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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT
1.1 Suunnittelukohteen sijainti ja hankkeen perustelut
Suunnittelukohde on noin 2,7 kilometrin osuus maantiestä 1494
(Helsingintie) Pornaisissa. Maantie 1494 kulkee Sipoosta Pornaisten kautta
Mäntsälään. Suunnittelualue rajautuu etelässä, alkaen Porvoontien
liittymästä noin 200 m pohjoiseen ja päättyen pohjoisessa VähäLaukkoskentiehen. Tierekisteriosoite on 1494/3/00 – 3/2864. Nykyinen
jalankulku- ja pyörätie maantien 1494 varressa katkeaa suunnittelualueen
kohdalla sekä etelässä että pohjoisessa.
Hankkeessa rakennettava jalkakäytävä ja pyörätie on nähty tarpeelliseksi
jalankulun- ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden ja liikenneolosuhteiden
parantamiseksi. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen on suunniteltu
asutusta, mikä lisää tulevaisuuden tarvetta jalankulun ja –pyöräilyn
mahdollistavalle väylälle.

1.2 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun, kaavoitukseen ja rakentamiseen
Hanke sisältyy Helsingin seudun pääpyöräilyverkon (PÄÄVE) mahdollisena
yhteystarpeena vuoden 2025 jälkeen riippuen alueen maankäytön
kehittymisestä.

1.3 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä
1.3.1 Tieverkon nykytila
Maantie 1494 on toiminnalliselta luokitukseltaan yhdystie. Se toimii
yhteytenä Nikkilän, Pornaisten ja Mäntsälän välillä. Osalla matkaa mantiellä
1494 Pornaisissa kulkee maantien rinnalla jo kevyen liikenteen väylä, mutta
yhtenäinen yhteys Nikkilän ja Pornaisten keskustan väliltä puuttuu.
Suunnitelman toteutuksen jälkeen kyseiselle välille jää edelleen noin 4km
rakentamatonta kevyneliikenteen verkkoa. Maantietä ei ole valaistu
suunnitteluosuudella. Mt 1494 nykyinen valaistus ulottuu samaan kohtaan,
josta tämä tiesuunnitelma alkaa. Myös pohjoispäässä Vähä-Laukkoskentien
liittymässä on jo valaistus, ja se ulottuu ko. liittymästä maantiellä 1494
etelään noin 100 metrin matkan.
Ajoradan leveys on suunnittelualueella noin 6,5 metriä ja pientareet ovat
kapeat. Päällystetty sekä päällystämätön piennar on vain noin 0,25…0,5 m
leveät. Nopeusrajoitus alueella on 60 km/h. Maantien geometria ei kaikilta
osin täytä nopeusrajoituksen edellyttämiä vaatimuksia (ajodynamiikka ja
näkemät). Tie on paikoin mutkitteleva ja mäkinen.
Tarkasteltavalla osuudella on katu- ja yksityistieliittymiä, joiden kautta alueen
maankäyttö liittyy maantielle.
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Kuvat 1. ja 1. Kuvia suunnittelualueesta.

1.3.2 Liikenneturvallisuus
Liikenneviraston tierekisterin mukaan vuosina 2013-2018 suunnittelualueella
on tapahtunut neljä liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista kolme on
johtanut omaisuusvahinkoihin ja yksi loukkaantumiseen ja kuolemaan.
Onnettomuuksissa ei ole ollut osallisena jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.
Tällä hetkellä liikenneturvallisuutta heikentävät kapeat pientareet sekä tien
käyttäjälle haasteellinen tiegeometria.
Maantien ylityksen tarve on suunnittelualueella huomattavasti tavallista
suurempaa, sillä alueella sijaitseva golfkenttä toimii maantien molemmille
puolille ja näin ollen pelaajat ylittävät tien kahdesti pelikierroksensa aikana.

1.3.3 Nykyinen ajoneuvoliikenne ja liikenne-ennusteet
Maantien liikennemäärä on noin 2200 ajon./vrk (KVL 2018), josta raskasta
liikennettä on noin 4,3 %. Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen perusteella
maantien 1494 liikennemäärä on vuonna 2030 noin 2700 ajon./vrk. Tämän
lisäksi Kotojärvelle kaavoitetut asuinalueet voivat rakentamisen myötä lisätä
vuorokausiliikennettä esitettyä enemmän.
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Kuva 2. Suunnittelualueen liikennemäärät (Liikennevirasto 2017).

1.3.4 Tievalaistus
Maantiellä 1494 sijaitsee nykyinen tievalaistus suunnitelma-alueen pohjoisja eteläpäässä. Nykyinen kevyen liikenteen väylä saa tarvittavan
valaistuksensa päätien valaistuksesta. Tievalaistus on Porvoon
Sähköverkko Oy omistuksessa ja hallinnassa. Nykyinen valaistus on esitetty
valaistuksen suunnitelmakartalla 11T-1 ja se on toteuttettu puupylväillä sekä
ilmajohdoilla.
Valaistuksen
syöttävä
keskus
suunnitelma-alueen
pohjoispäässä on esitetty valaistuksen suunnitelmakartalla ja eteläpäädyssä
syöttävä keskus sijaitsee suunnitelma-alueen ulkopuolella etelämpänä.
1.3.5 Kevyen liikenteen järjestelyt
28.2.2017 päivitetyssä ELY-keskuksen laatimassa kevyen liikenteen
tarveselvityksen kohdekortissa on määritelty kevyen liikenteen
liikennemäärät (kuva 4). Kevyen liikenteen nykyinen käyttäjämäärä on noin
50 käyttäjää vuorokaudessa suunnittelualueella. Tarveselvityksessä on tehty
Brutus-käyttäjäarvio, jonka perusteella kevyen liikenteen väylällä tehtäisiin
vuorokaudessa noin 130 matkaa.
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Kuva 3. Kevyen liikenteen liikennemäärät (tarveselvitys 2017).

Käyttäjämäärien voidaan arvioida kasvavan, kun Hyötinmäen ja
Kartanorinteen asemakaava-alueiden rakentuminen edistyy. ELYkeskuksen arvioimien käyttäjämäärien lisäksi golfkentän kohdalla, noin J1
paalulla 800, maantien ylittää vuosittain arviota 20 000 pelaajaa.
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet maantien 1494 varressa ovat nykytilassa
heikot. Etenkin talviaikaan kävely ja pyöräily on lähes mahdotonta.
Toteutuessaan jalankulku- ja pyörätie palvelee alueen asukkaita, alueen läpi
pyöräileviä työ- sekä vapaa-ajan matkaajia sekä golfkentän asiakkaita.
Kevyen liikenteen väylästä rakentuessaan tulee muodostumaan tärkeä
yhteys alueen kouluihin ja liikuntapaikoille. Alueen koulukyydit hoidetaan
nykyisin ajoneuvoliikenteenä kevyenliikenteen yhteyden puuttuessa.

