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YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA
LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava
Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo
Päivämäärä 12.11.2015
Lähettäjä Mikko Uljas
Tiedoksi Juha-Matti Märijärvi

1. Arvioinnin tarkoitus

Osayleiskaavaluonnoksen 07-10-2015 liikenneverkkoa on arvioitu liikenneturvallisuuden,
toimivuuden ja liikennevaikutusten näkökulmasta. Arviointi tuottaa tietoa ja mahdollisia
vaihtoehtoja asukkaiden, yrittäjien, viranomaisten ja muiden mahdollisten intressiryhmien
kanssa käytävää vuoropuhelua varten.

2. Nykytilatiedot
- tiedot on koottu kaavoittajan aineistosta ja vt:n 19 palvelutasoselvityksestä
- valtatien 19 liikennemäärä on nykyisin välillä 4300 – 5800 ajon/vrk ja siitä raskasta lii-

kennettä on n. 500 – 730 ajon/vrk (n. 12 %, paljon ajoneuvo-yhdistelmiä), pitkämat-
kaista liikennettä on 25-30 %, myös Kauhavan ja lähikuntien työmatkaliikennettä on
paljon, PowerPark synnyttää paljon vapaa-ajan liikennettä

- tien poikkileikkaus on 10,5/7,5 ja nopeusrajoitus 100 km/h ja taajaman kohdalla 80
km/h, liittymät ovat tasoliittymiä, kaksi alikulkua kevyelle liikenteelle (Hakolan alueen
liittymissä)

- Mt:n 725 liikennemäärä on välillä 1 400 – 2 400 ajon/vrk ja raskasta liikennettä on 100
– 210 ajon/vrk (n. 8 %), ei kevyen liikenteen alikulkuja, suojateitä on

- keskustan sisäänmenoteiden liikennemäärä samaa luokaa kuin mt:n 725, mutta raskaan
liikenteen osuus on pienempi

- Ylihärmässä maankäyttö sijoittuu molemmin puolin valtatietä 19, mikä aiheuttaa paikal-
lista risteävää liikkumistarvetta, valtatien korkea nopeustaso ja suuri liikennemäärä li-
säävät risteävän liikenteen onnettomuusriskiä ja onnettomuksien vakavuusastetta. Eri-
tyisesti teollisuusalue on kiinteästi tien molemmin puolin, itäpuolisen alueen liikenteen
kokoaa mt 17790 (Sairaalantie-Liinamaantie), jolta on yhteys myös vt:n 19 suuntaiselle
rinnakkaisyhteydelle (mt 17770 ja 17771)

- vt:n 19 henkilövahinkoriski on hiukan valtakunnan keskiarvoa alempi, onnettomuudet
painottuvat tasoliittymiin, erityisesti nelihaaraliittymät ovat riskialttiita kohtia (Pöyhösen
liittymä, Kivihuhdantien/Sairaalantien liittymä) samoin kevyen liikenteen risteäminen ta-
sossa teollisuusalueen kohdalla

- vt.n ja vanhan rautatielinjan risteämiskohdalla paineellista pohjavettä, joka vaikeuttaa
eritasoratkaisuja

- laaja pohjaveden suoja-alue ja toteutetut suojaukset vaikeuttavat alikulkuratkaisuja

3. Tavoitteet
- koottu vt:n 19 palvelutasoselvityksestä
- liikenne-ennuste vt:lle 19 Ylihärmässä KVL2025 5800–6400 ajon/vrk ja KVL2040 6400–

7100 ajon/vrk,
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- Vt:n 19 liikenteen palvelutasotekijöitä Ylihärmän kohdalla ovat liikenneturvallisuus, mu-
kavuus, hallittavuus ja ennakoitavuus

- henkilöautoliikenteessä tavoitteena miellyttävät ja helpot ajo-olosuhteet, ajokäyttäyty-
mistä voi joutua sopeuttamaan muun liikenteen tai näkyvyyden (mm. pimeys) vuoksi.
Paikallinen kunnan sisäinen liikkuminen tapahtuu ensisijaisesti rinnakkaistiestöä pitkin.

- tavarakuljetusten osalta tavoitteena on kustannustehokkuus, ennustettavuus ja häiriöt-
tömyys, taajaman liittymissä ei saisi tulla liikenteen kasvusta johtuvaa viivytystä

- joukkoliikenteen tavoitteena on pystyä tarjoamaan kilpailukykyisiä työ- ja koulumatka-
mahdollisuuksia, joissa matkaketjut ovat sujuvia ja helppoja hallita

- Palvelutasoselvityksen mukainen tavoitetila 2040: vt 19 on 2-kaistainen tie, jolla on
määrävälein ohituskaistoja (ei kaavan alueella), nopeustaso 100 km/h, taajaman koh-
dalla 80 km/h, Kauhava-Alahärmä-osuudella on eritasoliittymä Alahärmässä PowerPar-
kin kohdalla, rinnakkaistiestön täydentämistarve Ylihärmässä taajaman ja Kivihuhdan-
tien välillä, jolloin voidaan liittymiä päätiehen vähentää ja parantaa kevyen liikenteen
turvallisuutta. Joukkoliikennettä kehitetään vuorotiheyden, pysäkkiratkaisujen ja lippu-
tarjonnan ja informaation jakamisen keinoin. Kuntien resurssien suuntaaminen tärkeää
myös siinä, miten maankäytön toimet vaikuttavat vt:n 19 palvelutason kehittymiseen

Kuva 1: Vt:n 19 ja kt 67 tavoitetaso yhteysvälillä 2040

- Erityisesti Ylihärmän kohdalla:
o keskusta tavoitettavissa pyörällä turvallisesti 3 km:n etäisyydeltä (koskee käy-

tännössä koko oyk-aluetta)
o maankäytöllä ei aiheuteta uusia liittymätarpeita vt:lle 19
o tie- ja katuverkkoa kehitetään niin, että vt:n 19 kuormitusta ei lisätä ja liikenne

ohjautuu olemassa olevien hyvin järjestettyjen liittymien kautta
o vt:n suuntaisten pyöräteiden täydentäminen jatkuviksi (1,4 M€)
o Hahtomaa-Ylihärmä-välille ohituskaistapari (6,0 M€)
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o Ylihärmän kohdalla nelihaaraliittymien porrastaminen ja liittymämäärän vähen-
täminen (2,0 M€)

- Tarkemmassa suunnittelussa varmistetaan toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus ja va-
rataan tilaa laadukkaille liittymäjärjestelyille sekä turvallisille kevyen liikenteen yhteys-
ratkaisuille keskeisissä kohdissa

4. Tieverkko
Arvioitavana ratkaisuna on osayleiskaavaluonnoksen (päivätty 07-10-2015) tieverkko.

Seuraavassa kuvataan vt:n 19 tärkeimmät liittymät etelästä pohjoiseen päin. Tärkeimmät
on lihavoituna. Ensin kuvataan nykyiset järjestelyt ja liikennemäärä, sen jälkeen arvioidaan
kaavan parantamisratkaisua ja pohditaan vaihtoehtoja tai selvitystarpeita. Lopuksi on matka
seuraavaan nykyiseen liittymään. Jakson pituus on n. 5 km.

1. Tuomisillantie/vas, vähäliikenteinen, muutama AP, yksi ET ja yksi iso ME-kortteli,

· golfkentän laajenemisen yhteydessä voisi tutkia, voiko alueen kytkeä
Kuoppamäen suuntaan ja poistaa vt-liittymän

· 570 m seuraavaan

2. Mt 725 liittymä/vas, vasempaan kääntyvää päätieltä n. 800 ajon/vrk, kanavointi ja
linja-autopysäkit on,

· kapasiteettia luultavasti jäljellä (voidaan erikseen selvittää), lisätoime-
na ehkä liittyvän suunnan kanavointi, ei alikulkua koska tarve vähäinen
(vain linja-autopysäkki, jonne tulee lähinnä aikuisia työntekijöitä) >
pohjavesisuojaukset tehty,

· 465 m seuraavaan

3. Liittymä pumppaamolle ja muuntoasemalle, oik. hiljainen liikenne/puomi (voidaan kor-
vata yhteydellä Hakolasta päin)

· Kun liittymää ei merkitä kaavaan, se tulee aikanaan poistettavaksi
· 570 m seuraavaan

4. Välissä vas. Pysäköintialueen kaksi liittymää, alueella infokartta,

· tulevat kaavan mukaan poistumaan jäädessään rampin alle

5. Pöyhösen nelihaaraliittymä, n. 350 risteävää ja 600 pääsuunnalta vasempaan kään-
tyvää ajon/vrk, ei kanavointia, sivusuunnilla keskisaarekkeet, jkpp-alikulku ja linja-
autopysäkit on
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· Ylihärmän tärkein sisääntulosuunta vt:ltä 19, vaatii vähintään kana-
voinnin ja porrastuksen

· kaavan eritasoratkaisusta ei ilmene onko rampit kanavoituja tasoliitty-
miä vasempaan kääntymisineen vai suuntaisliittymiä ilman vasempaan
kääntyvää liikennettä (yleensä eritasoon liittyy suuntaisliittymät)

· suuntaisliittymät edellyttävät täyttä alikulkukorkeutta (>4,6 m), esitet-
ty ramppijärjestely lisää sisääntuloliikenteen matkoja ja heikentää eri-
tasoliittymän orientoitavuutta, koska ramppiliittymät ovat melko kau-
kana (n. 575 m) toisistaan ja muoto on tavallisuudesta poikkeava, eri-
taso parantaa turvallisuutta hyvin

· jos liittymät ovat kanavoituja (tai väistötilallisia tasoliittymiä), voisi ali-
kulku olla myös korkeudeltaan rajoitettu esim. 3,2 m, jolloin se palvelisi
n. 95 % risteävästä liikenteestä ja pohjavesivaikutukset olisi helpompi
hallita, turvallisuus ei olisi yhtä hyvä, mutta taajaman saavutettavuus
säilyisi parempana ja opastaminen olisi helpompaa.

