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1 Raportin organisointi ja kulku 

1.1 Raportin organisointi 
Hanke  Mt 1494 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välillä 

Porvoontie – Vähä-Laukkoskentie, Pornainen 

Tilaaja  Uudenmaan ELY-keskus Matti Vuorinen ja Pornaisten kunta Mikko 
Autere 

Suunnittelija Finnmap Infra Oy, Joel Brax ja Teemu Tuhkanen 

Tarkastajat  Finnmap Infra Oy, Niko Janhunen 

Käsittelykokous 31.1.2019 
 

1.2 Tarkastuksen kulku 
Aloituskokousta ei ole pidetty. Suunnittelija on toimittanut asiakirjat tarkastusta varten. 

Tarkastaja on tehnyt asiakirjojen tarkastuksen 21.-25.1. välisenä aikana. Tarkastuksen yhteydessä 
ei ole tehty maastokäyntiä. Tarkastuksessa on hyödynnetty pääasiassa 10.1.2019 päivättyjä 
tiesuunnitelman suunnitelmakarttoja, pituus- ja poikkileikkauksia sekä Google Mapsin kuvia 
alueelta. 

Tarkastusmuistio on toimitettu suunnittelijalle 25.1.2019. Suunnittelijan vastine on toimitettu tilaajan 
edustajille 31.1.2019. Tilaaja on käynyt havainnot vastineineen läpi ja tehnyt niiden pohjalta 
päätökset, jotka on käsitelty käsittelykokouksessa 31.1.2019. 



Mt 1494 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välillä  
Porvoontie – Vähä-Laukkosentie, Pornainen    
Tiesuunnitelma  
Liikenneturvallisuusarvioinnin raportti    
 
 

3 
Tarkastusmuistio 4.3.2019 
 

2 Hankekuvaus 
Suunnittelukohde on noin 2,7 kilometrin pituinen osuus maantiestä 1494 (Helsingintie) Pornaisissa. 
Maantie 1494 kulkee Sipoosta Pornaisten kautta Mäntsälään. Suunnittelualue rajautuu etelässä 
Porvoontien liittymästä noin 200 m pohjoiseen ja pohjoisessa Vähä-Laukkoskentiehen (kuva 1). 
Tierekisteriosoite on 1494/3/00 – 3/29800. Nykyinen jalankulku- ja pyörätie maantien 1494 
varressa katkeaa suunnittelualueen kohdalla sekä etelästä että pohjoisesta. 

Hankkeessa rakennettava jalkakäytävä ja pyörätie on nähty tarpeelliseksi jalankulun ja pyöräilyn 
liikenneturvallisuuden ja liikenneolosuhteiden parantamiseksi. Maantien ylityksen tarvetta lisää 
suunnittelualueella sijaitseva golfkenttä, joka on levittynyt maantien molemmille puolille, joten 
pelaajien on ylitettävä tie. Lisäksi suunnittelualueen välittömään läheisyyteen on suunniteltu 
asutusta, mikä lisää tulevaisuuden tarvetta jalankulku- ja pyöräilyväylälle. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 

2.1 Nykytila ja ongelmat 
Maantie 1494 on toiminnalliselta luokitukseltaan yhdystie. Se toimii yhteytenä Nikkilän ja 
Pornaisten välillä. Osan matkaa yhteysvälillä kulkee maantien rinnalla myös jalankulku- ja 
pyöräilyväylä, mutta yhtenäinen yhteys Nikkilän ja Pornaisten keskustan väliltä puuttuu. Maantietä 
ei ole valaistu suunnitteluosuudella.  
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Ajoradan leveys on suunnittelualueella noin 6,5 metriä ja pientareet ovat kapeat. Päällystetty sekä 
päällystämätön piennar ovat 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 hyvin mutkitteleva ja mäkinen. Kapeat pientareet sekä 
tien haastava geometria heikentävät liikenneturvallisuutta. 

Tarkasteltavalla osuudella on katu- ja yksityistieliittymiä, joiden kautta alueen maankäyttö liittyy 
maantielle. 

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 lisätä 
vuorokausiliikennettä enemmän. 

