset 
aseman kohdalla 

Ei selkeää ongelmaa 

Muu Opastus Veikkolasta Kirkkonummen 
keskustaan 

Opastuksen parantaminen 

Veikkola Veikkola, Vanhantien parantaminen Ohjelmoitu kunnan toteutusohjelmassa 

Veikkola Päivärinteentien parantaminen Ohjelmoitu kunnan toteutusohjelmassa 

Veikkola Veikkolan koulun liikennejärjestelyt Ei rakenteellista ratkaisua, tiedotus oikeista toimintatavoista 

Veikkola S-marketin liikennejärjestelyt Tontilla. Pysäköintiongelma helpottuu liityntäpysäköinnin järjestämisen 
yhteydessä 