· kaavan ratkaisussa voi nousu alikulusta vaatia niin paljon tilaa (n. 150
m), että Kangastietä ei voi liittää Liinamaantiehen esitetyllä tavalla
(myös Kangastietä pitäisi leikata alas). Vastaava ongelma saattaa tulla
Hiekkatien ja Leinosentien liittymässä. Edelleen Leinosentien ja Liina-
maantien varressa n. 150 m:n säteellä valtatiestä olevien kiinteistöjen
liittymät ilmeisesti katkeaisivat ja ne pitäisi järjestellä uudella tavalla.

·  Eritasoliittymästä olisi hyvä tehdä erilaisia vaihtoehtoja alikulun ja
ramppien sijoittelusta ja sen vaikutuksesta korttelirakenteeseen ja si-
sääntuloyhteyden sujuvuuteen. Risteävän liikenteen saaminen alikul-
kuun olisi keskeisin tavoite ja toinen tavoite voisi olla vasempaan kään-
tyvän liikenteen saaminen pois valtatieltä (alla yksi hyvin karkea luon-
nos).
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· 570 m seuraavaan

6. Maaseudun koneen/Junkkarintien porrastettu liittymä, ei liikennetietoja, mutta
arviolta satoja vasempaan kääntyjiä Junkkarintielle/vrk, kanavointi hiljattain valmistu-
nut, ei jkpp-alikulkua mutta tasoylityspaikka saarekkeen kohdalla, ei linja-
autopysäkkejä?, oikea liittymä johtaa teollisuuslaitoksen pihaan, porrastuksen väli 180
m, järjestys oikea – vasen

· liittymä on hyvä, mutta ei sovi yhteen kaavan ratkaisun kanssa, vaan
oikealla oleva liittymä pitäisi siirtää pohjoisemmaksi, jolloin porrastus-
järjestys muuttuisi vasen – oikea-tyypiksi ja porrastuväliksi tulisi x m

· kaavan mukaisessa tilanteessa porrastusväli olisi 235 m, mikä on tar-
peettoman iso ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tien leventämisen
ja pohjavesisuojausten muutosten vuoksi

· jos kanavointi pidettäisiin ennallaan ja Maaseudun koneen liittymästä
tehdään rinnakkaistie pohjoisen suuntaan, säästetään kanavoinnin
muutostyön kustannus n. 400 000 euroa sekä katukustannuksia arviol-
ta 200-300 000 euroa. Tällöin myös pohjavesisuojauksista saataisiin
ehkä hyötyä, kun katuliikenne pysyisi tehtyjen suojausten vieressä.
Mahdollisesti tarvittavat muutokset pohjavesisuojauksiin saattavat vielä
lisätä kustannuseroa merkittävästi.

· 645 m seuraavaan

7. Järventien liittymä, linja-autopysäkit pysäkit on, ei kanavointia, ei liikennetietoja, mutta
arviolta 300 – 700/vrk liittyvällä tiellä, vähän vasempaan kääntyvää päätieltä

· Väistötila lienee riittävä parantamistapa, vaikka Kivihuhdantien liikenne
siirtyykin tähän tulevaisuudessa ja kasvattaa vähän vasempaan kään-
tyvää liikennettä

· 525 m seuraavaan

8. Kivihuhdantien/Sairaalantien nelihaaraliittymä, länteen n. 210 ja itään 420
ajon/vrk, vähän vasempaan kääntyvää, ei juurikaan risteävää liikennettä,
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· kaavassa esitetty
hyvä ratkaisu, jolla
sekä vähennetään
liittymiä, että luo-
daan puuttuva rin-
nakkaisyhteys

· Jäljellejäävään T-
liittymään on hyvä
varautua tekemään
väistötila

9. Kevyen liikenteen väylät vt:n 19 varressa, kaavan ehdotus laajuudesta on riittävä, teol-
lisuusalueen kohdalla voisi olla tarvetta kevyen liikenteen alikululle, jos sen toteuttami-
nen pohjavesitilanteen puolesta olisi mahdollista.

Mt:n 725 liittymät vt:ltä 19 Vöyrille päin, n. 5 km pituudelta

10. Kuntokeskuksen liittymä, avoin liittymä ilman kanavointia, keskisaarekkeellinen suojatie
lähellä

· ei korjaustarpeita, suojatie korvautuu mahdollisesti alikululla

11. Viitaväylä, avoin liittymä (vieressä autotarvikeliikkeen suoraliittymä)

· Autotarvikeliikkeen liikenne hoidetaan tulevaisuudessa Viitaväylältä
· kevyttä liikennettä varten voisi tutkia erikseen alikulun toteuttamis-

mahdollisuutta Naarasluoman tuntumaan

12. Rannanjärventien kiertoliittymä, kevyt liikenne suojateillä

· pitkällä tähtäimellä voisi varautua kevyen liikenteen alikulkuun, muuten
liittymä on hyvin toimiva ja turvallinen

· kiertoliittymästä vt:lle 19 nopeusrajoitus on nyt 80 km/h, vt:n päässä
saattaa tulla tarvetta alentaa nopeusrajoitusta
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13. Teollisuusalueen nykyinen liittymä, (Sepäntie), väistötila ja väistötilan kohdalla maata-
lousliittymä vastakkaisella puolella,

· Tien eteläpuolelle tuleva uusi T-1-alue tehtävä porrastetusti, kaavassa
porrastusväli 150 m ja vasen - oikea porrastus

· sen myötä maatalousliittymä poistuisi väistötilan kohdalta

5. Perustietoja tasoliittymien sijoitteluun

· LIITTYMÄTIHEYS YLIHÄRMÄN OLOISSA VT:LLÄ 19 MAX. 2 KPL/KM, LIITTYMIEN VÄLINEN
ETÄISYYS 800 - 500 m (300 m), OHITUSKELPOISIA TIEOSUUKSIA TULISI VAALIA

· SEUTUTIELLÄ VASTAAVASTI MAX. 4 KPL/KM JA LIITTYMÄVÄLI 400 - 250 m

· EI NELIHAARALIITTYMIÄ VALTATIELLÄ (TURVALLISUUDEN VUOKSI)

· NELIHAARALIITTYMÄ JAETAAN KAHDEKSI T-LIITTYMÄKSI, JOS LIITTYVÄN TIEN LIIKEN-
NE ON > 5 % PÄÄTIESTÄ TAI VÄHÄLIIKENTEISEMMÄN HAARAN KVL > 100 AJON/VRK

· PORRASTUKSESSA AJOSUUNNASSA VASEN-OIKEA-PORRASTUSJÄRJESTYS ON TURVAL-
LISEMPI VILKKAILLA PÄÄTEILLÄ, MISSÄ NOPEUSTASO ON KORKEA, KOSKA SIINÄ VA-
SEMPAAN KÄÄNTYVÄN LIIKENTEEN MÄÄRÄ PYSYY PIENEMPÄNÄ (ERITYISESTI ILMAN
KANAVOINTIA)

· KANAVOINNILLA JA OIKEAANKÄÄNTYMISKAISTOILLA VOIDAAN RISTEÄVÄN LIIKENTEEN
HAITTAA PORRASTUKSEN YHTEYDESSÄ LIEVENTÄÄ, ALLA KANAVOINNIN PERIAATE
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· KUN TOTEUTETAAN VASEMPAANKÄÄNTYMISKAISTAT, VOIDAAN PORRASTAA OIKEA-
VASEN-JÄRJESTYKSESSÄ, LIITTYMÄVÄLI TÄLLÖIN N. 270 - 360 m NOPEUSTASOSTA
RIIPPUEN, POIKKEUKSELLISESTI JOPA ALLE 150 m (2 PERIAATEKUVAA LIITTEENÄ)

· JOS PORRASTUS ON VASEN-OIKEA-JÄRJESTYKSESSÄ, VOI LIITTYMÄVÄLI OLLA PIE-
NEMPIKIN, JOS OIKEAAN KÄÄNTYMISKAISTOJA EI OLE TARVETTA KÄYTTÄÄ.

· OIKEAANKÄÄNTYMISKAISTAN PITUUS (KUVA ALLA) ON YLEENSÄ N. 150 - 180 m (80
KM/H) TAI 200 - 230 m (100 KM/H). JOS KÄYTETÄÄÄN OIKEAAN KÄNTYMISKAISTAA,
PITÄISI VASEN-OIKEA-PORRASTUKSESSA LIITTYMÄVÄLI OLLA PITEMPI KUIN OIKEAAN-
KÄÄNTYMISKAISTA (TAI OIKEENKÄÄNTYYMISKAISTA ALOITETAAN SAMASTA KOHTAA
KUIN VSEMPAANKÄÄNTYMISKAISTA) LIIAN PITKÄ PORRASTUS KUITENKIN LISÄÄ PÄÄ-
TIEN HÄIRIÖTÄ.

· PORRASTUSJÄRJESTYKSEEN VAIKUTTAA MYÖS KAPASITEETTI, TURVALLISUUSTILANNE,
KUSTANNUKSET JA PAIKALLISET OLOSUHTEET.