1.3.6 Joukkoliikenne
Selvitysalueen halki kulkee arkisin noin 40 linja-autovuoroa (pohjoiseen ja
etelään). Liikennöivät linjat on esitetty alla. Lisäksi alueella on järjestetään
koulukuljetuksia. Joukkoliikenne pyritään pitämään nykyisellä tasolla
tulevaisuudessa. Uusia järjestämistapoja mietitään Pornaisten tulevassa
liikkumisratkaisujen selvityksessä. Nykyiset pysäkkiparit sijaitsevat
Helsingintien ja Porvoontien liittymässä sekä suunnitelmarajan pl. 2783
lopussa.
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Kuva 4. Linja-autolinjat suunnittelualueella (Lähde: Mäntsälän ja Pornaisten reittikartta 2017-2018).

1.3.7 Erikoiskuljetukset
Maantie 1494 ei ole luokiteltu erikoiskuljetuksille merkittykselliseksi
yhteydeksi. Nykyisellä järjestelmällä (käytössä 2018) maantielle ei ole tehty
yhtään reittilupaa.

1.4 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset
Vuonna 1996 valmistuneessa Uudenmaan tiepiirin kehittämisselvityksessä
”Mt
1494
Nikkilä
–
Pornainen”
tieosuudelle
on
esitetty
parantamistoimenpiteitä, jotka on vaiheistettu kiireellisyyden perusteella
kehittämispoluksi.
Kehittämisselvityksessä on osoitettu tämän selvityksen osuudelle seuraavilla
kartoilla esitettyjä toimenpiteitä.
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Kuva 5 ja kuva 6. Kehittämisselvityksessä esitetyt toimenpiteet selvitysjaksolle, osa 2 (Kehittämisselvitys 1996).

Tämän
osuuden
toimenpiteet
on
kuitenkin
arvioitu
vasta
kiireellisyysluokkaan 5. Ei ole tarkkaan tiedossa, miltä osin näitä
toimenpiteitä on jo toteutettu.
Vuoden 1996 kehittämisselvitystä aiempia yhteysväliä koskevia suunnitelmia
ovat ”Maantien rakentaminen välille Nikkilä-Pornainen, yleissuunnitelma
vuonna
1983”
ja
”Askolan
ja
Pornaisten
tieverkkoja
liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 1991.”
Kehittämisselvityksen pohjalta hankkeesta on laadittu toimenpideselvitys
”Maantien 1494 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä
välillä
Porvoontie
–
Vähä-Laukkoskentie”
keväällä
2018.
Toimenpideselvityksessä
esitetään
erilaisia
vaihtoehtoja
jkp-tien
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toteuttamiselle. Toimenpide-ehdotuksena on toteuttaa jkp-tie alkuosalta tien
itäpuolelle, golfkentän kohdalla toteuttaa jkp-tie joko länsi- tai itäpuolella ja
Hyötinmäen kohdalla joko itä- tai länsipuolelta tai linjata tie asuinrakennusten
itäpuolella kulkevalle yksityistielle.
Toimenpideselvityksessä
ehdotetaan
pohjavedensuojaustoimenpiteisiin varautumista.

myös

Toimenpideselvityksen jatkotoimenpiteinä esitettiin:
•
•
•
•
•
•

•

Jatketaan maanomistajaneuvotteluja, jotta hankkeelle saavutetaan
hyväksyttävyys
Tehdään alustavat pohjatutkimukset
Laaditaan maastomalli kyseiseltä linjaukselta
Päätetään, lähdetäänkö alikulkuratkaisuja miettimään tarkemmin
(sisällytetäänkö tiesuunnitelmaan)
Lasketaan maantien nopeusrajoitus -> 50 tai 40 km/h paaluvälillä J1
n. 600-2000.
Louhinnat pohjavesialueella: Varmistetaan ELY:n Y-vastuualueelta,
vaatiiko louhintatyön toteuttaminen Hyötinmäen pohjavesialueella
erityisiä
toimenpiteitä.
Huomioitava,
että
Pornaisten
suojelusuunnitelmassa
todetaan
toimenpidesuosituksena:
”Vedenottamoilla ja niiden lähialueilla ei tule sallia maa-ainesten
ottoa lainkaan.”
Alennetaan aurausnopeuksia pohjavesialueella, jotta aurauslumet
eivät lennä (mahdollisesti toteutettavan) pohjavesisuojauksen
ulkopuolelle

1.5 Maankäyttö ja kaavoitus
1.5.1 Maakuntakaavat
Suunnittelualuetta koskee vuoden 2007 Uudenmaan kokonaiskaava sekä 1.,
2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat. Kuvassa 1.7T on esitetty ote voimassa
olevasta maakuntakaavasta suunnittelualueella.
Maakuntakaavaan on osoitettu vihreällä virkistysalue ja harmaalla
taajamatoiminnot. Vihreä katkoviiva osoittaa viheryhteystarvetta, jota
otetaan suunnittelussa huomioon siten, että viheryhteys on turvattava.
Pohjavesialue pv tulee huomioida suunnittelussa siten, että alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä tehtävät toimenpiteet eivät vähennä pysyvästi
pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua. Suunnittelualueen välittömään
läheisyyteen on osoitettu maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävä
Mustijokilaakson kulttuurimaisema sinisin vaakaviivoin.

13

Mt 1494 parantaminen rakentamalla jkp-tie
välillä Porvoontie - Vähä-Laukkoskentie,
Pornainen
TIESUUNNITELMASELOSTUS JA HYVÄKSYMISESITYS

24.09.2019

1.2T

Kuva 7. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä (Uudenmaan Liitto 2017).

Uusimaakaava 2050 on valmistelussa ja kattaa koko Uudenmaan alueen
aikatähtämellä vuodelle 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen
kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016-2019. Tullessaan voimaan
Uusimaa-kaava kumoaa aikaisemmat lainvoimaiset maakuntakaavat.
Luonnos on ollut nähtävillä 8.10.-9.11.2018.
Uusimaa-kaava 2050 - luonnos ei poikkea suuresti suunnittelualueen
voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaavaluonnoksesta on poistettu
viheryhteyttä osoittava merkintä.
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Kuva 8. Ote Uusimaa-kaava 2050 - luonnoksesta (Uudenmaan liitto 2017).