3 Havainnot 
Havaintojen numerointi viittaa suunnitelmakartoille tehtyihin merkintöihin 
Taso A: Aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa 

Taso B: Aiheuttaa turvallisuusriskin, toimenpiteitä tulee harkita 
Taso C: Otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa 
Taso D: Muut huomioon otettavat asiat 
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Taso A: Aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa 

A1: Näkemät Y10 ja Y11 liittymissä  

Tarkastaja: 
Pyöräilijöiden vauhdit nousevat Y10 ja Y11 liittymien kohdilla todella korkeiksi. Riittävät näkemät 
on varmistettava näkemäleikkauksin ja -raivauksin. On myös huomioitava, että pyöräilijöiden 
nopeudet näiden liittymien kohdilla ovat tavanomaista korkeammat, mikä on huomioitava 
näkemäohjeiden tulkinnassa. 

 

Suunnittelijan vastine: 

Näkemäleikkaukset ja -raivaukset huomioidaan tiesuunnitelmavaiheessa tarkastajan huomioiden 
mukaisesti. Yksityistie Y10 on maa- ja metsätalousliittymä. Tämä tieto on muutettava 
tiesuunnitelmaan.  

Käsittelykokouksen päätös:  
Tarkastajan näkemäleikkaukset ja -raivaukset huomioidaan tiesuunnitelmassa.Y10 muutetaan 
maa- ja metsätalousliittymäksi. 
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Taso B: Aiheuttaa turvallisuusriskin, toimenpiteitä tulee harkita  

B1: Pohjavesialueen huomiointi ja ympäristöriskit 

Tarkastaja: 

Mt 1494 halkoo Hyötinmäen I-luokan pohjavesialuetta. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä ei 
itsessään kasvata, vaan enneminkin pienentää ympäristöriskejä, kun jalankulku ja pyöräily siirtyy 
pois maantieltä. Tarkastaja suosittelee kuitenkin samassa yhteydessä harkitsemaan toimenpiteitä, 
joilla onnettomuusriskiä pohjavesialueella saadaan alennettua ja/tai miettimään toimenpiteitä 
mahdollisen onnettomuuden seurausten pienentämiseksi. Mahdollisia toimia ovat: 

• Nopeusrajoituksen alentaminen 
• Reunaympäristön pehmentäminen ja/tai tiekaiteiden lisääminen 
• Pohjaveden suojaustoimenpiteet (tätä on mietitty vuonna 2018 valmistuneessa jkp-väylää 

koskevassa esiselvityksessä) 

Suunnittelijan vastine: 

Pohjavedensuojauksen normaalileveys ulottuisi jk+pp-väylän toiselle puolelle. Öljyonnettomuuden 
varalta suojaukseksi luulisi riittävän ajoradan ja jk+pp-väylän välin suojaaminen, mikä voidan tehdä 
myös jälkikäteen jk+pp-väylän rakentamisen jälkeen, koskematta kovin rakennettuun väylään. 
Suunnittelija kuitenkin puoltaa pohjaveden suojauksen rakentamista maantielle 1494 tämän 
hankkeen yhteydessä.  

 

Käsittelykokouksen päätös:  
Jk+pp-väylä (J1) suunnitellaan siten, että pohjaveden suojaukset voidaan tehdä myös jk+pp-väylän 
toteuttamisen jälkeen. Väylä J1 linjataan tarpeeksi etäälle maantiestä 1494 siten, että pohjaveden 
suojauksen suojavyöhyke täyttyy. Mt1494 itäpuolinen pohjavedensuojaus tehdään betonikaiteella, 
koska pengerkorkeudet ovat itäpuolella suuret. 

 

B2: Tuleva kaava-alueen liittymä PL. 1480 

Tarkastaja: 

Kaava-aluelle tuleva liittymä PL. 1480 tulee huomioida suunnittelussa: jk+pp-väylän tasaus on 
oltava riittävän samassa tasossa maantien kanssa. Lisäksi tulee harkita, merkitäänkö 
tiesuunnitelmakartalla ko. liittymää ollenkaan, kuten nyt on tehty. Samalla on mietittävä, millaisella 
liittymätyypillä se esitetään suunnitelmassa. 
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Suunnittelijan vastine: 
Kaavaliittymään tulee varautua tiesuunnitelmassa. Liittymänäkemät tutkitaan ja liittymä merkitään 
suunnitelmiin katuliittymänä. Katu suunnitellaan oikealla poikkileikkauksella ja tarkistetaan, että 
kadun pituuskaltevuus on järkevä liityttäessä maantielle. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään suunnittelijan vastineen mukaisesti. 

 

B3: Kulku pysäkille 

Tarkastaja: 

On oletettavaa, että kulku kaava-alueelta pohjoisen suunnan pysäkille tapahtuu oikoen ajoradan 
poikki, eikä uuden suojatien kautta. 