· KIERTOLIITTYMÄ SOPII ALUEELLE, MISSÄ NOPEUSRAJOITUS JO MUTENKIN ON ALHAI-
NEN (40 – 60 KM/h) TAI KOHDE ON ”TAAJAMAN PORTTI”, EI YLEENSÄ VALTATEILLE

· KANAVOINNIN TARVETTA VOIDAAN ARVIOIDA OHEISEN NOMOGRAMMIN AVULLA, VT:N
SUORAAN AJAVA LIIKENNE ON YLIHÄRMÄN KOHDALLA N. 4000 - 4500 AJON/VRK

· VÄISTÖTILA (KUVA SEURAAVALLA SIVULLA) SOPII T-LIITTYMÄÄN, MISSÄ ON PIENEHKÖ
VASEMPAAN KÄÄNTYVÄ LIIKENNE (N. 150 - 400 AJON/VRK). VÄISTÖTILAN PITUUS ON
170 m – 210 m NOPEUS-TASOSTA RIIPPUEN, VÄISTÖTILAN KOHDALLA KAISTA LEVE-
NEE 2,0 - 2,5 m.
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· KANAVOINTI ULOTTUU N. 200 - 300 m LIITTYMÄSTÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN, ESIMERK-
KIKUVIA JÄLJEMPÄNÄ, PORRASTETTUUN LIITTYMÄÄN VOIDAAN YHDISTÄÄ MYÖS ALI-
KULKUYHTEYS PAIKALLISTA LIIKENNETTÄ VARTEN

· KANAVOINNIN TOTEUTTAMINEN MAKSAA N. 250 000 – 450 000 EUROA OLOSUHTEISTA
RIIPPUEN, VÄISTÖTILA N. 80 000 – 100 000 EUROA.
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Esimerkkikuvat ovat Liikenneviraston Tasoliittymäohjeesta.
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1. Lisäselvityksen tavoite

Pöyhösen nelihaaraliittymän osalta liikenteellisen tarkastelun tavoitteena on nelihaaraliitty-
män purkamisen vaihtoehtoisten ratkaisujen muotoilu ja niiden vaikutusten arviointi. Vaiku-
tusten arvioinnin pohjalta valitaan osayleiskaavan laatimista varten tavoitteellinen ratkaisu-
malli. Alustavassa vertailussa karsittuja vaihtoehtoja (VE2 ja VE4) ei esitetä.

2. Ratkaisuvaihtoehdot

2.1 VE 1
Vaihtoehdossa 1 rakennetaan eritasoliittymä, jossa silta sijaitsee nykyisen liittymän etelä-
puolella ja nykyisen liittymän haarat toimivat ramppeina ja niiden päät rakennetaan suun-
taisliittymiksi. Liinamaantielle rakennetaan kiertoliittymä, johon nykyinen opastie linjataan,
jotta rampilla vältyttäisiin väärään suuntaan ajamiselta. Nykyinen jalankulku- ja pyöräliiken-
teen alikulku Pöyhösen liittymästä puretaan ja jalankulku- ja pyöräily-yhteys järjestetään
uuden risteyssillan kautta.

Kuva 1. Vaihtoehto 1
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2.2 VE 3

Vaihtoehdossa 3 liittymä porrastetaan siten, että Liinamaantien liittymähaara säilyy ja siihen
rakennetaan väistötila. Leinosentien liittymä katkaistaan jolloin se jää tonttikaduksi ja sen
päähän rakennetaan pieni kääntöpaikka. Uusi liittymä valtatieltä Ylihärmän keskustaan ra-
kennetaan nykyisen liittymän eteläpuolelle ja liittymään rakennetaan kanavointi. Nykyinen
jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulku säilyy ja sitä pidennetään hiukan rakennettavan väis-
tötilan vuoksi.

Kuva 2. Vaihtoehto 3
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2.3 VE 5

2.3.1 VE 5a
Vaihtoehdossa 5 nykyisen liittymän molemmat liittymähaarat katkaistaan ja jätetään tontti-
kaduiksi, joiden päihin rakennetaan pienet kääntöpaikat. Leinosentie linjataan uudelleen val-
tatielle 19 teollisuusalueen pohjoispuolta. Vanha Leinosentie ja Viitaväylä liittyvät t-liittymin
uuteen pääkokoojaväylään. Porrastetun liittymän vasen liittymähaara sijaitsee noin 100
metriä oikean liittymähaaran pohjoispuolella ja linjataan Liinamaantiehen siten, että vanha
Liinamaantie liittyy t-liittymänä uuteen kokoojaväylään. Porrastettu liittymä kanavoidaan ja
molempiin liittymiin rakennetaan vasempaankääntymiskaista. Tulevaisuuden varauksena
osoitetaan nykyisen nelihaaraliittymän kohdalle paikallisen liikenteen alikulku, joka voidaan
toteuttaa rajoitetulla alikulkukorkeudella sitten, kun paikallisen liikenteen tai valtatien liiken-
teen määrä ylittää tietyt raja-arvot. Liittymissä säilyy vasempaankääntymismahdollisuus.

Nykyinen jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulku säilyy ja Viitaväylän jalankulku- ja pyörätie
voi säilyä nykyisellä paikalla. Viitaväylän ja Leinosentien uuden linjauksen liittymän lähei-
syyteen voidaan tarvittaessa varata alue raskaan liikenteen pysäköintiin.

Kuva 3. Vaihtoehto 5a.
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Vaihtoehdon 5 rakentaminen vaiheittain esitetään kuvissa 4-6.

Kuva 4. Vaiheessa 1 suljetaan Leinosentien liittymähaara ja linjataan Leinosentie teollisuusalueen poh-
joispuolelta valtatielle, liittymään rakennetaan kanavointi.

Kuva 5. Vaiheessa 2 suljetaan Liinamaantien liittymähaara ja linjataan etelämmäksi ja liittymä valtatielle
kanavoidaan. Porrastusväli lyhenee, jolloin valtatien sujuvuus ja turvallisuus paranee.
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Kuva 6. Vaiheessa 3 paikalliselle liikenteelle rakennetaan alikulku nykyisen nelihaaraliittymän kohdalle.
Valtatien liittymissä kaikki kääntymissuunnat säilyy. Kangastien liittymä Liinamaantielle siirtyy alikulun
leikkauksen vuoksi itään päin.
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2.3.2 VE 5b

Vaihtoehdosta 5 muodostettiin työn loppuvaiheessa viranomaisneuvottelun tuloksena vielä
variaatio, jossa tulevaisuuden varauksena huomioitaisiin mahdollisuus täysikorkean alikulun
rakentamiseen suuntaisliittymineen. (kuva 7) Vaihtoehdon ensimmäinen vaihe on saman-
lainen, jossa Leinosentien haara porrastetaan etelämmäksi ja porrastettu liittymä kanavoi-
daan. Toinen vaihe, jossa porrastusväliä lyhennetään, jää pois ja viimeisessä vaiheessa va-
raudutaan rakentamaan täyskorkea alikulku liittymien välille ja porrastetut liittymähaarat
muutetaan suuntaisliittymiksi. Leinosentien liittymähaara muotoillaan katurappi-tyyppiseksi,
koska suuntaisliittymin varustetulla rampilla ei voida sallia liittymiä. Vaihtoehdon 5b vaiheit-
tain rakentaminen on esitetty kuvissa 7 ja 8.

Kuva 7. Vaihtoehto 5b
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Kuva 8. Vaihtoehdossa 5b ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Leinosentien porrastus ja kanavointi.

Kuva 9. Vaihtoehdossa 5b toisessa vaiheessa toteutetaan täyskorkea alikulku ja liittymähaarat muutetaan
suuntaisliittymiksi.
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3. Vaikutukset

3.1 Liikenneturvallisuus

Vaihtoehdossa 1 ja vaihtoehdon 5b viimeisessä vaiheessa (kuva 1 ja kuva 9) liikennetur-
vallisuus paranee eniten, kun paikallinen liikenne ei risteä valtatien liikenteen kanssa ja val-
tatieltä poistuvat vasempaan kääntymiset suuntaisliittymien myötä. Kiertoliittymä Liina-
maantiellä parantaa liikenneturvallisuutta verrattuna t-liittymään. Jalankulkijoille ja pyöräili-
jöille tulee yksi kadun ylitys lisää ja Leinosentien tasoylityspaikalla jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden määrä lisääntyy, kun reitti Liinamaantielle muuttuu uuden alikulkusillan yhtey-
teen. Tämä lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuusriskiä.

Vaihtoehdossa 3 (kuva 2) liikenneturvallisuus paranee nykyisestä valtatiellä liittymän por-
rastamisen myötä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus säilyy samana, kos-
ka järjestelyt eivät muut risteämisten osalta,

Vaihtoehdossa 5a (kuva 3) liikenneturvallisuus paranee vaiheittain kun vaiheet 1-3 toteutu-
vat.

Vaiheessa 1 liikenneturvallisuus paranee hiukan vähemmän kuin vaihtoehdossa 3, koska
porrastusväli valtatiellä on pitkä. Oikeaan liittymähaaraan ei kannata myöskään vaiheessa
1 rakentaa väistötilaa, koska se vaatisi alikulun pidentämisen eikä sitä toisessa ja kol-
mannessa vaiheessa sitä voida hyödyntää.
Vaiheessa 2 liikenneturvallisuus paranee nykytilanteeseen nähden saman verran kuin
vaihtoehdossa 3.
Vaiheessa 3 liikenneturvallisuus paranee, kun paikallinen liikenne ei risteä valtatien lii-
kenteen kanssa. Liikenneturvallisuus ei ole kuitenkaan aivan yhtä hyvä, kuin vaihtoehdos-
sa 1, koska valtatiellä liittymissä kaikki kääntymissuunnat säilyvät. Liittymiä ei tule raken-
taa suuntaisliittymiksi, koska näin syntyvien eritasoliittymän ramppien muotoilu on opti-
moitu vaiheisiin 1-2. Rampilla ei saa olla liittymiä, jotka lisäävät väärään suuntaan ajami-
sen mahdollisuutta.