1.5.2 Yleiskaavat ja osayleiskaavat
Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri osayleiskaavaa; Kotojärven
osayleiskaava (2003) ja Keskustan osayleiskaava (2009).
Kotojärven osayleiskaavassa on esitetty maantien 1494 rinnalle jkp-yhteys.
Lisäksi osayleiskaavassa on esitetty varaus alikulkukäytävälle maatien
suojellun panimorakennuksen (nyk. kahvila) pohjoispuolelle. Ote kaavasta
on alla.
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Kuva 9. Ote Kotojärven osayleiskaavasta (Pornaisten kunta, 2003).

Keskustan osayleiskaavassa on esitetty Hyötinmäen kohdalle punaisella
katkoviivalla ”Maastoyhteys vaihtoehtoisia tieyhteyksiä varten”. Punaisella
pisteviivalla on osoitettu ”Uusi kevyen liikenteen reitti, yhteys sitova, sijainti
ohjeellinen”. Vihreällä pisteviivalla on osoitettu ”Ulkoilureitti, yhteys sitova,
sijainti ohjeellinen”.

Kuva 10. Ote Keskustan osayleiskaavasta (Pornaisten kunta 2009).
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1.5.3 Asemakaava
Suunnittelualueeseen liittyvät Hyötinmäen ja Kartanorinteen asemakaavaalueet maantien länsipuolella sekä Kotojärven kartanon asemakaava-alue
maantien itäpuolella. Asemakaavoitetut alueet sijoittuvat J1 paaluvälille 780–
1940. Muutoin suunnittelualue on asemakaavoittamatonta.

Kuva 11. Ote Kartanorinteen asemakaavasta (Poraisten kunta 2017).

Kartanorinteen asemakaava-alue sijoittuu maantien länsipuolelle J1
paaluvälille 920–1300 (kuva 12). Asemakaava on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 29.1.2007 ja se on tullut voimaan 26.11.2007.
Kartanorinteen asemakaava-alue on kaavoitettu pääosin erillisten
pientalojen alueeksi (AO-merkintä). Lisäksi maantien yhteyteen on kaavassa
osoitettu maa- ja metsätalousalue, jolla on erillistä ulkoilun ohjaamistarvetta
(MU), Avoimena säilytettävä maatalousalue (MT-1), jonka yhteydessä on
osoitettu ohjeellisia jkp-yhteyksiä sekä suojaviheralue (EV). Asemakaavassa
on tilavaraus maantien suuntaiselle jkp-yhteydelle. Tilavaraus on tehty
molemmin puolin maantietä.
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Kuva 12. Ote Hyötinmäen asemakaavasta (Pornaisten kunta 2017).

Hyötinmäen asemakaava-alue (kuva 13) sijoittuu maantien 1494
länsipuolelle J1 paaluvälille 1300-1740. Asemakaava on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 24.9.2007 ja se on tullut voimaan 19.6.2010.
Hyötinmäen asemakaava-alueelle on kaavoitettu sekä erillisten että
kytkettyjen tai erillisten pientalojen kiinteistöjä (AO ja AP-1). Alueelle on
lisäksi kaavoitettu lähivirkistysalueita (VL) sekä leikkipuisto (VK). Maantien
suuntaisesti aluetta reunustaa suojaviheralue (EV). Kartanorinteen
asemakaavan tavoin maantien molemmin puolin on varattu tilaa jkpyhteydelle.
Kotojärven kartanon asemakaava-alue ulottuu maantien 1494 itäpuolella
golfkentän alueelle, J1 paaluvälille 780-1940. Asemakaava on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 8.11.2004 ja se on tullut voimaan 14.12.2004.
Asemakaavaa on myöhemmin muutettu Kotojärven kartanon loma-alueen
asemakaavalla sekä Kotojärven kartanon viherkaistan asemakaavalla.
Asemakaavaan tehdyt muutokset eivät koske suunnittelualuetta.
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Kuva 13. Ote Kotojärven kartanon asemakaavasta, asemakaava-alueen eteläosa (Pornaisten kunta 2017).

Kotojärven kartanon asemakaavan eteläosaan (kuva 14) on kaavoitettu
erillispientaloja (AO), maa- ja metsätalousaluetta (M), mutta pääosin alueelle
on kaavoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alue golfkenttää varten (VU-1).
Lisäksi Kotojärven rannasta löytyy metsä- ja maatalousalue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY).
Asemakaava-alueen pohjoisosassa suunnittelualue rajautuu golfkenttää
varten kaavoitettuun VU1-alueeseen (kuva 15a). Asemakaava-alueen
länsipuolelle on kaavoitettu asutusalue (AO ja AP). Kotojärven kartanon
asemakaavassa on osoitettu korttelialueita myös loma-asunnoille (RA ja RA1). Pohjoisessa asemakaava-alue rajautuu Kartanorinteeseen ja lännessä
maantiehen.
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Kuva 14a. Ote Kotojärven kartanon asemakaavasta, asemakaava-alueen pohjoisosa (Pornaisten kunta 2017).

Suunnittelualueen loppupäässä on voimassa Kirkonkylän asemakaava-alue
(kuva15b).
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Kuva 15b. Ote Kirkonkylän asemakaava-alueesta, asemakaava-alueen eteläpäästä
(Pornaisten kunta 2019)

