
 
 
 
 
 

SITO OY 
 
OSOITE 
KOTIPAIKKA 
Y-TUNNUS 
 

Laitilanti

 
Lähtökohd
 
Maaliskuus
kevyen liik
lähtökohta
suuryksikk
 
Uusissa su
loput 2 750
maankäytö
 
Uuden ma
% suuremp
liikennetuo
monesti to
laskenta. 
 
Liikenteelli
perusteella
simulointim
 
Työssä tar
aluevaraus
esitetyllä ta
 
Liikekortte
 
Liikekorttel
liittymäjärje
ennen liike
käytä kyse
 
Kevyen liik
pohjoisreu
liikekortteli
tarvittaessa
 
Liikekorttel
liittymä nyt
tekisi pihaj

 
 
Tuulikuja 2, 
Espoo 
2335445-0 

ien aluev

dat 

ssa 2012 la
enteen järje
na. Aluevar

kö (4 000 ke

uunnitelmiss
0 kem vähit
ön liikennetu

ankäytön tu
pi määrä, k
otoksen mää
teutuva ma

nen toimivu
a. Liikenne-
mallin päivity

rkistettiin my
ssuunnitelm
avalla. 

elin liittymä

lin liittymine
estelyä muu
ekorttelin liit
eistä liittymä

kenteen järje
nalle toteut
n liittymä va
a Siilinkosk

lin ja Laitila
t esitettyä lä
ärjestelyistä

02100 Espoo 

varaussuu

aadittiin Lait
estelyt aluev
raussuunnit
em) kantatie

sa päivittäis
täistavaraka
uotosarvio o

uotosarvio o
uin kaavaty
ärittämisess

aankäyttö on

uustarkaste
ennustetta 
yksellä. 

yös, onko li
massa esitet

än siirto 

en Siilinkosk
utetaan site
tymää. Liitty

ää. 

estelyt liitty
tetaan kevye
arustaa suo

kentietä länt

ntien liittym
ännemmäks
ä sekavamm

Mui
 
 
1.7.

 
 
P
F
 

unnitelma

ilantien alue
varauksinee
telman lähtö
en 75 eteläp

stavarakaup
aupalle, eli 
on päivitetty

on yhteensä
yössä aiemm
sä oli varau
n toimialalta

lu päivitettii
tarkennettii

ikekorttelin
ttyä lähemp

kentiehen o
en, että Siilin
ymän mitoit

mässä tulee
en liikentee
ojatiellä ja to
teen. 

mävälin kasv
si. Rakennu
mat eikä siir

istio

.2013 

 
 

PUHELIN 020
FAKSI 020

 

a, liikekor

evaraussuu
en ovat toim
ökohtana ol
puoleiselle j

palle on var
myös uusi 

y matkatuot

ä noin 760 a
min liikenne

uduttu hiema
aan enemm

in muuttune
in ja katu- ja

liittyminen 
pänä Laitilan

on mahdollis
nkoskentien
tuksessa on

e tarkentaa
en väylä Lai
oteuttaa sen

vattamiseks
uksen läheis
rtoa suosite

0 747 6000 
0 747 6111 

rttelin 412

unnitelma, jo
mineet kohte
li asemakaa
ja Laitilantie

rattu 1 250 k
maankäyttö
tosoppaan (

ajoneuvokä
etuotokseks
an laskenna

män liikennet

eiden suunn
a tieverkon 

Siilinkosken
ntietä mahd

sta siirtää lä
n toinen kää
n oletettu, e

 jatkosuunn
tilantien ja l
n länsipääs

si tutkittiin m
syyden vuo
ella. 

 
 
SÄHKÖ
KOTISIV
 

21 tarkist

ossa määrit
eeseen laad
avaan tullut 
en länsipuol

kem (josta e
ö yhteensä 
(YM 27/200

yntiä vuoro
i arvioitiin. A
allista suure
ttä tuottava

nitelmien ja 
järjestelyjen

ntiehen ase
dollista uusit

ähemmäksi 
äntymiskais
että perävau

nittelussa. M
liikekorttelin
tä yhteys lii

mahdollisuut
ksi siirtoma

 
 
 
 

 
 

ÖPOSTI etu
VUT ww

 

tus 

tellyt liittymä
ditun asema
t vähittäiska
leiselle kort

elintarvikett
4 000 kem.

08) kertoimi

okaudessa. 
Aiemmassa
empaan tuo
aa kuin kaav

maankäyttö
n mitoitus v

emakaavass
tussa suunn

Laitilantietä
sta Laitilantie
unulliset kuo

Mikäli Siilink
n liittymän v
ikekortteliin

tta siirtää lii
atkasta tulis

 
 
 

nimi.sukunimi@
ww.sito.fi 

äjärjestelyt j
akaavan 

aupan 
ttelille 4121

ta 1 000 kem
 Uuden 
en perustee

Tämä on no
a vaiheessa
otokseen, ko
van mukaine

ötietojen 
varmistettiin

sa ja 
nitelmassa

ä. Aiempaa 
elle aloiteta
orma-autot 

koskentien 
välille, tulee 

sekä 

kekorttelin 
i lyhyt ja siir

1 (3)

@sito.fi 

ja 

. 

m) ja 

ella. 

oin 10 
a 
oska 
en 

 

aan 
eivät 

rto 



 
 
 
 
 

SITO OY 
 
OSOITE 
KOTIPAIKKA 
Y-TUNNUS 
 

 
Kuva: Liikek
 
Liittymien
 
Uuden ma
maankäytö
Laitilantien
maankäytö
 
Tie- ja katu
kaavatyön 
 
Tehdyn tar
uhkaa Lait
liikennemä
tulosuunni
 

 
 
Tuulikuja 2, 
Espoo 
2335445-0 

korttelin liittym

n toimivuud

ankäytön jo
ön suunnite
n ennusteliik
ön muutoks

uverkon liike
yhteydessä

rkastelun m
ilantien tai N

äärien kasvu
lla. 

