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Lyhyt kuvaus edunvalvonnan kohteesta ja liittymistä
sekä vastuuhenkilö
• MAL2019, pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) vuosina 2020-2023.
• Mt 11671 Linjatien jkp-tie välillä mt 1456 (Vanha valtatie) – mt140 (Vanha Lahdentie): Laakso, Juhola
• Mt 11479 (Rusutjärventie) jkp-tien toteuttaminen välille kt 45 (Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie); Laakso,
Juhola
• Keravan ja Järvenpään välinen jkp-väylä pääradan varteen; Tuusulassa Kytömaantien kehittäminen: Laakso,
Juhola

• Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion pysäkit, liityntäpysäköinti: Laakso, Juhola
• Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla: Laakso
• Kt 45/Mt 145 (Tuusulanväylä), 0+ -toimenpiteet, kiertoliittymän parantaminen: Laakso, Juhola
• Kt 45/Mt 152 (Tuusulanväylä/Kulomäentie), ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen: Laakso, Juhola

• Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys välillä vt 3 – mt 140. Tuusulassa Nukari-Purola
–väli: Rintanen, Laakso, Juhola

Edunvalvonnan tavoite/tavoitteet
•

•

•

•

•

•

•

Mt 11671 Linjatien jkp-tie välillä mt 1456 (Vanha valtatie) – mt140 (Vanha Lahdentie)
•

Realistisen toteutuspolun löytäminen vuoden 2019 toimenpideselvityksessä

•

Kunnan toteutuskustannusosuuden ja ylläpitovastuiden pitäminen kohtuullisina

•

Tiesuunnitelma, rakentamissuunnitelma ja hankkeen rakentamisen aloitus vuoteen 2023 mennessä

Mt 11479 (Rusutjärventie) jkp-tien toteuttaminen välille kt 45 (Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie)
•

Tiesuunnitelman ja rakentamissuunnitelman laatiminen

•

Kunnan toteutuskustannusosuuden (kuntien osuus yhteensä <=50 %) ja ylläpitovastuiden pitäminen kohtuullisina

•

Hankkeen rakentamisen aloitus vuoteen 2023 mennessä

Keravan ja Järvenpään välinen jkp-väylä pääradan varteen; Tuusulassa Kytömaantien kehittäminen
•

Toimenpideselvityksen laatiminen yhdessä Järvenpään, Keravan ja väyläviranomaisen kanssa

•

Kunnan toteutuskustannusosuuden (kuntien osuus yhteensä <=50 %) ja ylläpitovastuiden pitäminen kohtuullisina

•

Hankkeen rakentamisen aloitus vuoteen 2023 mennessä

Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion pysäkit, liityntäpysäköinti
•

Toimenpidetarkastelun sisällyttäminen Tuusulan itäväylän AVS:n päivitykseen 2019

•

Kohtuuhintaisen ja vuoteen 2023 rakentamisen osalta aloitettavissa olevan toteutustavan löytäminen

Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla
•

Toimenpidesuunnitelman laatiminen

•

ELY:n/valtion rahoitukse saaminen maantiepysäkkien parannustoimenpiteisiin

Kt 45/Mt 145 (Tuusulanväylä), 0+ -toimenpiteet, kiertoliittymän parantaminen
•

Onnettomuuksien vähentäminen, liikenteen sujuvuuden turvaaminen

•

Kustannuksiltaan, kustannusjaoltaan (valtio-kunta) ja toteutettavuudeltaan sopivan ratkaisun löytäminen, jonka toteutus aloitettavissa viimeistään 2023

Kt 45/Mt 152 (Tuusulanväylä/Kulomäentie), ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen
•

•

Tarpeen selvittäminen, vaiheistus ja sen mukaisesti toteutus mt 152:n Focus-alueen osuuden toteutuksen sekä Focus-alueen ensimmäisten kaava-alueiden toteutumisen kanssa,

Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys välillä vt 3 – mt 140. Tuusulassa Nukari-Purola –väli
•

Yleissuunnitelman ohjaaminen siten, että hankkeesta tulee hyödyiltään ja haitoiltaan kunnan kannalta mahdollisimman hyvä.

Yhteistyökumppanit (yhteinen intressi, vaikuttaja, asiantuntija tms.)
• ELY-keskus
• HSL
• Keravan kaupunki (Kerava-Järvenpää-jkp)
• Järvenpään kaupunki (Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteys, Linjatie)
• Nurmijärven kunta (Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteys)
• Mäntsälän kunta (Linjatie)

Laadittavat selvitykset (esim. yleissuunnitelmat, asiantuntijalausunnot jne.)
•

•

Mt 11671 Linjatien jkp-tie välillä mt 1456 (Vanha valtatie) – mt140 (Vanha Lahdentie)
•

Toimenpideselvitys 2019

•

Tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelma

Mt 11479 (Rusutjärventie) jkp-tien toteuttaminen välille kt 45 (Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie)
•

•

Keravan ja Järvenpään välinen jkp-väylä pääradan varteen; Tuusulassa Kytömaantien kehittäminen
•

•

•

•

•

Toimenpidetarkastelu Tuusulan itäväylän AVS:n päivityksessä 2019

•

Rakentamissuunnitelma

Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla
•

Toimenpidesuunnitelma

•

Toteutussuunnitelmat

Kt 45/Mt 145 (Tuusulanväylä), 0+ -toimenpiteet, kiertoliittymän parantaminen
ELY:n toimenpideselvityksen läpikäynti. Rakentamissuunnitelma

Kt 45/Mt 152 (Tuusulanväylä/Kulomäentie), ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen
•

•

Toimenpideselvitys, yksityistie-/katusuunnitelmat, rakentamissuunnitelma

Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion pysäkit, liityntäpysäköinti

•

•

Tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelma

Toimenpideselvitys 2013, Tarpeen selvittäminen suhteessa kaavoituksen etenemiseen ja maankäytön toteutumiseen..

Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys välillä vt 3 – mt 140. Tuusulassa Nukari-Purola –väli
•

Yleissuunnitelma käynnissä

Edunvalvontatoimenpiteet
Toimenpide

Kohde

Aikataulu

Toimija / vastuu

Toimenpideselvitykseen
osallistuminen

Linjatien jkp-tie

2019

ELY/Yhdyskuntatekniikka

KUHA-määrärahan
varaaminen

MAL-sopimus

2019

MAL-kunnatvaltio/Kuntatoimiala,
Kasvu ja ympäristö

Yleissuunnitelmaan
osallistuminen

Vt3-mt140
logistiikkayhteys

2019-2020

ELY/Yhdyskuntatekniikka

Vaadittavien
suunnitelmien
laatiminen/niihin
osallistuminen

KUHA-listan jkptiehankkeet

2019-2022

ELY,
kunnat/Yhdyskuntatekniik
ka

Vaadittavien
suunnitelmien
laatiminen/niihin
osallistuminen

Linja-autopysäkit

2019-2020

ELY, HSL/Liikenne

Liitemateriaali (esim. kuvaukset kohteesta, selvityksistä jne)