1.5.4 Asutus ja muu rakennuskanta
Suunnittelualueen maankäyttö on varsin moninaista. Maantie kulkee
Kotojärven golfkentän reunalla. Golfkenttä on levittynyt maantien molemmille
puolille.
Suunnittelualueen pohjoisosa (Hyötinmäen kohta) on metsäisää
kaavoittamatonta aluetta. Loppuosalla on maantien itäpuolella muutama
asuinkiinteistö. Kiinteistöt ulottuvat tiealueen rajaan saakka. Hyötinmäen
ympäristössä mt 1494 itäpuolella kiertää myös kuntoratoja.
Kotojärvi on Pornaisten merkittävän maankäytön laajenemisalue. Nykyisen
130 tontin lisäksi alueelle on kaavoitettu 115 tonttia lisää. Maantie kulkee
asemakaavan mukaisella liikennealueella.
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1.6 Ympäristö
1.6.1 Ympäristövaikutusselvitysten asettamat tavoitteet
Hankkeessa ei ole erityisiä ympäristövaikutusselvityksien asettamia
tavoitteita.
1.6.2 Maisemakuva
Suunnittelualueen eteläinen ja itäinen osa on maisemaltaan golfkentän
tapaan nurmista ja laakeaa virkistysaluetta. Suunnittelualueen keskellä
sijaitsevan suojellun rakennuksen ympäristö on maisemallisesti arvokas
kohde. Alueen läpi kulkee maantien suuntaisesti kivituhkapintainen kevyen
liikenteen väylä ja alueelta avautuu maisema Kotojärven suuntaan.
Tiealueen länsipuolella on kaavoitettua pientaloaluetta. Pohjoisosa
(Hyötinmäen kohta) on maisemaltaan metsäisää. Mustijokilaakson arvokas
maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin puolen kilometrin etäisyydelle
tieosuudesta.
1.6.3 Kulttuuriperintö
Suunnittelualueelle sijoittuu Kotojärven osayleiskaavassa esitetty suojeltu
rakennus golfkentän kohdalla (kuva 10, merkintä: 3sr). Suojeltu rakennus on
nykyisin kesäkahvilana toimiva vanha tiilirakennus (kuva 16), jonka
kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee säilyttää ja huomioida
jatkosuunnittelussa.

Kuva 15. Kotojärven osayleiskaavassa suojeltu kahvilarakennus.

Muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita lähistöllä ovat Kotojärven
osayleiskaavassa merkityt golfkentän suojellut rakennukset (kuva 10,
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sijaitse

Kuva 16. Muinaisjäännösalueet suunnittelualueen läheisyydessä (Museoviraston paikkatietoaineisto 2018).

Suunnittelualueen alkupäässä maantien länsipuolella golfkentän alueella
sijaitsee kolme muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä,
Tösselin kivikautiset asuinpaikat (Museoviraston rek.nro 611010029).
Suojelukohteet sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella, eikä niillä ole
vaikutusta suunnitteluun.

1.6.4 Luontokohteet, kasvillisuus ja eläimistö
Suunnittelualueelta ei ole Suomen Ympäristökeskuksen rekisterissä tietoja
uhanalaisten lajien esiintymistä tai suojelluista luontokohteista.
1.6.5 Vesistöt
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Kotojärvi ja suunnittelualueen etelä- ja
länsipuolella kulkee Mustijoki.
1.6.6 Pinta- ja pohjavedet
Maantien kuivatus hoidetaan nykyisin sivuojin. Kallioleikkauksissa saattaa
olla kuivatusta varten asennettuna salaojia, mutta näistä ei ole tietoa.
Golfkentän kohdalla maasto viettää kentälle päin. Maantien ja kentän välissä
on oja, joka ohjaa vedet kentän ohi kohti Kotojärveä.
Selvitysalueen pohjoisosassa maantien alittaa 1000 mm betonirumpu, jonka
kautta Hyötinmäen itäosan vedet johdetaan kohti Mustijokea.
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Maantie 1494 kulkee Hyötinmäen pohjavesialueen läpi. Hyötinmäen
pohjavesialue on alueen vedensaannin kannalta tärkeä I luokan
pohjavesialue, joka on kunnan vedenhankintakäytössä. Pohjavesialueella
sijaitsee vedenottamo maantien länsipuolella.

Kuva 17. Hyötinmäen pohjavesialue. Mittauspisteet on esitetty +-merkein. (Lähde: SYKE:n
Karpalo-palvelu 2018).

Sweco Ympäristö Oy on laatinut vuonna 2014 Pornaisten kunnan
Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman.
Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan l ja II luokan
pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja
säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun
ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa
olevien riskien minimointi.
Suojelusuunnitelmassa on esitetty Hyötinmäen pohjavesialueella kulkevien
maanteiden talvihoitoluokat ja suojausmäärät (vuosi 2012–2013). Ote
taulukosta on alla.
Taulukko 1. Tietoja Hyötinmäen pohjavesialueella sijaitsevista teistä (Lähde: Sweco
Ympäristö Oy 2013)
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Helsingintien (Mt 1494) aiheuttamasta riskistä Hyötinmäen pohjavesialueelle
todetaan suojelusuunnitelmassa seuraavaa: ”--- Tie kulkee lähellä
vedenottamoa ja pohjaveden virtaussuunta on tieltä kohti ottamoa. Tien
kohdalla hyvin vettä johtavat maakerrokset ovat savikerroksen peitossa.
Savikerroksen paksuutta ei alueella tarkkaan tiedetä. Pohjavesialueen
kohdalla tiessä on jyrkkä notko, jonka pohjalla sekä yläosassa on kaiteet.
Kaiteet ja savikerros suojaavat onnettomuustilanteessa pohjavettä hieman,
mutta pohjavesialueen kohdalle tulisi rakentaa pohjavesisuojaus viimeistään
mahdollisen tien perusparannushankkeen yhteydessä. Luiskasuojauksen
rakentaminen ei kuulu kuitenkaan lähivuosien toimenpiteisiin. Helsingintien
(Mt 1494) aiheuttama pohjavesiriski voidaan todeta suureksi.
Pohjavesialueen muiden teiden aiheuttama pohjavesiriski on pieni.”
Suojelusuunnitelman toimenpide-ehdotuksissa ei ole mainintaa maantien
suojaustoimista.
ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueen alustava kanta on, että mikäli
maantielle ei tehdä toimenpiteitä pohjavesialueella, ei tarvetta
pohjavedensuojaukselle ole. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei vaadi
pohjavesisuojauksen rakentamista pohjavesialueella. (Puhelinkeskustelu:
Matti Vuorinen ja Timo Kinnunen 20.4.2018.)

1.6.7 Suojelualueet
Suunnittelualueella ei sijaitse suojelualueita. Lähin suojelualue on yksityinen
suojelualue, joka sijaitsee Kotojärven rannassa noin 500 metrin päässä
suunnittelualueesta.
1.6.8 Melun ja päästöjen nykytilanne
Toimenpidealueella
ei
nykyisin
ole
melunsuojaustoimenpiteitä.
Asemakaavoissa on esitetty maantietä lähimpänä olevien asuinkiinteistöjen
rakennusten rakenteille vaatimuksia, joilla varmistetaan, etteivät melun
ohjearvot sisätiloissa ylity.
1.6.9 Maaperä- ja pohjaolosuhteet
Alueen pohjaolosuhteet on kuvattu seuraavassa maaperäkartan otteessa
(kuva 19). Punainen väri kuvaa kallioista maaperää, sininen savi- tai
silttiperäistä maata ja keltainen moreenipitoista maaperää. Golfkentän
kohdalla maasto kohoaa lännen suuntaan. On todennäköistä, että J1
paaluvälillä 800-1900 maantien länsipuolella on paremmat pohjaolosuhteet
itäpuoleen verrattuna.
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Kuva 18. Ote maaperäkartasta (GTK 2018).

