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SUUNNITTELUALUE
Sijainti ja rajaus

500 m

TIKKURILA

HAKKILA

ITÄ-
HAKKILA

JOKINIEMI
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Suunnittelijakonsultti:
WSP Finland Oy
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NYKYTILA
Yleiskaava, yleiskaavaluonnos 2020 ja asemakaava

Ote voimassa olevasta Vantaan yleiskaavasta.
Suunnittelualueen rajaus on esitetty katkoviivalla.

Suunnittelualueen rajaus Vantaan yleiskaavaluonnoksen 2020
päällä. Suunnittelualueen rajaus on esitetty katkoviivalla.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta.
Suunnittelualueen rajaus on esitetty katkoviivalla.
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VALKOISENLÄHTEENTIE
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SUUNNITELMA
Suunnitelman katulinjaukset, Santaradan sijainti ja Vantaan ratikan suunniteltu reitti



Valkoisenlähteentien 
ja Hakintien alustava

katusuunnitelma 2019

6

SUUNNITELMA
Valkoisenlähteentie
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TIKKURILANTIE

JOKINIEMENKATU

KYYTITIE

SUUNNITELMA
Hakintie

HEIDE-
HOFINTIE
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TIKKURILANTIE

SUUNNITELMA
Hakintie – Santaradan muutosalue

Liittyminen nykyiseen 
Santaradan linjaukseen
etelän suuntaan

Uusi Väyläviraston 
lastauspiha
ja varastointialue. 
Lastauspihalla
varauduttu
kolmeen raiteeseen.

Uusi Hakintie rakennetaan Kanervikkotiestä pohjoiseen nykyisen Santaradan linjaukselle.
Santaradan raide siirretään kadun länsipuolelle. Samalla Tikkurilantien pohjoispuolella
oleva nykyinen lastauspiha siirretään uuden Hakintien länsipuolelle siten, että
tasoristeyksien määrä voidaan minimoida ja Hakintien pohjoispäässä rata ei rajoita
alueen maankäytön kehittämistä nykyisen kaltaisella tavalla.



Valkoisenlähteentien 
ja Hakintien alustava

katusuunnitelma 2019

9

SUUNNITELMA
Keravanjoen ylittävä silta
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MAKU 222,32 
(2020=200)

VAIKUTUKSET
Liikkuminen ja liikenne

Valkoisenlähteentien jatkaminen Hanabölen rantatieltä Lahdentielle sekä Hakintien
rakentaminen täydentävät merkittävästi Tikkurilan sekä Itä-Hakkilan ja
Kuninkaanmäen välistä liikenneverkkoa. Kestävien kulkumuotojen ja autoliikenteen
yhteydet Tikkurilaan paranevat huomattavasti nykyiseen verrattuna. Kaduille
rakennetaan laadukkaat ja suorat reitit kävelylle ja pyöräilylle, ja joukkoliikenteen reitit ja
pysäkit täydentyvät. Samalla uusi katuverkko mahdollistaa täydennysrakentamista
erityisesti Hakintien varteen yleiskaavaluonnoksessa (2020) kaavailluin periaattein.
Autoliikenteen reittien lyhentyessä ajoneuvokohtainen ajettu kilometrimäärä pienenee,
mikä vaikuttaa myös päästöjen muodostumiseen vähentävästi. Liikennemallinnusten
perusteella autoliikenteen suorite pienenee n. 1 miljoona kilometriä/vuosi (vuonna 2030),
kun Hanabölen rantatie katkaistaan ja Valkoisenlähteentie ja Hakintie on rakennettu
(oletuksena, että maankäyttö ja autoliikenteen matkojen määrä ja suuntautuminen eivät
muutu, vaan ainoastaan ajoreitit muuttuvat).

Liikenneturvallisuuden voidaan odottaa parantuvan merkittävästi nykyisillä
katuosuuksilla osan liikenteestä siirtyessä niiltä uusille katuyhteyksille. Uusien
katuyhteyksien käyttäjät ovat erityisesti alkuvaiheessa ohi kulkevaa liikennettä, jolloin
negatiiviset vaikutukset kadun varsien toiminnoille jäävät vähäisiksi. Maankäytön
muuttuessa mentäessä kohti yleiskaavaluonnoksen (2020) tavoitevuotta 2050 tulee
katujen luonnetta sekä nopeusrajoituksia arvioida uudelleen yhdessä
asemakaavoitustyön kanssa.