3.2 Laatu ja palvelutaso

Kauhajoki-Kauhava –palvelutasoselvityksessä (Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, 2014) on
esitetty palvelutasotavoitteet valtatien 19 jaksolle Kauhava-Alahärmä. Keskeisellä sijalla
ovat kuljetuksiin ja niiden aikataulussa pysymiseen liittyvät tavoitteet. Ajo-olosuhteissa ta-
voitellaan miellyttävyyttä ja helppoutta, mutta hyväksytään satunnaiset olosuhteista johtu-
vat poikkeukset. Tämän tarkastelun kannalta merkittävin tavoite on, että paikallinen, kun-
nan sisäinen liikkuminen tapahtuu ensisijaisesti rinnakkaistiestöä pitkin. Toisaalta kehitys-
käytävän tavoitetilassa vuodelle 2040 ko. jaksolla varaudutaan eritasoliittymään vain Ala-
härmässä PowerParkin kohdalla.

Parhaiten laatu- ja palvelutasotavoitteisiin vastaa vaihtoehto 5a, jossa vaiheen 2 lyhyt por-
rastusväli kanavointeineen vähentää paikallisen liikenteen aiheuttamia häiriöitä valtatiellä ja
vaiheen 3 paikallisen liikenteen alikulku tehostaa saavutettua vaikutusta, mutta ei edellytä
eritasoliittymän standardia. Vaihtoehdot 1 ja vaihtoehdon 5b viimeinen vaihe on laatutasol-
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taan tavoitetilaan nähden hiukan ylimitoitettu ja vaihtoehdossa 2 jää pois mahdollisuus pai-
kallisen liikenteen alikulun rakentamiseen myöhemmin, mikäli paikallinen tai valtatien lii-
kenne kasvaa huomattavasti.

3.3 Liikenteen sujuvuus

Pöyhösen nelihaaraliittymän eri vaihtoehtojen vaikutus liikenteen sujuvuuteen määritellään
arvioimalla valtatien liikenteen kasvu vuoteen 2040 ja osayleiskaavan mukaisen maankäy-
tön aiheuttama liikenne, kun kaavassa esitetty maankäyttö on toteutunut kokonaisuudes-
saan. Liikenteen suuntautuminen arvioidaan nykytilanteen ja tulevan maankäytön painottu-
misen mukaan. Liikenne-ennusteen (KVL) arvot muutetaan tuntiliikenteeksi olettaen, että
huipputunnin liikenne on noin 10 % kokonaisvuorokausiliikenteestä.

Nykytilanteen mukaiselle nelihaaraliittymälle ja kaikille eri suunnitelmavaihtoehdoille ja -
vaiheille lasketaan liikenne-ennusteeseen (2040) perustuva liittymän käyttösuhde, keski-
määräinen jonopituus (kpl) ja viivytys (s) DanKapp –ohjelmalla. Vaihtoehto 3, vaihtoehdon
5 vaihe 1 ja vaihe 2 voivat todellisuudessa olla toimivuudeltaan hiukan toisistaan poik-
keavia, mutta kun toimivuudet lasketaan liittymäpisteissä, niille ei saada käytössä olevalla
ohjelmalla erilaisia tuloksia. Vaihtoehdossa 5 vaiheen 1 ratkaisussa paikallinen liikenne häi-
ritsee pitkän porrastusvälin takia eniten valtatien liikennettä, mikä heikentää sujuvuutta.

Kuvissa 7-10 on esitetty nykytilanteen ja eri suunnitelmavaihtoehtojen liikennemääräkaa-
viot. Kaavioissa esitetään vuodelle 2040 laskettu liikenne-ennuste, keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne (ajon/vrk kullekin suunnalle) ja tuntiliikenne (ajon/h) eri suuntien virroille. Liit-
tymän keskellä ympyrässä esitetään toimivuustarkastelun tulos: käyttösuhde, keskimääräi-
nen jonopituus ja viivytys.

Kuva 10. Vaihtoehto 0 eli nykytilanne vuoden 2040 ennusteliikenteellä.
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Kuva 11. Vaihtoehto 1 ja vaihtoehdon 5b viimeinen vaihe eritasoliittymä lohenpyrstöillä vuoden 2040 en-
nusteliikenteellä.

Kuva 12. Vaihtoehto 3, vaihtoehdon 5a vaiheet 1 ja 2 ja vaihtoehdon 5b vaihe 1, porrastettu liittymä vuo-
den 2040 ennusteliikenteellä
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Kuva 13. Vaihtoehto 5a, (vaihe 3), porrastettu liittymä, jossa alikulku paikalliselle liikenteelle, vuoden
2040 ennusteliikenteellä.

Käyttösuhteet ovat kaikissa vaihtoehdoissa pienet ja viivytys alle 10 s, mikä tarkoittaa että
palvelutaso on erittäin hyvä (A, palvelutasoluokituksessa A-F). Jonoa kertyy korkeintaan yk-
si ajoneuvo. Sujuvuudeltaan parhaat vaihtoehdot ovat kuitenkin VE1 ja VE5b:n viimeinen
vaihe, toiseksi paras on VE5a ja kolmanneksi paras vaihtoehto on VE3.

Herkkyystarkasteluna arvioidaan valtatien 19 kesäajan liikennettä, joka PowerParkin myötä
on noussut merkittäväksi. Herkkyystarkastelun toimivuusarvio lasketaan ainoastaan vaihto-
ehdossa, jossa toteutetaan pelkkä porrastus, Ylihärmän keskustan sisääntuloliittymälle (Lei-
nosentie), mikä on kuormitetuimman vaihtoehdon kuormitetuin liittymähaara ja kaavan ta-
voitevuoteen mennessä todennäköinen

Lähin liikenteen automaattinen mittauspiste (LAM), joka sijaitsee Voltissa, antaa liikenteen
kausivaihtelukertoimeksi 1,45 heinäkuulle. PowerParkin kävijöistä suuri osa kuitenkin tulee
etelän suunnasta ja Voltin LAM -piste sijaitsee PowerParkista pohjoiseen. Etelässä lähin LAM
-piste sijaitsee Voitilanjärvellä, jossa kausivaihtelukerroin heinäkuussa on 1,2. ajoneuvo-
määräksi muutettuna Voitilanjärvellä kulkee 1500 ajon/vrk enemmän kuin keskimäärin. Vol-
tin automäärän lisäys kesäaikaan on noin 1000 ajon/vrk. Pöyhösen liittymän kohdalla Voiti-
lanjärven mukainen automäärän lisäys kesäaikaan tarkoittaisi kausivaihtelukertoimena noin
1,3. Jotta herkkyystarkastelussa olisi riittävästi varmuutta, ja PowerParkin kävijämäärien
mahdollinen kasvu vuoteen 2040 otettaisiin huomioon, käytetään kausivaihtelukertoimena
valtatiellä 1,5. Sivusuunnalla käytetään kausivaihtelukertoimena 1,2.
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Kesäajan liikenteen huippu huomioon ottaen porrastetussa liittymässä Leinosentien liittymä-
haaralle saadaan seuraavat liittymän toimivuutta kuvaavat tunnusluvut:

käyttösuhde 0,29
jonopituus 2 kpl
viivytys 23 s

ð palvelutasoluokka C, tyydyttävä, palvelutasoluokituksessa A-F

3.4 Toteuttamiskelpoisuus ja hyöty-kustannusarvio

Taulukoissa 1-4 on esitetty vaihtoehtojen kustannukset. Vaihtoehtojen 1 ja 5 kustannukset
ovat samaa suuruusluokkaa. Vaihtoehto 3, jossa toteutetaan pelkkä porrastus ilman risteys-
siltaa, on huomattavasti edullisempi. Vaihtoehdon 5 ensimmäisen vaiheen kustannusten on
arvioitu olevan hiukan vähemmän kuin vaihtoehdon 3 kustannukset, jossa on huomioitu ali-
kulun pidennys väistötilan rakentamiseksi.

VE 1 n. 2 099 000 €

VE 3 n.   743 000 €

VE 5a n. 1 945 000 €

VE 5 vaihe 1 n.    593 500 €

Ve 5b n. 2 374 500 €

Vaihtoehdon 5b kustannus on arvioitu vaihtoehtojen VE 1 ja VE 5a avulla siten, että vaihto-
ehdon 1 kustannukseen (2 099 000 €) on lisätty uudelle linjaukselle rakennettavan rampin
osakustannukset ( 275 500 €) vaihtoehdon 5a laskennasta.
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Taulukko 1. Vaihtoehdon 1 kustannusarvio.
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Taulukko 2. Vaihtoehdon 3 kustannusarvio
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Taulukko 3. Vaihtoehdon 5 kustannusarvio.



17/18

Taulukka 4. Vaihtoehdon 5 vaiheen 1 kustannusarvio.

3.5 Ympäristövaikutukset

Vaihtoehto 1:n uudet linjaukset kulkevat osittain kiinteistörajoilla ja osittain ne halkovat ny-
kyisiä kiinteistöjä. Uudet linjaukset sijoittuvat asemakaavoittamattomalle alueelle ja osittain
pohjavesialueelle. Uuden sillan rakentaminen aiheuttaa maastoon leikkauksen ja osa nykyi-
sestä peltomiljööstä muuttuu rakennetuksi alueeksi.

Vaihtoehto 3:ssa Leinosentien uusi linjaus sijoittuu kiinteistörajalle, asemakaavoittamatto-
malle alueelle, joka on osittain pohjavesialuetta.