1.6.10 Pilaantuneet maat
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa pilaantuneita
maa-aineksia.

1.7 Hankkeelle asetetut tavoitteet
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn
turvallisuutta ja kulkumahdollisuuksia. Työtä ohjaavana tavoitteena on
liikenneturvallisuuden ja liikenneolosuhteiden parantaminen.
Nykyistä jalankulku- ja pyörätieverkkoa täydennetään, pyörämatkailun
yhteyksiä parannetaan ja linja-autopysäkeille pääsy ohjataan entistä
selkeämmin. Alueelle kaavoitetut uudet tontit tulevat hyötymään hankkeen
ratkaisuista.
Tavoitteena on sopeuttaa toimenpiteet ympäröivään maankäyttöön,
maisemaan
ja
maaston
muotoihin.
Nykyiset
ja
suunnitellut
aluekokonaisuudet säilytetään ja ratkaisu sopii jo rakennettuun ympäristöön
lähtökohdat huomioon ottaen.
Hankkeen taloudellisina tavoitteina ovat
liikennetaloudellisesti edullinen ratkaisumalli.

kustannusten

hallinta

ja
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2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
2.1 Hanketyöskentely ja vuoropuhelu
Hankkeen suunnittelua varten on perustettu hankeryhmä, jonka toimintaan
on osallistunut suunnittelukonsultin lisäksi edustajat Pornaisten kunnalta ja
Uudenmaan ELY-keskukselta. Hankeryhmä on kokoontunut tiesuunnitelman
aikana 5 kertaa.
Hankkeen aloituskuulutus on julkaistu 11.6.2018. Hankkeesta on järjestetty
yksi yleisölle avoin yleisötilaisuus. Siitä kuulutettiin 31.10.2018. Tilaisuus
pidettiin
torstaina
29.11.2018
kello
17:30-19:00
Pornaisten
kunnallisvirastossa. Tilaisuudessa oli noin 20 osallistujaa ja esittelijät.
Hankkeen aikana on käyty vuoropuhelua golf-kentän omistajien kanssa.
Yhteinen katselmus vaihtoehdoista pidettiin 18.12.2018 kotojärvigolffin
tiloissa. Johtopäätöksenä esitetyille vaihtoehdoille tiesuunnitelman
mukainen J1 linjausesitys osoittautui parhaaksi.
Johtosiirrot on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1…3T-4. Kustannukset on
esitetty kustannusarviossa.
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3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY
3.1 Tiejärjestelyt
3.1.1 Ajoneuvoliikenne
Nykyinen maantien linjaus muodostaa katvealueita niin vaaka- kuin
pystygeometriassa monissa suunnittelualueen kohdissa. Suunnitelmassa
ehdotetun jalankulku- ja pyörätien rakentaminen parantaa paikoin maantien
näkemää.
Suunnitteluosuuden liittymät on tarkastettu toimivuuden ja näkemien osalta.
Suunnitelmaan liittyvät näkemäraivaukset on esitetty suunnitelmakartoilla.
Maantien tasausta parannetaan paaluvälillä 1000 – 1210 siten, että
katuliittymän K3 näkemävaatimukset täyttyvät.
Kevyenliikenteen ylitykset M1 n. pl. 690 ja n. pl. 946 toteuteaan
maatalouskoneilla soveltuvalla pyöreäprofiilisella ja yliajettavalla kiveyksellä
ja keskisaarekkeilla.
M1 noin paalulla 1710 jk+pp-väylään yhdistyy Kotojärvenrinne.
Suunnitelmassa rakennetaan ylityskohta jalankulkijoille ja pyöräilijöille ilman
suojatiejärjestelyjä.
Suunnitteluosuuden nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi 60 km/h:sta 50
km/h:een välille Porvoontien liittymä ja M1 pl 2000. Suunnittelualueen
lopussa taajamamerkki siirtyy Vähä-Laukkosken liittymän eteläpuolelle.

3.1.2 Joukkoliikenne, reitit ja pysäkit
Joukkoliikenteen parannettavia pysäkkejä suunnitelmassa on 2 kpl. Pysäkit
sijaitsevat Kotojärventien risteyksessä ja molemmat rakennetaan olallisina
risteyksen jälkeen.
3.1.3 Kevyen liikenteen järjestelyt
Hankkeessa rakennetaan uusi jalkakäytävä ja pyörätie (J1). Se yhdistyy jo
olemassa olevaan jalankulku- ja pyörätiehen molemmissa päissä
suunnittelualuetta.
Välikaistan leveys on noin 6 metriä kaikkialla, jolloin jalkakäytävän ja
pyörätien sekä maantien rakenteet voidaan kuivattaa avo-ojilla eikä salaojia
ole todennäköisesti tarpeen rakentaa.
Jalankulku- ja pyörätie risteää maantien 1494 kanssa golfkentän kohdalla
vanhan panimorakennuksen eteläpuoella ja Vähä-Laukkosken liittymässä.
Lisäksi Kotojärventien liittymän yhteyteen rakennetaan keskisaarekkeellinen
tienylitys. Nopeusrajoituksen laskemisen myötä suunnittelualueelle voidaan
rakentaa valo-ohjaamattomat suojatieylitykset.
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Alueen koulut sijaitsevat maantien 1494 varrella noin 1,5 km etelään ja 2 km
pohjoiseen
suunnittelualueelta.
Jalankulkuja
pyörätieyhteyden
täydentäminen edistää koulumatkojen turvallisuutta.

3.1.4 Teiden hallinnolliset järjestelyt
Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan vastaisten liittymien poistamista.
Tiealuetta lunastetaan tarvittavissa määrin.
3.1.5 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt
Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen aiheuttaa risteäviin yksityisteihin
toimenpiteitä. Risteävät yksityistiet sovitetaan tasauksen osalta paikoilleen
mukailleen jalankulku ja pyörätien tasausta.
3.1.6 Kadut, radat ja vesiväylät
Suunnitelma kartalla 3T-2 esitettyyn Helsingintien ylitykseen rakennetaan
keskisaarrekkeellinen ylityskohta. Lisäksi Kotojärventien ja VähäLaukkoskentien liittymiin rakennetaan keskisaarekkeelliset suojatiet
jalankulku- ja pyörätielle. Keskisaarrekkeet toteutetaan pyöreäprofiilisina
yliajettavalla reunakivellä siten, että suuret maatalouskoneet mahtuvat
liikenöimään.
Katuliittymät rakennetaan katusuunnitelmien mukaisesti.
Ratoihin ja vesiväyliin suunnitelmalla ei ole vaikutuksia.