Tarkastaja esittää harkittavaksi pääsuunnan kanavoinnin ja saarekkeellisen suojatien esittämistä 
Kartanorinteen liittymään. 
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Suunnittelijan vastine: 
Maantien (M1) ja jalankulku- ja pyöräilyväylän (J1) väliin suunnitellaan tarpeeksi syvä tievesiä 
johtava oja (jk+pp-väylän luiskat 1:2 ja maantien M1 luiskat 1:3), eikä katumainen välikaistaa 
(tasainen), joten suunnittelijan pitää tätä estehaittaa tarpeeksi suurena oikoreitin syntymiselle. 
Suunnittelija parantaa kuitenkin hiukan saarekkeen sijaintia ja liittymää turvallisemmaksi. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään suunnittelijan vastineen mukaisesti. 

B4: Pysäkki sisäkaarteessa ja näkemät 

Tarkastaja: 

Väylän J1 paalulle 850 suunniteltu pysäkki sijaitsee ulkokaarteessa, jolloin pysäkiltä lähtevän linja-
autokuljettajan on haastavaa nähdä taustapeilin kautta taaksepäin. Näkemävaatimukset ovat 
pysäkkiohjeen mukaan seuraavat: 
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Riittävät näkemät on varmistettava valitun nopeusrajoituksen mukaiseksi. 

 

Suunnittelijan vastine: 
Nopeusrajoitus maantiellä 1494 muutetaan jk+pp-väylän rakentamisen yhteydessä 50 km/h:een. 
Näin ollen näkemävaatimus 55m täyttyy pysäkiltä lähtevästä linja-autosta. 
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Käsittelykokouksen päätös:  
Nopeusrajoitus on laskettu 50 km/h:een. Ohjeiden mukainen näkemävaatimus varmistetaan uuden 
nopeusrajoituksen mukaiseksi. 

B5: Pengerkorkeus ja kaidetarve 

Tarkastaja: 

Väylän J1 plv 200-300 pengerkorkeus suhteessa maantien ojaan vaikuttaa suurelta. (Ks. myös 
havainto D2). 

 

Tarkastajan suositus on, että tasausta lasketaan, jolloin myös jyrkkää mäkeä saadaan 
loivennettua. 

Plv. 2460-2520 (ojan kohta) vaatii jkp-väylälle kaidetta. Jk+pp-väylää kannattanee viedä hieman 
lähemmäs maantietä ojan kohdalla. 
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Suunnittelijan vastine: 
Väylän J1 plv. 200-300 pengerkorkeus vrt. maantien tasaukseen lasketaan tarkastajan huomioiden 
mukaisesti lähemmäksi maantien nykyistä tasausta. 

Väylälle J1 plv. 2460-2520 suunnitellaan kaiteet ja viedään samalla lähemmäksi maantietä 
huomioiden kuitenkin välikaistan turvaetäisyys. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään suunnittelijan vastineen mukaisesti. 

B6: Saarekkeeton suojatie Vähä-Laukkoskentien liittymässä 

Tarkastaja: 

Väylän J1 pl. 2700 suojatie on esitetty suunnitelmassa ilman saareketta. Koska kaikki Pornaisten 
ja Kartanonrinteen/Laukkosken  väliä  kulkevat jalankulkijat ja pyöräiljät joutuvat maantien 
ylittämään, olisi suositeltavaa toteuttaa ylitys mahdollisimman turvallisena. 

 

Tarkastajan ehdotus on, että suojatie toteutetaan saarekkeellisena.  

Suunnittelijan vastine: 
Suunnittelija puoltaa tarkastajan esitystä. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Saareke suunnitellaan ko. liittymään ja sijainti tarkennetaan turvalliseksi. 
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B7: Maantien suistumisturvallisuus 

Tarkastaja: 

Maantietä 1494 reunustaa kallioseinämät sen ylittäessä Hyötinmäkeä. Kohdalla on myös I-luokan 
pohjavesialue, jolloin onnettomuustilanteissa seuraukset voivat olla vakavia myös ympäristölle.  

 

Tarkastajan kehottaa tarkastelemaan suistumisturvallisuutta osana jk+pp-väylän suunnitelmaa ja 
mahdollisia pohjavedensuojaustoimia. Kallioleikkauksia tulisi avartaa ja pehmentää täyttömaan 
avulla tai turvallisuutta tulisi parantaa kaiteella. 