Vaihtoehto 5:n uudet linjaukset kulkevat keskeltä yhtenäisiä kiinteistöjä ja peltoalueita. uu-
det linjaukset sijoittuvat pääosin asemakaavoittamattomalle alueelle ja ovat osittain pohja-
vesialueella. Uusien liittymähaarojen rakentaminen nykyiselle peltoalueelle muuttaa maise-
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maa. Viimeisen toteutusvaiheen yhteydessä uuden alikulun rakentaminen aiheuttaa maas-
toon leikkauksen.

Vaihtoehto 5b:n toisessa vaiheessa toteutettava täyskorkea alikulku vaatii syvän leikkauk-
sen, jolla voi olla vaikutusta pohjavesiin.

Kuvassa 3 esitetty raskaan liikenteen pysäköintialueen toteuttaminen vaatii pohja-
vesisuojauksen. Pohjavesisuojauksen yksikköhinta on 13,33 €/m2 (Fore 10/2016). Suunni-
telmassa osoitetun alueen pinta-ala on noin 2600 m2. Tällöin suojauksen hinnaksi tulee noin
35 000 €. Toinen vaihtoehto raskaan liikenteen pysäköintipaikalle olisi pohjavesialueen ul-
kopuolella, esimerkiksi Vaasantien varressa. Turkistarhojen läheisyyteen ei hajuhaittojen
vuoksi sovi asumiseen tai virkistykseen liittyvä toiminta, joten alueen hyödyntäminen tähän
tarkoitukseen voisi tulla kysymykseen.

4. Valittu ratkaisu ja perustelut

Osayleiskaavassa esitetään Pöyhösen liittymä parannettavaksi vaihtoehdon 5b mukaisesti.
Valitun vaihtoehdon etuna on ensimmäisen vaiheen hyvä hyöty-kustannussuhde sekä tule-
vaisuuden varauksena toisen vaiheen erinomainen liikenteen välityskyky ja liikenneturvalli-
suus.
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1. Lisäselvityksen tavoite 

 

Kauhajoki-Kauhava –palvelutasoselvityksessä (Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, 2014) on 

esitetty palvelutasotavoitteet valtatien 19 jaksolle Kauhava-Alahärmä. Keskeisellä sijalla 

ovat kuljetuksiin ja niiden aikataulussa pysymiseen liittyvät tavoitteet. Ajo-olosuhteissa ta-

voitellaan miellyttävyyttä ja helppoutta, mutta hyväksytään satunnaiset olosuhteista johtu-

vat poikkeukset. Lisäksi tavoitteena on, että paikallinen, kunnan sisäinen liikkuminen tapah-

tuu ensisijaisesti rinnakkaistiestöä pitkin.  

 

Vt:n 19 liittymiä, paikallista liikkumistarvetta ja tulevaisuuden maankäyttötarpeita tutkitta-

essa on havaittu parantamistarpeita rinnakkaistiestöllä. Teollisuuden keskittyminen valtatien 

varteen on hyvä maankäytöllinen tavoite, mutta uusia suoria liittymiä valtatielle ei voida 

osoittaa. Nykyisiä liittymiä valtatiellä vähennetään ja nelihaaraliittymiä porrastetaan tai 

muutetaan eritasoyhteydeksi. Kuvassa 1 on esitetty osayleiskaavan tavoitteellinen liiken-

neverkko.  

 

 
Kuva 1. Osayleiskaavan tavoitteellinen liikenneverkko. 
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2. Ratkaisuvaihtoehdot 

 

2.1 MSK:n liittymä 

 

Yksi merkittävimmistä teollisuuden yhteystarpeista liittyy MSK:n ja Junkkarintien porrastet-

tuun liittymään, jossa alueen pohjoispuolelle mahdollistetaan osayleiskaavassa uutta teolli-

suusrakentamista. Kyseiselle alueelle tulee järjestää ajoyhteys, mutta suoraan valtatieltä si-

tä ei voida osoittaa. Jotta pystyttäisiin hyödyntämään hiljattain rakennettu porrastus kana-

vointeineen, tutkittiin rinnakkaistieyhteyden rakentamista MSK:n liittymästä pohjoiseen ai-

van valtatien vartta pitkin. Rinnakkaisyhteyden rakentaminen edellyttäisi vähäisiä tontinra-

jojen ja pysäköintijärjestelyjen muokkauksia ja sen myötä asemakaavanmuutoksen. (kuva 

2) Yrittäjän kanssa käydyt neuvottelut eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen rinnak-

kaisyhteyden toteuttamisen osalta, joten osayleiskaavassa päädytään osoittamaan teolli-

suusrakentamisen aluevaraus nykyisen TY -tontin laajennuksena, jolloin yhteydet hoituvat 

sisäisinä yhteyksinä.  

 

MSK:n liittymästä saataisiin melko luontevasti rinnakkaisyhteys myös etelän suuntaan, jossa 

Liinamaantien liittymä siirtyy Pöyhösen nelihaaraliittymän porrastamisen myötä etelämmäk-

si. (kuva 2) Kyseiselle yhteydelle ei kuitenkaan katsota olevan juurikaan tarvetta, joten 

osayleiskaavassa päädytään varaamaan ainoastaan jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteys 

MSK:n liittymästä etelän suuntaan. 

 

 
Kuva 2. Tutkittu rinnakkaisyhteysmahdollisuus MSK:n kohdalla 
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2.2 Kivihuhdan ja Sairaalan liittymä 

 

Kivihuhdantien ja Sairaalan nelihaaraliittymä porrastetaan sulkemalla Kivihuhdan liitty-

mähaara ja järjestämällä Kivihuhdantieltä rinnakkaisyhteys Järventielle. Kivihuhdantieltä on 

mahdollista johtaa tarvittaessa uusi porrastettu liittymähaara valtatielle 19 nykyisen liitty-

män pohjoispuolelta. On tutkittu myös mahdollisuutta ottaa nykyinen jalankulku- ja pyörä-

liikenteen alikulku sekaliikenteen käyttöön, jolloin paikallinen Kivihuhdan ja sairaalan alueen 

välinen liikenne säästyisi kiertohaitalta ja liittymiseltä vilkkaan valtatieliikenteen sekaan.  

 

Tunneliaukko on 6 metriä leveä ja 3,05 metriä korkea. Henkilöautoliikenne mahtuu kulke-

maan tunnelista hyvin. Noin 230 metrin osuus nykyistä jalankulku- ja pyöräväylää rakennet-

taisiin 4,5 metriä leveäksi hidaskaduksi, jolla henkilöautoliikenne olisi sallittua. Hidaskadun 

nopeusrajoitus on 30 km/h ja nopeusrajoituksen tukemiseksi hidasteina käytetään tiukkoja 

kaarteita ja töyssyjä. Kivihuhdan puolella hidaskatu alkaisi Järventien suuntaan kääntyvän 

uuden tieosuuden kohdalta. (kuva 3) 

 

 
Kuva 3. Kivihuhdan alikulun muuttaminen sekaliikenteelle hidaskatuna. 

 

Vaasassa on Rinnakkaistiellä sekaliikenteen käytössä oleva alikulkutunneli. Kivihuhdan ali-

kulkuun verrattuna se on hiukan pitempi ja leveämpi, mutta liikennettä on huomattavasti 

enemmän, vaikutusalueella on mm. jäähalli. Sekaliikenneosuus on hiukan lyhyempi. Alikulun 

molemmin puolin on rakennettu hidasteet. Järjestely on toiminut ongelmitta. (kuva 4) 

 



 

5/12 

 

 
kuva 4. Vaasan Rinnakkaistiellä oleva alikulku on sekaliikenteen käytössä. 

 
 

Asemakaavassa voidaan käyttää hidaskatu –merkintää. (kuva 5) Rakentamisen yhteydessä 

tulee kiinnittää huomiota hidaskadun alkamis- ja päättymiskohdissa liikenteenohjaukseen ja 

rakenteellisiin yksityiskohtiin, jotka tukevat nopeusrajoitusta. Kohdissa, joissa pyörätie 

muuttuu sekaliikenneväyläksi, moottoriajoneuvoliikenteen on ylitettävä tasoero ja pyörätiet 

jatkuvat ilman reunakiveä. Hidasteet tulee mitoittaa tarkemman suunnittelun yhteydessä 

voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti. Alikulun rajoitetusta alikulkukorkeudesta (2,8 m) 

varoitetaan liikennemerkein. Alikulun valaistuksen riittävyys tulee varmistaa, jotta jalankul-

kijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudentunne säilyisi hyvänä. Valaistus on suositeltavaa olla 

käytössä ympäri vuorokauden. Kuvissa 6 ja 7 on esitetty mahdollinen ratkaisu liiken-

teenohjauksesta. 

 

 
Kuva 5. Asemakaavamerkintä hidaskadulle. 
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Kuva 6. Liikenteenohjaus hidaskadun länsipäässä 

 

 
Kuva 7. Liikenteenohjaus hidaskadun itäpäässä. 
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2.3 Skaalan alue 

 

Valtatien 19 länsipuolelle tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia rinnakkaistieyhteyden järjestä-

miseen Skaalan tehdasalueen kohdalla. Skaalan tehdasalueen tonttimuutosten vuoksi rin-

nakkaisyhteyttä ei voitu jatkaa Suoraan Yrittäjäntieltä Järventielle. Myöskään Skaalan alu-

een länsipuolelle pientaloaluetta suojaavalle viheralueelle ei haluttu osoittaa uutta tieyhteyt-

tä. 