3.2 Tekniset ratkaisut ja mitoitus
3.2.1 Väylien liikennetekninen ja rakenteellinen mitoitus
Tierakenteiden rakenteellinen mitoitus on tehty Tiehallinnon ”Tierakenteen
suunnittelu” -ohjeen (TIEH 2100029-04) mukaisesti.
Taulukko 2. Väylien mitoitusperusteet
Väylä

Nopeusrajoitus/
Mitoitusnopeus

Maantie
Mt 1494 plv
50/60
0-2000
Mt 1494 plv
60 / 60
2000-2783
Muut maantiet
Jalankulku- ja pyörätiet
J1 plv 02720
Yksityistiet
Y4
Y5J

KVL (2040)

Perus-poikkileikkaus

Kuormitusluokka

Routa-vaatimusluokka

2700

7,5 / 6,5

2.0 AB

V2

2700

7,5 / 6,5

2.0 AB

V2

3,5/3,0

AB

K1

3,0
3,0

Sr40
Sr40
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3.3 Kuivatus
Kuivatussuunnittelun periaatteena on säilyttää pintavesien hallinnan periaatteet nykyisen kaltaisena. Maantien sivuojat pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin nykyisellään ja väylän J1 kuivatus hoidetaan avo-ojin. Vedet
johdetaan luontevista paikoista maastoon ja laskuojiin.

3.4 Tieympäristön käsittely
Suunnittelualueen ympäristön ja maisemakuvan kehittämistavoitteena on
sopeuttaa toimenpiteet ympäröivään maankäyttöön, maisemaan ja maaston
muotoihin. Joitakin leikkauksia ja pengerryksiä joudutaan kuitenkin tekemään väylän geometriatarpeiden ja maaston takia.
Paaluvälillä 550-630 J1-väylä kulkee maisemallisesti arvokkaan maastonkohdan läpi. Kohdalla väylän poikkileikkaus mukailee kohdalla nykyisin kulkevaa yhteyttä, jotta vaikutukset maisemaan jäisivät pieniksi.

3.5 Meluntorjunta
Hankkeessa ei ole esitetty meluntorjuntaa, koska tiesuunnitelmassa esitetyt
toimenpiteet eivät lisää tiealueella syntyvää melua.

3.6 Tievalaistus
Maantielle 1494 rakennetaan uusi tievalaistus suunnitelmakartan 11T-1 mukaisesti. J1 kevyen liikenteen väylä saa tarvittavan valaistuksensa päätieltä.
Maantien ja kevyen liikenteen väylän valaistusluokka on M4+P6.
Uusi valaistus liitetään suunnitelma-alueen pohjois- ja eteläpäädyssä nykyisiin valaisinpylväisiin. Suunnitelma-alueelle rakennetaan kaksi uutta tievalaistuskeskusta, joiden likimääräinen sijainti on esitetty suunnitelmakartalla
11T-1. Keskuksien tarkemmat sijainnit määritellään seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Uuden valaistuksen hallinnoinnista vastaa jatkossakin Porvoon
sähköverkko. Rakennettaessa valaistus J1 kevyen liikenteen väylän yhteydessä, toteutetaan se puupylväin ja maakaapelein. Jos valaistus rakennetaan erillisenä toimeksiantona, niin se toteutetaan puupylväin ja ilmajohdoin.

3.7

Massatalous sekä läjitys- ja maa-ainesalueet

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen tuottaa penkereisiin ja täyttöihin siirrettäviä maa-aineksia yhteensä 12 778 m3.
Kotojärvi Golfin kanssa on käyty keskusteluja mahdollisesta maanläjityspaikasta. Mahdollisuus läjitykseen tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

3.8 Työnaikainen liikenteen hoito
M1 plv. 600-760 ja 857- 1240 liittymäjärjestelyjen rakentaminen aiheuttaa
ajoneuvoliikenteelle poikkeavia liikennejärjestelyjä, jotka hidastavat liikennettä ja saattavat heikentää liikenneturvallisuutta. Liittymät pyritään kuiten-
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kin pitämään käytössä rakennustöiden ajan. Myös mahdollisen pohjavesialueen suojauksen rakentamistoimet (plv. 2000-2700) aiheuttavat tilapäisiä
kaistan sulkemisia. Rakentamisen edellyttämät järjestelyt tulee hoitaa tiealueella.
Työnaikaiset järjestelyt eivät edellytä kiertotietä. Uusi kevyen liikenteen
väylä rakennetaan nykyisen maantien viereen. Kevyen liikenteen väylän
risteävät yksityistiet ja kadut pyritään pitämään normaalisti liikenteen käytössä koko rakennustyön ajan. Maantien parantamisen yhteydessä tulee
rakentamisjärjestyksessä huomioida mahdollisuus kevyen liikenteen väylän
käyttämiseen väliaikaisena kiertotienä.
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4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT
4.1 Alikulku
Hankkeessa tutkittiin alikulkumahdollisuutta jalankulku- ja pyörätielle J1
maantien 1494 alitse paalulla 626. Alikulku olisi vaatinut jalankulku- ja pyörätien linjauksen muuttamista ja maantien tasauksen nostamista. Alikulkuun
olisi myös lisätty jalankulku- ja pyörätiet J2 ja J3, joiden kautta kuljettaisi golfkentälle. Vaihtoehdosta luovuttiin kohtuuttomien kustannusvaikutusten johdosta.

Kuva 19. Tutkittu vaihtoehto jalankulku- ja pyörätien ja maantien risteämiselle.