Suunnittelijan vastine: 
Hankkeessa on tarkoituksena parantaa jalankulun ja pyöräiyn yhteyksiä, joten maantielle M1 ei ole 
ehdotettu turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Suunnittelija kuitenkin puoltaa tarkastajan 
ehdotusta lisätä tiekaiteet maantielle kallioleikkauksien kohdalle. Suunnittelualueella tapahtui 
kuolemaan johtanut onnettomuus hankkeen aikana, kun ajoneuvo suistui ulos ajoradalta. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Kallioleikkaukset suojataan tiekaiteella myöhemmin pohjavedensuojauksen yhteydessä 
betonikaiteella. 
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Taso C: Otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa 

C1: Suojateistä varoittavat liikennemerkit 

Tarkastaja: 

Koska maantien näkemät ovat esimerkiksi golfkentän kohdalle suunnitellun suojatien molemmin 
puolin paikoin heikot, olisi suositeltavaa varoittaa maantien ylittävistä suojateistä 
ennakkovaroitusmerkillä. 

Suunnittelijan vastine: 
Maantien näkemiä on parannettu tasausmuutoksilla, joten ennakkovaroitusmerkkejä ei tarvita. 
Suunnittelija kuitenkin puoltaa ennakkovaroitusmerkkejä, jotka voidaan suunnitella 
rakennussuunnitelmassa. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään suunnittelijan vastineen mukaisesti. 

C2: Pyörätien jatke Y3 liittymässä 

Tarkastaja: 

Tarkastajan näkemys on, että yksityistien Y3 liittymä tulisi toteuttaa pyörätien jatkeena 
väistämisvelvollisuuksien selkeyttämiseksi. Samalla on varmistettava, että päällystelippa 
toteutetaan riittävän pitkänä, jottei hiekkaa kulkeudu pyörätien jatkeelle tieltä tai parkkialueelta. 

 

Suunnittelijan vastine: 

Yksityistien Y3 liittymässä ajoneuvojen nopeus on korkea Pornaisten suunnasta tullessa, joten 
suunnittelija puoltaa tarkastajan ehdotusta. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään tarkastajan ehdotuksen mukaisesti 
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Taso D: Muut huomioon otettavat asiat 

D1: Maantien mitoitusnopeus 

Tarkastaja: 

Tiesuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä huolimatta maantien näkemät ovat paikoin myös 
jatkossa heikot. Paitsi uusien suojateiden, myös huonojen näkemien vuoksi nopeusrajoituksen 
alentaminen ainakin golfkentän kohdalla, olisi suositeltavaa. 

Suunnittelijan vastine: 
Maantien nopeusrajoitus on laskettu 60km/h:sta 50km/h:een golfkentän ylityksien kohdalla. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään suunnittelijan vastineen mukaisesti. 

 

D2: Jk+pp-väylän esteettömyys 

Tarkastaja: 

Jk+pp-väylän pituuskaltevuus on muutamissa paikoissa lähes 8 %. ole Maaston muotojen vuoksi 
plv. 2100-2500 jyrkkyyttä ei ole mahdollista välttää. Tarkastaja esittää tasauksen loiventamista 
seuraavissa kohdissa: 

• Plv. 260-340 loivennus esim 6%:ksi. 
• Plv. 1700-1820 (maantien tasausta mukailevaksi). 

  

Suunnittelijan vastine: 
Suunnittelija muuttaa tasausta loivemmaksi paaluvälillä 260-340. Plv. 1700-1820 tasausta voidaan 
hiukan loiventaa. Tämä voidaan myös tehdä rakennussuunnitelmavaiheessa, kun tehdään 
tarkempaa suunnittelua. Tiealueen tarve huomioidaan tiesuunnitelmassa. 



Mt 1494 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välillä  
Porvoontie – Vähä-Laukkosentie, Pornainen    
Tiesuunnitelma  
Liikenneturvallisuusarvioinnin raportti    
 
 

15 
Tarkastusmuistio 4.3.2019 
 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään tarkastajan ehdotuksen mukaisesti. 

D3: Jk+pp-väylän tasaus tasoliittymien kohdilla 

Tarkastaja: 

Jk+pp-väylän tasausta ei ole täsmennetty tasoliittymien kohdalla. Suunnitelmaa tulisi näiltä osin 
tarkentaa. 

Suunnittelijan vastine: 
Rakennussuunnitelmassa katsotaan, että liittymäkohdissa jk+pp-väylän tasaus on katujen, 
maanteiden ja yksityisteiden mukainen. 

Käsittelykokouksen päätös:  
Edetään suunnittelijan vastineen mukaisesti. 

 