 

Järventieltä Junkkarintielle voidaan osoittaa rinnakkaistie valtatien vartta pitkin. Skaalan 

sammutusvesisäiliön sijainti Junkkarintien ja valtatien kulmauksessa rajoittaa rinnakkaistien 

liittymän sijoittamista, mutta on mahdollinen joko säiliön ja Skaalan tehdasrakennuksen vä-

listä tai säiliön ja valtatien välistä. (kuva 9)  

 

 
Kuva 9. Skaalan kohdan rinnakkaistien liittymisvaihtoehdot. 

 

Rinnakkaistien tarkoituksena olisi palvella työmatkaliikennettä pohjoisen suunnasta Yrittä-

jäntien alueelle. Sen mitoitus olisi mahdollinen henkilöautoliikenteen ja jalankulku- ja pyörä-

liikenteen käyttöön, ns. sekaliikenneväylänä, jonka leveys on 5,5 m. Tavaraliikenne teolli-

suusalueelle tulee lähinnä valtatietä pitkin. 
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2.4 Yrittäjäntie 

 

Yrittäjäntien liikenteelle on nykyisin yksi sisääntulo valtatieltä ja toinen keskustan pääväyläl-

tä. Valtatien suuntaiselle rinnakkaisväylästölle on todettu tarve, jotta työmatkaliikenne voisi 

välttää valtatien kautta kulkemista. Tiiviisti rakennettuun ympäristöön uusia valtatien suun-

taisia linjauksia rinnakkaisväylille ei ole mahdollista toteuttaa. Etelän suunnan työmatkalii-

kenteelle saataisiin avattua uusi yhteys Pollenpolun kautta Yrittäjäntielle. Myös teollisuus-

alueelle suuntautuva raskas liikenne voisi käyttää Pollenpolun yhteyttä, jolloin ydinkeskus-

tan katuverkon kuormitus vähenisi. (kuva 8)  

 

 
Kuva 8. Uusi yhteys Yrittäjäntielle etelästä Pollenpolun kautta. 
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3. Vaikutukset 

 

3.1 Liikenneturvallisuus 

 

MSK:n kohdalla osayleiskaavassa osoitetun uuden TY -tontin liikenteen ohjaaminen valtatien 

vartta kulkevaa rinnakkaistietä pitkin on liikenneturvallisuuden kannalta parempi kuin suo-

ran liittymän avaaminen valtatieltä tontille. Sama hyöty saavutetaan tontin sisäisiä yhteyk-

siä hyödyntämällä. Rinnakkaistieyhteys MSK:n liittymästä etelään vähentäisi paikallista lii-

kennettä valtatiellä, mikä lisäisi liikenneturvallisuutta. Jalankulku- ja pyörätien osoittaminen 

Liinamaantieltä MSK:lle parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Mi-

käli uusi väylä houkuttelee käyttämään henkilöauton tilalta polkupyörää esimerkiksi työmat-

koilla, myös valtatiellä liikenneturvallisuus paranee vähenevän liikenteen myötä. 

 

Kivihuhdantien ja Sairaalantien nelihaaraliittymän muuttaminen porrastetuksi liittymäksi li-

sää liikenneturvallisuutta. Paikallisen liikenteen (<2,8 m) mahdollisuus käyttää hidaskaduksi 

merkittyä valtatien ali kulkevaa yhteyttä parantaa erityisesti paikallisen liikenteen turvalli-

suutta, koska risteäminen valtatien liikenteen kanssa poistuu. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöi-

den liikenneturvallisuus huononee hiukan, kun erillinen jalankulku- ja pyörätie muuttuu se-

kaliikenneväyläksi.  

 

Skaalan alueen rinnakkaisyhteys parantaisi liikenneturvallisuutta, kun paikallisen liikenteen 

ei tarvitse liittyä valtatien liikennevirtaan. Uusi yhteys parantaa myös jalankulkijoiden ja 

pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta, koska uudella rinnakkaisväylällä on vähemmän liiken-

nettä kuin valtatiellä ja liikenteen nopeus on alhaisempi. Tutkitun rinnakkaisyhteyden toteu-

tuessa jalankulku- ja pyöräliikenteen väylänä, se parantaa ainoastaan jalankulkijoiden ja 

pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. 

 

Uusi yhteys Yrittäjäntielle Pollenpolun kautta parantaa valtatien liikenneturvallisuutta kun 

työmatkaliikenne välttyy käyttämästä valtatietä. Lisäksi liikenneturvallisuus paranee keskus-

tan kahdessa vilkkaimmassa liittymässä, kun Yrittäjäntielle etelästä tuleva liikenne siirtyy 

uudelle yhteydelle.  

 

3.2 Laatu ja palvelutaso 

 

Valtatien laatu ja palvelutaso paranee kun paikallisen liikenteen aiheuttama häiriö vähenee. 

Paikallisen liikenteen matka-ajat saattavat pidentyä hieman ja kiertohaittoja voi tulla lisää. 

Toisaalta jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyden paranevat, mikä lisää paikallisen liikenteen 

mahdollisuuksia kulkutavan valinnassa. 

 

3.3 Liikenteen sujuvuus 

 

Valtatien liikenteen sujuvuus paranee rinnakkaistiejärjestelyiden myötä, kun suoria tonttiliit-

tymiä suljetaan ja paikallisen liikenteen määrä valtatien liittymissä vähenee. 
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3.4 Toteuttamiskelpoisuus ja hyöty-kustannusarvio 

 

MSK:n rinnakkaistieratkaisun kustannukset olisivat huomattavasti pienemmät kuin suoran 

liittymän rakentaminen uudelle TY -alueelle. Jo rakennettu porrastus MSK:n ja Junkkarintien 

liittymään olisi purettava ja uudet kanavoinnit rakennettava uuteen liittymään. Sisäisenä yh-

teytenä liikenneyhteydet hoituvat kustannustehokkaimmin, koska nykyisiä piha-alueita voi-

daan hyödyntää. Etelän suunnan ajoneuvoliikenteen yhteyden kustannusten arvioidaan ole-

van siitä saavutettavia hyötyjä suuremmat. 

 

Kivihuhdan ja Sairaalantien nelihaaraliittymän porrastaminen voidaan toteuttaa vaiheittain 

siten, että ensimmäisessä vaiheessa suljetaan Kivihuhdan liittymähaara ja rakennetaan hi-

daskatuosuus nykyisen alikulkutunnelin kautta. Toisessa vaiheessa rakennetaan rinnakkais-

tie Kivihuhdantieltä Järventielle. Mahdollisessa viimeisessä vaiheessa avataan uusi liittymä 

Kivihuhdantieltä valtatielle 19 nykyisen liittymän pohjoispuolelta. Hyöty-kustannussuhde on 

hyvä, koska nykyinen alikulku voidaan hyödyntää sekaliikenteen käyttöön. 

 

Skaalan rinnakkaisyhteyden toteuttamiskelpoisuus on hyvä, koska se kulkee samassa maas-

tokäytävässä valtatien kanssa. Skaalan tehdasrakennusten etäisyys rinnakkaisväylästä on 

riittävä. Hyöty-kustannussuhde rinnakkaisyhteydelle muodostuu hyväksi, kun samaa väylää 

käyttävät sekä henkilöautoliikenne, että jalankulkijat ja pyöräilijät. 

 

Uuden yhteyden avaaminen Yrittäjäntielle Pollenpolun kautta edellyttää Pollenpolun leven-

tämistä ja liittymäalueen muotoilua. Toteuttamiskelpoisuus ja hyöty-kustannussuhde ovat 

hyvät. 

 

 

3.5 Ympäristövaikutukset 

 

Rinnakkaistieyhteyksien toteuttamisella ei katsota olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia 

lukuun ottamatta Pollenpolkua, jolla liikenteen aiheuttama melu ja tärinä lisääntyvät hiukan 

liikenteen määrän kasvun myötä. 
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4. Valittu ratkaisu ja perustelut 

 

Osayleiskaavassa osoitetaan teollisuusrakentamisen aluevaraus nykyisen TY -tontin laajen-

nuksena, jolloin liikenne uudelle TY -alueelle hoituu sisäisinä yhteyksinä. Rinnakkaisyhtey-

den rakentaminen valtatien varteen nykyistä MSK:n liittymää hyödyntäen ei osoittautunut 

toteuttamiskelpoiseksi MSK:n kannalta. Nykyisen porrastetun liittymän purkaminen ja uuden 

liittymän avaaminen uudelle TY -tontille osoittautui hyöty-kustannusnäkökulmasta kannat-

tamattomaksi. Osayleiskaavassa varataan jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteys MSK:n liit-

tymästä etelän suuntaan, koska ajoneuvoliikenteen yhteydelle ei katsottu olevan kovin suur-

ta tarvetta (kuva 10). 

 

 
kuva 10. Uusi pyörätieyhteys MSK:n liittymästä etelään. 