02100 Espoo 

minen Siilink

den tarkista

ohdosta liike
lmaan verra
kennemäärä
en vaikutuk

enteellinen 
ä suunnitelt

mukaan liike
Nilsiäntien (
un suhteess

Mui
 
 
1.7.

 
 
P
F
 

koskentiehen

aminen 

ennemäärät
attuna. Laiti
ä pysyy siis
kset jäävät p

toimivuus t
tuja kaista- j

nneverkon 
(kt 75) liittym
sa, mutta lii

istio

.2013 

 
 

PUHELIN 020
FAKSI 020

 

n (kevyen liik

t kasvavat S
ilantiellä liik

s likimain aie
pieniksi. 

tarkistettiin s
ja liittymäjä

toimivuus p
mien toimiv
ttymien palv

0 747 6000 
0 747 6111 

kenteen järjes

Siilinkosken
kennemäärie
emmin enn

simulointim
ärjestelyjä lä

pysyy hyvän
vuutta. Liitty
velutaso py

 
 
SÄHKÖ
KOTISIV
 

stelyt liittymä

ntiellä noin 1
en kasvu on
ustetulla tas

allin avulla,
ähtökohtana

nä, eivätkä k
mien kuorm

ysyy hyvänä

 
 
 
 

 
 

ÖPOSTI etu
VUT ww

 

ässä tarkenn

10 % aiemp
n vastaavas
solla vuonn

, käyttäen a
a. 

kasvaneet l
mitus kasvaa
ä tai tyydyttä

 
 
 

nimi.sukunimi@
ww.sito.fi 

nettava) 

paan 
sti noin 3 %

na 2030 ja 

aiemmin 

liikennemää
a 
ävänä kaiki

2 (3)

@sito.fi 

 

%. 

ärät 

lla 



 
 
 
 
 

SITO OY 
 
OSOITE 
KOTIPAIKKA 
Y-TUNNUS 
 

Siilinkoske
kääntyvät k
mahdollisu
 
Liikenteen 
simuloinnin
 

 
Kuva: Tarki
 
 
Johtopäät
 
Liikekorttel
mahdollista
kasvava lii
kantatien 7
 
 
LIITTEET: 

1. Suu
2. Liik
3. Jon

 
 
Tuulikuja 2, 
Espoo 
2335445-0 

entiellä maa
kaistat Siilin

uuksien muk

toimivuusta
n perusteell

istettu liikenn

tökset 

lin maankäy
a toteuttaa.
kennemäär
75 kanssa. 

unnitelmaka
kenne-ennu
nopituudet 2

02100 Espoo 

ankäytön liitt
nkoskentielt
kaan olla 30

arkasteluiss
la lasketut j

ne-ennuste (i

ytön muutos
 Tarkistettu
rä aiheuta s

artta 
ste (iht 203

2030 

Mui
 
 
1.7.

 
 
P
F
 

tymän sijoit
tä Laitilantie
0 metriä, mi

sa käytetyt l
onopituude

iltahuipputun

s aiempaa e
 liittymän pa

sujuvuus- ta

30) 

istio

.2013 

 
 

PUHELIN 020
FAKSI 020

 

tuksen tulee
elle käännyt
inimissään

liikennemää
et on esitetty

  

nti 2030 ajon/

enemmän l
aikka Siilink

ai liikennetu

0 747 6000 
0 747 6111 

e mahdollist
ttäessä. Kä
25 metriä.

ärät (iltahuip
y alla olevis

/h) sekä jono

iikennettä t
koskentiellä
rvallisuuson

 
 
SÄHKÖ
KOTISIV
 

taa omat va
äntymiskais

pputunti 203
ssa kuvissa.

opituudet. 

uottavaksi o
ä on mahdol
ngelmia Lai

 
 
 
 

 
 

ÖPOSTI etu
VUT ww

 

asemmalle j
stapituuden

30) ja ruuhk
. 

on liikentee
llista toteutt
tilantiellä ja

 
 
 

nimi.sukunimi@
ww.sito.fi 

ja oikealle 
n tulisi 

katunnin 

llisesti 
taa eikä hie

a sen liittymä

3 (3)

@sito.fi 

eman 
ässä 





Laitilantie_ IHT_ 2030
Volumes 26.6.2013

Volumes

350
34
103

e

131
490
502

96
44210

S
ulkavantie

72679

38
1 52

53
10410

3
52

3

65
90 Vattuahontie

92
13

1365

4
49

62
150

14310

13

13
456

Laitilantie

51 29
9

140
52

41
7

15
9



Laitilantie_ IHT_ 2030
26.6.2013

e

S
ulkavantie

Vattuahontie

Laitilantie

Queue Lengths
All Intervals

Color Queue Type

Average

95th Percentile

Max Observed