Santaradalle on tutkittu Hakintien länsipuolelle nykyistä suppeampi lastauspiha uuteen
sijaintiin siten, että tasoristeysten määrä on saatu minimoitua. Santaradan poistuessa
käytöstä ratalinjat ja lastauspihan alue voidaan osoittaa luontevasti muuhun käyttöön.

Erikoiskuljetukset voidaan katuverkon rakennuttua siirtää pois Kyytitieltä, jonne on
suunniteltu raitiotien rakentamista. Erikoiskuljetusten osalta haastavimpia paikkoja ovat
liittymät sekä Valkoisenlähteentien jyrkimmät katuosuudet.

Hanabölen rantatien katkaisemista pohjois-eteläsuuntien väliseltä läpikulkevalta
autoliikenteeltä on selvitetty suunnitelman laatimisen yhteydessä. Liikenteen siirtyminen
Valkoisenlähteentien ja Vanhan Porvoontien kautta kulkevaksi ei aiheuta suunnitelma-
alueella ongelmia liikenteen toimivuudelle. Laajemmalla alueella vaikutuksia tulee tutkia
erikseen.

Liikenteen siirtymät (iltahuipputunti 2030), kun Hanabölen rantatie suljetaan autoliikenteeltä ja 
Valkoisenlähteentie ja Hakintie on rakennettu.
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MAKU 222,32 
(2020=200)

VAIKUTUKSET
Liikkuminen ja liikenne

Pyöräilyn pääverkko täydentyy merkittävästi uusien katujen myötä erityisesti itä-
länsisuunnassa. Jalankulusta erotellut pyörätiet Valkoisenlähteentien etelälaidalla ja
Hakintien itälaidalla luovat samalla pyöräväylien laadulle hyvän lähtökohdan
alueellisesti. Valkoisenlähteentien pituuskaltevuus kadun keskivaiheilla ja itäpäässä
ylittävät esteettömyyden erikoistason, jolloin jatkosuunnittelussa voidaan harkita
erillisten levähdystasanteiden rakentamista väliajoin liikuntarajoitteisille ihmisille.
Jalankulun osalta pää- ja kokoojakadut luovat rungon jatkossa täydentyvälle ja
muuttuvalle alueen maankäytölle, yhdistyen myös ulkoilureitteihin ja virkistysalueisiin
mm. Valkoisenlähteentien ali Keravanjoen siltapaikalla ja välittömästi Hakintien
itäpuolella.

Rakennettavat kadut palvelevat myös kaupunkilogistiikkaa sekä mahdollistavat
yritysalueiden entistä paremman kehittämisen eri kulkumuotojen saavutettavuuden
näkökulmasta. Vaarallisten aineiden kuljetukset eivät ole sallittuja Hakintien
länsipuolella.

Uusille katuosuuksille on suunniteltu bussipysäkit alla olevan kuvan mukaisesti
maankäytön tai vaihtoyhteyksien kannalta olennaisiin paikkoihin, ottaen myös
huomioon vapaa tila. Esimerkiksi Hakintien keskiosassa ei ole pysäkkejä, mutta alueen
ahtaus ei tätä, eikä varsinaisesti uutta maankäyttökään myöskään toistaiseksi
mahdollista (Santarata, vanha kaatopaikka, voimalinja). Lähimpien raitiotiepysäkkien
sijainti on esitetty alueen eteläpäässä viitteellisesti tämän hetkisten suunnitelmien
mukaisina.

Nykyiset sekä suunnitellut uudet ja ehdotetut poistuvat joukkoliikennepysäkit.
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MAKU 222,32 
(2020=200)

VAIKUTUKSET
Melu

Liikenteen aiheuttama melu on luonnollisesti huomioitava maankäytön
jatkosuunnittelussa. Suunnitellun Hakintien länsipuolella sijaitsee teollisuusraide sekä
soran varastointi- ja lastausalue, joka aiheuttaa ajoittain melua. Mikäli rata- ja lastausalue
on käytössä vielä, kun alueelle suunnitellaan asutusta, on meluvaikutukset selvitettävä ja
huomioitava, jotta alueella voidaan turvata viihtyisä asuminen.

Meluselvityksen perusteella Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 päivä- ja yöajan
ohjearvotasot eivät pääsääntöisesti ylity nykyisten rakennusten piha-alueilla
Valkoisenlähteentien ja Hakintien varressa. Päivä- ja yöajan ohjearvotasot ylittyvät vain
yhdessä kohteessa Lahdenväylän itäpuolella. Keravanjoen sillan kohdalla puistoalueelle
kohdistuu pääasiassa alle 55 dB keskiäänitasoja päiväaikana.