 

Kivihuhdan ja Sairaalantien nelihaaraliittymän porrastaminen osoitetaan osayleiskaavassa 

siten, että nykyinen Kivihuhdan liittymähaara suljetaan. Valtatielle on Kivihuhdantieltä yh-

teydet sekaliikenteelle muutettavan nykyisen alikulkutunnelin kautta, uutta rinnakkaisväylää 

pitkin Järventien kautta sekä viimeisessä vaiheessa liittymän pohjoispuolelle mahdollisesti 

avattavan uuden liittymän kautta. Ratkaisu on kustannustehokas, koska nykyinen alikulku 

voidaan hyödyntää ja rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain. (kuva 4) 

 

Selvityksessä todettiin valtatien varteen Skaalan tehdasalueen ja valtatien väliin olevan 

mahdollista linjata sekaliikenteelle tarkoitettu, henkilöautoliikenteelle mitoitettava rinnak-

kaisväylä Järventieltä Junkkarintielle. Rinnakkaisväylän mitoittaminen raskaalle liikenteelle 

ei ole mahdollista Junkkarintien ja valtatien kulmauksessa sijaitsevan Skaalan sammutus-

vesisäiliön vuoksi. Sekaliikenneväylänä rinnakkaisyhteyden käyttö muuhun kuin jalankulku- 

ja polkupyöräliikenteeseen katsotaan olevan niin vähäistä, ettei sitä ole mielekästä osoittaa 

osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa esitetään tutkittuun kohteeseen jalankulku- ja pyöräily-

väylä. (kuva 11) Jalankulku- ja pyöräilyväylä liittyy Junkkarintiehen valtatien ja sammutus-

vesisäiliön välistä, mutta mikäli tulevaisuudessa väylä levennetään ajoneuvoliikenteen käyt-
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töön, tulee väylä kiertää sammutusvesisäiliön ja Skaalan tehdasrakennuksen välistä, jotta 

liittymä ei tule liian lähelle valtatien liittymää.(kuva 9) 

 

 
kuva 11. Skaalan kohdan jalankulku- ja pyörätie 

 

Osayleiskaavassa osoitetaan uusi yhteys Yrittäjäntielle nykyisen Pollenpolun kautta, koska 

mahdollisuudet muiden Yrittäjäntien alueen rinnakkaisyhteyksien toteuttamiseen osoittau-

tuivat huonoiksi. Uuden yhteyden myötä etelän suunnasta Yrittäjäntielle tuleva työmatkalii-

kenne välttyy valtatien käyttämiseltä ja teollisuusalueelle suuntautuva raskas liikenne ei 

kuormita niin paljon ydinkeskustan katuverkkoa ja liittymiä. 
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1. Lisäselvityksen tavoite

Maantiellä 725 tarkasteltiin kahden jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulun tilavarauksia ja
tarpeellisuutta sekä yhden uuden maankäytön vaatiman liittymän toteuttamiskelpoisuutta.
Tavoitteena oli selvittää em. toimintojen vaatimat liikenteelliset toimenpiteet osayleiskaavoi-
tuksessa.

2. Ratkaisuvaihtoehdot

2.1 Jalankulku – ja pyöräliikenteen eritasoratkaisut

Päämajantien kiertoliittymän kohdalla tutkittiin jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulun mah-
dollisuutta. Tilankäytön ja toteutettavuuden kannalta sopivammaksi ratkaisuksi osoittautui
liittymän länsipuolelle rakennettava alikulku (kuva 1). Alikulun rakentamisen myötä nykyi-
set tasoylitykset maantiellä 725 poistuisivat ja Päämajantien suojatietä siirrettäisiin etääm-
mälle kiertoliittymästä. Bussipysäkit siirrettäisiin liittymän itäpuolelta länsipuolelle.

Kuva 1. Jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulku mt 725 ja Päämajantien kiertoliittymässä.

Kuntokeskuksen kohdalla tutkittiin jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulun mahdollisuutta.
Tarkoituksenmukaisin paikka osoittautui olevan Viitaväylän ja nykyisen tasosuojatien välisel-
lä tieosuudella (kuva 2). Yhteys palvelee lähinnä Vaasan suunnasta kuntokeskukselle suun-
tautuvaa jalankulku- ja pyöräliikennettä, joten alitus suunnattiin hiukan vinosti. Kuntokes-
kuksen kohdalla oleva tasoylitys poistuisi alikulun rakentamisen myötä. Kohdassa 2.3. on
esitetty tähän liittyen lisätarkasteluita.
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Kuva 2. Jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulku mt 725 Viitaväylän liittymän itäpuolella.

2.2 Teollisuusalueen liittymä

Maantiellä 725 tutkittiin uuden teollisuusalueen liittymän toteuttamiskelpoisuutta nykyisen
maantien pohjoispuolisen teollisuusalueen kohdalla (kuva 3). Liittymän tavoitteellinen si-
jainti on porrastettuna nykyisestä teollisuusalueen liittymästä itään päin. Riittävien näkemi-
en varmistamiseksi suoritettiin maastokäynti, jonka perusteella havaittiin että näkemien
osalta liittymässä ei ole ongelmia.

Kuva 3. Uuden teollisuusalueen liittymän sijainti.
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2.3 Kuntokeskuksen ja P2 –tontin porrastettu liittymä

Osayleiskaavassa on osoitettu vt 19 ja mt 725 kulmaukseen P2 –merkinnällä oleva alue.
Kaavamerkinnän mukaan alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa liikeraken-
tamiselle. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Alue on jaettu kah-
teen osaan, joista pohjoisempi alue liittyy Viitaväylään ja eteläisempi Vaasantiehen.

Vaasantiehen liittyvän alueen laajuus on 18 000 m2 ja sille sallitaan rakentamista yhteensä
enintään 3000 k-m2. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa liikerakentami-
selle, joka voi olla esimerkiksi Kuntokeskukseen liittyviä palveluita, erikoistavarakauppaa tai
tilaa vievää kauppaa. Alueelle ei sallita liikenneasemaa, eikä yli 400 k-m2 laajuista päivit-
täistavarakauppaa.

Vaasantielle tutkittiin kaksi vaihtoehtoista ratkaisua P2 tontin liittymäksi porrastettuna ole-
massa olevan kuntokeskuksen liittymähaaran molemmin puolin.

Vaihtoehdossa 1 liittymä toteutettaisiin väistötilaratkaisuna siten, että P2:n liittymähaara
olisi 96 metrin päässä vt 19 liittymästä ja porrastusväli kuntokeskuksen liittymään 125 m.
Molemmilla liittymähaaroilla olisi väistötila. (kuva 4) Tämä ratkaisu edellyttäisi jalankulku-
ja pyöräliikenteen nykyisen tasoylityksen poiston ja alikulkutunnelin rakentamisen kohdassa
2.1 esitetyllä tavalla. Porrastuksen tekeminen väistötilallisena vasen-oikea –tyyppisesti ei
onnistu lähellä sijaitsevan Viitaväylän liittymän vuoksi. Kuntokeskuksen ja P2 –tontin välillä
ei välttämättä ole kuitenkaan merkittävää yhteystarvetta.

Kuva 4. P2-tontin liittymän toteuttaminen väistötilaratkaisuna.

Vaihtoehdossa 2 liittymä toteutettaisiin kanavoituna, ns. miniporrastuksena maantien 725
suunnassa. Liittymien väliin jää n. 5 m levyinen keskisaareke, jonka kautta jalankulku- ja
pyöräliikenne voi kulkea tasossa maantien yli. Ylitettävänä on vain yksi kaista kerrallaan.
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(kuva 5). Mikäli P2-tontille toteutuu maankäyttöä joka liittyy kiinteästi Kuntokeskuksen
toimintoihin, tulee liittymässä tarve jalankulku- ja pyöräliikenteen alikululle. Alikulku tulee
tässä tapauksessa sijoittaa liittymän vasemmalle puolelle. (kuva 6) Alikulusta ei ole suoraa
yhteyttä vt 19 suunnalle, koska jalankulun ja pyöräilyn pääreitti muodostuu P2-tontin länsi-
puolelle eikä valtatien varteen ole muuta kulkua kuin bussipysäkille meno.

Kuva 5. P2-tontin liittymän toteuttaminen kanavoituna, jkpp-yhteys tasossa.

Kuva 6. P2-tontin liittymän toteuttaminen kanavoituna ja varustettuna jkpp-alikululla.
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3. Vaikutukset

3.1 Liikenneturvallisuus

3.1.1 Jalankulku- ja pyöräliikenteen eritasoratkaisut

Eritasoratkaisu parantaa jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuutta. Päämajantien kierto-
liittymän kohdalla pitkä kiertomatka vähentää alikulun käyttöä ja siten alikulun rakentami-
sella saavutettava liikenneturvallisuusvaikutus on pienempi kuin sellaisessa kohdassa, jossa
kaikki ajoneuvojen kanssa risteävä jalankulku- ja pyöräliikenne siirtyy eritasoon.

Kuntokeskuksen liittymän kohdalla alikulku on melko vähäisellä käytöllä, joten sen liikenne-
turvallisuusvaikutuksen voi olettaa olevan melko vähäinen. Mikäli P2-tontilla toteutuisi
maankäyttöä, joka liittyy kiinteästi kuntokeskuksen toimintaan, on alikulun sijainti suunni-
teltava lähemmäs valtatien 19 liittymää siten, että maantien eri puolilla sijaitsevat toiminnot
saadaan luontevasti yhdistettyä. Tässä tapauksessa alikululla tulisi olemaan paljon käyttäjiä
ja sen liikenneturvallisuusvaikutus olisi suuri.

3.1.2 Kuntokeskuksen ja P2-tontin porrastettu liittymä

Väistötilaratkaisun tavoitteena on parantaa pääsuunnan liikenteen sujuvuutta. Kanavointiin
verrattuna väistötilaratkaisun etuna liikenneturvallisuuden kannalta on se, että pääsuunnalla
ei ole törmäysriskiä aiheuttavia korotettuja saarekkeita. Toisaalta liikenneturvallisuutta hei-
kentää liittymäalueen laajuus ja jäsentymättömyys sekä ratkaisun yllättävyys. Jalankulku-
ja pyöräliikenteen turvallisuus paranee eritasoratkaisun myötä. Toisaalta kuntokeskuksen ja
P2 tontin välisillä jalankulku- ja pyörämatkoilla alikulun sijainnista johtuva pitkä kiertomatka
saattaa houkutella maantien ylittämiseen tasossa, mikä heikentää liikenneturvallisuutta.