4.2 Ylitysvaihtoehtojen vertailu
Hankkeessa tutkittiin myös erilaisia suojatiejärjestelyjä maantien M1 ylitykselle Kotojärvenrinne liittymässä. Suojatietä harkittiin, sillä kyseessä on
jk+pp-väylän risteäminen, ylityksellä on potentiaalinen yli 20 koululaisen
käyttäjämäärä, alue on kasvava ja jk+pp-reittejä halutaan edistää alueellisesti.
Ylitysvaihtoehdoissa oli kuitenkin paljon ongelmia. Suunnitteluohjeiden miniminäkemät eivät toteudu päätietä ylittävän pyöräilijän ja pohjoisesta päin
päätietä kulkevan autoilijan osalta. Suojatien käyttäjämäärä ja maantien vuorokausiliikenne ovat matalia. Mikäli ohjeiden suosittelema keskisaarekkeellinen suojatie rakennettaisiin, se vaatisi suuria muutoksia koko liittymän ympäristöön muun muassa suuntauksien, näkemien ja leveyksien takia. Y3
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suunnasta kääntyvät autot tulevat stop-merkin takaa, joten kävelijöiden ja
pyöräilijöiden on turvallista noudattaa yhdenmukaista liikennekäyttäytymistä.
Matala vuorokausiliikenne, vähäinen kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä,
taajamaseudun ulkopuolella olo ja alamäessä vaihtuva 60 km/h nopeusrajoitus vaikuttavat autoilijoiden ajonopeuksiin. Tutkitusti tällaisessa ympäristössä autoilijat eivät väistä yhtä valppaasti kävelijöitä tai hidasta ajonopeutta
kuin kaupunkimaisessa katuympäristössä. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskin,
jos liittymään rakennetaan suojatie.
Kotojärvenrinteen risteykseen ei voida rakentaa suojatietä sopivin järjestelyin, siten että ylittäminen olisi tarpeeksi turvallista. Turvalliset järjestelyt, kuten alikulku tai uudelleen järjestetty keskisarakkeellinen risteys ovat tässä
tilanteessa suuria investointeja, joita voidaan harkita myöhemmin erillisinä
toimenpiteinä, kun käyttäjämäärät ovat tiedossa.
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5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON
OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA
Hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain (468/1994) mukaista menettelyä. Hanke ei kuulu edellä mainitun lain
nojalla annetun Valtioneuvoston asetuksen (Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 713/2006) hankeluetteloon, eikä hanke edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Hankkeeseen liittyen ei ole laadittu
yleissuunnitelmaa.
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6 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
6.1 Vaikutukset liikenteeseen ja turvallisuuteen
Rakentamalla uusi jalankulku- ja pyörätie parannetaan jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita sekä turvallisuutta alueella. Jalankulku- ja
pyörätien rakentaminen täydentää alueen nykyistä jalankulku- ja pyörätieverkkoa, poistaa verkollisen yhteyden puutteen ja parantaa golf-kentän
käyttäjien kulkuyhteyksiä. Hanek yhdistää keskustan palvelut yhtenäisellä
kävely- ja pyöräilyverkostolla.
Joukkoliikenteen toimintaedellytykset kohenevat, kun yhteydet pysäkeille paranevat. Keskisaarekkeellisilla suojatieylityksillä varmistetaan liikenneturvallisuus risteyksien kohdalla. Liikenneviraston ohjeiden mukainen suojateiden
rakentaminen mahdollistetaan madaltamalla nopeusrajoitus 60 km/h:sta 50
km/h:een.

6.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen tukee Uudenmaan ELY-keskuksen ja
Pornaisten kunnan maankäytön tavoitteita edistää taajamamaisen liikenneja asuinympäristön rakentumista sekä turvallisia ja sujuvia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä.
Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu nykyisen maantien rinnalle ja muuttaa alueen
asukkaiden sekä golf-kentän lähiympäristöä vähäisesti, mutta liikkumisen
edellytyksiä huomattavasti.

6.3 Meluvaikutukset, vaikutukset ilmanlaatuun sekä tärinävaikutukset
Nykyiselle maantielle ei tehdä toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat melutasoa
lisäävästi.

6.4 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön
Suunnittelualueella ei ole tiedossa suojeltavaa kasvillisuutta tai eläimistöä.
Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistään ovat vähäiset.

6.5 Vaikutukset vesistön käyttöön sekä pinta- ja pohjavesiin
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, käyttö ja ylläpito eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia alueen pinta- tai pohjavesien muodostumiseen, laatuun
tai vesieliöstön elinolosuhteisiin. Esitetyt parantamistoimenpiteet eivät kuitenkaan suojaa pohjavettä vaan riski pohjavedelle säilyy nykyisenä.
Kevyen liikenteen väylän suunnittelussa on huomioitu pohjavesisuojauksen
tarpeellisuus siten että suunnitellut tierakenteet eivät sijainniltaan tai muodoltaan estä pohjavesisuojauksen toteuttamista sanaikaisesti kevyenliikenteen
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väylää rakennettaessa tai erillisenä toimenpiteenä kevyenliikenteen väylän
rakentamisen jälkeen.
Tiesuunnitelmassa ei ole esitetty pohjavesisuojauksen rakentamista samanaikaisesti kevyen liikenteen väylän kanssa, eikä siten sen kustannukset sisälly tiesuunnitelman kustannusarvioon.
Pohjaveden suojauksen tyyppiratkasu on esitetty pohjavedensuojauksen
kartassa 13T-7. Suunnitelman mukaisesti jää pohjavedenmuodostumisalueen ja suunnitelmarajan väliin noin 150 metrin kaistale joka pitää suojata erillisen suunnitelman mukaisesti.
Pohjavesisuojauksen rakentamisen aiheuttamaksi lisäkustannukseksi on arvioitu 652 000 (Alv. 0%) euroa, mikäli se toteutettaisiin samanaikaisesti kevyen liikenteen väylän rakentamisen kanssa. Em. kustannus ei sisälly tiesuunnitelman kustannusarvioon.

6.6 Vaikutukset maa-ainesvaroihin
Hankkeesta syntyvät maaleikkausmassat pyritään käyttämään hankkeen
penger-, luiska- ja maisemointitäyttöihin. Läjitykseen viedään ensisijaisesti
rakentamiseen kelpaamaton maa-aines sekä mahdollinen muu ylijäämämaa-aines.

6.7 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin
Tien ilme muuttuu toimenpiteillä rakennetummaksi, mutta ratkaisu sopeutuu
ympäristöön luontevasti. Tie sovitetaan siten, että se sopeutuu
suunnittelualueen keskellä sijaitsevan suojellun vanhan panimorakennuksen
maisemallisesti arvokkaseen ympäristöön.

6.8 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat pääosin myönteisiä.
Jalankulku- ja pyörätie helpottaa asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien
jokapäiväistä liikkumista sekä parantaa yhteyksiä pientaloalueilta Pornaisten
keskustan palveluihin. Jalankulku- ja pyörätie toimii lähialueiden
ulkoilureittinä ja osana golf-kentän reittiä. Uusi jalankulku- ja pyörätie lisää
kevyen liikenteen houkuttelevuutta ja turvallisuutta ja mahdollistaa
koululaisten koulumatkat kävellen tai pyöräillen.