Tieliikenteen ja Vantaan ratikan meluvyöhykkeet päiväaikana vuonna 2030, Valkoisenlähteentie ja Hakintien
pohjoispää.

Tieliikenteen ja Vantaan ratikan meluvyöhykkeet päiväaikana vuonna 2030, Hakintien eteläpää.
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JATKOSUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN
Rakentamisen vaiheistus ja jatkosuunnittelussa huomioon otettavia keskeisiä asioita

Koko suunnittelualuetta koskevia näkökohtia jatkosuunnitteluun:

➢ Asemakaavamuutokset sekä Valkoisenlähteentiellä että Hakintiellä
➢ Neuvottelut maanomistajien kanssa
➢ Tonttien vuokrasopimukset Hakintien linjauksella
➢ Maanomistus ja vuokrasopimukset sekä uudelleenkaavoitustarpeet on

otettava huomioon vaiheistuksessa ja toteutusaikatauluissa.
➢ Mahdollisten pilaantuneiden maa-alueiden tarkempi selvittäminen

jatkosuunnittelun yhteydessä

jarmo.pajunen
Murtoviiva

jarmo.pajunen
Murtoviiva

jarmo.pajunen
Murtoviiva

jarmo.pajunen
Murtoviiva

jarmo.pajunen
Murtoviiva
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MAKU 222,32 
(2020=200)

KUSTANNUSARVIO
Kustannusarviot vaiheittain

VAIHE I: 
Valkoisenlähteentie

VAIHE IIa: 
Hakintie

VAIHE IIb: 
Valkoisenlähteentie

Kadut sekä jalankulun ja pyöräilyn 
väylät 4,30 M€ 4,67 M€ 1,39 M€

Liittyvät väylät 0,45 M€ 0,69 M€ 0,08 M€

Kunnallistekniikka, johdot 1,53 M€ 3,89 M€ 0,53 M€

Väylävalaistus 0,45 M€ 0,82 M€ 0,10 M€

Sillat 3,52 M€ - 1,27 M€

Pohjanvahvistukset 2,89 M€ 0,53 M€ -

Ratajärjestelyt - 3,86 M€ -

Huleveden hallinta 0,13 M€ 0,15 M€ -

Hankeosat ja työmaatehtävät 
yhteensä 13,27 M€ 14,62 M€ 3,37 M€

Kustannukset yhteensä 
suunnittelutehtävineen (8%) 14,33 M€ 15,79 M€ 3,63 M€

Rakennuttamis- (6%) ja 
tilaajatehtävät (1%) sekä 
varaukset (10 %) yht.

2,44 M€ 2,68 M€ 0,62 M€

YHTEENSÄ, alv. 0 % 16,8 M€ 18,5 M€ 4,3 M€

Katuosuudet

Kustannusarvio rakentamisvaiheittain, MAKU-indeksi 106,41 (2015=100).

- Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta ei ole mukana arviossa – ne vaativat jatkossa tarkempia selvityksiä



 

 

YLEISEN PYSÄKÖINNIN MAKSUT  

Kaupunginhallitus 11.1.2021 § 12 

Päätös:  

Päätettiin  

• hyväksyä pysäköinnin maksullisuusalueiden laajentaminen nykyisillä alueilla 

(Tikkurila, Myyrmäki, Kivistö) sisältäen Tikkurilan kalliimman maksuvyöhykkeen 

laajentamisen Pysäköinnin maksuvyöhykkeiden muutokset -liitteen mukaisesti, 

• hyväksyä liityntäpysäköinnin kestoajan pidentäminen 16 tuntiin sekä 

liityntäpysäköinnin keston pidentäminen enintään 48 tuntiin lisämaksulla,  

• esittää sisäministeriölle pysäköintivirhemaksun korotusta Vantaan keskusta-

alueille, ja 

• hyväksyä liityntäpysäköinnin maksullisuus (1 €) voimassa olevan 

joukkoliikennelipun lisäksi joukkoliikenteen B-lippuvyöhykkeellä (Myyrmäki, 

Louhela, Martinlaakso, Vantaankoski) sekä Tikkurilassa. Pysäköinnin 

maksullisuuden vaikutuksia seurataan. 
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