Kanavoinnin etuna liikenneturvallisuuden kannalta on peräänajojen väheneminen. Myös ka-
navointi laajentaa liittymäaluetta, mikä voi heikentää liikenneturvallisuutta, koska se vaatii
kuljettajilta suurempaa tarkkaavaisuutta. Kanavointi ei vähennä risteämisonnettomuuksia,
vaan voi jopa lisätä niitä. Jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuus huononee hieman nyky-
tilanteeseen verrattuna, koska ajoneuvoliikenteen määrä tasoylityksen kohdalla kasvaa.

Mikäli asemakaavoitusvaiheessa P2 tontille olisi syntymässä maankäyttöä, jonka toiminnot
liittyvät kiinteästi kuntokeskuksen toimintoihin, tulee tarkastella jalankulku- ja pyöräliiken-
teen eritason mahdollisuus maankäyttöliittymien ja vt 19 väliseltä alueelta.

3.2 Liikenteen sujuvuus

Vaasantielle tarvittava liittymä eteläisemmän P2 tontin osan maankäytölle aiheuttaa häiriötä
maantien 725 liikenteelle. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi maantiellä 725, arvioitiin
tontin tulevaisuuden maankäyttöä ja sen aiheuttamaa liikennettä osayleiskaavan kaavamää-
räysten pohjalta. Eri toimintojen matkatuotokset perustuvat Ympäristöministeriön julkaisuun
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Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Kalenoja ym.) P2-tontin Vaasantiehen
liittyvän osan liikennetuotoksen pohjana käytettiin seuraavia lähtötietoja:

tontin koko 18 000 m2
maksimirakennusala 3000 k-m2

Teoreettinen maksimiliikennetuotoksen aiheuttava maankäyttö matkatuotoksineen on esi-
tetty taulukossa 1.

Taulukko. 1. P2-tontin eteläosan matkatuotoslaskelma

Koko-
naisala

Myyntipinta-
ala

matka-
tuotos matkoja

henkilöauton
käyttöosuus

henkilöauto-
matkojen
määrä KVL

k-m2 myynti-m2

kävi-
jää/100
kem2 kpl % kpl ajon/vrk

päivittäistavara-
kauppa 570 400 200 800 67 536 1072
tilaavievä kauppa 1600 1120 15 168 93 156,24 312,48
erikoistavarakauppa 250 200 80 160 83 132,8 265,6
palveluita (ravintola,
hotelli, liikunta- ja
urheilupalvelu) 580 580 22 127,6 65 82,94 165,88

YHTEENSÄ 3000  910 1820

Matkauotokseksi saadaan edellä esitettyjen matkatuotostietojen ja henkilöauton käyttö-
osuuden perusteella 910 henkilöautomatkaa vuorokaudessa, mikä aiheuttaa liikennemäärän
(KVL) 1820 ajon./vrk.

Arviolta 20 % P2-tontin liikenteestä suuntautuu Vaasan suuntaan ja 60 % valtatien 19
suuntaan. Noin puolet kävijöistä arvioidaan tulevan ohiajavasta liikenteestä ja puolet uutta
liikennettä. Kuntokeskuksen liittymähaaralla arvioidaan olevan liikennettä 985 ajon./vrk ja
suuntajakauma sama kuin P2 liittymässä. Maantien 725 nykytilanteen liikennemäärät saatiin
tierekisteristä. Vuoden 2040 ennustetilanteessa käytettiin liikenteen kasvukerrointa 1,25.

Väistötilan käyttöalueen ja kanavoinnin tarpeen määrittelyyn on esitetty nomogrammit Ta-
soliittymät –ohjejulkaisussa (Tiehallinto 2001). Tarve määräytyy pääsuunnan suoraan aja-
van liikenteen (Cs + As) ja pääsuunnalta vasemmalle kääntyvän liikenteen (Av) määristä ja
on riippuvainen mitoitusnopeudesta. Kyseisessä kohdassa maantien 725 mitoitusnopeus on
60 km/h. (kuva 7)
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Kuva 7. Väistötilan ja kanavoinnin käyttöalueet (Tiehallinto 2001).

Vuoden 2040 ennustetilanne, VE1

P2 suoraan (As+Cs) 3300 ajon./vrk
P2 vasemmalle (Av) 230 ajon./vrk

Kuntokeskus suoraan (As+Cs) 3050 ajon./vrk
Kuntokeskus vasemmalle (Av) 490 ajon./vrk

Ennustetuilla liikennemäärillä vaihtoehdon 1 mukaisessa porrastuksessa väistötila on liitty-
män välityskyvyn kannalta riittävä. Herkkyystarkasteluna tutkittiin liikennemäärien kasvat-
tamista 1,5 -kertaiseksi nykytilanteeseen nähden. Tällöin liittymien välityskyky heikkenee ja
tulee tarve vasempaankääntymiskaistan rakentamiselle.

Vuoden 2040 ennustetilanne, VE2

P2 suoraan (As+Cs) 2300 ajon./vrk
P2 vasemmalle (Av) 230 ajon./vrk

Kuntokeskus suoraan (As+Cs) 3430 ajon./vrk
Kuntokeskus vasemmalle (Av) 490 ajon./vrk

Ennustetuilla liikennemäärillä vasen-oikea –porrastetussa liittymässä väistötila riittäisi tur-
vaamaan välityskyvyn, mutta koska sitä ei mahdu toteuttamaan, on liittymä tehtävä kana-
voituna miniporrastuksena. Kanavoidussa, vasempaankääntymiskaistoin varustetussa liitty-
mässä välityskyky riittää pitkälle tulevaisuuteen.
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3.3 Toteuttamiskelpoisuus ja hyöty-kustannusarvio

Jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkujen hyöty suhteessa kustannuksiin arvioidaan olevan
hyvin pieni, joten osayleiskaavassa ei edellytetä niiden rakentamista. Tarkastelun perusteel-
la voidaan kuitenkin todeta, että ne on mahdollista rakentaa. Osayleiskaavassa ei osoiteta
niiden toteuttamista vaikeuttavaa rakentamista.

Osayleiskaavassa osoitettava uusi teollisuusalue tarvitsee liittymän maantieltä 725. Liitty-
män sijainti on tarkistettu ja sen toteuttamiskelpoisuus on liikenteellisten seikkojen osalta
hyvä. Liittymän rakentamisesta ei aiheudu suuria kustannuksia, mutta sen myötä alueella
mahdollistetaan teollisuusrakentaminen, mikä nostaa maan arvoa.

P2 –tontin liittymän toteuttamiskelpoisuus on vaihtoehdon 2 osalta hyvä. Vaihtoehdon 2 to-
teuttamiskelpoisuuteen vaikuttaa tarvittavan jalankulku- ja pyöräliikenteen toteuttamiskel-
poisuus. Alikulkua varten tehtävän leikkauksen vaikutuksia mm. pohjavesiin ei ole tarkem-
min tutkittu.

3.4 Ympäristövaikutukset

Jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkujen rakentaminen aiheuttaa maastoon merkittäviä
leikkauksia ja siten muuttaa jonkin verran maisemaa.

Uuden teollisuusalueen liittymän mahdollistaminen ei aiheuta mainittavia ympäristövaiku-
tuksia.

P2-tontin liittymän rakentamisen myötä liikennemäärä Vaasantiellä kasvaa, mikä vaikuttaa
liikenteen aiheuttaman melun ja pienhiukkasten määrän kasvuun alueella.
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4. Valittu ratkaisu ja perustelut

4.1 Jalankulku- ja pyöräliikenteen eritasot

Jalankulku – ja pyöräliikenteen eritasoratkaisut on mahdollista rakentaa tässä selvityksessä
esitetyllä tavalla. Koska eritasojen käyttö tutkituissa kohdissa jäisi melko vähäiseksi ja hyö-
ty-kustannussuhde huonoksi, ei osayleiskaavassa edellytetä niiden rakentamista, mutta ei
myöskään osoiteta niiden toteuttamista vaikeuttavaa rakentamista, jotta tarpeen vaatiessa
ne voidaan toteuttaa. Alikulkujen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista.

4.2 T-1 –alueen liittymä

Osayleiskaavassa esitetään liittymän paikka teollisuusalueelle maantieltä 725. Porrastusväli
on riittävä ja porrastustyyppi (vasen-oikea) on maantien liikenteen sujuvuuden kannalta hy-
vä, koska mahdolliset teollisuusalueiden väliset virrat välttyvät vasempaan kääntymiseltä.
(kuva 8)

Kuva 8. Teollisuusalueen liittymä.
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4.3 P2 –tontin liittymä mt 725:lle

Osayleiskaavassa osoitetaan mahdollisuus liittymän sijoittamiseen tutkitun vaihtoehdon 2
mukaisesti maantieltä 725 P2 –tontille. Vaihtoehtoon 1 verrattuna siinä on huomattavasti
enemmän liikkumavaraa välityskyvyn kannalta tulevaisuuden tarpeisiin, ja se on kustannus-
tehokkaampi, koska se ei edellytä kaikissa tilanteissa jalankulku- ja pyöräliikenteen eritaso-
ratkaisua ja voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että nykyinen tasoylitys säilyy (kuva 9).
Osayleiskaavassa varaudutaan kuitenkin jalankulku- ja pyöräliikenteen eritasoon. Alikulun
toteuttaminen on teknisesti mahdollista liittymähaarojen vasemmalle puolelle ja liikennetur-
vallisuuden kannalta tarpeellinen silloin, kun P2 tontin maankäyttö ja Kuntokeskuksen toi-
minnot liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Kuva 9. P2 –tontin ja kuntokeskuksen porrastettu liittymä sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tasoyli-
tys.

P2

Kunto-
keskus
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