6.9 Kiinteistövaikutukset
Tiealue lunastetaan suunnittelualueella lopullisen tierakenteen vaatimassa
laajuudessa. Tiealueen raja on esitetty suunnitelmakartoilla. Lisäksi varataan
laskuoja-alueita. Tiealueen määrityksessä on varauduttu myöhemmin
tehtävään
pohjavesisuojauksen
rakentamiseen
suunnitelman
laatimishetkellä voimassa olevien Väyläviraston pohjaveden suojausta
käsittelevien ohjeiden mukaisena.
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Hankkeen yhteydessä on selvitetty kiinteistötiedot ja ne on esitetty
numeroina kartoilla (3T-1..4). Uudet tiealueen sekä laskuoja-alueiden rajat
suunnitelmakartoilta (3T-1..4).

6.10 Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1.14 milj. € (alv 0 %) (MAKUindeksi 115.7 (2010 = 100)). Kustannusarvio ja eri osapuolten osuudet
kustannuksista on esitetty asiakirjassa 1.5T-1.

6.11 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Työnaikaisia liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään, mutta vaikutukset ovat
väliaikaisia ja vähäisiä. Rakentaminen voi aiheuttaa maisema-, melu-, tärinäja pölyhaittoja.
Väliaikaiset liikennejärjestelyt hidastavat liikennettä ja saattavat heikentää liikenneturvallisuutta.
Maankaivutyössä tulee ottaa huomioon muinaismuistolain 14 §, jonka mukaisesti kaivutyöt tulee pysäyttää, mikäli maata kaivettaessa löytyy merkkejä
kiinteästä muinaisjäännöksestä. Löydöistä tulee ottaa viipymättä yhteys Uudenmaan maakuntamuseoon tarvittavien jatkotoimenpiteiden arvioimista
varten.
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7 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT VESIVÄYLÄT JA LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT
7.1 Laskuojat
Hankkeessa on tarvetta varata laskuoja-alueita. Alueet on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1 ja 3T-4.

7.2 Johto- ja laitesiirrot
Suunnittelualueella olevat muiden omistamat johdot ja laitteet on esitetty
suunnitelmakartoilla 3T-1…4.
Alueen johto- ja laiteomistajilta pyydetään tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista lausunnot.
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8 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT
JA SOPIMUKSET
Suunnitelma ei sisällä erillisiä lupia eikä sopimuksia.
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9 HYVÄKSYMISEHDOTUS JA JATKOTOIMENPITEET
9.1 Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ehdottaa 24.9.2019
päivätyn tiesuunnitelman hyväksyttäväksi seuraavasti:

9.1.1 Maantiet
Maantie 1494
Tie ja paaluväli
M1 plv 40-2783

Pituus, m
2783

Poikkileikkaus ja päällyste
7,5/6,5 2.0 AB

Maantiehen 1494 kuuluvana kevyen liikenteen väylä
Tie ja paaluväli
Pituus, m Poikkileikkaus ja päällyste
J1 plv 0-640
640
3,5/3,0 AB erillinen oikealla
J1 plv 6400-2723
2083
3,5/3,0 AB erillinen vasemmalla

Kartta
3T-1…4

Kartta
3T-1…2
3T-2…4

Suojatiesaarekkeet ja pysäkkijärjestelyt suunnitelmakarttojen mukaisesti.
Maanteiden ja jalankulku- ja pyöräilyväylien liikennetekniset poikkileikkaukset piirustuksen 4T-1 mukaisesti. Maanteiden ja jalankulku- ja pyöräilyväylän
korkeusasema pituusleikkausten mukaisesti

9.1.2 Tiealue
Tiealueet suunnitelmakarttojen 3T-1…4 mukaisesti.
9.1.3 Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset
Suoja-alue ulotetaan maantiellä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Maanteiden näkemäalueet piirustusten 3T-1…4 mukaisesti.
9.1.4 Maanteiden hallinnolliset järjestelyt
Tiesuunnitelmassa ei esitetä nykyiselle tieverkolle hallinnollisia muutoksia.
9.1.5 Maanteiden yksityisten teiden liittymät
Nykyiset yksityisteiden liittymät maantiellä 1494 säilyvät tai parannetaan paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa.
Päätös ei koske maataloisliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeellisina ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa erikseen.
Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.
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9.1.6 Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen
Muut yksityistiejärjestelyt
Tunnus
Sijainti (M1 plv.)
Y5J
670-690 vas.

Pituus, m
27, sora

Kartta
3T-2

9.1.7 Maantieltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maataloisliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet
Katkaistavat yksityisten teiden liittymät
Sijainti (pl.)
Korvaava yhteys
Kartta
M1, pl. 550
ML3
3T-1
M1, pl. 565
ML3
3T-1
M1 , pl. 690
J1, Y5J
3T-2
M1, pl. 700
J1, K3J
3T-2
M1, pl. 765
K3, katuverkosto
3T-2
M1, pl. 920
K3, katuverkosto
3T-2
M1, pl. 1080
K2
3T-2
M1, pl. 1090
K3, katuverkosto
3T-2
M1, pl. 1130
K3, katuverkosto
3T-2
M1, pl. 2480
ML4, ML6
3T-4
9.1.8 Yksityisten teiden liittymiä, maatalousliittymiä ja asemakaavan ajoneuvoliittymiä koskevat muut asiat
Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin tai maantienä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin.
Asemakaava-alueella muiden kuin runkoverkkoon kuuluvien maanteiden liikennealueilla ajoneuvoliittymät on osoitettu asemakaavassa.
Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset
liittymät kustannuksellaan. Liittymät katkaistaan, kun korvaavat yhteydet on
järjestetty.

9.1.9 Laskuoja-alueet
Laskuojat
Tunnus
Sijainti (M1
pl.)
Laskuoja 1
M1, pl 495 oik.
Laskuoja 2

Pituus, m

Kartta

50

3T-1…2

M1, pl 2535
35
3T-4
vas.
Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti.
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9.2 Jatkotoimenpiteet
Tiesuunnitelmavaihetta seuraa rakennussuunnitelman laatiminen. Rakennussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset piirustukset ja työtapaohjeet rakennustyötä varten. Hankkeen toteutus aloitetaan aikaisintaan vuonna 2020.

