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Suunnitteluvaiheelle asetettuja tavoitteita

Tiesuunnitelma (*LjMTL)

*LjMTL = laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Tien tarkka sijainti, 
tarvittavat maa-alueet ja 

muut yksityiskohdat

Ratkaistaan maanomistajiin ja 
muihin asianosaisiin 
vaikuttavat tekijät

Kustannusarvio

Hyväksytty tiesuunnitelma antaa 
tienpitäjälle oikeuden tiealueen 

haltuunottoon ja tien 
tekemiseen
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Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely LjMTL:n mukaisesti

*LjMTL = laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Käynnistyminen
Syksy 2021

• Suunnittelutyön 
käynnistäminen

• Aloituskuulutus
• Kunnan 

tietoverkossa
• Lehdessä 

Kirkkonummen 
sanomat

Suunnitelman 
Laatiminen

• Vuoropuhelu keväällä 
2022

▪ Ilmoitus kunnan 
verkkosivuilla ja 
lehdissä

• Tiesuunnitelma 
nähtäville keväällä 
2022

▪ Kuulutus ELY:n 
verkkosivuilla

▪ Lehti-ilmoitukset
▪ Kirjeet asianosaisille
▪ Lausuntopyynnöt 

viranomaisille

• Lausuntojen ja 
muistutusten käsittely

• Suunnitelman 
muuttaminen

Hyväksymiskäsittely

• Hyväksymisesitys  
tarkastettavaksi 
Väylävirastoon ja 
Liikenne- ja 
viestintävirastoon 
hyväksyttäväksi

• Hyväksymispäätös 
Liikenne- ja 
viestintävirastosta

• Tiesuunnitelmasta 
lainvoimainen

▪ Kuuluttaminen + 
valitusaika

▪ Mahdolliset 
valitukset
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Hankkeen kuvaus

Hanke sijaitsee Kirkkonummen kunnassa, 
Länsiväylän varrella, Kirkkonummen 
liikekeskustaan kuuluvan Munkinmäen 
alueella.

Nykyinen maankäyttö on tilaa vaativan 
kaupan ja yritystoiminnan aluetta.

Munkinmäen alueelle on tulossa lisää 
kaupallisia palveluita, joiden on 
ennustettu kasvattavan tuntuvasti alueen 
liikennemäärää.

Useiden vuosien tähtäyksellä kantatielle 
on suunniteltu kokonaan uutta 
eritasoliittymää Pedersin kohdalle, joka 
korvaisi Puronkummuntien nykyisen 
tasoliittymän. 

Kunnan ja ELY-keskuksen neuvotteluissa 
on päädytty siihen, että Purokummuntien 
liittymä parannetaan niin turvalliseksi, 
että liittymän käyttöä voidaan jatkaa 
toistaiseksi.
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Työn tausta

Kirkkonummen Munkinmäkeen on 
tulossa Puuilo-myymälä. Uutta 
kauppaa suunnitellaan entisen 
Sortti-aseman tontille, johon myös 
Lidl on muuttamassa.

K-raudan nurkalla oleva 
Purokummuntien liittymä on 
Munkinmäen eritasoliittymän 
ohella ainut ajoyhteys 
Kirkkonummen keskustaan 
suoraan kantatieltä.

Liittymässä on huono näkyvyys ja 
kääntyminen Purokummuntieltä 
Helsingin suuntaan kantatielle on 
hankalaa. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa 
kantatie 51 ja Purokummuntien 
liittymän turvallisuutta.
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Suunnitelma-
ratkaisu

• Purokummuntieltä kantatielle 
51 vasemmalle  kääntyminen 
poistuu

• Kantatien 51 Purokummuntien 
liittymässä parannetaan 
jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuutta 
muuttamalla koroke- ja 
suojatiejärjestelyjä 

• Purokummuntielle tulee 
lisäkaista kantatie 51:ltä 
oikealle kääntyville ajoneuvoille

• UV-Putki OY:n kiinteistön 
liittymä siirtyy lisäkaistan 
johdosta pohjoisemmaksi
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Kantatien 51 ja 
Purokummuntien 
liittymäjärjestelyt

• Kantatieltä 51 pääsee 
kääntymään Purokummuntielle 
Helsingin suunnasta edelleen 
erillisen oikealle 
kääntymiskaistan kautta ja 
Hangon suunnasta erillisen 
vasemmalle kääntymiskaistan 
kautta 

• Purokummuntieltä oikealle 
kääntyminen kantatielle 51 
tapahtuu edelleen väistäen 
Hangon suuntaan suoraa 
ajavaa liikennettä

• Purokummuntieltä Helsingin 
suuntaan pääsee 
Munkinmäentien kautta
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Prosessin aikataulu

• Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 huhtikuun lopussa

• Tiesuunnitelma menee nähtäville vuoden 2022 toukokuussa

• Tiesuunnitelma menee hyväksyttäviksi Liikenne- ja viestintävirastoon (Traficom)

• Mahdollinen hyväksyntä Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom) saataneen kevään 2023 aikana

• Rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan syksyllä 2022

• Kantatien 51 ja Purokummuntien liittymän rakennustyöt voidaan aloittaa tiesuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen
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Palaute

• Palautetta tiesuunnitelman ratkaisulle voi antaa kahden viikon aikana 7.2.2022 – 20.2.2022

• Tiesuunnitelmasta voi jättää mielipiteen viimeistään 20.2.2022 sähköpostin välityksellä 
osoitteeseen liina.lipre@ramboll.fi

• Tiesuunnitelmaan liittyen voi puhelimitse ottaa yhteyttä lisätietoja antaviin henkilöihin. 

Lisätietoja hankkeesta antavat henkilöt ovat tavoitettavissa parhaiten torstaina 10.2.2022 klo 15.00–17.00

Kirkkonummen kunta

Saara Koivumäki 

p. 040 541 8462

saara.koivumaki@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta

Simon Store

p. 044 760 2282

simon.store@kirkkonummi.fi

Kaavoitusasiat ja ruotsinkieliset 
puhelut

Uudenmaan ELY-keskus

Kirsi Pätsi

p. 0295 021 331

kirsi.patsi@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy

Liina Lipre

p. 040 775 7466

liina.lipre@ramboll.fi

Tavoitettavissa koko 
suunnitelmaratkaisun esillä olon 
ajan
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